
اقتصادالجمعة  28  مايو  2010   36

محمد الرشيد

الهارون ووزير املالية التركي وّقعا اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بني الكويت وتركيا

الشيخ أحمد الفهد خالل لقائه مع وزير املالية التركي مهمت شمشك

صورة الشيك

جانب من البرنامج

متطوعو »بوبيان« في صورة جماعية 

يقام حتى التاسع عشر من الشهر المقبل 

في اجتماع حضره أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة

 »AYMSTRONG« الوطنية لالتصاالت« ترعى برنامج«

»بوبيان« يعلن خطة أنشطته التطوعية ليونيو 

أعلن بنك بوبيان عن خطته الشهرية التي 
تتضمن مختلف األنش���طة التطوعية وخدمة 
املجتمع لش���هر يونيو املقبل والتي تستهدف 
التفاعل وخدمة مختلف شرائح املجتمع السيما 
اولئك الذي���ن يحصلون على دعم ورعاية أقل 

مقارنة بغيرهم.
ومت اإلعالن عن اخلطة خالل االجتماع األول 
لفريق خدمة املجتمع »CSR TEAM« الذي قامت 
بتنظيمه ادارة العالقات العامة واإلعالن بالبنك 
بحضور اكثر من 40 متطوعا ومتطوعة من أبناء 
البنك احلريصني على خدمة املجتمع واحملبني 

للعمل التطوعي.
وتتضمن اخلطة الزيارة الثانية ألحد أقسام 
األطفال في احد املستشفيات احلكومية ضمن 
برنامج »معا نرسم االبتسامة« الذي يتضمن 

قيام موظفي العالقات العامة واإلعالن في البنك 
وعدد من املوظفني املتطوعني بقضاء بعض الوقت 
مع األطفال حيث يت���م وضع برنامج ترفيهي 
كامل يشارك فيه املتطوعون واملوظفون جميع 

األطفال العديد من األنشطة واملسابقات.
كما تتضمن ايضا املشاركة في رعاية املعرض 
الذي تنظمه جمعية املكفوفني الكويتية ورعاية 
االحتفال السنوي لدور الرعاية اخلاصة التابعة 
لوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل ورعاية 
مع���رض كلية الهندس���ة والبترول للش���باب 
اخلريج���ني، باإلضافة لالحتف���ال بيوم البيئة 
العاملي الى جانب عدد من األنشطة االجتماعية 
التي تتعلق مبوظفي البنك أنفسهم والتي حترص 
االدارة التنفيذية للبنك على استمرارها دعما 

لهم وحتفيزا جلهودهم.

الت���ي يتولى  الفوتوغراف���ي 
إدارتها املصور احملترف مارك 
غييه الذي س���يقدم كل الدعم 
الالزم لتحقيق األهداف املرجوة 
بهدف بلوغ عالم متحد وأقوى 
التمكني اجلس���دي  من خالل 
والفكري، وبالتعاون مع برنامج 
وترم���ي   ،»AYMSTRONG«
الوطنية لالتصاالت  الشركة 
الى مساعدة الشباب واألفراد 
في مجابهة التحديات والصعاب 
والتغلب عليها، عبر تزويدهم 
بكل األدوات الالزمة ليمهدوا لهم 

الطريق لتحقيق النجاح.

منطل���ق اإلميان ب���أن األفراد 
البحث  أال يتوقفوا عن  يجب 
عن اإلجاب���ات وأن يحافظوا 
على التق���دم من خالل حتدي 
النفس في اتباع املسار الذي 

يرغبون فيه.
يقام البرنامج في الفترة بني 
13 اجلاري و19 يونيو املقبل. 
الذي  البرنام���ج،  ويتضم���ن 
يوزع بني كل من حرم الكلية 
األسترالية في الكويت، وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
سلس���لة من الندوات وورش 
التصوير  ف���ي  العمل ودورة 

كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة 
تاريخية تعود الى الشهر التالي الفتتاح 
البن���ك في نوفمبر عام 1952، تتمثل في 
ش���يك مصرفي يوث���ق لعالقة جتارية 
تاريخية جمعت ب���ني املغفور له محمد 
أحمد الرش���يد وطالب سيد عبدالقادر، 
من جهة وصالح أحمد الرشيد، من جهة 
أخرى، وجميعهم من كبار رجاالت الكويت 
وأعالمها الذين ارتبطوا بعالقات جتارية 
مميزة، وفي الوقت ذاته كانوا من أوائل 
عمالء بنك الكويت الوطني ممن بادروا 
الى فتح حس���ابات لدى البنك، منذ أن 
ش���رع »الوطني« أبوابه خلدمة عمالئه 

اعتبارا م���ن 15 نوف���مبر 1952، حي���ث 
كان بن���ك الكويت الوطن���ي طرفا فاعال 
بخدماته املصرفية الداعمة لهم في أعمالهم 

التجارية.
اجلدير بالذكر أن املغفور له محمد أحمد 

الرشيد كان واحدا من رموز التيار الوطني 
في الكويت إبان االستقالل وإعالن دستور 
الدولة، باالضافة الى أنه كان نائبا سابقا 
في مجلس االمة لعدة دورات، فضال عن 

نشاطاته التجارية املتعددة.
كما جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت 
الوطني يحتفظ في أرشيفه مبجموعة قيمة 
من الوثائق والسجالت التي تؤرخ لفترة 
مهمة من تاريخ الكويت االقتصادي واملالي 
منذ عام 1952، كما تؤرخ في الوقت ذاته 
لكبار رجاالت الكويت وجتارها والذين 
قامت على أكتافهم اللبنات األولى لنهضة 

الكويت احلديثة.

الوطنية  الش���ركة  أعلنت 
لالتصاالت عن رعايتها الذهبية 
 »AYMSTRONG« لبرنام���ج 
الذي يركز على متكني الطالب 
والش���باب ومس���اعدتهم في 
حتقي���ق أهدافه���م وتنمي���ة 
مواهبهم في ش���تى املجاالت. 
وقد بادرت الشركة إلى املشاركة 
في هذا املشروع الذي يسهم في 
حتسني منط احلياة ويساعد 
على إيصال الرسالة بفاعلية.

وتعليقا على هذه املبادرة، 
العامة  العالقات  أوضح مدير 
في الشركة عبدالعزيز البالول 
أن: »االستثمار في بناء مهارات 
الش���باب واكتش���اف مواهب 
الكوي���ت الكامنة ف���ي املجال 
التج���اري، هم���ا عنص���ران 
جوهريان في إستراتيجيتنا 
وواضحان كل الوضوح في كل 
النشاطات التي نقوم بها. وترمي 
 ،AYMSTRONG رعايتنا لبرنامج
إلى تثقيف الشباب حول كيفية 
االبتكار واإلبداع في ظل توفير 
كل التشجيع الالزم لهم وعلى 

مختلف األصعدة«.
بالذك���ر، أن فكرة  اجلدير 
الذهبي���ة لبرنامج  الرعاي���ة 
»AYMSTRONG« تنب���ع م���ن 

تسري لمدة 15 عامًا وتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة

الكويت توّقع اتفاقية التشجيع
والحماية المتبادلة لالستثمارات مع تركيا

وزاد قائال: نأمل ان نرى خالل 
العام املقبل مزيدا من االستثمارات 
وحج����م التب����ادل التج����اري بني 

البلدين.
واش���ار الى ان تركيا تتمتع 
مبناخ جيد لالستثمار في شتى 
القطاعات التجارية والصناعية 
واخلدمي���ة، مؤك���دا ان دخول 
مستثمرين جدد للسوق التركي 
خالل الفترة االخيرة دليل واضح 

على منو سوقها.
ودعا الهارون الشركات التركية 
الى املساهمة واملشاركة في املشاريع 
التنموية التي ستشهدها الكويت 

خالل الفترة القريبة املقبلة.
من جانبه، ق����ال وزير املالية 
التركي مهمت شمش����ك انه اجرى 
مباحثات مع نظيره الوزير الهارون، 
مشيرا الى انهما تطرقا الى سبل 
ووسائل تعزيز الشراكة االقتصادية 

بني البلدين.
واض����اف شمش����ك ان تركيا 
تربطه����ا عالقة سياس����ية ممتدة 
اجلذور مع الكويت والتي تستند 
الى التراث والتاريخ املشترك مما 
يوفر فرصا جيدة لتطوير الروابط 
االقتصادية والتجارية بني الشعبني 

الشقيقني.
واعرب الوزير التركي عن امله 
ان يس����اهم التعاون الثنائي بني 
البلدين ف����ي توفير املناخ املالئم 
لعمل الشركات الكويتية والتركية 
واقامة مشاريع متاحة في املجال 
الصناع����ي ليس فق����ط في تركيا 
والكويت بل ف����ي املنطقة برمتها 

وفي العالم ككل.
واعرب الوزير التركي كذلك عن 
امله في مستقبل العمل الكويتي 
� الترك����ي املش����ترك ف����ي املجال 
االقتص����ادي، وان تتوافر فرص 
التركية  الش����ركات  ب����ني  تعاون 
والكويتية في روس����يا وافريقيا 

في املستقبل القريب.
واشار الى ان تركيا حتوي سوقا 
كبيرا واعدا بالنسبة للكويت وهي 
بوابة لالسواق االوروبية على املدى 
الطويل، كما ان تركيا تعد جاذبة 
لالستثمارات الكويتية املباشرة.

وزاد قائال: نأمل ان يتضاعف 
حجم التبادل التجاري بني البلدين، 
حيث انه مازال عند مستوى متدن 
بحسب االرقام املتوافرة عن العام 

.2008
ومضى قائال: كما ميكن للشركات 
الكويتية زيادة قدراتها التنافسية 
من خالل التعاون والش����راكة مع 
نظيراتها التركية التي لها خبرة 
امليادين االستثمارية  واسعة في 
عموم����ا والصناعي����ة على وجه 

اخلصوص.

عاطف رمضان
وّقعت الكوي����ت أمس اتفاقية 
املتبادلة  التش����جيع واحلماي����ة 
لالس����تثمارات م����ع تركيا، حيث 
تهدف الى تشجيع وتسهيل تواجد 
االستثمارات في كال البلدين وحماية 
تلك االستثمارات في الدولة املضيفة 
وتعزي����ز العالق����ات االقتصادية 
وتسهيل حركة تدفق رؤوس االموال 

بني البلدين.
ووقع االتفاقي����ة عن اجلانب 
الكويتي وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ومن اجلانب التركي 

وزير املالية مهمت شمشك.
وأس���فر محض���ر االجتماع 
الثامن للجنة الكويتية � التركية 
املش���تركة عن التطرق الى اهم 
امل���واد واالحكام التي ش���ملتها 
االتفاقية فيم���ا يتعلق بالطرق 
والوسائل التي ميكن من خاللها 
جذب االس���تثمارات والسماح 
الكويتي باستخراج  للمستثمر 
التصاري���ح ملزاولة االنش���طة 
التجارية وتش���جيع تواجدها 
في كال البلدي���ن، وكذلك كيفية 
معاملة تلك االستثمارات وطرق 
حمايتها من العديد من االجراءات 
التي ميكن ان تكون عرضة لها، 
كنزع امللكية والتأميم واملصادرة 
وتعطي احلق بالتعويض الكامل 
لالستثمارات في حال حدوث مثل 
تلك االجراءات. باالضافة الى ذلك 
هناك ايضا بعض االحكام التي 
املنازعات  تتعلق بكيفية ح���ل 
التي تنشأ بني الدولة واملستثمر، 
وأيض���ا املنازعات التي تنش���أ 
الدولتني فيما يتعلق حول  بني 
تفسير احكام االتفاقية وذلك من 
خالل بعض الهيئات واملنظمات 
التحكيمية الدولية. هذا وقد مت 
االتفاق على ان تسري االتفاقية 
ملدة 15 س���نة وجت���دد تلقائيا 
ملدد مماثلة مما يعطي نوعا من 
االستقرار للمستثمر والتخطيط 
للمدى الطويل، كما ان االتفاقية 
تعطي للمستثمر احلق في حتويل 
االموال التي يرغب فيها دون أي 

معوقات أو تأخير.
وأكد وزير التجارة والصناعة 
احم����د الهارون ف����ي تصريحات 
للصحافيني ان اجتماعات اللجنة 
املشتركة الكويتية � التركية تعقد 

بشكل دوري في كال البلدين.
العالقات  ان  الهارون  وأضاف 
التركية متميزة، وان   � الكويتية 
هناك عمقا تاريخيا لهذه العالقات، 
موضحا ان العالقات االقتصادية 

بني البلدين قوية.
وأشار الى ان هذه االجتماعات 
التي تعقد بني البلدين يحضرها 

طويلة في القطاع اخلاص.
واستطرد قائال: ان حجم تطور 
العالق����ة االقتصادية بني الكويت 
وتركيا ملموس والتزال أس����واق 

تركيا جاذبة لالستثمارات.

بني البلدين.
اله����ارون باخلبرات  وأش����اد 
االقتصادية التي يتمتع بها وزير 
املالية الترك����ي، خاصة في مجال 
املال واالعمال نظرا ألنه عمل فترة 

الفنيون وبع����ض ممثلي القطاع 
اخلاص، مضيفا انها تضع األسس 
أو االط����ر التي تنطلق من خاللها 
االعمال املستقبلية، على ان تراجع 
بني فترة وأخرى لفتح آفاق التعاون 

..والفهد يبحث مع وزير المالية التركي 
القضايا االقتصادية المشتركة بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي��ة ووزي��ر الدولة لش��ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش��ؤون اإلس��كان الشيخ احمد 
الفهد أم��س مع وزي��ر املالي��ة التركي مهمت 
شمش��ك القضايا االقتصادية املشتركة وفتح 

األسواق بني البلدين.
وقال بيان صادر عن املركز اإلعالمي ملكتب 
الشيخ احمد الفهد ان االجتماع تطرق الى عدد 
من املوضوعات ذات االهتمام املشترك، مضيفا 
ان الش��يخ احمد الفه��د قدم للوزي��ر التركي 
والوف��د املرافق له ش��رحا موج��زا عن خطة 

التنمي��ة وأهميته��ا للبالد واس��تعداد الكويت 
ملشاركة الشركات العاملية في مشروع األمة.

وأضاف ان الش��يخ احمد الفهد أكد للوزير 
التركي على توجيهات صاحب الس��مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، التي تنطلق من احلرص 
على مش��اركة اكبر عدد من الشركات التركية 
في الس��وق الكويتي خالل تل��ك املرحلة التي 

تشهد انطالق مشاريع اخلطة التنموية.
وذكر البيان ان الوزير الفهد طلب من الوفد 
التركي تزويده بتقرير عن املشاكل التي تواجه 

الشركات التركية في الكويت من اجل حلها.

)فريال حماد ـ محمد ماهر(

من أوائل عمالء البنك في 1952

»الوطني« يكشف عن شيك تاريخي لمحمد الرشيد

الخالدي لـ »األنباء«: الكويت وتركيا تفتحان المجال
للقطاعين العام والخاص للدخول في مناقصات حقول الطاقة

عبدالعزيز اخلالدي

بالتعاون فيم����ا يخص مذكرة 
التفاهم لدعم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وبني اخلال����دي ان الطرفني 
أكدا على اهمية تطوير مشاريع 
وانشطة االستثمار ومت االتفاق 
على اهمية تبادل املعلومات بني 
الوفود  املس����تثمرين وتبادل 
والزيارات وتس����هيل العوائق 
التي قد تواجه املستثمرين في 

كال البلدين.
وأوضح ان اجلانب الكويتي 
عب����ر ع����ن اهتمام����ه بفرص 
االستثمار في تركيا خاصة فيما 
يتعلق بقطاعات البناء والعقار 
واملال، وق����دم اجلانب التركي 
آخ����ر التط����ورات واملتغيرات 
واإلصالحات القانونية اخلاصة 

باالقتصاد التركي.

اتفق����ا عل����ى اهمي����ة التعاون 
املشترك في مجال املواصفات 

واملقاييس.
الكويتي  هذا وقدم اجلانب 
مسودة لبرنامج التعاون الفني 
بني مؤسسة املواصالت التركية 
والهيئة العامة للصناعة لعام 
2011/2010. وأكد اجلانب التركي 
اهمية التصدي����ق على قانون 
توحيد املواصفات واملقاييس 
الدول اإلس����المية بأسرع  في 

وقت.
الكويتي  وق����دم اجلان����ب 
مس����ودة ملذكرة تفاهم خاصة 
بالتع����اون الصناع����ي ووعد 
التركي بنقلها لوزارة  اجلانب 

التجارة في تركيا.
ان  الى  وأش����ار اخلال����دي 
اجلانب التركي عبر عن اهتمامه 

الطرفني  وذكر اخلالدي ان 
عبرا ع����ن رغبتهما في تقوية 
الثنائي����ة في مجال  العالقات 
املقاوالت وخدمات االستشارات 
الهندسية، مشيرا الى ان الطرفني 

»الكويتي والتركي« اتفقا على 
اس����تمرار التع����اون في مجال 
املناطق احلرة عن طريق تبادل 
املعلومات واخلبرات، مشيرا الى 
ان الطرفني أقرا تشجيع املؤسسة 
العامة والقطاع اخلاص إليجاد 
فرص اس����تثمارية في العراق 
كذلك تعزيز العالقات التجارية 

للقطاع اخلاص بني الطرفني.
الطرفان كذلك على  واتفق 
تعزيز العالقات بني السلطات 
املخولة مبجال تطوير وتشجيع 
الصادرات وعلى أهمية تنظيم 
املعارض واملنتديات والوفود 
التجاري����ة وتب����ادل اخلبرات، 
وطل����ب اجلان����ب التركي دعم 
اتفاقية  الكويت إلنهاء توقيع 
التجارة احلرة بني تركيا ودول 

مجلس التعاون.

عاطف رمضان
كشف الوكيل املساعد لشؤون 
التج����ارة اخلارجي����ة بوزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلال����دي ل� »األنب����اء« عن ان 
التحضيرية  اللجن����ة  اجتماع 
التي ترأس����ها امس االول جمع 
ممثلون ع����ن الكويت وتركيا، 
مش����يرا الى انه اتفق الطرفان 
»الكويتي والتركي« على اهمية 
العالقات التجارية واالقتصادية 
ب����ني البلدي����ن وزي����ادة حجم 
التبادل التجاري، الفتا الى ان 
الطرفني عبرا عن أهمية تطوير 
العالقات التجارية بني البلدين 
وأهمية تبادل الزيارات والوفود 
التجاري����ة عبر اقامة املعارض 

التجارية.
وأضاف اخلالدي ان اجلانبني 

»شاهين الغانم« للدخول في المشاريع التنموية

جانب من عمومية الشركة

أك����د رئيس مجل����س اإلدارة 
اجلديد واملنتخ����ب محمد ناصر 
البداح أن ش����ركة شاهني الغامن 
ملقاوالت الطرق واجلسور تعمل 
بجد لتطوير بيئة العمل اخلاصة 
باملشاريع الكبيرة والتي سنعمل 
على التوجه للدخول في املشاريع 
التنموية الكويتية، وذلك عن طريق 
توقيع عقود لتنفيذ املش����اريع 
الكبيرة مثل اجلس����ور والطرق 

داخل وخارج الكويت.
العمومية  وكانت اجلمعي����ة 
غير العادية لشركة شاهني الغامن 
التي  ملقاوالت الطرق واجلسور 
عقدت أمس بنسبة حضور %100 
انتخبت محمد ناصر البداح رئيسا 
ملجلس اإلدارة وعلي أحمدي جلجة 
مبنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
وحصل أحمد أحمدي جلجة على 
عضوية مجلس اإلدارة باإلضافة 
إلى عضو احتياطي إميان أحمدي 
جلج����ة، ومت تعيني مكتب برقان 

عبد احلسني محمد الرشيد مراقبا 
للحسابات.

من ناحيته قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة علي أحمدي جلجة 
انه حصل رئيس مجلس اإلدارة 
على نسبة 51% من ملكية الشركة 
بقيمة 8 ماليني دينار وهي احلصة 
الت���ي كانت مملوكة لش���اهني 
عبداللطي���ف الغ���امن من قبل، 
مبينا أن التوجه حاليا للشركة 
الدخ���ول مبناقصات  يقتضي 

الدول���ة الكبيرة به���دف الفوز 
الكبيرة،  بالعديد من املشاريع 
الس���يما في ظل إطالق الدولة 
للخطة التنموية الطموح والتي 
تتطلب إطالق العديد من املشاريع 
ودخول أصح���اب اخلبرات في 
اإلنش���اءات ليمثلوا رافدا مهما 
في خطة التنمية ومشروعاتها، 
ان الشركة لديها  وقال أحمدي 
كامل املعدات وامليزانية الالزمة 

لتنفيذ املشاريع التنموية.


