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»الخليج« يعلن الفائزين 

في سحب الدانة األسبوعي

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه 
املزيد من ف����رص الفوز بجوائز 
نقدية على مدار الس����نة لعمالء 
الدانة حيث يقدم البنك سحوبات 
أسبوعية، ربع سنوية وسنوية 
للعم����الء الذين يقوم����ون بفتح 
حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم 

فيه ألطول فترة ممكنة. 
وق����ال البنك انه أجرى في 18 
يوليو اجلاري السحب األسبوعي 
الرابع والعشرين حلساب الدانة 
معلنا بذلك عن أسماء 8 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 

1000 دينار وهم: 

علي حسن شداد شنات، موفق 
مراعي الس����راحني، ضحى أحمد 
املقصي����د، فاريا مري����ش فاريا، 
عبدالرحمن حسن حمود العتيبي، 
عي����د علي مس����لم الش����حومي، 
عبدالعزيز منصور عبداهلل املهيني، 

واميان غامن فراج الغامن.
 ويتعني عل����ى العمالء إيداع 
الدانة  احلد األدنى لفتح حساب 
وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل 
للدخول في السحوبات األسبوعية، 
الربع سنوية والسنوية تلقائيا. 
كما يتميز حساب الدانة في بنك 
اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 

حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، 
فهو يش����جع العمالء أيضا على 
توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلساب زادت 

الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العدي����د من اخلدم����ات املتميزة 
منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري فقط« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة 
من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة. 

عبداهلل الفوزان يهنئ فاريا مانيش فاريا الرابح في السحب األسبوعي للدانة

»إكسون موبيل« و»كويت إنرجي« تطلقان 
أكبر مسابقة علمية في الكويت

اكد وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ان رعايته 
للسنة الثالثة على التوالي ملسابقة 
معرض الكويت العلمي تأتي بعد 
عامني من النجاحات التي حققتها 
في تطوير مه����ارات الطالب من 
عمر مبكر لينموا امكانياتهم في 
املجاالت التي تعتمد على العلوم 

والرياضيات.
واضاف ان مس����ابقة معرض 
الكويت العلم����ي ال تعتمد فقط 
على تشجيع الطالب لالشتراك 
في املسابقة، بل ايضا على متابعة 
مستمرة للطالب من قبل فريق من 

العلماء واملدرسني الذين يعملون على تزويد الطالب 
باملعرفة وتطوير امكانياتهم املكتسبة في املدارس 
وحتفيز فضولهم وطموحهم لالستكشاف في مجاالت 
جديدة، كي يبنوا مش����اريع تعكس نظرتهم للعالم 
وللحلول التي يرونها مناسبة للتحديات التي نواجهها 
اليوم. وتأتي رعاية وزير النفط ووزير االعالم ورئيس 
مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ احمد 
العبداهلل ملسابقة معرض الكويت العلمي التي تنظمها 
شركتا اكسون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف 
واالنتاج وشركة كويت انرجي للسنة الثالثة على 
التوالي، وهي اكبر مسابقة علمية في الكويت تشجع 
الطالب في صفوف املرحلة متوسطة الى آخر مرحلة 
الثانوي����ة على ابتكار مش����اريع متميزة في مادتي 
العلوم والرياضيات لتشجيعهم على متابعة مهن 

علمية ليصبحوا من علماء الغد البارزين.
وتنطلق املس���ابقة التي تنظم باللغتني العربية 
واالجنليزية والتي تضم اكثر من 150 مدرسة خاصة 
وحكومية من انحاء الكويت في اكتوبر املقبل بدعم 

كبير من املنظمني في فريق معرض 
الكويت العلمي، وذلك بعد النجاح 
العظيم الذي شهدته املسابقة العام 
املاض���ي في عدد الط���الب الذي 
تضاع���ف من الع���ام األول. وقد 
تنافس الطالب العام املاضي على 
اجلائزة األولى التي تضم منحة 
دراسية لش���هادة البكالوريوس 
ف���ي جامع���ة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجيا GUST وجائزة نقدية 
بقيمة 750 دينارا ومختبر مزود 
بأجهزة كمبيوتر موصولة مبركز 
علمي عب���ر االنترنت وببرنامج 
التثقيف العلمي العاملي اخلاص 
بشلمبرجر SEED ملدرسة الفائز باملركز األول. أما في 
املرحلة الثانية فيتم خاللها تعيني فريق من العلماء 
واملدرسني الختيار طالب افضل »100  فكرة« والذين 
سيخوضون اربعة اشهر من التجارب العلمية لتطوير 
فكرتهم األولية حيث يواصل فريق معرض الكويت 
العلمي متابعته للطالب خ���الل هذه الفترة وخالل 
آخر ايام املسابقة يتم تقييم افضل »100 فكرة« من 
قبل جلنة حتكيم مؤلفة من مهندس���ني وخبراء في 
مجاالت العلوم لإلعالن عن الفائزين باجلوائز الكبرى. 
من جانبها، قالت املديرة التنفيذية ملسابقة معرض 
الكويت العلمي، اسيل التركيت: نفتخر برعاية الوزير 
للمس���ابقة هذا العام ودعمه القيم دافع لنا ملواصلة 
العمل من اجل ش���بابنا كما هو إله���ام للطالب كي 
يعبروا عن افكارهم ويتطلعوا ألن يكونوا من قادة 
الغد في شتى املجاالت. كانت مسابقة العام املاضي 
تنافسية جدا اما هذا العام هناك الكثير من النشاطات 
واجلوائز بانتظار الطالب الذين شاركوا في االعوام 

املاضية والطالب اجلدد.

للسنة الثالثة على التوالي برعاية وزير النفط ووزير اإلعالم

أسيل التركيت

سعد احلريري

مارك كينورثي

»أستون مارتن« تؤسس شركة جديدة
في المنطقة وشمال أفريقيا

السباق التي تتفوق فيها الشركة، 
مضيفا أن أسواق شمال أفريقيا 
وتركيا والهند تزخر هي األخرى 
بإمكانات قوية ستساهم في منو 
عالمة »أستون مارتن« في تلك 

املناطق.
وأضاف: »نتطلع إلى تعزيز 
تواجد عالمة »أستون مارتن« في 
املنطقة من خالل خطة مدروسة 
من قبل الش���ركة لدعم املوزعني 
احلالي���ني وإيجاد ش���ركاء جدد 
ف���ي الدول الت���ي تزخر بفرص 
تس���اهم في منو ه���ذه العالمة 
الرائدة، وهناك فرص هائلة تراها 
الشركة لزيادة حصتها من سوق 
الفاخرة، حيث قامت  السيارات 
»أستون مارتن« مؤخرا مبفاجأة 
سوق السيارات العاملية من خالل 
طرحها لطراز رابيد Rapide اجلديد 
الذي يعتبر من افخر السيارات 
الرياضية رباعي���ة األبواب في 

العالم«.
م���ن جانبه رح���ب الرئيس 
التجاري في »أستون مارتن« ايكل 
فان دير ساندي، بانضمام مارك 
كينورثي إلى فريق عمل الشركة 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والهند للعمل في منصب املدير 

العام لقطاع السيارات.

وه���و يتمت���ع بخبرة واس���عة 
في مجال الس���يارات تربو على 
العش���رين عاما م���ن العمل في 
مج���االت التصني���ع والتوزيع، 
وكان قد أمضى السنوات الثالث 
األخيرة في إدارة توزيع السيارات 
في الش���رق األوسط، وذلك بعد 
أن ش���غل منصب مدير تطوير 

املوزعني في اململكة املتحدة.
أع���رب كينورثي عن  وق���د 
سعادته بتولي منصبه اجلديد، 
مؤكدا أهمية املنطقة بالنس���بة 
ل� »أس���تون مارتن«، واالهتمام 
الش���ديد الذي يولي���ه املجتمع 
الش���رق أوس���طي للس���يارات 
الرياضي���ة الفاخرة وس���يارات 

أعلنت شركة أستون مارتن 
البريطانية املتخصصة في صناعة 
السيارات الرياضية الفاخرة، عن 
تأسيس ش���ركة قابضة عاملة 
في املنطقة، حتت اسم »أستون 
مارتن الش���رق األوسط وشمال 
أفريقيا«، بهدف متابعة األنشطة 
ذات الصلة بصناعة الس���يارات 
والعالمة التجارية، واس���تغالل 
الفرص املتاح���ة أمامها وإيجاد 
مواقع جديدة للنمو على جميع 

املستويات.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ل� »أستون مارتن الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا«، أدهم 
شران اوغلو: انطالقا من التميز 
التي حتظى بها  واخلصوصية 
»أستون مارتن«، فان التحديات 
التي تطرحها الشركة حاليا جاءت 
متاشيا مع التغيرات في املنطقة 
ف���ي عالم صناعة  والتطورات 
الراهن،  الوقت  الس���يارات في 
املتزايدة  النمو  حيث ان فرص 

أمامنا في املنطقة متعددة.
من ناحية اخ���رى، اختارت 
»أستون مارتن«، مارك كينورثي 
لشغل منصب املدير العام لقطاع 
الس���يارات في الشرق  صناعة 
األوسط وشمال إفريقيا والهند، 

»سامسونغ« تطرح كاميرات جديدة بالكويت

معا كاميرا أنيقة ستساهم في رسم 
املعالم املستقبلية لسوق الكاميرات 
صغيرة احلجم. أما التعديل الفائق 
اآلخر الذي أضيف لتصميم الكاميرا 
فيتمثل ف����ي تكنولوجيا تصميم 
»دافينش����ي« للعدسة املستوحى 
م����ن العادة املعروف����ة عن الفنان 
ليوناردو دافينش����ي، والذي كان 
يكتب املالحظات بش����كل مقلوب 
ليقرأها الحقا باس����تخدام مرآة، 
وتضم����ن ه����ذه الطريق����ة بروز 
العدس����ة تلقائيا عند  ماس����ورة 
تشغيل الكاميرا، وظهور مواصفات 
الص����ورة )كالبعد البؤري وقطر 
فتحة التصوير( فورا على احللقات 

املقعرة العاكسة للعدسة.

أخرى ملجموعة سامس����ونغ من 
 ،LCD الكاميرات املزودة بشاشتي
العام  والت����ي طرحتها الش����ركة 
املاضي، وهي النسخة احملدثة من 
كاميرا ST5000، وتضع هذه الكاميرا 
اجلديدة معايير جديدة للتصوير 
من خ����الل اجلم����ع ب����ني واجهة 
التفاعلية واملواصفات  املستخدم 
املذهلة والبسيطة في وقت واحد، 
لتمنح املستخدم أقصى ما توفره 
الكاميرا من خيارات وجتعل من 
التصوير جتربة ممتعة، كما أضافت 
املزايا  سامس����ونغ مجموعة من 
الرائدة منها شاشة تعمل باللمس 
من نوع WVGA AMOLED بقياس 
3.5 انشات، وعدسة ضخمة، لتشكل 

كشفت »سامسونغ« للتصوير 
الكاميرات  اثنتني من  الرقمي عن 
الرقمية اجلدي����دة فائقة النحافة 
 ST5000 في الكويت وهما كاميرا
و ST60. وف����ي ه����ذا الصدد، قال 
الرقمي  التصوير  مدير عام قسم 
لدى سامس����ونغ اخلليج: »تدرك 
سامسونغ متاما ان املستهلك يسعى 
الى التميز ويبحث عن كاميرا تتيح 
التقاط الصور بأعلى جودة وبكل 
س����هولة، لذا فإننا نطرح اثنتني 
من الكامي����رات التي تضم العديد 
من املواصفات واخليارات سهلة 
االستخدام، وتتمتع في الوقت نفسه 

بتصميم رائع ومتميز«.
وأض����اف: »وتأت����ي كاميرات 
ST5000 وST60 لتلبي متطلبات 
املستهلك فيما يتعلق بكاميرا جتمع 
الوظائف، فهي كاميرات  مختلف 
مريحة سهل االستخدام، وتتمتع 
في الوقت نفسه بأناقة التصميم 
وعنصر املرح، فه����ذا هو جوهر 
التصوير الفوتوغرافي، وقد انتقلنا 
بكاميرا ST5000 إلى مستوى آخر 
من خالل تزويدها بخيارات الربط 
على االنترنت مما يتيح مشاركة 

الصور والڤيديو أثناء التنقل«.
ومتثل كاميرا ST5000 اضافة 

حملة مصرية لتنشيط السياحة 
المحلية خالل شهر رمضان 

عقد رئيس الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو العزبي 
مؤمترا صحافيا، أمس لإلعالن عن »مهرجان فوانيس رمضان 2010«، 
الذي ينطلق مع بداية ش����هر رمضان، حتت شعار »مصر روحها في 

رمضان«، ورعاية وزارة السياحة املصرية.
وش����ارك في املؤمتر الصحافي رعاة املهرجان للعام 2010، كوزارة 
الثقاف����ة »العالقات الثقافية اخلارجية«، واملركز الثقافي القومي »دار 
األوبرا املصرية«، وشركة مصر للطيران، وهيئة ميناء القاهرة الدولي، 
ومحافظات القاهرة واجليزة واإلسكندرية، وساقية عبد املنعم الصاوي، 
ومؤسس����ة املورد الثقافي، واملركز املصري للثقافة والفنون »مكان« 

باإلضافة إلى الفنادق والشركات السياحية.
وتهدف وزارة الس����ياحة من هذا املهرجان الذي سيمتد على مدار 
اربعة اعوام متتالية الى تنشيط وزيادة احلركة السياحية الوافدة الى 
مصر من الدول العربية وبشكل خاص من اململكة العربية السعودية، 

اإلمارات العربية املتحدة، الكويت، األردن، ليبيا، وتونس.
وسيس����اهم هذا االحتفال في بث روح رمضان وما يرتبط به من 
مظاهر وعادات وتقاليد وذلك من خالل العديد من االنشطة واالحتفاالت 

داخل مصر وبعض الدول العربية.
وسيتم تنظيم مسيرة احتفالية باملراكب الشراعية املزينة بتيمة 
االحتفال في القاهرة، في ليلة الرؤية، حيث ستبدأ مسيرتها من أمام 

فندق »جراند حياة« بالنيل حتى كوبري قصر النيل.
كما سيتم إطالق ألعاب نارية لالعالن عن بدء االحتفال وسيصاحب 
تلك املس����يرة تقدمي عدد من العروض الفلكلورية على مسرح عائم 
بالنيل كما س����يعقبها حفل رمضاني بالقلعة، وستشهد القاهرة ليلة 
رمضانية كل خميس على املس����رح العائم بالنيل فضال عن اخلميس 
األخير من الشهر الكرمي الذي سيشهد احتفاال خاصا نظرا لقرب انتهاء 

املهرجان من خالل حفل جماهيري على نفس املسرح.

الحريري يفتتح ملتقى »صيف لبنان 2010«
العرب. وعلى صعيد متصل اظهر 
تقرير اقتصادي نش����ر ان معدل 
االستثمارات اللبنانية في البلدان 
بل����غ 330 مليون دوالر  العربية 
س����نويا وإجمالي االس����تثمارات 
العربية ف����ي لبنان بلغ 12 مليارا 
و250 ملي����ون دوالر خالل الفترة 
بني 1985 و2009 ما يجعل لبنان 
اكبر وجهة لالس����تثمارات  ثالث 
البينية العربية. وقال التقرير إن 
السعودية ش����كلت اكبر مستثمر 
عربي في لبنان بأربعة ماليني و800 
ألف دوالر أي ما نسبته 39% من 
إجمالي االستثمارات خالل فترة ال� 
24 عاما تبعتها اإلمارات مبليارين 
و780 ألف دوالر والكويت مبليارين 

و810 آالف دوالر.

املتعلق����ة بتطور الس����وق ودور 
اللبنانيني في تشجيع  املغتربني 

السياحة واالستثمار في لبنان.
وأضاف ان امللتقى الذي سيقام 
سنويا يعتبر فرصة للقاء رجال 
األعمال اللبنانيني والعرب لتبادل 
الرأي حول مناخ وفرص ومعوقات 

االستثمار.
ولفت إل����ى ان موضوع متلك 
العق����ار ف����ي لبنان سيس����تحوذ 
على حيز كبير من املناقشات في 
امللتقى بعد اجل����دل الدائر حوله 
من ناحية جتاوز نس����بة التملك 
املسموح بها في القانون اللبناني 
خصوصا في بعض مناطق جبل 
لبنان. ويشارك في امللتقى عدد من 
الوزراء اللبنانيني ورجال األعمال 

والصحة وسوق العقار في لبنان 
من خالل محركات العرض والطلب 
السائدة والتوقعات  واالجتاهات 

وق����ال املدير الع����ام ملجموعة 
االقتصاد واألعمال رؤوف أبوزكي 
ل� »كونا« إن املشاركني في امللتقى 
س����يتناولون قضاي����ا تتص����ل 
بالس����ياحة املوسمية واملستدامة 
من خالل استعراض مقومات لبنان 
السياحية ومعاجلة املعوقات القائمة 

ومتطلبات السياحة املستدامة.
وأضاف ان موضوع االستثمار 
في لبنان من خالل معوقات بيئة 
االس����تثمار واملعطي����ات احملفزة 
وخبرة املستثمرين العرب في لبنان 
سيكون من املواضيع التي سيركز 

امللتقى على مناقشتها.
وق����ال أبوزك����ي إن امللتق����ى 
سيس����تعرض اخلدمات املتاحة 
في مجاالت الصيرف����ة والتعليم 

يفتتح رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري اليوم ملتقى صيف 
لبنان 2010 حتت عنوان »ملتقى 
رجال األعم����ال العرب في لبنان« 
بهدف تسليط الضوء على واقع 
االستثمارات العقارية والسياحية 
واخلدمات ف����ي مجالي الصيرفة 

والصحة في لبنان.
ويتناول هذا امللتقى الذي تنظمه 
»مجموعة االقتص����اد واألعمال« 
اللبنانية بالتعاون مع احتاد الغرف 
العربية واحتاد الغرف اللبنانية 
ومؤسس����ة »اي����دال« لتش����جيع 
االستثمارات، عددا من املوضوعات 
من خالل جلس����ات يتحدث فيها 
وزراء لبناني����ون ومس����تثمرون 

خليجيون وخبراء.

»الكويتية« تبرم اتفاقية رمز مشترك مع »السنغافورية«
قال مدي���ر دائرة التخطيط 
والش���ؤون الدولي���ة بالنيابة 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة س���عود عب���داهلل 
املخيزمي ان���ه مت إبرام اتفاقية 
رمز مش���ترك م���ع اخلطوط 
اجلوي���ة الس���نغافورية على 
قطاع »الكويت/ س���نغافورة/ 
الكويت« وذلك اعتبارا من األول 

من أغسطس املقبل.
  وأضاف أن عقد مثل 
هذه االتفاقي���ات بني الناقلتني 
على هذا القطاع سيعزز حركة 

السفر بني الكويت وسنغافورة 
وس���يضمن لركاب اخلطوط 
الكويتية االس���تمرار  اجلوية 
في تلقي أفض���ل رعاية، الفتا 
الى انه ميكن شراء التذاكر من 
أي مكتب من مكاتب اخلطوط 
اجلوية الكويتية أو وكالء السفر 
أو من خ���الل موقع اخلطوط 
الكويتية للحجوزات  اجلوية 

على االنترنت.
 مشيرا الى أن هذا االتفاق 
بني الناقلتني سيضمن للخطوط 
اجلوية الكويتية تقدمي شبكة 

تشغيل أوسع لقطاعات جديدة 
غير متواجدة حاليا في شبكة 
تشغيلها وذلك تلبية ملتطلبات 
الس���وق احملل���ي واجلمهور 

املسافر.
 اجلدير بالذكر أن اخلطوط 
اجلوية الس���نغافورية والتي 
تس���ير 4 رحالت في األسبوع 
 ،A330 وذلك على منت طائراتها
تلقت العديد من اجلوائز الدولية 
وذلك للمعايي���ر العالية التي 
حترص عليها من خالل خدمة 
العمالء واإلدارة املالية، باإلضافة 

املقدمة  الترفي���ه  إلى خدمات 
لعمالئها على م���نت طائراتها 
وهي عضو في حتالف س���تار 

العاملي.
وكانت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية قد أبرمت عدة 
اتفاقيات بالرمز املشترك مع كل 
الهندية  من:اخلطوط اجلوية 
واخلط���وط اجلوي���ة اليمنية 
واخلط���وط اجلوية االيطالية 
واخلط���وط اجلوية األثيوبية 
واخلطوط اجلوية السعودية 

وطيران االحتاد.

تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل

سعود املخيزمي

ياتيس بانسيافوس

بانسيافوس يدعو الشركات الكويتية
إلى حضور المنتدى العربي اليوناني الثالث

الغرفة تؤكد حرصها على تقوية 
العالقات التجارية مع الفلبين

أكد املدير العام املساعد بغرفة جتارة وصناعة الكويت حمد اجلراح 
ام����س حرص الغرفة على تقوية العالقات التجارية واالقتصادية مع 
الفلبني. وقال اجلراح في بيان صحافي عقب استقباله سفير الفلبني 
لدى الكويت ش����والن اورتا والقنصل التجاري بالس����فارة نيكانور 
باولتيتا ان اهتمام الغرفة بتنمية العالقات االقتصادية وتفعيل التبادل 
التجاري مع الفلبني يأتي من واق����ع العالقات القوية التي تربط بني 

البلدين الصديقني في جميع املجاالت.

مش����اركة العديد من الش����ركات 
املنتدى  اخلليجية والعربية في 
في دورته احلالية ومنها شركات 
تعمل في قطاعات التشييد والبناء 
والتكنولوجيا واملعلومات والطاقة 

والزراعة.

دعا مدي����ر العالقات الدولية 
اليونانية  الش����ركات  في احتاد 
ياتيس بانس����يافوس الشركات 
إلى حضور  الكويتية والعربية 
املنتدى العربي � اليوناني الثالث 
املقرر عقده يومي 23 و25 سبتمبر 
املقب����ل. وقال بانس����يافوس في 
مؤمتر صحاف����ي عقده امس في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ان 
املؤمتر يهدف الى تعزيز العالقة 
بني الدول العربية واليونان، مبينا 
ان حجم صادرات بالده الى الدول 
العربية بلغ����ت مليار يورو في 

.2007
واعتبر ان االنكماش االقتصادي 
الذي تعرضت له اليونان فرصة 
لدخول املستثمرين األجانب، مؤكدا 
حرص بالده على جذب وتعزيز 
االستثمارات العربية واخلليجية 
هناك. وكشف بانسيافوس عن 

القنصل العام للكويت في هونغ كونغ يبحث 
التعاون بين الجانبين في مجال االستثمار

بحث قنصلنا العام في هونغ 
التني���ب مع رئيس  كونغ بدر 
الهيئة االس���تثمارية في هونغ 
كونغ ساميون جلبني امس فرص 
التعاون بني البلدين في املجاالت 

االستثمارية.
وقالت سفارتنا في بيان ان 
اللقاء يأتي في إطار السعي الدائم 
الفرص  للقنصلية للبحث عن 
االستثمارية واملالية املتاحة في 
هونغ كونغ والتي من ش���أنها 
ان تعود باملصلحة العامة على 
االقتصاد الكويتي بقطاعيه العام 

واخلاص.
واضاف البيان ان اللقاء يأتي 

في إطار الس���عي خللق فرص 
استثمارية متنوعة بني اجلانبني 
من اجل تعزيز التعاون مع احد 
اهم املراكز املالية في آسيا حيت 
الهيئة االستثمارية في  تعتبر 
هونغ كونغ م���ن اهم الهيئات 
االستثمارية ش���به احلكومية 

في البالد.
عب���ر  جلب���ني  ان  وق���ال 
عن اس���تعداد الهيئ���ة لتقدمي 
التس���هيالت واخلدمات  جميع 
للمستثمرين الكويتيني الراغبني 
في االستثمار في هونغ كونغ، 
مبينا ان هن���اك مميزات ميكن 
للمس���تثمر الكويتي احلصول 

عليها ك���ون املدينة تعتبر من 
اهم األسواق املالية العاملية.

البيان ان اجلانبني  واضاف 
اتفقا على قيام وفد من قبل الهيئة 
في هونغ كون���غ بزيارة غرفة 
الكويت قريبا  جتارة وصناعة 
لالطالع على املناخ االستثماري 
في هون���غ كونغ وبحث فرص 

التعاون مستقبال.
الكوي���ت وقعت  ان  يذك���ر 
اتفاقية في مجال جتنب االزدواج 
الضريبي مع هونغ كونغ، األمر 
الذي يس���هم في إقامة شراكات 
اقتصادية جديدة للمستثمرين 

من كال اجلانبني.

بدر التنيب مع ساميون جلبني


