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أكد أن تحرك »مؤسسة البترول« سيكون وفق إستراتيجية طويلة المدى

الزنكي في رسالة للعاملين بالقطاع النفطي: 
المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود 

اللجنة الوزارية الكويتية ـ السورية المشتركة  
بدأت أعمال دورتها العاشرة

حتول دون حتقيق هذا الهدف.
وذكر الصقعبي انه سيتم خالل 
انعقاد اعمال اللجنة التوقيع على 
عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التي تتعلق بتعزيز التعاون في 
قطاعات مختلف����ة منها قطاعات 
اجلم����ارك والصناع����ة والزراعة 
والثروة احليوانية اضافة الى قطاع 

الشؤون االجتماعية والعمل.

عالقات البلدين في تطور مستمر. 
وافاد بأن ج����دول اعمال اللجنة 
يتضمن عددا م����ن امللفات املهمة 
لكال اجلانبني السيما فيما يخص 
التعاون االقتصادي بينهما، مشددا 
على اهمية استغالل فرصة انعقاد 
هذه اللجنة لبحث س����بل تعزيز 
العالقات االقتصادية بني البلدين 
التي  العقبات  ومعاجلة جمي����ع 

كونا: ب����دأت اللجنة الوزارية 
الكويتية � السورية املشتركة امس 
اعمال دورتها العاشرة بحضور عدد 
من مسؤولي البلدين بهدف تعزيز 
العالقات االقتصادية والتجارية 

بني الكويت وسورية.
وق����ال مدير مكت����ب مجلس 
الوزراء السوري تيسير الزعبي 
في كلم����ة ألقاها اثناء ترؤس����ه 
للجانب الس����وري ف����ي انطالق 
اعمال اللجنة ان العالقات االخوية 
التي جتمع الكويت وسورية تعد 
منوذجا يحتذى به في العالقات 
العربية � العربية. واشاد الزعبي 
مبا مت حتقيقه في ملف التعاون 
االقتصادي في السنوات املاضية 
الس����يما ف����ي بع����ض القطاعات 
االقتصادي����ة داعيا كال اجلانبني 
الى بذل املزيد من اجلهود للوصول 
بالعالقات املشتركة الى املستوى 

املأمول من قبل الطرفني.
العاملة  ودعا جميع االطراف 
في اللجنة املشتركة الى استثمار 
كل ما مت حتقيقه على مدى االعوام 
املاضية للرقي بعالقات التعاون 
االقتصادي بني البلدين، معربا عن 
تفاؤله بان حتقق هذه اللجنة نتائج 

ايجابية على ارض الواقع.
ب����دوره اكد الوكيل املس����اعد 
للشؤون االقتصادية بوزارة املالية 
سامي الصقعبي في كلمة مماثلة 
عمق العالقات االخوية التي تربط 
سورية بالكويت على املستويني 
الرسمي والشعبي، مشيرا الى ان 

أحمد مغربي
قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
ان املرحلة املقبلة تتطلب من جميع 
العاملني في املؤسس����ة مضاعفة 
اجلهود من أجل حتقيق وإجناز 
خطة التنمية، مشيرا الى ان حترك 
املؤسسة سيكون وفق استراتيجية 
طويلة املدى وضعتها املؤسسة 
من قبل لتحقيق الكثير من اآلمال 

والطموحات للكويت.
وأوضح الزنكي في رسالة الى 
موظفي القطاع النفطي حصلت 
»األنباء« على نسخة منها ان جميع 

خطوات املؤسسة في املرحلة املقبلة ستخضع لتنفيذ 
البرام����ج واخلطط التي تضمن للمؤسس����ة وضعا 
تنافس����يا أفضل في السوق النفطي ومع الشركات 
العاملية. وأش����ار الزنكي في كلمته الى انه سيكمل 
مسيرة بناء الكوادر الوطنية النفطية على أسس علمية 
متينة، وسنمنح الشركات النفطية التابعة املرونة 
لتحقيق هذا الهدف األمثل لتشجيع اإلبداع ومن ثم 

االرتقاء وبلوغ األهداف اإلستراتيجية املرسومة.
وقال الزنكي في بداية كلمته: يطيب لي أن أتقدم 
اليكم بجزيل الشكر واالمتنان على مشاعركم الفياضة 
التي غمرمتوني بها على مدى األيام املاضية مبناسبة 
نيلي الثقة األميرية وتعيين����ي الرئيس التنفيذي 
ملؤسس����ة البترول الكويتي����ة، وأحببت أن تكونوا 
أول م����ن أتواصل معهم، فالتواص����ل معكم أمر في 
غاية األهمية بالنس����بة لي، مل����ا يتضمن من أهداف 

في مقدمتها الوقوف على السبل 
املثلى للنهوض مبؤسسة البترول 
وش����ركاتها التابعة، لذا سأعمل 
جاهدا على استمرار التواصل مع 
كل فرد من أفراد املؤسسة وأسأل 
املولى أن يعينني ويوفقني في 
استكمال مس����يرة كل من سعى 
للنهوض بالقطاع النفطي وببلدنا 
الزنكي  الكويت. وطالب  الغالي 
العاملني بالقطاع بأن يعملوا على 
قلب رجل واحد في احملن والشدائد 
وذل����ك لتحقيق آمال وطموحات 
األجيال القادمة وحتقيق مصلحة 
الكويت التي وفرت كل الس����بل 
لنصل الى املكانة املرموقة التي وصلنا اليها. وأوضح 
قائال: »علينا أن نركز اهتمامنا وجهدنا في املرحلة 
املقبلة لتنفيذ املش����اريع التي ستعود بالنفع على 
األجيال القادمة«. وأضاف الزنكي في ختام كلمته: 
أدعو اهلل عز وجل أن مينحني القدرة على متابعة 
عملي وحتقيق طموحات وآمال كل من ينتمي للقطاع 
النفطي وهي الطموحات املتمثلة في تعزيز مكانة 
املؤسس����ة وشركاتها التابعة في املجاالت كافة، كما 
أتضرع الى اهلل أن تكونوا سندا لي تعينوني على 
أداء مهمتي التي اعتبرها تكليفا وليس����ت تشريفا، 
فوجودكم حولي ومعي س����يكون دافعا الستكمال 
مسيرة املؤسسة، ومن هذا املنطلق اؤكد لكم باسمي 
واسم جميع األعضاء املنتدبني أن روح الفريق القائمة 
على التعاون هي الروح التي ستسود بيننا لتحقيق 

كل ما فيه مصلحة للكويت والقطاع النفطي.

عبداللطيف احلمد

فاروق الزنكي

عمرو موسى مصطفى الشمالي

وفد جامعة الكويت خالل جولته امليدانية بالشركة

على هامش الجلسة االفتتاحية ألعمال االجتماع االول لوزراء المالية 

موسى: الصندوق يعد باكورة إنجاز قرارات قمة الكويت االقتصادية في 2009
الحمد: مساهمة الصندوق العربي لإلنماء في رأسمال الصندوق بلغت 100 مليون دوالر

الشمالي: 1.2 مليار دوالر رأسمال
صندوق دعم المشروعات الصغيرة بمساهمة 13 دولة

الش����عوب العربية مؤكدا أن عقد 
القمم العربية النوعية ميكن من 
اتخاذ قرارات متس جوهر البنية 
االقتصادية ويس����هم في حتقيق 
االندم����اج والتكام����ل االقتصادي 

العربي املنشود.

إقرار الالئحة التنفيذية

من ناحيته أكد رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر العام للصندوق 
العرب����ي لإلمن����اء االقتص����ادي 
واالجتماع����ي عبداللطيف احلمد، 
ان االجتماع أقر باإلجماع الالئحة 
التنفيذية للصندوق، مشيرا الى ان 
مساهمة الصندوق العربي لإلمناء 
في رأسمال الصندوق بلغت 100 

مليون دوالر.
وأضاف احلمد ان الصندوق قام 
بوضع مشروع الالئحة التنفيذية 
اخلاصة باملبادرة مراعيا في إعدادها 
ما جاء من توجيه����ات في القمة 
العربية االقتصادي����ة التي أقرت 
مبادرة صاحب السمو مسترشدين 
بتجربة الصندوق العربي في إدارة 
ناف����ذة متويل مش����اريع القطاع 
التي يضطلع الصندوق  اخلاص 

العربي بها.
وأضاف ان الصندوق العربي قام 
بإعداد السياسة العامة والقواعد 
التي ستحكم عمليات  اإلرشادية 
احلساب اخلاص استرشادا بالقواعد 
املطبقة في متويل إدارة مشاريع 
القطاع اخلاص التي يسهم الصندوق 
في متويلها وسيتم عرضها على 
جلنة اإلدارة التي ستنتخب الحقا 
لبحثها متهيدا العتمادها والعمل بها. 
من جانبه، أكد األمني العام املساعد 
للش����ؤون االقتصادية في األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية حمد 
التويجري ان الدول التي لم تساهم 
في رأسمال الصندوق سيحق لها 
االستفادة من خالل املبلغ املقدم من 
الصندوق العربي لإلمناء، الفتا الى 
ان األولوية ستمنح للدول املساهمة 

في رأسمال الصندوق.
وشدد على أن التمويل سيكون 
من حق املشروعات التابعة للقطاع 
اخل����اص فقط، موضح����ا أنه لن 
يصرف أي متويل ألي مشروعات 
يشارك فيها القطاع العام أو تكون 
خاضعة له، الفتا إلى أن هناك جلنة 
سيتم تشكيلها ملتابعة آلية التنفيذ 
من الدول التي تزيد مساهمتها على 

10 ماليني دوالر.

شريف حمدي
اف����اد وزير املالي����ة مصطفي 
الشمالي بأن الدول التي ساهمت في 
رأسمال صندوق دعم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والذي كان 
احد افرازات قمة الكويت االقتصادية 
في 2009 والذي جاء مببادرة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد، سيحق لها االستفادة من 
الصندوق، مبينا ان الدول التي لم 
تساهم في الصندوق لن يكون من 

حقها االستفادة منه.
وأضاف الشمالي في تصريحه 
على هامش اجللس����ة االفتتاحية 
ألعم����ال االجتم����اع األول لوزراء 
التنظيمية  الالئحة  املالية إلقرار 
إلدارة احلس����اب اخلاص ملبادرة 
صاح����ب الس����مو األمي����ر لدعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة، ان عدد الدول 
املس����اهمة في رأسمال الصندوق 
13 دولة بإجمالي 1.2 مليار دوالر، 
الفتا الى االجتماع الذي س����يعقد 
في نهاية األسبوع اجلاري ملناقشة 
متويل املشروعات اجلاهزة حاليا 
والتي استوفت دراسات اجلدوى 
من قبل عدد م����ن الدول األعضاء 
على أن يتم متويل تلك املشروعات 
خالل الثالثة أش����هر املقبلة وقبل 
الثانية  القمة االقتصادية  انعقاد 
التي س����تعقد في يناير املقبل في 
القاهرة، مشيرا إلى أن آلية متويل 
املشروعات ستتم بالتنسيق مع 
التنفيذي����ة للصندوق  اللجن����ة 
وباالتفاق مع اجله����ة املمثلة في 
الدولة الراغبة في احلصول على 

متويالت ملشروعاتها.

شروط التمويل

وأوضح الشمالي أن أبرز شروط 
التمويل أن يكون  احلصول على 
املش����روع قابال للتنفي����ذ ويلبي 
احتياجات الدولة صاحبة املبادرة 
باإلضافة إل����ى توفير فرص عمل 

مناسبة للشباب العربي.
ولف����ت ال����ى أن هن����اك جلنة 
لإلش����راف العام ستتولى متابعة 
وتنفيذ املش����روعات التي سيتم 
متويلها للوقوف على أي عقبات 
تعترض عمليات التمويل موضحا 
أن هناك دوال عربية ميكن أن تدخل 
ضمن نط����اق الصندوق ولكن لم 
تبد مبادرتها بعد، نافيا أن تكون 
هناك دول اعترضت على املساهمة 

اجلامعة العربية فيما يخص رابطة 
دول اجلوار، مشيرا الى أن هناك 
قرارات أوشكت على التنفيذ والتي 
انبثقت عن قمة الكويت االقتصادية 
خاصة في املجال النقدي وبعض 
التحتية، الفتا  البنية  مشروعات 
إلى ان صندوق دعم املشروعات 
املتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة 
االجن����ازات التي مت����ت بناء على 
قرارات القمة االقتصادية التي عقدت 
في الكويت ف����ي 2009، الفتا الى 
أن جميع الدول العربية ستساهم 
في رأسمال الصندوق خاصة أن 
املجال الي����زال مفتوحا لالنضمام 

للصندوق في أي وقت.
وأوضح موس����ى ف����ي كلمته 
ان جامعة ال����دول العربية تولي 
التنموية  اهتماما بالغا بالقضايا 
واالجتماعي����ة وتعم����ل جاه����دة 
العربي املش����ترك  العمل  لتفعيل 
ف����ي القطاعات احليوي����ة بهدف 
االرتقاء مبعدالت النمو االقتصادي 
وإلح����داث نقلة نوعية في البنية 
والهي����كل االقتص����ادي العرب����ي 
ليواكب املتغي����رات االقتصادية 
الدولية ويس����تجيب لطموحات 

أن إق����رار الالئحة التنظيمية يعد 
خطوة أساسية الستكمال اإلجراءات 
التنفيذية إلطالق احلساب اخلاص 
للمبادرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون 
اللبن����ة األولى لتنفي����ذ أحد أهم 
قرارات القمة العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية، مشيرا 
الى أن عمل الصندوق ستكون له 
آثار ايجابية على اقتصادات الدول 
العربية في دعم التش����غيل ورفع 

مستويات الدخل في هذه الدول.
وأشار الى ان جناح الصندوق 
العرب����ي في املهم����ة املوكلة إليه 
بإدارة احلس����اب اخلاص لتمويل 
مشروعات القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوسطة يتطلب جناح مؤسسات 
التنمية واملصارف العربية إضافة 
إلى جدية التعاون واملصداقية من 
قبل القطاع اخلاص نفسه في أداء 

مهامه والوفاء بالتزاماته.

عدم وجود خالفات

من جانبه ش����دد األمني العام 
ال����دول العربي����ة عمرو  جلامعة 
موسى على عدم وجود خالف داخل 

في رأس����مال الصن����دوق واكتفى 
بقوله »املساهمة ليست إجبارية 
ب����ل اختيارية تعود إلى رغبة كل 

دولة«.
وقال الش����مالي إن استضافة 
الكويت للقمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية في مطلع العام املاضي 
2009 عبرت عن الرغبة الصادقة 
في زيادة ترابط اقتصادات الدول 
العربية وذلك لتطوير مجتمعاتها 
وحتقيق غاياتها وتوثيق روابط 
العالقات االقتصادية العربية في 
إطار املصالح املشتركة التي تعد 
نقلة نوعية للعمل العربي املشترك، 
مشيرا إلى أن تلك القمة صدر عنها 

العديد من القرارات الهامة.
وأكد الشمالي أن اجتماع الوزراء 
العرب املعنيني باحلساب اخلاص 
القطاع  لدعم ومتويل مش����اريع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة يوم 
أمس يعد منوذجا ناجحا للتعاون 
االقتصادي العربي املشترك وجتسد 
مبادراته ودوره املتنامي في متويل 
مش����اريع وتوجيه امل����وارد على 
أسس مدروس����ة لتحقيق املنافع 
االقتصادي����ة واالجتماعية، مبينا 

الدول المشاركة في الصندوق وحجم مساهمتها 
1- الكويت 500 مليون دوالر

2- السعودية 500 مليون دوالر
3- عمان 20 مليون دوالر
4- مصر 20 مليون دوالر

5- اجلزائر 10 ماليني دوالر
6- سورية 10 ماليني دوالر
7- تونس 5 ماليني دوالر

8- السودان 5 ماليني دوالر
9- العراق 5 ماليني دوالر
10- اليمن 5 ماليني دوالر
11- جيبوتي مليون دوالر

12- موريتانيا مليون دوالر
13- فلسطني مليون دوالر

منتدى االستثمار السوري يستعرض
مزايا وفرص االستثمار في سورية

برعاية مش��تركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس الوزراء السوري م.محمد ناجي 
عطري، يعقد منتدى االس��تثمار السوري في الكويت حتت 
شعار »آفاق جديدة في أسواق سورية عريقة« يومي 20 و21 
اجلاري في غرفة التجارة والصناعة. وتقوم هيئة االستثمار 
السورية بتنظيم امللتقى بالتعاون مع مجلس رابطة اجلالية 
السورية ومجلس رجال األعمال السوري في الكويت، وذلك 
لعرض مزايا املناخ االستثماري اجلاذب في سورية والفرص 
االس��تثمارية املتوافرة التي قامت هيئة االستثمار السورية 
بتحضيرها بالتعاون مع جميع الوزارات واحملافظات السورية 
ليتم عرضها أثناء جلسات امللتقى، حيث بلغ عددها نحو 200 
فرصة اس��تثمارية موزعة على احملافظات واملدن الصناعية 
الس��ورية، اضافة الى 15 منطقة تنموية س��تعرض من قبل 

هيئة التطوير واالستثمار العقاري.
وتتميز هذه الفرص بتنوعها بني االستثمار في قطاعات 
البنى التحتية والنفط والنقل واملناطق التنموية والطاقة البديلة 

واملجاالت الصناعية والزراعية والسياحية.

نمو غير مسبوق للحركة 
الجوية باإلمارات

إطالق موقع إلكتروني 
لحكومة دبي

دبي � كونا: أعلنت الهيئة العامة 
للطيران املدني لدولة االمارات أن 
احلركة اجلوية في أجواء الدولة 
اس���تطاعت أن حتقق منوا غير 
العام احلالي 2010  مسبوق في 
بلغت نسبته 12.8% في سبتمبر 
املاضي مقارنة بالشهر نفسه من 
عام 2009.  وأفاد التقرير الشهري 
الصادر عن الهيئة العامة للطيران 
املدني بأن اجمالي احلركة اجلوية 
لشهر سبتمبر 2010 بلغ 52693 
حركة مبعدل 1756 حركة يومية 

للطائرات.

دب���ي � أ.ش.أ: أطلقت دبي 
املوقع الرسمي اخلاص بدائرة 
»حكومة دبي اإللكترونية« الذي 
يعد النافذة الرسمية للتواصل 
بينها وبني شركائها من الدوائر 
احلكومية واجلمهور لتعرف 
خدماتها التي توفرها لتعزيز 
عملية التحول اإللكتروني في 
اإلمارة. وتعرض الدائرة على 
الرئيس���ية ملوقعها  الصفحة 
شعارها األساسي: »نعمل معا 
لتس���هيل حيات���ك«، وتبويبا 
يغطي ما يحتاج شركاؤها إلى 
معرفته عن دورها في رس���م 
التحول اإللكتروني  سياسات 
في إمارة دبي وضبط جودته.

»واحة دبي للسيليكون« تؤسس 
حاضنة تكنولوجية لدعم المشاريع 

دب����ي � كونا: أعلن����ت »واحة دبي للس����يليكون« املنطقة احلرة 
التكنولوجية املتكاملة امس عن تأسيس حاضنة تكنولوجية جديدة 
بهدف توفير الدعم للمشاريع التكنولوجية الناشئة وحتفيز التطوير 
الناجح لشركات رواد األعمال في املجال التكنولوجي مبا يسهم في 

توفير بيئة مالئمة لالبتكار والتطور التكنولوجي.
ويأتي تأس����يس هذه احلاضنة التكنولوجية الفريدة من نوعها 
على مس����توى دولة االمارات ليكون لها دور محدد في رسم مسار 

جديد لالستثمار في التكنولوجيا في املنطقة العربية.
وتعتب����ر احلاضنة محورا رئيس����يا ضمن خط����ة »واحة دبي 
للسيليكون« التي تستند على حتقيق التكامل بني الدعائم األساسية 
الس����ت من النظام التكنولوجي املتكامل والقطاعات التكنولوجية 
الس����تة التي تركز عليها الواحة مبا ميثل النواة الرئيسية اليجاد 
مجتمع تكنولوجي متطور وقادر على التفاعل السريع مع التطورات 

التكنولوجية املتسارعة.
وقد مت تصميم احلاضنة التكنولوجية ل� »واحة دبي للسيليكون« 
لتس����هم في توفير الدعم من خالل مجموعة من املوارد واخلدمات 
التي مت تطويرها وتنظيمها من قبل فريق ادارة احلاضنة الذي ميلك 

خلفية تكنولوجية متميزة.
وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في س����لطة »واحة دبي 
للسيليكون« د. محمد الزرعوني في تصريح صحافي ان »واحة دبي 
للسيليكون« حرصت عند وضع خططها بشأن احلاضنة التكنولوجية 
على وضع منوذج للنظام التكنولوجي املتكامل يقوم على التكامل بني 
مجموعة من العناصر واملكونات املترابطة لوضع النواة الرئيسية 
اليجاد مجتمع تكنولوجي متطور لرسم مستقبل أكثر اشراقا ليس 

في دولة االمارات فحسب بل في املنطقة العربية بأكملها.
واضاف الزرعوني ان »احلاضنة ستعمل على توفير بيئة مناسبة 
ومشجعة على االبتكار التكنولوجي من خالل توفير فرص مواتية 
سواء ألصحاب املش����اريع التكنولوجية الناشئة أو لرواد األعمال 
من الشباب الطامحني الى حتويل أفكارهم وابتكاراتهم الى مشاريع 

حقيقية مبا يؤدي الى حتقيق النمو في هذا املجال«.
 ومن بني اخلدمات التي ستوفرها احلاضنة التكنولوجية ل� »واحة 
دبي للسيليكون« املساعدة في تأسيس قاعدة النطالق األعمال واملشاركة 
في انشطة شبكات التواصل واملس����اعدة في األنشطة التسويقية 
وفي شؤون احملاسبة واالدارة املالية واملساعدة في تطبيق مهارات 

العرض وتوفير قنوات للتواصل مع شركاء استراتيجيني.

وفد من جامعة الكويت يزور
»العربية الدولية للمشروعات الصناعية«

الهارون بحث تعزيز العالقات 
االقتصادية مع المغرب

»المركزي« يوافق لـ »الساحل« 
و»بيت األوراق« على بيع أسهمهما

اس����تقبلت إدارة الشركة العربية الدولية 
للمشروعات الصناعية مؤخرا وفدا اكادمييا من 
جامعة الكويت ضم عددا من االساتذة املختصني 
في مجاالت الهندسة الكيميائية وامليكانيكية 
والصناعية وعدد من طالب اجلامعة املختصني 
في ذات املجاالت، وذلك في مقر الشركة، التي 
اعربت عن سعادتها بهذه الزيارة. وكشف مدير 
اإلنتاج في الشركة ان هدف الوفد الزائر متثل 
في االطالع على جتربة الشركة الناجحة في 
مجال احملافظة على البيئة وحمايتها باعتبارها 

واحدة من اول الشركات املتخصصة في معاجلة 
وإعادة تدوير املخلفات اإلنش����ائية وإدارتها 
على مستوى الكويت ومنطقة الشرق االوسط 
واحلاصلة على ش����هادة اجلودة في االنظمة 
اإلدارية )األيزو 9001(، مثمنا حرص وفد جامعة 
الكويت على التواصل مع الشركات الوطنية 
والوقوف على جتاربه����ا الريادية في مجال 
حماية البيئة وهو الغاية االساسية من وراء 
تأسيسها، متمنيا تعميمها على بقية الشركات 

الوطنية االخرى. 

استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون امس سفير اململكة 
املغربية لدى الكويت محمد بلعيش.

وق���د تباحث الطرفان في أهم القضايا اجلارية التي تهم البلدين 
الش���قيقني وس���بل التعاون بينهما وخاصة في املجاالت التجارية 
واالقتصادي���ة، كما تطرق���ا الى تطوير وتنمي���ة العالقات الثنائية 
بينهما وزيادة التبادل التجاري وايجاد فرص استثمارية بني البلدين 

والترويج لها.
من جانبه، أثنى السفير املغربي على التحضيرات واالستعدادات 
اجلاري���ة للزيارة املرتقبة لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا 

احلديثة باململكة املغربية احمد رضا الشامي للكويت.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت املركزي أفاده بعدم 
 املوافقة لشركة الساحل للتنمية واالستثمار على شراء أسهمها املصدرة  ، 
وجتديد املوافقة للشركة على بيع أسهم اخلزانة وذلك ملدة ستة أشهر أخرى 
تبدأ من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 3 نوفمبر املقبل، كما أن األسهم 
املصدرة ستنتهي في 21 ابريل 2011. على صعيد آخر، وافق بنك الكويت 
املركزي على طلب شركة بيت األوراق املالية ببيع ما ال يتجاوز 10%  من 

أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 21 ابريل 2011.

 أعلن����ت مجموعة اجلابرية 
للمع����ارض عن اقامة أنش����طة 
السابع في  الكويتي  األس����بوع 
مصر، الذي تنظمه سفارتنا في 
القاهرة بإدارة مجموعة اجلابرية 
للمعارض، في الفترة من 19 إلى 
21 ابريل 2011، حتت رعاية رئيس 
مجلس الوزراء املصري د.احمد 
نظيف وحتت شعار »الكويت في 
مصر«. وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة اجلابرية 
للمعارض احمد اسماعيل بهبهاني 
عن ش����كره وتقدي����ره للرعاية 
الكرمية التي أوالها رئيس الوزراء 

املصري د. احمد نظيف للمعرض بدورته السابعة. 
وثمن بهبهاني الدعم الذي يقدمه د. احمد نظيف لهذه 
املعرض الذي يأتي جتسيدا للعالقات املتينة التي تربط 
الكويت مبصر، مضيفا أن جناح الدورات الست السابقة 
ساهم بش����كل كبير في تزايد اإلقبال على املشاركة 
من الهيئات واملؤسسات الكويتية في هذه التظاهرة 
االقتصادية الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في منو 
وتطوير العالق����ات املتميزة بني الكويت وجمهورية 
مصر العربية الش����قيقة. وقال بهبهاني ان العالقات 
املصرية الكويتية تتس���م بسمات وخصائص تؤكد 

عمق الترابط الرسمي والشعبي بني 
البلدين تؤكدها الزيارات املتبادلة 
س���واء على الصعيد الرسمي أو 
الش���عبي، عالوة على ذلك تتميز 
العالقات على مدى تاريخها  هذه 
الطويل بتطابق وجهات النظر حيال 
القضايا احليوية التي تهم األمتني 
العربية واإلس���المية والتي تقوم 
على ثبات املواقف ووضوح الرؤى. 
وأضاف أن جمهورية مصر العربية 
تفتح ذراعيها الستقبال كل األشقاء 
ملزيد من االستثمارات في مجاالت 
كثيرة مث���ل الس���ياحة واإلعالم 
والعقار والطرق واملوانئ والتعليم 
والصحة واالتصاالت وغيرها، مبا متتلكه مصر من 
مقومات كثيرة ومتعددة منها موقعها املمتاز ودورها 
الريادي والقيادي واحملوري في املنطقة.  من جانبه 
قال املستشار اإلعالمي ملجموعة اجلابرية للمعارض 
هادي س����الم ان الهدف من إقامة األسبوع هو زيادة 
فرص االستثمار الكويتي � املصري على كل األصعدة 
كمجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات والس����ياحة 
والعقار من خالل إتاحة املجال أمام املستثمرين ملناقشة 
األفكار االستثمارية فيما بينهم ضمن إطار العالقات 

املتميزة التي جتمع البلدين.

»الجابرية« تطلق األسبوع الكويتي السابع 
في مصر 19 أبريل المقبل

أحمد بهبهاني


