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ونتائج ايجابية في كل اجتماعات 
الغرفة مع الغرف العربية وعلى 
جميع املس����تويات وهن����اك آمال 
كبي����رة معقودة عليه����ا ونتائج 
ايجابية منتظرة بالنسبة للعالم 

العربي«.
وفي رده على سؤال يتعلق 
حول التش���ريعات االقتصادية 
وم���دى قدرته���ا عل���ى جذب 
رؤوس أم���وال، أكد الغامن على 
ان التش���ريعات احلالية جيدة 
وان هناك تعاونا بني احلكومة 
والغرفة في تذليل اي حتديات 
ق���د تواج���ه رؤوس األم���وال 

األجنبية.
من جانبه، قال مدير اإلدارة 
االقتصادية الشيخ السفير علي 
خالد اجلابر ان هذا املعرض هو 
األول م���ن نوعه الذي تقوم به 
وزارة اخلارجية، وانه ينتظر 
ان يحقق نتائ���ج ايجابية لكل 

املشاركني.
وأك���د عل���ى ان اخلط���وط 
التي حددها صاحب  الرئيسية 
السمو في التحول الى مركز مالي 
جتاري اقليمي في املنطقة أخذت 
ترجمة حقيقية من كل املعينني 

في هذا املجال.
وأض���اف ان نش���اط ه���ذا 
املعرض يأتي لتدعيم وترسيخ 
ه���ذا التحول، وان السياس���ة 
االقتصادي���ة لوزارة اخلارجية 
املنافع  تعتمد مفه���وم تعظيم 
وبناء حتالف���ات اقتصادية مع 

التكتالت االقتصادية العاملية.

العاملة في مجال التشييد والبناء 
والتموي���ل العق���اري، ومن بني 
الشركات املشاركة: شركة الغامن 
للمواد اخلصوصية وشركة الهدف 
ملشاريع األملنيوم وشركة جمال 
ادريس التجارية وشركة اسمنت 
الكويت وشركة أسيكو وشركة 
البهاء للتجارة العامة واملقاوالت 
وبنك بوبيان وشركة تكنولوجيا 
البناء وش���ركة التقنيات الذكية 
ومختبر انكو لفحوصات التربة 
وشركة شورتيك للمقاوالت العامة 
واملباني وشركة األهلية للتأمني 
وش���ركة مصنع الغامن والفحام 
لألملنيوم وشركة دزاين الوطنية 
للتجارة العامة واملقاوالت وكيتشن 
كونسبت وشركة محمد عبدالرحمن 
البحر وشركة هيدروتك الهندسية 
وشركة الوزان املتحدة التجارية 
وشركة أنظمة البناء للمقاوالت 
اإلنش���ائية وش���ركة الرواب���ط 
البريطانية ومؤسسة  الكويتية 
س���ان ماركو االيطالية للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة توب 
الداخلية وشركة  دوور لألبواب 
نظم اخلليج وشركة مجموعة كام 
انترناشيونال ومؤسسة الرياض 
للمطاب���خ اجلاهزة والش���ركة 
الوطني���ة للخرس���انة اجلاهزة 
ومقاوالتها وش���ركة املجموعة 
الدولية للمش���اريع الصناعية 
وشركة استيلكو العاملية للحديد 
ومقاوالتها وشركة سمارت وود 
أملنيوم اخلليج وشركة  وشركة 
كنار للتجارة واملقاوالت وشركة 
الزبن للمعدات الثقيلة وش���ركة 
االمتياز للتجارة العامة واملقاوالت 
وفيلكا ألنظمة أحواض السباحة 
واملنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
ومكتب حمود الزعبي لالستشارات 
الهندسية والبنك األهلي املتحد 
اللوح���ات  وش���ركة صناع���ة 

الكهربائية وبنك برقان.

الفترة املسائية من اخلامسة وحتى 
السابعة والنصف يوميا.

ويحظ���ى معرض اإلس���كان 
برعاية حكومية حيث تش���ارك 
به أربع جه���ات حكومية معنية 
بالقضية اإلسكانية هي: املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ووزارتا 
األشغال العامة والكهرباء واملاء 
وبلدية الكويت كما يرعاه مجموعة 
الكبرى من بينها:  من الشركات 
مجموع���ة اخلراف���ي وش���ركة 
الوطنية وش���ركة  الصناع���ات 
اخلليج املتحدة لإلنشاء وشركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت وشركة 
اخلليج العربي القابضة وشركة 
اخلليج للكاب���الت والصناعات 
الكهربائية وشركة سدمي الكويت 
وسيراميك رأس اخليمة وشركة 
صناع���ة التبري���د والتخزي���ن 
»كولكس« وشركة دخيل اجلسار 
للصناعات الكهربائية وش���ركة 
البريطانية  الكويتي���ة  الروابط 
والشركة الكويتية األولى للتجارة 

واملقاوالت.
ويش���ارك في دورته احلالية 
أكثر م���ن خمس وس���تني جهة 
وش���ركة متخصصة جعلت من 
معرض اإلسكان أكبر جتمع تشهده 
الكويت للش���ركات واملؤسسات 

تنطلق في متام احلادية عشرة 
من صباح اليوم الدورة الرابعة 
عشرة ملعرض اإلسكان الذي يرعاه 
ويحض���ره نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد، ويرافقه 
خالل جولته على اجلهات املشاركة 
رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
م.طالل القحطاني وبحضور عدد 
من أعضاء مجلس األمة ولفيف 
من رجال األعمال ومجموعة من 
أعضاء السلك الديبلوماسي وعدد 
م���ن أعضاء جمعية املهندس���ني 
القطاعات  ف���ي  واملتخصص���ني 
اإلنشائية واملقاوالت واخلدمات 
إلى ممثلني  اإلسكانية باإلضافة 
عن اجلهات الراعية والش���ركات 

املشاركة.
تقيم املعرض جمعية املهندسني 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظي���م 
املع���ارض »يوني اكس���بو« في 
الفترة  ف���ي  الريجنس���ي  فندق 
من 29 نوفمب���ر اجلاري وحتى 
الثاني من ديسمبر املقبل، ويهدف 
املعرض إلى إلقاء الضوء على دور 
القطاع اخلاص في حل القضية 

اإلسكانية.
كما تقيم جمعية املهندس���ني 
الكويتية محاضرات عامة جلمهور 
املعرض حيث يحاضر م.حسني 
مي���رزا عن عق���ود املناولة يوم 
الثالثاء وعن تكييف البيت يوم 
األربعاء، كما يحاضر م.راش���د 
العنزي عن األخطاء الشائعة في 
البناء يوم اخلميس، ومحاضرة 
عن إدارة املشاريع يقدمها د.رضا 
صبري، باإلضافة الى محاضرة عن 
تصميم املباني العاملية واملشاريع 
الكبرى يحاضر فيها د.جيرهارد 
ريتش���ارد من أملانيا االحتادية، 
حيث تقام جميع احملاضرات في 

ايجابية من دعوة صاحب السمو 
األمير في قمة الكويت االقتصادية 
األخيرة وان دعوة صاحب السمو 
الى ما يصبو اليه في التحول الى 
مركز مالي وجتاري في املنطقة 
والشرق األوس���ط بدأت تأخذ 

منحى اجلدية الى األمام.
الذي أطلقه  وعن الصن����دوق 
صاحب الس����مو في قمة الكويت 
االقتصادي����ة لدعم املش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة، قال الغامن: 
»ان الفك����رة قد القت صدى كبيرا 

وان املعرض سيوفر فرص االلتقاء 
وعرض فرص االستثمار في كل 
من الدول املشاركة باإلضافة الى 
تسهيل وتبادل االستثمارات فيما 

بينهم.
ف���ي  الكوي���ت  فمس���اهمة 
بعض الدول العربية، من اكبر 
االس���تثمارات املس���اهمة في 
الدول العربية واألكبر في مصر 
وس���ورية واألردن وغيرها من 

دول اخلليج.
وأكد عل���ى ان هناك نتائج 

مكثف خالل فترة طويل قامت 
بها الغرفة مع الوزارة.

وأكد عل����ى ان الغرفة قامت 
بتس����هيل مهام القطاع اخلاص 
الكويتي في اخلارج، وان هناك 
دورا كبيرا ملس����اهمات القطاع 
اخلاص في االستثمارات اخلارجية 
والتي أخذت تلعب دورا أساسيا 

ورئيسيا في املنطقة.
وأض���اف ان االس���تثمارات 
اخلاصة الكويتية تعتبر األهم 
بالنسبة للعالم العربي واألجنبي 

والبعيد. واس����تدركت العنجري 
بأنه لن يكون تفعيل للمشاريع 
الصغيرة إال بدعم من الدولة مطالبة 
بضرورة إنشاء هيئة للمشروعات 
الصغيرة متنح اجلانب القانوني 
لهذه املشاريع. وقالت إن املنتدى 
سيركز على تفعيل دور املشروعات 
الصغيرة ورفع قدرتها اإلنتاجية 
والتنافسية، مبا يصب في زيادة 
الناجت احمللي، ويستثمر طاقات 
الشباب ويس����توعب اخلريجني 
في سوق العمل، كما أنه سيؤكد 
ض����رورة خل����ق بيئ����ة أفض����ل 
للمشروعات الصغيرة مبا يساعد 

على اإلبداع واالبتكار.
وكشفت العنجري أنها تتضمن 
تسليط الضوء على جتارب ناجحة 
ملؤسسات حكومية والتي قامت 
على استراتيجيات دعم املشاريع 
الصغيرة وخاصة في بعض الدول 
اخلليجية، إضافة إلى توجه الكويت 
نحو دعم وتطوير املش����روعات 
الصغيرة من خالل خطة التنمية، 
كم����ا تتضمن هذه احمل����اور أهم 
املعوقات والتحديات التي تواجه 
املشروعات الصغيرة، وضرورة 
وجود منهج واضح وأهداف محددة 
لتوجيه ودعم هذه املش����روعات 
وفق قدرات الشباب واحتياجات 
الدولة، مضيف����ة أن من احملاور 
املهمة عرض جهود وأداء خبراء 
ومختصني من القطاع اخلاص في 
كيفي����ة مواجهة أي حتديات أمام 
املش����روعات الصغيرة واالرتقاء 
بها لتحقيق املساهمة الفعالة في 

خطة التنمية.

والتدريب رئيسة اللجنة املنظمة 
ملنتدى املش����روعات الصغيرة، 
ان املش����اريع  العنجري  نبيل����ة 
الصغيرة سيكون لها حظ وفاعلية 
ضمن خطة التنمية، من منطلق 
الفهد  الش����يخ احمد  تصريحات 
األخيرة التي أك����د من خاللها أن 
63% من اخلطة ستكون موجهة 

للتنمية البشرية.
وأضافت في تصريح صحافي 
أن خطة التنمية طموحة وأولت 
أهمية ملبادرة الش����باب الكويتي 
وللمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
مش����يرة إلى أن من أهم أولويات 
اخلطة إيجاد فرص للمشروعات 
الصغرى على املديني املتوس����ط 

يرغب بدراستها واالستفادة منها 
في بدء مشروعه اخلاص«.

وقال: نأمل من خالل هذا املنتدى 
إلى  لفت اهتمام اجلهات األخرى 
احلاجة لتطوير التشريعات الداعمة 
وتوفير احلاضنات التي يتم من 
خاللها تالف����ي صعوبات املرحلة 
األولى من دخول السوق وإيجاد 
املؤسسات التي تنتقل بالبحوث 
العلمية من مجرد دراس����ات إلى 
منتجات وخدم����ات فيما يعرف 
.)Sience Parks( بحدائق العلوم

حظ وفاعلية

م����ن جانبها قال����ت مدير عام 
شركة ليدرز جروب لالستشارات 

اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.
وأضاف انه س����يتم من خالل 
اجللسات احلوارية طرح العديد من 
املواضيع التي تهدف لتعزيز دور 
املشروعات الصغيرة في التنمية 
االقتصادية واإلجابة على عدد من 

األسئلة الهامة.
و تابع: »س����يتم استعراض 
إح����دى التج����ارب اخلليجية في 
الس����عودية  العربي����ة  اململك����ة 
املنتدى  وس����يقام على هام����ش 
معرض تقوم الش����ركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة من 
خالل����ه بعرض أكثر من 30 فكرة 
اس����تثمارية ملش����اريع صغيرة 
ومتوسطة وستكون متاحة ملن 

منى الدغيمي 
قال املدير العام للشركة الكويتية 
لتطوير املش����روعات الصغيرة 
ان املشروعات  القناعي  حس����ان 
الصغيرة في الكويت ال تش����كو 
من مشكلة التمويل، مشيرا إلى أن 
متويل هذه املشاريع متوافر ومتاح 
وقابل للزيادة وفي انتظار املبادرة. 
وأضاف في تصريح صحافي على 
هامش املؤمت����ر الصحافي حول 
منت����دى املش����روعات الصغيرة 
واملساهمة الفعالة في خطة التنمية 
أنه منذ بداية من 2007 إلى العام 
احلالي متت املوافقة على نحو 45 
مشروعا بقيمة إجمالية ناهزت 6 
ماليني دينار. وأوضح القناعي أن 
أربع جهات تعنى بتمويل  هناك 
املشاريع الصغيرة، الفتا إلى أن 
املب����ادر ال يتحمل اخلس����ائر في 
حال عدم حتقيق املشروع ألرباح 
وتتحمل الشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة كل املخاطر. 
وأشار القناعي في كلمته الى أن 
اله����دف من منتدى املش����روعات 
الفعالة في  الصغيرة واملساهمة 
خطة التنمية الذي تنطلق أنشطته 
غدا هو تفعيل دور املش����روعات 
الصغيرة ورفع قدرتها اإلنتاجية 
والتنافسية وزيادة مساهمتها في 
الن����اجت احمللي اإلجمالي، وتوليد 
فرص عمل اس����تثمارية متميزة 
ومنافس����ة تس����هم في تشجيع 
الشباب الكويتي على االنخراط في 
العمل احلر واملساهمة في التنمية 
االقتصادية وتشكيل بيئة أفضل 
للمشروعات الصغيرة تساعد على 

املناورات  املنطق���ة وطبيع���ة 
اإليرانية، قال: »ال ادري..ال توجد 
مناورات، ونحن ال نعترض على 
وجود مناورات، بل نسعى إلى 
تعزيز األمن واالس���تقرار في 

املنطقة«.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئيس 
مجل���س إدارة غرف���ة جت���ارة 
وصناعة الكوي���ت علي الغامن 
ان ه���ذا املعرض يعد األول من 
نوعه، وجاء بالتعاون مع وزارة 
اخلارجية نتيج���ة عمل وجهد 

الى ان ش���عب الكويت قد جبل 
على التنمية.

وفيما يخص الديبلوماسية 
االقتصادي���ة للكوي���ت، ق���ال: 
»للكويت تواجد عاملي، ويجب 
تعزيز هذا التواجد العاملي في 
تقوية البنية التحتية واألساسية 
والعلمية والثقافية واملادية في 
الكويت، ولذلك فإن هناك ترجمة 
حقيقية لعودة الكويت ملكانتها 

كدرة اخلليج«.
وعن الوضع السياس���ي في 

قبل اكتش���اف النفط، حيث ان 
تواجدن���ا التاريخي والتجاري 
يتمثل ف���ي مناطق عديدة منها 
في ش���رق أفريقيا وبلغت الى 

شرق آسيا.
وأشار الى ان شعب الكويت 
مستمر على ما بناه األجداد في 
تراث عريق يجسد العالقة بني 
الكويت ودول العالم والتواصل 
التجاري وهو الذي يعطي للكويت 
هذا املوقع املميز واملرموق في 
بناء ثقافتها وأخالقياتها، مشيرا 

أحمد يوسف
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح على ان مبادرة صاحب 
الس���مو األمير التي انطلقت في 
قمة الكويت االقتصادية حتولت 
م���ن حلم الى دعوة ومن ثم الى 
حقيقة، وفعليا مت إنشاء صندوق 
وبرامج عمل لدعم املش���روعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وأض���اف ان رؤية صاحب 
الس���مو هذه س���تمكن املواطن 
العربي من حتقيق استقالليته 
الذاتية وهذه دائما كانت والتزال 
ديدن الكويت، فالكويت ال تعطي 
س���مكة ولكن تعطي الصنارة، 
وهذه هي الطريقة التي ننمي بها 
القدرات العربية حتى نستطيع 
الذاتية في  القدرات  اس���تغالل 

تلبية جميع احتياجاتنا.
جاء ذلك أمس خالل افتتاح 
معرض الكويت االقتصادي االول 
للس���فارات العربية واألجنبية 
2010 والذي انطلق بالتعاون بني 
وزارة اخلارجية الكويتية وغرفة 

التجارة والصناعة.
وقال ان املعرض يفتح آفاق 
التع���اون بني الكوي���ت ودول 
العال���م، حيث رأينا مش���اركة 
أعل���ى مس���توى متمثلة  على 
الس���فراء أنفسهم  في حضور 
للتعريف بفرص االستثمار في 
دولهم، وهذا دليل واضح على ان 
للكويت خبرة طويلة في مجال 
االستثمار وهذه اخلبرة قد بنيت 

الغانم: آمال كبيرة معقودة على صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ونتائج إيجابية ينتظرها العالم العربي

القناعي: الموافقة على 45 مشروعًا بقيمة إجمالية ناهزت 6 ماليين دينار

علي الجابر: المعرض يأتي لتدعيم وترسيخ التحول لمركز مالي.. و»الخارجية« الكويتية تعتمد بناء تحالفات مع التكتالت االقتصادية العالمية

العنجري: خطة التنمية أولت أهمية لمبادرات الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

خالل افتتاح معرض الكويت االقتصادي األول للسفارات العربية واألجنبية 2010

الشيخ د.محمد الصباح وعلي الغامن يفتتحان معرض الكويت االقتصادي األول للسفارات العربية واألجنبية

..وجولة في املعرض ..وحديث من علي الغامن إلى ديبورا جونز في جناح السفارة األميركية

م.طالل القحطاني

»منتدى المشروعات الصغيرة« يناقش دورها في خطة التنمية
تنطلق أنشطته غدًا برعاية الشيخ أحمد الفهد 

افتتاح أنشطة معرض اإلسكان الـ 14 اليوم
يستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل

)محمد ماهر(لقطة جماعية للسفراء املشاركني في املعرض

)كرم ذياب( نبيلة العنجري وحسان القناعي خالل املؤمتر


