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المهزع: »بنك الدوحة« نافذة المستثمر الكويتي لالستثمار في قطر

سيتارمان: قطر رصدت 50 مليار دوالر لتطوير المشاريع الكبرى
محمود فاروق 

كشف الرئيس التنفيذي في 
»بنك الدوحة« ر.سيتارمان عن 
ان قطر رصدت 50 مليار دوالر 
مت تخصيصها من أجل تطوير 
البنية التحتية وتنفيذ عدد من 
املشاريع الكبيرة واحليوية في 
أنها ستدعم بشكل  قطر، مبينا 
كبير العالقات االستثمارية بني 
الكويت وقطر، خاصة أن العالقات 
االقتصادية الكويتية ـ القطرية 
متتد منذ أمد بعيد وستالقي املزيد 
من الدعم خالل السنوات املقبلة 

بني البلدين.
وأضـــاف ســـيتارمان خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس 
لإلعالن عن تنظيم البنك لندوة 
ومحاضرة بعنوان »تعزيز التبادل 
التجاري الدولي« بحضور لفيف 
من مسؤولي البنك في دولة قطر 
والكويت، وعدد من وسائل اإلعالم 
احمللية خالل الفترة املقبلة، أن 
الندوة تأتي من منطلق اهتمام 
»بنك الدوحة« املتواصل بتعزيز 
اطر التواصل والعالقات التجارية 
بني دول اخلليج بعضها وبعض، 
وبني الدول األجنبية في االحتاد 
األوروبـــي وأميركا وكذلك دول 

شرق آسيا.
ولفت ســـيتارمان في كلمته 
التجارة  ان  إلـــى  خالل املؤمتر 
العاملية أصبحت باألهمية التي 

على هامش مؤتمر األمم المتحدة العالمي للتغيير االجتماعي

»داو للكيماويات« تحظى 
بلقب قادة التغيير في عام 2010

اعلنت شركة داو للكيماويات عن حصولها على لقب قادة التغيير 
في عام 2010 الذي متنحه مؤسســــة التغيير االجتماعي ومكتب األمم 
املتحدة للشراكات.  وقالت الشركة، في بيان صحافي، ان حصولها على 
هذا اللقب يأتي تقديرا اللتزامها الطويل بتقدمي حلول مستدامة تعزز 
من جناح األعمال وتسهم في حل أعقد التحديات العاملية، الفتة الى ان 
تكرميها جاء في إطار املؤمتر العاملــــي للتغيير االجتماعي 2010 الذي 
جرت انشــــطته مؤخرا في مدينة نيويورك. في هذا الصدد، قال املدير 
التنفيذي ملكتب األمم املتحدة للشراكات روالند ريتش »تواصل شركة 
داو لعب دور أساسي في إيجاد حلول مبتكرة تصل إلى احملرومني في 
جميع أرجاء العالم، ومنها تقنيات مهمة تضمن توفير املياه العذبة لهذه 
الفئة، وإننا نعول على هذا النوع من االلتزام من جانب القطاع اخلاص 
من أجل دفع عملية التغيير االجتماعي احلقيقية«. من جانبه، قال املدير 
العاملي لقسم املسؤولية االجتماعية املؤسسية في شركة داو ورئيس 
املؤسسة اخليرية لشركة داو للكيماويات، بو ميلر »تفخر شركة داو 
بحصولها على لقب قادة التغيير، خاصة أنها تســــعى على الدوام إلى 
ترسيخ مفهوم االستدامة في طريقة تنفيذها لألعمال اليومية، وتدرك 
شــــركة داو ما يحمل التزامها باالستدامة من قيمة كبيرة، حيث تسهم 
االستدامة في حل العديد من املشكالت العاملية، في الوقت الذي نعزز فيه 
من منو أعمالنا. ونحن في غاية السعادة لوجودنا هنا بهدف التعرف 
على كيفية مواجهة التحديات وتعلــــم املزيد من األمور املتعلقة بهذه 
القضايا«. وشرح ميلر حلضور املؤمتر التطور الذي شهدته أعمال داو 
من خالل التركيز على ترك أثر اجتماعي إيجابي. وتتضمن قائمة احللول 
واالبتكارات التي تقدمها داو للوقت الراهن وللمســــتقبل مجموعة من 
التقنيات واملواد املتطورة التي تهدف إلى حل املشكالت العاملية املتعلقة 

بالطاقة وتغير املناخ واملياه والغذاء واإلسكان والبنية التحتية.
وشهد املؤمتر الســــنوي الذي تنظمه األمم املتحدة تكرمي 12 شركة 
عاملية من بينها شــــركة داو، كما حضر املؤمتر الذي جاء حتت عنوان 
»كيف ميكن للربحية أن تنقذ عاملنا؟«، قادة عامليون من شركات تقدم 
ابتــــكارات متعددة قادرة على معاجلة العديد من القضايا االجتماعية، 
وقد مت اختيار قادة التغيير الفائزين باجلوائز من قبل جلنة تضم في 
عضويتها ممثلني عن مكتب األمم املتحدة للشراكات واملنتدى االقتصادي 
العاملي ومختبر »غرامني« التقني، وكلية »ســــتيرن« لألعمال بجامعة 

نيويورك ومؤسسة التغيير االجتماعي.

اقتصاد كل من الدولتني ومالءتهما 
املالية في دعم مشاريع التنموية 
املشتركة مبا يعود بالصالح على 

اجلميع.
وفي إشارة له إلى العالقات 
القدمية بـــني البلدين في املجال 
التجـــاري، باإلضافة الى املوقع 
اجلغرافي الذي تتمتع به الكويت 
في اخلارطـــة اخلليجية، توقع 
سيترمان ان ترتفع االستثمارات 
البينية بني البلدين بشكل كبير 
خالل السنوات املقبلة، خاصة في 

مجال العقار واالستثمار.

نافذة املستثمر
من جهته، قال املدير اإلقليمي 
لـ »بنـــك الدوحة« فرع الكويت 
احمد يوسف املهزع، ان الندوة 
التي سيتم إقامتها حول »التبادل 
التجاري الدولي« تأتي من منطلق 
البنك بطـــرح األفكار  اهتمـــام 
ومشـــاركة العمالء واملختصني 
بأهم األمور التي تتعلق مبستقبل 

االقتصاد احمللي والعاملي.
واشار إلى ان أهمية هذا الطرح، 
ترجع الى كون الكويت دائما محط 
أنظار القوافل التجارية من جميع 
أنحاء العالـــم ومنذ قدمي األزل، 
حيث تتمتع مبوقع جغرافي مميز 
علـــى اخلارطة اخلليجية، وهو 
األمر الذي سيتضح أثره بشكل 
اكبر خالل الفترة املقبلة، وفي ظل 

الرؤية السامية لصاحب السمو 
األمير ، واخلاصة بتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري عاملي.
وحـــول دور »بنك الدوحة« 
في تعزيز الروابط التجارية بني 
الكويت وقطر،  املستثمرين في 
بني املهـــزع ان البنك هو نافذة 
الكويتيني نحو السوق القطري، 
مشيرا إلى ان الهدف من تواجد 
البنك في الســـوق الكويتي هو 
دعم أواصر العالقات االستثمارية 
وتسهيل انتقال رؤوس األموال 
املستثمرة في كال البلدين، فضال 
عن تقدمي خدمات متميزة لألفراد 

واملستثمرين.
كمـــا قـــال مديـــر اخلدمات 
املصرفية لألفراد في فرع الكويت 
حميد إبراهيم السلمان ان »بنك 
الدوحة« يتمتع بخدمات مصرفية 
متميزة ومتنوعـــة تتواءم مع 
متطلبات الفترة املقبلة، وتخدم 
توجهات الكويـــت نحو تعزيز 

التنمية لالقتصاد احمللي.
ولفت السلمان الى ان الندوة 
واحملاضرة التـــي يعتزم البنك 
التي  الفترة  تنظيمها، تأتي في 
العربية  النـــداءات  ترتفع فيها 
واخلليجية بأهمية دعم العالقات 
التجارية البينية، فضال عن انها 
مطلب عاملي يدعو اليه قادة العالم 
اجمع مبا يساهم في دعم اخلروج 

من األزمة املالية العاملية.

شغلت بها الرأي العام املتخصص 
في املجال االقتصادي باعتبارها 
احد أهم األســـاليب والتوجهات 
التي يدفع بها اقتصاديو العالم 
من اجل اخلـــروج من تأثيرات 

األزمة املالية العاملية.
وأشار إلى ان الندوة ستناقش 
التجاري  التبادل  أهمية تعزيز 
الدولي، وانعكاساته على الناجت 
احمللي اإلجمالي للدول املصدرة 
واملستوردة، فضال عن التحديات 
التي تواجه العالـــم في الوقت 

احلالي من اجل حتقيق هذا الهدف، 
التي تواجهها  التقلبات  في ظل 
أسعار الصرف للعديد من العمالت 

على مستوى العالم.
 وأكـــد على أهميـــة خطط 
الكويت التنموية، مشـــيرا الى 
انه ال ميكن إغفال هذه اخلطوة 
اجلادة وتأثيراتها على االقتصاد 
الكويتي وكذلك دول اجلوار والتي 
من شأنها املشاركة في مثل هذه 

املشروعات التنموية.
 وأطلـــق ســـيترمان دعوته 

الى الشركات الكويتية، من اجل 
تشجيعها للدخول في استثمارات 
مشتركة مع قطر مبا يضمن تعزيز 
فرص االستثمار املتبادل، مؤكدا 
ان »بنك الدوحة« سيظل الداعم 
لتوطيد هذه العالقات من خالل 

فروعه في كال البلدين. 
وفي رد له حول سؤال بشان 
العالقات  توقعاتـــه ملســـتقبل 
التجارية واالستثمارية بني قطر 
والكويت خـــالل الفترة املقبلة، 
نوه ســـيترمان الى متانة وقوة 
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»أرينا« تنظم معرض 
ومؤتمر »صنع في ألمانيا 2011«

أعلنت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية عن تنظيم الدورة 
التنشيطية في مجال احملاسبة واملراجعة واملتضمنة مواد امتحان 
القيد في ســـجل مراقبي احلسابات. وبهذه املناسبة، قال أمني السر 
باجلمعية احمد مشـــاري الفارس ان جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية وانطالقا من مســـؤولياتها املهنية ومن خالل أنشـــطتها 
التدريبية والتأهيلية للموسم احلالي، تعقد الدورة التنشيطية في 
مجال احملاسبة واملراجعة واملتضمنة تدريس املواد العلمية المتحان 
القيد في سجل مراقبي احلسابات، على مدى شهري يناير وفبراير 
2011 وذلك ألعضائها الراغبني في أداء امتحان القيد في سجل مراقبي 
احلسابات، وهي احد شروط مزاولة مهنة مراقبة احلسابات، حيث 
يشترط ملن يرغب في مزاولة املهنة كمراقب حسابات وفق ما نص 
عليه قانون مزاولة املهنة رقم 81/5 اجتياز امتحان القيد، باإلضافة 
الى باقي الشروط املتضمنة أن يكون كويتي اجلنسية وحاصال على 
بكالوريوس في احملاسبة وعضوا باجلمعية ولديه خبرة عملية في 
مجال احملاسبة واملراجعة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة الى ان 
يكون متفرغا ملزاولة املهنة أي ال يعمل في اجلهات والهيئات العامة 
فـــي الدولة. وأضاف الفارس في تصريـــح صحافي ان هذه الدورة 
التنشـــيطية تتضمن تدريس مواد االمتحان االربع وهي احملاسبة 
املالية للمنشآت التجارية، املراجعة، التطبيقات احملاسبية واالدارية، 
القوانني التجارية واملسؤوليات املهنية، وذلك من قبل مجموعة من 

االساتذة املتخصصني خالل الفترة املسائية مبقر اجلمعية.

»المحاسبين« تعقد الدورة التنشيطية الخاصة 
بامتحان القيد في سجل مراقبي الحسابات

أعلنت شركة أرينا للمعارض 
واحللــــول االعالنية عن تنظيمها 
معرض ومؤمتر »صنع في أملانيا 
2011« خالل الفترة من 8 الى 12 يناير 
املقبل بقاعة 7 في أرض املعارض 
الدولية مبشــــرف، وسط حضور 
كبرى الشركات األملانية، حيث يعد 
املعرض سابقة هي األولى من نوعها 

في الكويت.
وبهذه املناســــبة، قــــال املدير 
العام للشــــركة نادر صالح الدين 
أكبر  مــــن  ان املعرض ســــيكون 
املعــــارض التــــي مت تنظيمها في 
الكويت ودول اخلليج وذلك لكثره 
املنتظر مشاركتها  عدد الشركات 
في املعرض، موضحا أن املعرض 
سينقسم إلى قسمني، أحدهما مؤمتر 
عن االســــتثمار في أملانيا واآلخر 
التي  معرض للمنتجات االملانية 

متت صناعتها في املانيا.
واضاف صالح الدين في تصريح 
صحافــــي ان املعرض ســــينظم 
العديد من حلقات النقاش للعديد 
القضايا وفي مقدمتها كيفية  من 
الكويتيني  تعريف رجال االعمال 
أملانيا،  على فرص االستثمار في 
مشيرا إلى أن املعرض يعد فرصة 
جيدة لرجال االعمال اخلليجيني 
لالســــتثمار في أملانيا كونه يعقد 
للمرة األولى في منطقة اخلليج. 
وبني أن مؤمتر صنع في أملانيا يعد 
حلقة وصل بني املؤمترات واحللقات 
الدراسية التي جتمع بني املستثمرين 
الدوليني واملطورين، والسلطات 
احلكومية واالستثمارية، وكذلك 
املهندسون املعماريون واملصممون 
واالستشــــاريون باالضافــــة إلى 
جميع القطاعات التي تلعب دورا 
في األنشطة االستثمارية في دول 

اخلليج والشرق األوسط.
وذكر أن العالقات االقتصادية 
الكويتيــــةـ  األملانيــــة جيدة ولها 
جذور تاريخية قدمية، خصوصا في 
مجال التبادل التجاري، حيث حتتل 
الكويت املرتبــــة الرابعة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي من حيث 
حجم االستيراد من أملانيا، مشيرا 

الى أن حجم الصادرات األملانية إلى 
الكويت خالل 2009 بلغ 1.3 مليار 
يورو، ومعظمها في مجاالت صناعة 
السيارات واألجهزة الكهربائية ذات 
اجلودة العالية واملنتجات الكيماوية 
والسلع الغذائية واحلديد وكذلك 
محطات توليد الطاقة، موضحا أن 
املانيا احتلــــت املرتبة الثالثة من 
حيث الدول املصدرة للكويت بعد 

الواليات املتحدة واليابان.
ولفت الى ان املعرض ال يهتم 
برجال االعمال فقط بل يهتم بسيدات 
األعمال ايضا وخصوصا في ظل 
مشاركة العديد من الشركات االملانية 
وكذلك اخلليجية املتخصصة في 
املراكــــز الترفيهيــــة واملنتجعات 

الصحية وصالونات التجميل.
واشــــار صالح الديــــن الى أن 
الهدف األساسي من تنظيم املعرض 
هو تدعيم العالقات والروابط بني 
الصناعــــات والعالمات التجارية 
األملانية املتواجدة بالكويت وبني 
عمالئها داخل الكويت وخارجها، 
باالضافة الى إتاحة الفرصة لرجال 
األعمــــال واملســــتثمرين ملتابعة 
التقدم في الصناعات األملانية من 
خالل تواجدها في معرض واحد 
الى  ومبجاالت متعددة، مشــــيرا 
ان هنــــاك طلبات للمشــــاركة في 
املعرض من قبل 36 شركة املانية 
وذلك لرغبة الشركات األملانية في 
عرض منتجاتها املتميزة في منطقة 

اخلليج.

نادر صالح الدين
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