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أحمد الرشيد

طارق عبدالسالم

»كيبكو« تعّين طارق عبدالسالم رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لقطاع االستثمار في المجموعة

»االستئناف« تلغي 
حكمًا بالتعويض صدر 

ضد »آجال القابضة«

»القصر« تعفي 
القويضي من تمثيلها 

في عضوية »المدار«

»العربي للتخطيط« 
يصدر العدد الجديد 

لمجلة التنمية

افادت شركة املدار للتمويل 
واالستثمار بأن الهيئة العامة 
لشؤون القصر قامت باخطار 
اعفاء ممثلها في عضوية مجلس 
االدارة مب���ارح القويضي من 
ادارة  منصبه ف���ي مجل���س 
الش���ركة، وورد عل���ى موقع 
البورص���ة ان املدار س���تقوم 
بتعيني ممثل عنها في عضوية 

مجلس االدارة الحقا.

أعلن املعهد العربي للتخطيط 
عن صدور عدد جديد من مجلة 
التنمية والسياسات االقتصادية 
وه���و الع���دد األول من املجلد 
الثالث عش���ر، ويحتوي على 
اربع اوراق علمية باإلضافة الى 
عرض لوقائع مؤمتر ومراجعة 

لكتاب.
في الورقة األولى من العدد 
اجلديد يناقش استاذ االقتصاد 
املتفرغ مبعهد التخطيط القومي 
في مصر د.ابراهيم العيسوي 
منوذج التنمية املستقلة البديل 
لتواف���ق واش���نطن وإمكانية 
تطبيقه في زمن العوملة، يقدم 
فيها عددا من الشواهد النظرية 
والدالئل العملية التي تبني عجز 
منوذج التنمية املبني على توافق 
واشنطن والليبرالية االقتصادية 
اجلديدة عن اخراج الدول النامية 
التي طبقت ه���ذا النموذج من 

اسر التخلف والتبعية.
وقدم عضو الهيئة العلمية في 
املعهد د.رياض بن جليلي ومدير 
األبحاث والدراسات في املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار عادل 
عبدالعظيم ورقة حتت عنوان 
»القدرة التنافسية والتخصص 
في الس���ياحة في دول جنوب 
املتوس���ط« بتزوي���د صانعي 
السياس���ات في الدول املعنية 
ببعض املعطيات املوضوعية 
النسبية  امليزة  حول مقومات 
للقطاع السياحي للمساعدة على 

ترشيد إدارة هذا القطاع.

أعلنت شركة مش���اريع الكويت القابضة »كيبكو« عن 
تعيني طارق عبدالس���ام رئيسا تنفيذيا لقطاع االستثمار 

في املجموعة.
وبهذه املناس���بة، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« فيصل العيار في تصريح 
صحافي ان اخلبرات الطويلة التي يتمتع بها طارق عبدالسام 
ستكون مهمة جدا للش���ركة في وقت تواصل فيه تطبيق 
إستراتيجيتها في قطاعات متنوعة: عرفت استثمارات شركة 
مشاريع الكويت ومشاريعها املتنوعة ازدهارا خال الفترة 

املاضية على الرغم من األزمة االقتصادية العاملية. وستشكل 
اخلبرات الكبيرة التي يتمتع بها طارق عبدالسام رصيدا 
إضافيا مهما لشركة املشاريع في وقت تواصل فيه الشركة 
تنفيذ إستراتيجيتها االس���تثمارية طويلة األمد وتوسيع 
حضورها في جميع أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا الواعدة.
وأضاف: »تسعى إدارة شركة مشاريع الكويت في إطار 
عملية إعادة الهيكلة لاستفادة من خبرات قيادييها القدامى 
في تطبيق إس���تراتيجيتها طويلة األمد واإلش���راف على 

عملياتها في مختلف القطاعات«.
من جهته، قال طارق عبدالسام: »شركة مشاريع الكويت 
من أكبر الش���ركات االس���تثمارية في املنطقة وأنا سعيد 
باالنضمام مجددا إلى فريق عمل الشركة للمشاركة في تنفيذ 
إستراتيجيتها الطموحة لتوسيع حضورها واستثماراتها 

في األسواق اإلقليمية«.
وكان عبدالسام قد انضم إلى شركة العقارات املتحدة 
في عام 2006 في منصب الرئيس التنفيذي، وفي عام 2010 
تولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة وهو املنصب 

الذي سيحتفظ به بعد انضمامه إلى شركة املشاريع، وانضم 
عبدالسام إلى شركة مشاريع الكويت )القابضة( في عام 
1992 وأصبح مسؤوال عن إدارة االستثمار في الشركة من 
ع���ام 1996 وحتى عام 1999. وتولى بعدها منصب مدير عام 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو(، 
وقبل ذلك كان رئيس مجلس إدارة بنك برقان وعضو مجلس 
إدارة شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( 
وبنك اخلليج املتحد والش����ركة البحرينية الكويتية للتأمني 

وشركة اخلليج للتأمني.

ألغ����ت محكمة االس����تئناف 
حكم محكم����ة اول درجة الذي 
كان قد قضى بالزام شركة آجال 
القابضة بالتعويض لصالح احد 

املساهمني.
وق����ال احملامي احمد توفيق 
الرش����يد من مكتب عبداحلميد 
منصور الصراف ومشاركوه: »ان 
صدور حكم كهذا يؤكد، وبحق 
على يقظة قضائنا العادل الذي 
يسهر على ارساء قواعد العدالة، 
وتثبيت اركان احلق على نحو 
يجعل من القضاء الكويتي في 
مقدمة االنظمة القضائية للدول 

املتحضرة«.
الرش����يد في تصريح  واكد 
صحافي ان االخطاء محل الدعوى 
التي صدر فيها احلكم هي اخطاء 
ذاتها التي تعمد بعض املساهمني 
الى الشركة،  اآلخرين اسنادها 
ورفع دعاوى قضائية بش����أنها 

التزال متداولة امام القضاء.
واشار الرشيد الى ان الشركة 
حتتفظ بحقها في الرجوع على 
اي مساهم يثبت بطان مزاعمه 
بالتعويض اجلابر للضرر الذي 
حاق بالشركة، واضر بسمعتها 
جراء دعاوى كيدية ال طائل من 

ورائها.


