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»املتحد« يطلق برنامج البث املباشر 
»Al Mutahed Pro« للسوق األميركي

»باز العقارية« تطلق نظام حصص املشاع 
في معرض العقارات الكويتية والدولية

أعلن البنك األهلي املتحد، انه وفي إطار حرصه 
على مواكبة تطلعات واحتياجات عمالئه، فقد قام 
 Al Mutahed« مؤخرا بتطوير برنامج البث املباشر
Pro« للس����وق األميركي باعتماده مزودا جديدا 
لبيانات الس����وق األميركي تؤمن للمستثمرين 
أدوات مس����اندة تس����اعدهم على بناء قراراتهم 
االستثمارية ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
الرس����وم البيانية وأحدث أدوات التحليل الفني 
بش����كل حلظي أو تاريخ����ي إضافة إلى تصنيف 
األسهم حسب متوس����ط األداء، األرباح، النمو، 
الهوامش، معدل الدوران وكذلك اجلدول الزمني 
إلجراءات الشركات والتي تضم التوزيعات، األرباح، 
أضف إلى ذلك األخبار، املعلومات اللحظية والتي 
تصنف على أساس الشركة، القطاع أو موضوع 
البحث وكذلك قائمة مراقبة حملفظة املس����تثمر 
تضم األسواق والقطاعات واملؤشرات العاملية هذا 
إلى جانب تخصيص التنبيهات الفورية اخلاصة 
باألسعار واألخبار. وفي هذا الصدد صرح رئيس 
إدارة اخلزين����ة في »املتحد« حس����ام جودت في 
تصريح صحاف����ي بأن تداول املتحد اإللكتروني 
لم يت����وان منذ العام 2004، ف����ي تقدمي احللول 
املتكاملة لش����ريحة عمالئه املتنامية من األفراد 

والشركات والعمالء ذوي املالءة املالية واملهتمني 
باالستثمار في أسواق املال املختلفة، وهو ما جعل 
تواصله معهم أساسا لتطويرها وشموليتها وذلك 
إميانا من »املتحد« بأن العميل والبنك هما أساس 
توجيه دفة تطوير املنتجات املصرفية مبا يعود 
بالنفع عل����ى كليهما. وأضاف جودت قائال: »من 
هذا املنطلق، فقد أطلق البنك األهلي املتحد قبل 
عدة أشهر خدمة التداول اإللكتروني في السوق 
السعودي ملا التمس فيه البنك حتوله إلى حالة 
استقرار نتيجة التدفقات املالية التي لم يشهدها 
السوق منذ عدة سنوات وقد أثبتت الفترة املاضية 

حسن اختيار التوقيت«.
واختتم موضحا: »ان تداول املتحد اإللكتروني 
املتوافق مع أحكام الش����ريعة اإلسالمية الغراء، 
وخدماته الرائدة التي تتضح في الوقت القياسي 
لفتح حساب التداول والتحويل الفوري للحساب 
وباقة األسواق املقدمة والتي تتضمن إلى جانب 
السوق احمللي أسواق قطر، دبي وأبوظبي، مسقط، 
الس����عودية والس����وق األميركي من خالل نفس 
احلساب إضافة للمرونة وأعلى درجات السرية 
واألمان للمعلومات، هي التي مكنته من احتالل 

موقع الريادة في مجال التداول اإللكتروني.

أعلنت شركة باز للنظم العقارية عن مشاركتها 
في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي 
تنظمه شركة »أكسبو سيتي« لتنظيم املعارض 
واملؤمت����رات خالل الفترة م����ن 19 إلى 22 مارس 

اجلاري.
وقالت مساعد مدير إدارة التسويق في الشركة 
كوثر التميمي انها ستشارك خالل تواجدها في 
املعرض مبنتج الشركة االستثماري الذي أطلق 
عليه اسم حصص املشاع والذي مت طرحه خالل 
األعوام املاضية حيث س����يتم استكمال مسيرة 

تسويق نظام حصص املشاع خالل املعرض.
وبينت ان حصص املشاع هو نظام ملكية خاصة 
مشاعة للمنفعة دون العني وينتفع مبوجبها كل 
شريك بنسبة حصته في املشاريع ويكون ذلك 
منس����وبا الى اجمالي قيمة احلصص في العني 
املش����اع وقد أكدت عدد م����ن املرجعيات الفقهية 
صحة هذا النظام من الناحية الشرعية وتطابقه 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقالت التميمي ان ابتكار ش����ركة باز لنظام 
حصص املشاع يأتي من إميان راسخ بأن الشريعة 
اإلسالمية قادرة على تقدمي نظم استثمارية تواكب 
احلداثة وحتافظ عل����ى القيم ومتنح كل أطراف 
العملية االس����تثمارية حقوقهم، مشيرة الى أن 
نظام حصص املشاع قد قدم حلوال متطورة وقيمة 

ألساليب االنتفاع بالعقارات الفندقية مبا يحقق 
أفضل النتائج للمستثمر واملنتفع. واشارت إلى أن 
مشاريع شركه باز في مجال حصص املشاع شملت 
مشروع منتجع منازل العني في مكة املكرمة وهو 
أول منتجع في قلب مكة املكرمة ما يجعله اختيارا 
ذكيا وعمليا حلجاج بيت اهلل احلرام ومعتمريه 
ومشروع فندق كوبثورن في منطقه بور سعيد 
بدبي والذي أصبح بحكم موقعه اخليار األمثل لزوار 
دبي سواء للعمل او للترفيه حيث مت بيع صكوك 
انتفاع تراوحت مدتها من 30 - 50 سنة. واشار 
الى ان الشركة ستواصل تسويق آخر مشاريعها 
في منطقه مرسى علم في جمهورية مصر العربية 
على شاطئ البحر االحمر حيث تتضمن منتجعا 
فندقي����ا فاخرا بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 
مترا مبحاذاة املمشى السياحي ملدينة مرسى علم 
وأجنحته املتنوعة واملتميزة باطالالتها على البحر 
األحمر وحمامات السباحة واملسطحات اخلضراء 
ذات الش����الالت املائية وخيارات كثيرة ألحجام 
الغرف واألجنحة والعديد من احملالت التجارية 

وسالسل املطاعم العاملية.
ودعت التميمي العمالء االس����تفادة من فترة 
إقامة املعرض الذي اتاح الفرصة اللتقاء الشركات 
العقارية واالستثمارية بالعمالء لعرض كل ماهو 

جديد في عالم املال واالستثمار.

»بوبيان« يشارك في معرض »كويتي وأفتخر« 
أعلن بنك بوبيان عن مش����اركته في معرض 
»كويتي وافتخر« الذي تنطلق أنش����طته اليوم 
ف����ي ارض املعارض مبش����رف وذلك انطالقا من 
أهداف البنك الرامية الى دعم مختلف القطاعات 
وفي مقدمتها قطاع الش����باب الذي يوليه البنك 
اهتماما خاصا. وقال البنك في بيان صحافي ان 
رعايته لهذا احلدث تأتي مواكبة للتطورات التي 
يش����هدها حاليا والتي تهدف الى االنتش����ار بني 
مختلف شرائح املجتمع خاصة تلك التي حتتاج 
الى اهتمام خاص كالش����باب باعتبارهم األكثر 
حاجة الى الدعم واملساندة لتحقيق أهدافهم ومبا 
ينعكس في النهاية على مصلحة البالد. وأضاف 
انه يعتبر من اكثر اجلهات التي تولي الش����باب 
االهتمام والدليل ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في 
البنك ألكثر من 64% واالهتمام بالكوادر الوطنية 
والعمل على رفع خبراتها داخل البنك. وأش����اد 
البنك بفكرة املعرض والتي تس����تهدف التعرف 
على قدرات الشباب الكويتي احلريص على تنفيذ 
مشاريعه وأفكاره اخلاصة واالنطالق بها الى عالم 
األعمال. من ناحية أخرى، قال »بوبيان« ان عددا 

من موظفي البنك سيتواجدون خالل ايام املعرض 
لعرض أهم اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية خاصة تلك 

التي ميكن ان تستقطب شريحة الشباب.
ومن ابرز املنتجات التي سيقدمها البنك خالل 
املعرض حس����اب الشباب WOW الذي يقدم باقة 
من أفضل اخلدمات واملميزات بقيمة تتجاوز 500 
دينار من خالل إتاحة الفرصة للعمالء للحصول 
على وظيف����ة تدريبية مبكافأة في فترة الصيف 
كما يقدم أيضا خصما يصل إلى 50% على التأمني 

الشامل على السيارات وتأمني السفر.
كما يقدم حسابWOW مجموعة من اخلدمات 
واملنتجات املجانية لعمالئه من جمهور الطلبة 
والطالبات ف����ي اجلامعات والكلي����ات واملعاهد 
احلكومية واخلاصة ومنها بطاقة ڤيزا االئتمانية 
مجانا للسنة األولى كما سيقوم موظفو البنك خالل 
أيام املعرض بعرض حس����ابات الراتب مبزاياها 
العديدة التي تشمل عروض التأمني اخلاصة من 
بوبيان للتأمني التكافلي وخدمة الرسائل القصيرة 

املجانية واخلدمة املصرفية عبر االنترنت.

وزير التجارة يجتمع مع وفدين جزائري وموريتاني 
التجارة  كونا: بحث وزي���ر 
والصناعة ان���س الصالح امس 
العالقات االقتصادية والتجارية 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
مع وفود جتاري���ة واقتصادية 
من موريتانيا واجلزائر والبنك 

الدولي.
وق���ال الوزي���ر الصالح في 
تصريح ل� »كونا« بعد االجتماع 
مع الوفد املوريتاني الذي ترأسه 

وزير االقتصاد والتنمية د.سيدي 
ولد بيها ولد التاه ان املباحثات 
تطرقت الى العالقات التجارية بني 
البلدين الشقيقني وسبل تطويرها 
السيما انها الترقى الى املستوى 

املأمول.
واضاف الصالح ان املباحثات 
تطرق���ت الى مج���االت وفرص 
االستثمار املتاحة امام املستثمرين 
الكويتني في موريتانيا، مضيفا 

اننا طالبنا بتفعي���ل االتفاقية 
التجارية املوقعة مع موريتانيا في 
عام 2010 كي يتسنى زيادة حجم 
التجاري واالستثماري  التبادل 

بني البلدين.
اللق���اء من اجلانب  وحضر 
املوريتاني وزير التنمية الريفية 
ابرهيم ولد مب���ارك ولد محمد 
املختار والسفير املوريتاني لدى 
الكويت احمد بن خليفة بن جدو. 

واجتمع الوزير الصالح مع فريق 
املكلف باعداد  العمل املش���ترك 
مشروع اتفاق للتعاون التجاري 
بني الكويت واجلزائر والذي يهدف 
الى تعزيز العالقات االقتصادية 

والتجارية بني البلدين.
وقال رئيس الوفد اجلزائري 
مدير العالمات التجارية الثنائية 
بوزارة التجارة مجاهد ابراهيم 
على هام���ش االجتماع ان فريق 

الكويتي   � العم���ل اجلزائ���ري 
اختت���م اجتماعات���ه بالتوصل 
الى اتفاقية جتارية اطارية بني 
البلدين الشقيقني اقرت من قبل 
اللجنة العليا ب���ني البلدين في 

عام 2010.
والتقى الوزير الصالح امس 
ممثلني من البنك الدولي بحضور 
الدولي في  البن���ك  مدير مكتب 

الكويت بسام رمضان.

جاءت 12 سيدة كويتية ضمن 
قائمة »أرابيان بيزنس« القوى 
100 س���يدة عربية لعام 2012، 
التنفيذي  الرئيس  وتصدرتها 
الوطني شيخة  الكويت  لبنك 
البحر محليا حيث احتلت املركز 

الثامن عربيا.
 وضم���ت القائم���ة كال من 
الشيخة حصة سعد العبداهلل 
الصباح، وس���عاد احلميضي، 
ومها الغنيم، ودونا السلطان، 
ومها مال حسني، وفوزية الدريع، 
وروال دشتي، ورهام فؤادالغامن، 
وغصون غسان اخلالد، ومنار 

احلشاش، وحسنية هاشم.
 وقالت املجلة ان ش���يخة 
البحر صعدت السلم من بدايته 
حيث التحق���ت ببنك الكويت 
الوطني اكبر املؤسسات املالية 
في املنطقة كمتدربة، وتتميز 
بأنه���ا متخصصة في صفقات 
التمويل الكبرى، وتشارك في 
التخطيط واالستراتيجية، وقد 
حصلت على شهادتها اجلامعية 
في التسويق الدولي من جامعة 
الكويت ودرست في كلية اعمال 
هارفارد بجامعات كاليفورنيا 

وستانفور وديول.

 وشغلت الشيخة حصة سعد 
العبداهلل الصباح املركز الثاني 
محليا وال� 18 عربيا وهي رئيسة 
مجلس سيدات االعمال العربيات 
منذ انشائه في 1999، وتعتبر 
الشيخة حصة من املتمسكات 
بحصول امل���رأة على حقوقها 
ليس فقط في بعض املجاالت 
املناسبة للمرأة مثل تكنولوجيا 
االعالم االجتماعي ولكن في كل 
مجاالت االعمال. وهي حاصلة 
على شهادة في ادارة االعمال.

 وشغلت سعاد احلميضي 
املركز الثال���ث محليا وال� 34 

عربيا وهي متتلك مجموعة من 
املجمعات التجارية واالسكانية 
ف���ي الكوي���ت وخارجها وهي 
عضو في احتاد مالك العقارات 
الكويت���ي، وتعتبر س���فيرة 
لس���يدات االعمال في املنطقة، 
وهي عضو مجلس ادارة بنك 
عودة في لبنان ومتتلك حصصا 
في عدة بنوك في الكويت مبا 
فيها بنك الكويت الوطني. كما 
متتل���ك فندقا وبرجا س���كنيا 
ببيروت، وتبلغ ثروتها حوالي 

3 مليارات دوالر.

الشيخة حصة سعد العبداهللشيخة البحر

فوزية الدريع

سعاد احلميضي

حسنية هاشم

روال دشتي

غصون اخلالد

مها الغنيم

منار احلشاش

رهام فؤاد الغامندونا السلطانمها مال حسني

عموميتها أقرت توزيع 30% نقداً 

تيفوني: 65 معرضًا أقامتها »معرض الكويت الدولي« خالل 2011
كش���ف رئيس مجلس ادارة 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
عم���اد تيفوني ع���ن االجنازات 
التي حققتها الش���ركة، مستندا 
في ذلك ال���ي دقة تنفيذ اخلطة 
الت���ي وضعها  االس���تراتيجية 
مجل���س االدارة في العام 2009 
والتي تتعلق بالتطور الكبير في 
وزيادة  املقامة،  املشاريع  اعداد 
عدد املعارض واالنش���طة التي 

اقيمت خالل العام 2011.
وأض���اف تيفوني في كلمته 
للمساهمني امام اجلمعية العامة 
العادية التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 100% ان الشركة 
تعتزم التوسع في اقامة املعارض 
العاملية علي ارضها في الكويت، 
وان مجلس ادارة الش���ركة قام 
بوضع آلي���ة ملراجعة وتطوير 
اش���هر ملواجهة  اخلط���ة كل 6 
الواقع،  ارض  عل���ى  التحديات 
ال���ى ان التطوير املقترح  الفتا 
م���ن االدارة التنفيذية في بداية 
عام 2011 كان له عظيم االثر في 
تنفيذ اخلطة، االمر الذي ساهم 
في زيادة الثقافة املؤسسية في 

مجال التخطيط االستراتيجي.
وأشار الى ان ما مت حتقيقه 
خالل السنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2011 من جناحات 
وأنشطة ليس نهاية املطاف، بل 
انه سيكون دافعا لتقدمي املزيد 
م���ن االجنازات في املس���تقبل، 
مضيفا ان م���ا مت حتقيقه امنا 
هو نتاج عملي للجهود املبذولة 
الشركة  في  العاملني  من جميع 
الذي يصر  االداري  وجهازه���ا 
عل���ى مواجه���ة اي حتديات قد 
تعترض طريق حتقيق اهدافهم 
مبا يت���الءم والرؤى املوضوعة 
للشركة واستراتيجيتها املعلنة 
بتحويل ارض املعارض الدولية 
الى مركز جاذب للمعارض احمللية 
واالقليمية والدولية مبا يتماشى 
الس���مو  وتوجيه���ات صاحب 

األمير.
ولفت تيفوني الى ان شركة 
معرض الكوي���ت الدولي قامت 
خ���الل الع���ام 2011 بتنظيم 65 
معرضا مقارنة ب� 52 معرضا في 
العام 2010، كان من بينها تنظيم 
28 معرضا لغير و6 انشطة و3 

مع���ارض خارجية و17 معرضا 
تخصصيا.

وحول اجنازات الشركة خالل 
العام املنصرم، قال انه استكمال 
خلطة تطوي���ر ارض املعارض 
ومشروع مركز املعارض »مدينة 
التجارة العاملية« وما مت عرضه 
بالتقرير الس���نوي 2010 من ان 
الشركة اجنزت اخلطة التحضيرية 
للمشروع، حيث مت االنتهاء من 
مجسم املشروع، واالنتهاء كذلك 
من دراسة اجلدوى للمشروع من 
 ،KPMG قبل الشركة االستثمارية
والفيلم الوثائقي للمشروع خالل 
سنة 2011، حيث مت عرض املشروع 
على كل من وزير املالية والهيئة 
العامة لالستثمار وجلنة التنمية، 
كما أن املش���روع منظور حاليا 
من قبل الهيئة العامة لالستثمار 

العتماده.
وأضاف ان من بني االجنازات 
االخرى التي حتسب للشركة هو 
جتديد املسرح وقاعة املؤمترات 
والتي اصبحت  بالصالة رقم 8 
مهيأة القامة املؤمترات والندوات، 
العديد  اقامة  بالفع���ل  حيث مت 

من االنش���طة في تل���ك الصالة 
خ���الل العام 2011، كما مت تقدمي 
مخطط املركز التجاري الى بلدية 
الكويت وبانتظار املوافقة للبدء 

في التنفيذ.
وأش���ار الى توقيع اتفاقيات 
مع جهات عاملية واقليمية، من 
بينها التوقيع على اتفاقية عمل 
مع اكسبو الش���ارقة، واتفاقية 
تنظيم معرض الدفاع مع شركة 
TNT العاملي���ة، واتفاقية تنظيم 
معرض الصيد والرماية مع شركة 
انتر اكس���بو، واتفاقية تعاون 
الش���ركة  مع  معارض  وتنظيم 
العمانية للمع���ارض والتجارة 
العاملية حسب ما مت عرضه في 
الس���نوي للعام 2010،  التقرير 
مبينا ان الشركة تتطلع للقيام 
بدور ونشاط دولي واقليمي اكبر 
في املستقبل من خالل التعاون 
عاملية  مع ش���ركات  واملشاركة 
واقليمي���ة مما يبرز الدور املهم 
للمعارض في اقتصاديات الدول. 
وتط���رق تيفون���ي كذلك خالل 
رئيس  نائب  ف���وز  الى  حديثه 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 

الدولي  الكويت  لشركة معرض 
عبدالرحم���ن النصار برئاس���ة 
االحتاد االقليمي للشرق االوسط 
وافريقيا ومنصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي للمعارض للشرق 
االوسط وأفريقيا باالحتاد الدولي 
للمعارض، حيث اصبح النصار 
اول كويتي يتبوأ هذا املنصب.

وعلى صعيد تطورات العمل، 
قال تيفوني ان االدارة التنفيذية 
قامت بالتعاون مع مستشار تنفيذ 
اخلطة بتطوير االهداف واملبادرات 
ملا يتناسب مع املستجدات على 
ارض الواقع، حيث مت طرح تعديل 
في االستراتيجية تضمنت اهدافا 
استراتيجية معينة قابلة للتنفيذ 
على ارض الواقع، من بينها زيادة 
الربحية  وزيادة  املعارض  عدد 
مبقدار 5% للعام 2011، وذلك من 

خالل تنفيذ مبادرات جديدة.
وهذا، وق���د وافقت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود جدول 
ارباح  توزيع  فيها  االعمال، مبا 
نقدي���ة على املس���اهمني بواقع 
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دعا وزير الشؤون االقتصادية 
والتنمية املوريتاني سيدي ولد التاه 
رجال األعمال والشركات الكويتية 
إلى االستثمار في مختلف املجاالت 
بجمهورية موريتانيا السيما في 
مجال الثروة الزراعية واحليوانية 

والتعدين.
 وقال ولد التاه خالل االجتماع 
الذي جمعه مع أعضاء من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت أمس ان 
احلكومة املوريتانية اتخذت قرارها 
في تذلي����ل كل العقبات التي من 
املمك����ن ان تواجه رؤوس األموال 
الكويتي����ة في موريتانيا مع فتح 
مختلف قطاعات االستثمار في ظل 
قوانني منظمة وضامنة اتخذتها 

احلكومة قبل 6 سنوات.
 وأض����اف ان مش����اريع األمن 
الغذائي والثروة احليوانية تعد 
فرص����ا جاذب����ة لالس����تثمار في 
موريتاني����ا الس����يما انها متتلك 
ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 20 
مليون رأس من اإلبل واملاش����ية 
واألغنام باإلضافة الى ثروة سمكية 
تعتبر ه����ي األولى ف����ي أفريقيا 
كون موريتانيا تقع على احمليط 

األطلسي.
 واكد ان ال����دول احمليطة في 
ب����الده تعتبر من أهم األس����واق 

ان يطرح على البرملان املوريتاني 
خالل الفترة القادمة.

 وأوضح ان هناك فرصا أخرى 
أمام املستثمر الكويتي تتمثل في 
قطاع املعادن حيث متتلك موريتانيا 
ثروة طبيعية حتوي أكثر من 700 
نوع من املعادن على رأسها الذهب 
والفوسفات واحلديد والكوارتز، 
مشيرا إلى وجود أكثر من 50 شركة 
بدأت في مزاولة نشاطها لتطوير 

قطاع التعدين املوريتاني.
 من جانبه دعا عضو مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
النصف جميع االنشطة  أس����امة 
االقتصادية املهتمة بالقطاع الزراعي 
والثروة احليوانية إلى االستثمار 
في اجلمهوري����ة املوريتانية التي 
تتوافر بها فرص جاذبة لالستثمار 
والتي حتقق عوائد جيدة السيما 

مشروع السكر املوريتاني.
النص����ف بالوف����د   ورح����ب 
املوريتاني الزائر، مؤكدا أن الغرفة 
ستقوم بتوفير كل املعلومات الالزمة 
للفرص االستثمارية في موريتانيا 
وتوزيعها على أعضائها ومنتسبيها 
من رجال األعمال والش����ركات مع 
تسليط الضوء على مزايا االستثمار 

هناك.
منى الدغيمي  ٭

طموحا تتبن����اه احلكومة حاليا 
وهو »مشروع السكر املوريتاني« 
ويهدف الى تأمني ما نسبته 50% من 
احتياجات البلد من السكر، موضحا 
ان القيمة اإلجمالية للمشروع تقدر 

بحوالي 364 مليون دوالر.
 وق����ال ان احلكوم����ة ترحب 
الكويتي����ة بهذا  باالس����تثمارات 
املش����روع احلي����وي، مضيفا ان 
دراس����ات اجلدوى التي قامت بها 
حكومة بالده بالتعاون مع شركات 
متخصصة في مجال الزراعة أكدت 
أن العائد الداخلي للمش����روع لن 
يقل عن 21% بفترة استرداد تقدر 

بحوالي 8 سنوات فقط.
 وأشار إلى ان املشروع يضاف 
إليه إنتاج مصاحب ملادة االثانول 
ومن املنتظر ان يبدأ اإلنتاج األولي 
له في أواخر عام 2014 بعد اكتماله 
م����ن كل اجلوان����ب، موضحا ان 
املشروع سينتج حوالي 106 آالف 

طن من السكر املكرر في السنة.
التي تقدمها   وعن الضمانات 
احلكومة املوريتانية للمستثمرين 
الكويتيني قال ولد التاه انها تأتي 
بشكل قوانني محفزة ومهمة اتخذتها 
احلكومة مثل قانون امللكية العقارية 
الريفية وقانون  التنمية  وقانون 
االستثمار اجلديد الذي من املنتظر 

املستعدة الستيراد الثروة الزراعية 
واحليوانية منها السيما انها متتلك 
أكثر من 500 ألف هكتار من األراضي 

الصاحلة للزراعة.
 وذك����ر ان ملي����ارات األمتار 
املياه الصاحلة للري  املكعبة من 
الذي  تصب في احمليط األطلسي 
تطل عليه الدولة من دون ان تتم 
االس����تفادة منها »وهذا بحد ذاته 
يعتبر فرصة ذهبية لالس����تثمار 

الزراعي في موريتانيا«.
 وب����ني ان هن����اك مش����روعا 

أسامة النصف يقدم هدية تذكارية لرئيس الوفد املوريتاني  )متني غوزال(

على هامش زيارته لغرفة جتارة وصناعة الكويت

ولد التاه: موريتانيا ذللت العقبات أمام رؤوس األموال الكويتية

تصدرتهن الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني

12 سيدة كويتية ضمن قائمة »أرابيان بيزنس« ألقوى 100 امرأة عربية لعام 2012


