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بحكمة  الغانم،  ثنيان  محمد  علي  الكويت،  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  أشاد 
قيادة  الصباح في  الجابر  الشيخ صباح األحمد  الكويت  أمير  السمو  صاحب 

الكويت.
ولفت إلى أّن "سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، من أبرز الشخصيات 
الممّيزة في تاريخ الكويت، حيث أن عقلية الشيخ جابر أدت دورًا أساسيًا في 

تطّور الكويت".
وفي حديث مع مجلة "الرجل" السعودية، أشار الغانم إلى دور رجال األعمال 
الكويتيين في تاريخ البالد الحديث، معتبرا أّن "التجار هم َمن بدأوا بتعزيز الحياة 
الديموقراطية في الكويت، أساسًا لتنظيم العالقة بينهم، وهم من انتخبوا العائلة 
النفط كانوا  اكتشاف  إلى يومنا هذا، وقبل  الكويت، ووقفوا معها  الحاكمة في 
أساس ميزانية الدولة". وقال: "نعّول على تنمية الشباب عبر استثمارهم بالتعليم، 
االبتدائية،  المراحل  من  التعليم  المبكر وجودة  التعليم  على  بالتركيز  يتم  وهذا 

واالهتمام بإنتاج مدرسين على مستوى عال من الكفاءة".
من ناحية ثانية، شّدد الغانم على عمق عالقة الكويت بالمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسسين، الملك عبد العزيز، ومبارك الصباح، 
معتبرا أّن "السعودية بلد حضاري، تملك أرضًا خصبة للتجار والمستثمرين، فهي تحت مجهر االستثمارات والمستثمرين من كل بقاع العالم، 

وأرضها خصبة لالستثمار".

المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت اإللكتروني، بتصّرف(

علي ثنيان الغانم: تنمية الشباب عبر استثمارهم بالتعليم

عّين مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة 
رئيس الغرفة سمير عبد هللا ناس، شاكر إبراهيم الشتر 
رئيسا تنفيذيا للغرفة، على أن يبدأ مهامه اعتبارًا من 

تاريخ 12 سبتمبر 2018.
وأعرب سمير ناس عن أمله بأن يساهم تولي شاكر 
الشتر في تحقيق اضافة في مسيرة الغرفة وفي تلبية 
للخبرة  نظرًا  االعمال  ومجتمع  أعضائها  تطلعات 
مجلس  قناعة  على  مؤكدًا  بها،  يتميز  التي  والمعرفة 
أن  يمكن  الذي  واالستراتيجي  الحيوي  بالدور  االدارة 
مع  تماشيًا  المقبلة  الفترة  في  التنفيذية  االدارة  تلعبه 

خطط وسياسات المجلس.
وقال: "تعّول الغرفة على كوادرها البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لتحقيق هذا الهدف، ويأتي تعيين شاكر الشتر على رأس الجهاز 

االداري والتنفيذي لثقة المجلس بقدراته وإمكانياته في احداث التطوير المنشود في عمل الغرفة وفي خدمة القطاع الخاص.
وبدوره أعرب شاكر الشتر عن اعتزازه بهذه الثقة لقيادة الجهاز التنفيذي واإلداري للغرفة، مؤكًدا أنه يدرك حجم اآلمال التي يعقدها مجلس 

اإلدارة على هذا الجهاز في الفترة المقبلة في سبيل رفع أداء وجاهزية الغرفة لمواكبة تطلعات المجتمع التجاري.

المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

تعيين شاكر الشتر رئيسا تنفيذّيا لغرفة تجارة وصناعة البحرين



تستهدف  "مصر  أّن  إلى  معيط،  محمد  المصري  المالية  وزير  أشار 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تصل إلى 6 في المئة بنهاية العام 
2018 الحالي"، معتبرا أّن "االقتصاد المصري يتمتع بقدرة قوية على 
جذب االستثمار إلى جانب الجهود الحثيثة من الحكومة لخفض معدالت 

البطالة".
ويزيد الحد األقصى لتوقعات النمو الجديدة في السنة المالية 2018 - 
2019 التي بدأت في األول من يوليو )تموز(، بنحو 0.2 نقطة مئوية 
بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو نسبته 5.8 في 
المئة. وأوضح الوزير معيط خالل مؤتمر "يوروموني" في القاهرة، أّن 
"مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4 في المئة في 2018 - 

2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة".
وقال: "نما االقتصاد المصري بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي 

اإلجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".

وشدد معيط على أّن "الحكومة المصرية تعمل على تذليل كافة العقبات 
أمام المستثمرين من خالل تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة 
قانون  الخاص، كما نطور  القطاع  المنافسة وتشجيع  لدعم  أعباء  وأقل 

الجمارك ليناسب التنافسية العالمية".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

مصر تستهدف نمّوا 6 في المئة

ارتفاع أصول الثروة السيادية العربية إلى 2.98 تريليون دوالر
شهر  خالل  العربية،  السيادية  الثروة  صناديق  أصول  قيمة  ارتفعت 
مليار   30 يعادل  ما  أو  المئة  في   1 بنسبة  الماضي  )آب(  أغسطس 
دوالر، إلى 2.98 تريليون دوالر مقابل 2.95 تريليون دوالر خالل شهر 

يونيو )حزيران( الماضي.
أصول  إلى  فيه  استندت  "األناضول"  وكالة  أجرته  الذي  للمسح  ووفقا 
 )SWF Institute( صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير
المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية حول 
العالم، فقد تصّدر "جهاز أبو ظبي لالستثمار"، صناديق الثروة السيادية 
حل  فيما  أميركي،  دوالر  مليار   683 بلغت  أصول  بإجمالي  العربية، 

بالمرتبة الثالثة عالميًا.
واحتل صندوق الكويت )هيئة االستثمار الكويتية( الترتيب الثاني عربيًا، 
وجاء  دوالر.  مليار   592 عند  أجنبية  أصول  بإجمالي  عالميًا،  والرابع 
عالميًا،  وخامسًا  عربيًا  ثالثًا  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  صندوق 

بإجمالي أصول أجنبية بلغت 515.6 مليار دوالر. واحتلت "هيئة قطر 
بلغت 320 مليار  بإجمالي أصول  العاشرة عالميًا،  المرتبة  لالستثمار" 

دوالر.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

اإلمارات األولى عربيا في تنفيذ المشاريع العمالقة
األوسط  الشرق  منطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تصدرت 
خالل األشهر الـ 12 الماضية من حيث قائمة المشاريع العمالقة 
المتنوعة بقيمة 11.57 مليار دوالر )42.2 مليار درهم(، ومن 
االستخدامات  المتعدد  سيفن"  "دستركت  المشاريع  هذه  أبرز  بين 
في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي بقيمة 25 مليار درهم. 
مليارات   10 بقيمة  بمشاريع  الثاني  المركز  في  العراق  وجاءت 
وتليها  دوالر،  مليار   3.66 بقيمة  بمشاريع  السعودية  ثم  دوالر، 
المملكة األردنية الهاشمية والكويت بمشاريع بقيمة 3 و1.3 مليار 

دوالر على التوالي، تتبعها سلطنة عمان بـ 100 مليون دوالر.
العالمي  السوق  من  المئة  في   20 وحدها  الخليج  منطقة  وتمثل 
مليارات دوالر   5 بـ  القطاع  يقدر حجم  لألحجار والرخام، حيث 
)أكثر من 18 مليار درهم( في المنطقة، وبالتالي يتوقع أن تحتاج 
إلى حوالي 19.6 مليار طن من األحجار بحلول العام 2020. 
وتمثل اإلنشاءات المدنية، التي تتضمن بدورها المشاريع السكنية 

والتجارية والسياحية والبنية التحتية، حوالي %80 من استخدامات 
األحجار في الشرق األوسط.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(


