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على هامش املشاركة في منتدى االستثمار الصيني الكويتي األول

احلجرف يناقش البعد االستثماري للعالقات الكويتية - الصينية مع هانغ يانغ

»الكيماويات البترولية« و»شل العاملية« توقعان مذكرة تفاهم في مجال البحث والتكنولوجيا
وقعت شركة صناعة الكيماويات البتروليةاتفاقية 
ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة ش��ل ال��ع��امل��ي��ة ف��ي م��ج��ال البحث 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ول����دراس����ة ف����رص ال���ت���ع���اون بني 
الشركتني لكل م��ا يتعلق بالبحث والتكنولوجيا في 
مجال البتروكيماويات، وق��د وق��ع ع��ن شركة صناعة 
الكيماويات البترولية الرئيس التنفيذي محمد عبد اللطيف 
الفرهود، وعن شركة شل العاملية املدير العام للترخيص 

والتكنولوجيا نك فلن.
وبهذه املناسبة صرح محمد الفرهود أن شركة صناعة 
الكيماويات البترولية قامت مؤخرا بإنشاء قطاع البحث 
والتكنولوجيا في ظل سعيها لتحقيق رؤي��ة مؤسسة 
البترول الكويتية 2040 في مجال البحث والتكنولوجيا، 
وأن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في هذا اإلطار لالستفادة 
من خبراتشركة شل العاملية ولتسريع بناء قدرات البحث 

والتطوير في الشركة مبا يتوافق مع متطلبات املرحلة 
احلالية في صناعة البتروكيماويات.

وأش���ار ال��ف��ره��ودإل��ى أن شركة صناعة الكيماويات 
البترولية قامت في أغسطس 2017 بإنشاء قطاع البحث 
والتطوير لتعزيز إمكانيات الشركة وتطوير أدائها 
للنهوض مبهامها وحتقيق أهدافها في االستفادة املثلى من 

املوارد لتشكل رافدا لنمو االقتصاد الوطني في الكويت.

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد 
الروضان ض��رورة تعزيز قاعدة الشراكة بني 
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص لتحقيق التكامل 
االقتصادي اخلليجي وال��وح��دة االقتصادية 

املنشودة بني دول مجلس التعاون اخلليجي.
ج��اء ذل��ك في كلمة للوزير ال��روض��ان خالل 
افتتاح اللقاء ال��ت��ش��اوري ال��راب��ع ب��ني وزراء 
ال��ت��ج��ارة والصناعة ب��دول مجلس التعاون 
اخلليجي ورؤساء االحتادات والغرف التجارية 
اخلليجية الذي تستضيفه البالد امس  األربعاء 

ويستمر يوما واحد.
وأضاف أن التعاون املشترك يتطلب اهتماما 
اكبر من قبل احلكومات واملجتمعات واملراكز 
البحثية وتسليط الضوء على متطلبات هذه 

الشراكة فضال عن إزالة املعوقات.
وأوض���ح أن التكامل االق��ت��ص��ادي ل��م يعد 
خيارا او اقتراحا في زم��ن التكتالت  الدولية 

الكبرى مبينا ان حتقيق هذا التكامل يأتي من 
خ��الل الشراكة النوعية بني القطاعني العام 
واخلاص لتقوية االقتصاديات من العثرات في 
دول مجلس التعاون.وذكر انه “يتعني علينا 
أن نكون ج��زءا رئيسيا م��ن التحول العاملي 
ال خارجه من خ��الل العمل على تهيئة البيئة 
املناسبة واالستمرار في حتسني بيئة االعمال 
خليجيا وتقوية جدار الشراكة بني املؤسسات 

احلكومية واالهلية”.
وقال ان الدول اخلليجية حققت قفزات نوعية 
كبيرة في سبيل ازال��ة عقبات العمل التجاري 
والصناعي بفضل توجيهات رؤس���اء ال��دول 
وترابط شعوبها مشيرا الى ان هناك عناوين 
بارزة للتكامل االقتصادي التي حتقق وحدتها 
من خالل السوق اخلليجية املشتركة وصوال 
إلى االحتاد اجلمركي.وأفاد بأن ان دول مجلس 
التعاون “تربطهم مصالح مشتركة وتاريخ 

واحد” مؤكدا حرص “سمو أمير البالد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح واخوانه قادة 

الدول الشقيقة على بقاء هذا الكيان”.
وأضاف “يجب أن نترجم فعليا آمال مواطني 

دول مجلس التعاون اخلليجي الذين مينون 
النفس بتحوله إل��ى ك��ي��ان دول���ي ع��م��الق من 
خالل تكامل أطره االقتصادية عبر توظيف كل 
اإلمكانات املوجودة في خطط واضحة حتفظ 
لنا مكانا في القطار العابر من احلاضر الى 

املستقبل”.
واس��ت��ع��رض ال���روض���ان دور امل��ب��ادري��ن 
وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة الذين 
باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء 
العالم بعد أن أصبحوا “وقودا حقيقيا” في 
إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية والتي 
تتطلب حشد جميع إمكانات املجتمع مبا فيها من 
طاقات وموارد وخبرات القطاع العام واخلاص.

وشدد على اهمية خلق تنظيمات مؤسسية 
وتشريعية م��ن خ��الل ال��ت��ش��ارك ال��ف��ع��ال في 
توجيه املشاريع واألعمال وإدارتها وتشغيلها 

وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها.

وق����ال ان “اللقاء ي��ع��د ف��رص��ة ملناقشة 
قضايا وحتديات القطاع اخلاص اخلليجي إذ 
يتزامن مع العديد من التطورات واملستجدات 
والتحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس 
التعاون اخلليجي ما يتطلب منا زي��ادة ورفع 

مستوى التنسيق”.
وذكر أن التحديات التي تواجه دول املنطقة 
تتطلب العمل على م��س��ار تطوير وتعظيم 
االس��ت��ف��ادة م��ن اإلي��ج��اب��ي��ات وامل��ك��اس��ب التي 
حققتها دول املجلس في مسيرتها نحو التكامل 
االق��ت��ص��ادي جنبا إل��ى جنب م��ع مسار تذليل 
الصعوبات والتحديات وإيجاد احللول املناسبة 
لها. وي��ه��دف اللقاء املشترك ال��ت��ش��اوري بني 
وزارات ال��ت��ج��ارة والصناعة ب���دول مجلس 
التعاون اخلليجي مع رؤساء الغرف التجارية 
إل��ى تسهيل االج����راءات اجلمركية ومعاجلة 
العقبات التي تواجه السوق اخلليجية املشتركة

وصول وزير التجارة

خالل افتتاح اللقاء التشاوري بني وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اخلليجي

الروضان: تعزيز شراكة القطاعني العام واخلاص ضرورة لتحقيق التكامل االقتصادي

افتتاح مكتب الهيئة العامة لالستثمار

Thursday 22th November 2018 - 12 th year - Issue No.3320 اخلميس 14 من ربيع األول 1440 ه�/ 22 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3320

الوزير مع  رئيس املجلس الصيني احلجرف في ضيافة عمدة منطقة بودوجن اجلديدة

على هامش إفتتاح مكتب الهيئة العامة 
لإلستثمار ف��ي شنغهاي، سيعقد “منتدى 
االستثمار الصيني الكويتي األول” اليوم  
اخلميس ف��ي مدينة “شنغهاي” الصينية، 
برعاية معالي وزي��ر املالية الكويتي ورئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لإلستثمار د.نايف 
فالح احلجرف وسط تطلعات كبيرة لتعزيز 
ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني دول���ة الكويت 
وجمهورية الصني وبحث الفرص االستثمارية 

املتاحة في البلدين.
وبهذه املناسبة، ق��ال معالي وزي��ر املالية 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار 
د.نايف ف��الح احل��ج��رف:  “هدفنا من عقد هذا 
املنتدى في اجلمهورية الصينية هو تعزيز 
العالقات اإلقتصادية بني البلدين وفتح أبواب 
جديدة للقطاع اخل��اص الكويتي. وتأتي هذه 
املبادرة حاملًة آف��اق التعاون االقتصادي بني 
البلدين في ظل ما تشهده العالقات الكويتية 
الصينية من تعاون في اجلانب االستثماري 
فيما يتعلق ب��امل��ب��ادرة الصينية ”احلزام 
والطريق“ واملبادرة الكويتية لتطوير اجلزر 
ومدينة احلرير التي كانت ثمرة زي��ارة سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح  
جلمهورية الصني في يوليو امل��اض��ي. وبهذه 
املناسبة أشكر جميع من سيحضر املنتدى من 

الهيئات واجلهات الكويتية املختلفة“.
وسيفتتح املنتدى معالي وزير املالية د.نايف 
فالح احلجرف، بحضور العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار ف��اروق علي بستكي، سفير 
دول��ة الكويت ل��دى جمهورية الصني سميح 
جوهر حياة، معالي محافظ بنك الكويت املركزي 
د. محمد الهاشل، الرئيس التنفيذي جلهاز 
تطوير مدينة احلرير وجزيرة بوبيان فيصل 
عبدالرحمن املدلج، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية نزار العدساني، نائب املدير 
العام لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية م��روان الغامن، 
مساعد امل��دي��ر ال��ع��ام لتطوير األع��م��ال بهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر محمد يعقوب مال 
يعقوب، نائب رئيس الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات خالد الكندري،  نائب املدير 
العام لالدارات والبرامج املساندة د. أماني علي 
البداح، رئيس احتاد الشركات االستثمارية بدر 
ناصر السبيعي، رئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لالستثمار د. يوسف العلي، رئيس 
احتاد الصناعات الكويتية حسني علي اخلرافي، 
عضو مجلس إدارة في غرفة جت��ارة وصناعة 
الكويت ع��م��ران جوهر ح��ي��اة، رئيس مجلس 
اإلدارة في احتاد املصارف الكويتية ماجد علي 
العجيل، واألعضاء في إحتاد أصحاب الفنادق 
ع��ب��داإلل��ه محمد رفيع معرفي والسيد خالد 

خضير املشعان. 
وسيناقش امل��ؤمت��ر ال��ف��رص االستثمارية 
املتاحة بدولة الكويت واملوزعة على القطاعات 
املتمثلة في اإلنشاءات النفطية، اإلسكان، البنى 
التحتية وقطاع تكنولوجيا املعلومات، مسلطاً 
الضوء على جاذبية السوق الكويتي في أوساط 
األس��واق اإلقليمية واجلهود املبذولة لتحسني 

بيئة األعمال وبيئة االستثمارات األجنبية في 
ظل التطورات الرقابية والتنظيمية في البالد 

وانعكاس أثرها على االقتصاد الكويتي.
وع��ل��ى ه��ام��ش رع��اي��ة وم��ش��ارك��ة معالي 
وزير املالية د.نايف فالح احلجرف في منتدى 
االستثمار الصيني الكويتي األول، استضاف 
نائب رئيس بلدية شانغهاي وعمدة منطقة 
ب��ودون��غ الصينية اجل��دي��دة هانغ يانغ واي 
وزي��ر املالية و العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار فاروق علي بستكي والوفد الكويتي 

املرافق لهما في مقر حكومة بودونغ.
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث وم��ن��اق��ش��ة آخ��ر 
املستجدات االستثمارية التي جتمع البلدين 
الصديقني وسبل توسع آفاق العالقات التجارية 
واالقتصادية بينهما وفقاً ملا أثمرت عنه نتائج 
ال��زي��ارة السامية لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح جلمهورية 
الصني في يوليو املاضي، وترجمتاً ملا نصت 
عليه رؤية دولة الكويت 2035 لتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري جاذب لالستثمار.
وفي لقاء آخر عقد أيضاً، استضاف رئيس 
املجلس الصيني  لتعزيز التجارة الدولية 
يانغ جان رون��غ، معالي وزي��ر املالية د.نايف 
احلجرف والوفد الكويتي املرافق له في مقر 
املجلس الصيني  لتعزيز التجارة الدولية، ومت 
مناقشة البعد االستثماري للعالقات الكويتية 
الصينية وبحث سبل توسعها وتعزيزها من 
خ��الل فتح أب��واب االستثمار في كال البلدين 
الصديقني، كما متت اإلشارة إلى عمق العالقات 
الكويتية الصينية التاريخية والسعي نحو 

نقلها الى آفاق أكبر وأضخم.
وحضر تلك اللقاءات كاًل من محافظ البنك 
املركزي د.محمد الهاشل، العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار ف��اروق علي بستكي والوفد 
املرافق له من ممثلي الهيئة، باإلضافة إلى ممثلي 

سفارة دولة الكويت لدى اجلمهورية الصينية.
ودش��ن وزي��ر املالية نايف احلجرف امس 
األربعاء مكتب الهيئة مبدينة شنغهاي الصينية 

توثيقا للعالقة االستثمارية بني اجلانبني.
وقال احلجرف في تصريح مشترك لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( وت��ل��ف��زي��ون دول��ة 
الكويت على هامش حفل التدشني الذي حضره 
العضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار فاروق 
بستكي ونخبة من رج��ال األع��م��ال الصينيني 
والشخصيات املالية واالستثمارية العاملية إن 
افتتاح املكتب يأتي استكماال جلهود كانت الهيئة 
قد بدأتها عام 2011 عندما افتتحت مكتب متثيل 

لها في العاصمة الصينية بكني.
واوضح أن افتتاح مكتب االستثمار الكويتي 
في شنغهاي جاء بعد موافقة السلطات الصينية 
على منح مكتب االستثمار الكويتي رخصة 
مل��زاول��ة إدارة االستثمارات نيابة عن الهيئة 
العامة لالستثمار.وبني ان هذا املكتب يعتبر 
أول مكتب استثمار خارجي تفتتحه الهيئة منذ 
إنشاء مكتب االستثمار الكويتي في لندن عام 
1953 مؤكدا ان افتتاحه “يأتي توثيقا للعالقة 
االستثمارية التاريخية املميزة التي تربط 
الكويت بجمهورية الصني والتي متتد عقودا 

من الزمن”. وافاد بأن افتتاح املكتب يأتي نتيجة 
للزيارة الناجحة لسمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح للصني في يوليو 
املاضي ولقائه الرئيس الصيني شي جني بينغ 
مشيرا الى حرص سمو األمير الدائم على تعزيز 

التعاون مع الصني في جميع املجاالت.
وذكر ان مكتب االستثمار الكويتي بشنغهاي 
سيكون منصة ل��ت��دري��ب ال��ك��وادر الوطنية 
في امل��ج��االت االستثمارية املختلفة في إطار 
ح��رص الهيئة العامة لالستثمار على تنمية 
امل���وارد البشرية وتأهيل الشباب الكويتي 
بالشكل املناسب.واكد أن اختيار الهيئة العامة 
لالستثمار للصني لتكون مقرا ملكتب استثمارها 
اخلارجي “إمنا جاء استجابة طبيعية للمكانة 

العاملية التي يحتلها االقتصاد الصيني”.
واشاد بالطفرة االقتصادية الكبيرة والتطور 
الهائل الذي شهدته الصني في معظم املجاالت 
االقتصادية والتجارية لتتربع على عرش 
االقتصاد بعد ال��والي��ات املتحدة “إذ تعد في 

طليعة الوجهات االستثمارية في العالم”.
وأض��اف ان اختيار شنغهاي لتكون مقرا 

ملكتب االستثمار الكويتي يأتي أيضا باعتبارها 
العاصمة التجارية للصني وتتركز فيها معظم 
الشركات االستثمارية العمالقة فضال عن أن 
البيئة االستثمارية في شنغهاي أق��رب لبيئة 
العواصم االستثمارية العاملية كنيويورك 
ول��ن��دن. وب��ني ان��ه مت توجيه ال��دع��وة ل400 
شركة صينية كبرى للمشاركة في اعمال منتدى 
االستثمار الصيني الكويتي االول املقرر عقده 
اليوم  اخلميس داعيا الشركات الصينية كافة 
إلى املشاركة بفعالية في خطة التنمية بدولة 

الكويت.
ويقام املنتدى بتنظيم مشترك من وزارة 
املالية الكويتية والهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية ومبشاركة هيئة تشجيع االستثمار 
األجنبي املباشر الكويتية.ويناقش املنتدى الذي 
يستمر يوما واحدا الفرص االستثمارية املتاحة 
بدولة الكويت واملوزعة على قطاعات اإلنشاءات 
النفطية واالسكان والبنى التحتية وتكنولوجيا 
املعلومات.كما يناقش املنتدى جاذبية السوق 
ال��ك��وي��ت��ي ف��ي أوس����اط االس�����واق اإلقليمية 
واجلهود املبذولة لتحسني بيئة األعمال وبيئة 

االستثمارات األجنبية في ظل التطورات االخيرة 
في البيئة الرقابية والتنظيمية في البالد وتأثير 
القوانني االقتصادية احلديثة على االقتصاد 
الكويتي.ويزور مدينة شنغهاي حاليا وفد 
اقتصادي كويتي رفيع املستوى يترأسه الوزير 
احل��ج��رف ويضم سفير الكويت ل��دى الصني 
سميح حيات ومحافظ بنك الكويت املركزي 
الدكتور محمد الهاشل والرئيس التنفيذي 
جلهاز تطوير مدينة احلرير وجزيرة بوبيان 
فيصل املدلج.كما يضم الوفد العضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار فاروق بستكي وكبار 
املسؤولني بالهيئة والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية ن��زار العدساني ومساعد 
املدير العام لتطوير االع��م��ال بهيئة تشجيع 
االستثمار األجنبي املباشر محمد يعقوب.ويضم 
الوفد كذلك نائب املدير العام لشؤون العمليات 
بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية م��روان الغامن ورئيس مجلس إدارة 
الشركة الكويتية لالستثمار الدكتور يوسف 
العلي ال��ى جانب نائب رئيس الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات خالد الكندري 
ونائبة املدير العام لالدارات والبرامج املساندة 
مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة اماني 
البداح ورئيس احت��اد الشركات االستثمارية 
بدر السبيعي.  و قال العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية ف��اروق بستكي 
امس  االربعاء إن اختيار الهيئة للصني كثاني 
محطة الفتتاح مكتب خارجي لالستثمار فيها 
يأتي نظرا ملا متتلكه من مقومات اقتصادية 
واستثمارية كبيرة ومتنوعة.جاء ذل��ك في 
تصريح مقتضب ادلى به بستكي لوكالة االنباء 
الكويتية )ك��ون��ا( على ه��ام��ش حفل تدشني 
مكتب االستثمار الكويتي بشنغهاي الذي اقيم 
بحضور وزير املالية الدكتور نايف احلجرف 
والوفد االقتصادي الكويتي الذي يزور مدينة 

شنغهاي الصينية حاليا.
واك��د بستكي ان مكتب االستثمار الكويتي 
بشنغهاي سيكون محطة مهمة متر من خاللها 
االستثمارات الكويتية نحو القارة االسيوية 
املليئة بالفرص االستثمارية الواعدة.بدوره 
قال مدير مكتب االستثمار الكويتي في شنغهاي 
عبدالرزاق البعيجان ل)كونا( ان افتتاح املكتب 
أت��ى بعد استيفاء الهيئة جلميع متطلبات 
السلطات الصينية ومت منح مكتب االستثمار 
الكويتي رخصة مل��زاول��ة إدارة االستثمارات 

نيابة عن الهيئة العامة لالستثمار.
واضاف ان احلصول على الرخصة أتي بعد 
مفاوضات امتدت سنتني مع حكومة شنغهاي 
للحصول على ترخيص إدارة أص��ول ميكن 
املكتب من خالله إدارة جميع أصول الهيئة في 
الصني والتوسع مستقبال في القارة اآلسيوية.
واوضح البعيجان ان هذا لم يكن ليحصل لوال 
الزيارة الناجحة التي قام بها سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح للصني 
في يوليو املاضي ودفعه العالقات الكويتية 
- الصينية إلى مستويات جديدة من التعاون 
املشترك بني البلدين. وذك��ر ان الكويت تعد 
أول دول��ة أجنبية متنح ه��ذا الترخيص مما 

يعكس عمق العالقة بني البلدين اذ مينح هذا 
الترخيص عادة للشركات وليس للدول.وبني 
البعيجان ان االستثمارات املتاحة واملتوفرة 
ف��ي الصني ع��دي��دة ومتنوعة وتشمل االسهم 
املطروحة في البورصات الصينية والسندات 
واالستحواذات املباشرة في الشركات الصينية 
وم��ن��ه��ا ق��ط��اع ال��ب��ن��وك وامل���ص���ارف وق��ط��اع 
تكنولوجيا املعلومات.ولفت الى طرح املكتب 
مبادرة للشركات الصينية لتقدمي برامج تدريب 
ل��ل��ك��وادر الوطنية الكويتية بالتعاون معه 
تؤهلهم إلدارة األص��ول في السندات واألسهم 

واالستحواذات املباشرة.
واف��اد البعيجان ب��أن رخصة مكتب الهيئة 
العامة لالستثمار التمثيلي في بكني ال تزال 
قائمة لكنها ستلغى خالل املرحلة املقبلة الن 
دوره يقتصر على إقامة العالقات العامة وال 
يحق له مزاولة اي نشاط استثماري وانتهى 
دوره ببنائه جسورا من التعاون واملعرفة مع 
الشركات الصينية.ومن املقرر ان يعقد غدا 
اخلميس منتدى االستثمار الصيني - الكويتي 
االول ف��ي مدينة شنغهاي الصينية برعاية 
الوزير احلجرف وبتنظيم مشترك من وزارة 
املالية الكويتية والهيئة العامة لالستثمار 
الكويتية ومبشاركة هيئة تشجيع االستثمار 
األجنبي املباشر الكويتية.ويناقش املنتدى الذي 
يستمر يوما واحدا الفرص االستثمارية املتاحة 
بدولة الكويت واملوزعة على القطاعات التالية 
وهي قطاع اإلنشاءات النفطية واالسكان والبنى 

التحتية وقطاع تكنولوجيا املعلومات.
كما يناقش املنتدى جاذبية السوق الكويتي 
في أوساط االسواق اإلقليمية واجلهود املبذولة 
لتحسني بيئة األع��م��ال وبيئة االستثمارات 
األجنبية في ظل التطورات االخيرة في البيئة 
الرقابية والتنظيمية في البالد وانعكاس وأثر 
القوانني االقتصادية احلديثة على االقتصاد 
الكويتي.ويزور مدينة شنغهاي حاليا وفد 
اقتصادي كويتي رفيع املستوى يترأسه الوزير 
احل��ج��رف وي��ض��م سفير دول���ة ال��ك��وي��ت لدى 
جمهورية الصني الشعبية سميح جوهر حيات 
ومحافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد 
الهاشل والرئيس التنفيذي جلهاز تطوير مدينة 

احلرير وجزيرة بوبيان فيصل املدلج.
كما يضم الوفد العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية ف���اروق بستكي وكبار 
املسؤولني بالهيئة والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية ن��زار العدساني ومساعد 
املدير العام لتطوير االع��م��ال بهيئة تشجيع 
االستثمار األجنبي املباشر محمد يعقوب.ويضم 
الوفد ايضا نائب املدير العام لشؤون العمليات 
بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية م��روان الغامن ورئيس مجلس إدارة 
الشركة الكويتية لالستثمار الدكتور يوسف 
العلي ونائب رئيس الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات خالد الكندري ونائبة املدير 
العام ل���الدارات والبرامج املساندة مبؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي الدكتورة اماني البداح 
ورئ��ي��س احت���اد ال��ش��رك��ات االستثمارية بدر 

السبيعي.
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