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عمرو موسى مصطفى الشمالي علي الغامن

)أحمد باكير(سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د. محمد الصباح وعلي الغامن ومصطفى الشمالي وعمرو موسى وفيصل احلجي في افتتاح اليوم األخير من أعمال الدورة

الكويت تستضيف الدورة الـ 85 للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية

اجتماع قريب للصندوق العربي لإلنماء إلقرار الهيكل األساسي 
لمبادرة األمير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التي من ش���أنها أن تسهل عمل 
وانتقال رجال األعمال العرب وذلك 
لزيادة حجم املشروعات العربية 

املشتركة.
وق���ال إن املجلس يس���عى 
إلصالح السياس���ة املنتهجة في 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
من خالل القرارات التي خرجت 
من قمة تون���س عام 2004، كما 
ستخرج قرارات أخرى بإصالح 
ذلك املجلس في القمة االقتصادية 
املقبلة املنعقدة في القاهرة عام 

2011 كما يقول موسى.
وأكد أن قمة الكويت االقتصادية 
التنموية العربية أرس���ت نهجا 
للعم���ل االقتصادي واالجتماعي 
والتنموي العربي يضع مصلحة 
املواطن العربي في بؤرة االهتمام 
لالستفادة من قراراتها. وقال ان 
اإلعداد اجليد لهذه القمة كان احد 
األسباب التي أدت الى جدية العمل 
القمة. واكد موسى  وجناح هذه 
ان مبادرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد بإنش���اء 
صن���دوق لتموي���ل الصناعات 
املتوسطة والصغيرة في الوطن 
العربي  )رأسمال الصندوق 2 مليار 
دوالر( والذي سيدخل حيز التنفيذ 
بعد أن جتاوزت املس���اهمات في 
الصندوق مليار دوالر، ودعا الدول 
العربية الستكمال مساهماتها في 
هذا الصندوق وقال اننا سنجني 
ثمار هذا الصندوق الذي وصفه 
بأنه مبادرة ايجابية سيستفيد 
منه���ا الش���باب العربي وتطرق 
موس���ى في كلمته الى مس���ألة 
تطوير آلية املجلس االقتصادي 
العرب���ي ليتمكن  واالجتماع���ي 
من اداء املس���ؤوليات املنوط بها 
بحيث يتمتع باخلبرة واملرونة في 
التعامل مع املشكالت مبا يتماشى 
التنمية  مع متغي���رات عملي���ة 
ومتطلباتها ولضمان كفاءة دوره 
مؤكدا أن ذلك سينعكس ايجابيا 

على املواطن العربي. 

التكتالت االقتصادية العربية 

من جانبه���ا قالت رئيس���ة 
الدورة السابق ووزيرة التجارة 
العراقي���ة احلالي د.صفاء الدين 
أثبتت  املالية  ان األزمة  الصافي 
أن الدول كوح���دة منفصلة عن 
اإلقلي���م أو عن احمليط الدولي ال 
تستطيع أن تواجه األزمات املالية 
مبرزة دور التكتالت االقتصادية 
العاملية وأهميتها للبلدان خاصة 
النامية منها، من خالل تنس���يق 
مواقفها االقتصادية جتاه العالم 

اخلارجي.
وأضافت أن مس���يرة تطوير 
العمل االقتصادي العربي املشترك 
إذا ما أريد لها النجاح واالستمرار 
فالبد م���ن مراجعاتها ومراجعة 
أدواتها الفنية، ك���ي تتواءم مع 
الواقع املتغير وأفراده والدروس 

املستنبطة من جتاربها. 
وذكرت أن توسيع عمل جامعة 
الدول العربية من خالل انطالقها 
للتعاون مع الدول املتقدمة صناعيا 
واملؤثرة على املس���توى الدولي 
العديد من  يعمل على حتقي���ق 

املكاسب للدول العربية. 

وتركيز املعالم الرئيسية للطريق، 
وهذا بالتحديد ما قامت به قمة 
الكويت االقتصادية تاركة ألهل 
االختصاص استكمال التفاصيل، 
وتاركة ل���كل دولة عربية اتخاذ 
القرارات املناسبة فيما يخصها، 
ومن هن���ا نالحظ أن العديد من 
القرارات حتت���اج إلى مزيد من 
اجلهود بغية بل���ورة صياغتها 
النهائي���ة مبا في ذل���ك حتديد 
مراحلها وبيان مصادرها وبرامج 

متويلها.
وقال ال ننس���ى أن املشاريع 
التنموية املتكاملة التي أقرت في 
قمة الكويت االقتصادية ستساهم 
إلى حد بعيد في حتس���ن كفاءة 
التج���ارة العربي���ة البينية من 
النقل  خالل تخفي���ض تكاليف 
وتيسير التمويل وحترير التجارة 

واخلدمات. 

 تعديل المجلس االقتصادي

وفي كلمته، أوضح أمن عام 
جامع���ة ال���دول العربية عمرو 
موس���ى أن أمانة اجلامعة تعمل 
حاليا على تفعيل دور املجلس 
لضمان كفاءة دوره مبا يتماشى 
مع املرحلة التنموية التي تقبل 
عليها الدول العربية، متمنيا أن 
يجتمع رؤساء مجلس الوزارات 
العربي���ة مرة كل عام على األقل 
كاقتراح عرض���ه على أصحاب 

القرار في مرحلة مبكرة. 
وفي استعراضه لالجنازات 
املهمة التي حققتها قمة الكويت 
االقتصادي���ة، يقول موس���ى ان 
أتاح���ت للقطاع اخلاص  القمة 
العرب���ي أن يط���رح رؤيته أمام 
امللوك والرؤس���اء العرب، لذلك 
يؤكد عل���ى أن القيادات العربية 
جادة ف���ي تطوير السياس���ات 

االقتص���ادي االجتماع���ي ف���ي 
دورته ال���� 85، ان هناك العديد 
م���ن املتطلب���ات أوله���ا ينبثق 
من أن جميع املش���روعات التي 
اقرتها القمة مشروعات تنموية 
تكاملية عاب���رة للحدود، ومثل 
هذه املش���اريع بطبيعتها تتسم 
باجلدوى االقتصادية واالجتماعية 
العالية من جهة، وباملردود املالي 
املتأخر واملتواضع من جهة ثانية، 
وبالتالي هي مشاريع يصعب على 
القطاع اخلاص العربي واألجنبي 
املشاركة في ملكيتها ومتويلها، ما 
لم يقترن طرحها بحوافز ووسائل 
تضم���ن للمس���تثمرين مردودا 
مقبوال وتهيئ لهم ادوات اقراض 
وأدوات متلك قابلة للتداول في 
األسواق املالية األولية والثانوية، 
كما تتيح لهم مش���اركة حقيقة 

في اإلدارة.
وبن أن مهمة اجلامعة العربية 
والقطاع اخلاص في متابعة تنفيذ 
القمة مهمة تعتمد على التساؤالت 
وال تقترن باملسألة فان من األهمية 
مبكان وضع آليات لقياس االجناز 
املتحقق من جهة، وللتعاون بن 
القطاع اخل���اص واجلهات التي 
حددتها القمة لتنفيذ قراراتها من 

جهة أخرى.
وبن أن ضخامة املش���اريع 
أقرتها  التي  التكاملية  التنموية 
القمة وتقنياتها احلديثة تقتضيان 
إدخال أو ابتكار صيغ مدروسة 
لتعاون الشركات العربية املؤهلة 
فيما بينها وتعاونها مع الشركات 
األجنبية ذات اخلبرة واالختصاص 
في تق���دمي الع���روض املتعلقة 
بتنفي���ذ هذه املش���اريع، مؤكدا 
على انه من الطبيعي واملتعارف 
القمة  عليه ان تكتفي مؤمترات 
برسم األهداف واختيار املشاريع 

لغيرها وفيه فوائد للبلد فنحن 
سنساند ذلك.

واس���تدرك الغامن: أن الغرفة 
ومنذ فترة طالبت وقبل النواب 
أنفسهم طالبنا بتعديل القانون 
ألنه البد أن يتطور القانون مع 
التطور احلاصل في الدولة وهو 
أم���ر يجب أن يس���ري على كل 
القوانن األخرى في الدولة، الفتا 
الى أن هناك تعديال على قانون 
الش���ركات والبورصة وقانون 

العمالة.
التي  وفيما يتعلق بالرسوم 
تفرضها الغرفة على منتسبيها، 
أوضح أن الغرفة مستقلة %100 
وأن الدولة ال تساهم ال من قريب 
وال م���ن بعيد بأي س���ند مالي، 
فالغرفة له���ا تاريخ ميتد ألكثر 
من 200 عام في القطاعن السياسي 
واالقتصادي في الكويت، كما أن 
لها مس���اهمات فعالة في العمل 
االقتص���ادي منذ 1959، فرجالها 
شاركوا في الوضع السياسي في 
الكويت وش���اركوا في الوزارات 
وساهموا مساهمة فعلية بطريق 
مباش���ر وغير مباشر، مؤكدا أن 
احلف���اظ على هذا التراث واجب 
وطن���ي. وحول قان���ون الغرفة 
احلال���ي، أش���ار الغ���امن إلى أن 
الكثير من اخلبراء الدستورين 
أكدوا س���المة هذا  والقانونين 

القانون بصراحة.
وقال الغامن انه في 19 يناير 
الكوي���ت  املاض���ي احتضن���ت 
القم���ة االقتصادي���ة والتنموية 
واالجتماعية وخاطبنا قادة األمة 
وقدوتها عن التكامل االقتصادي 
العرب���ي م���ن منظ���ور القطاع 

اخلاص.
واضاف الغامن، في كلمته امام 
اجللس���ة االفتتاحية للمجلس 

الدائر حول تعديل قانون غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، أوضح 
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي الغامن أن 
التجارة والصناعة أحمد  وزير 
الهارون أوضح، أمس، في تصريح 
له ما أثير حول األمر، الفتا الى 
أنه كان »واضحا« وال غبار عليه، 
مستدركا: بأن من له وجهة نظر 
غير ذلك فعليه أن يثبتها، الفتا 
الى أن غرفة التجارة والصناعة 
طالبت منذ مدة بتعديل القانون 
ألن أي قان���ون يأخذ فترة والبد 
أن يتط���ور ملواكب���ة املتغيرات 

االقتصادية التي تستجد.
وقال نحن في الكويت وبعد 
مرور 50 عاما على إقرار القانون 
نطالب بتعديله ليتماش���ى مع 
التطورات التي حدثت في الكويت، 
مستدركا: اننا قدمنا بالفعل في 
2004 مقترحا ملجلس األمة بهذا 

اخلصوص.
وعم���ا إذا كان���ت القضي���ة 
»مسيس���ة« قال ال نريد تعليق 
األمر على »السياسة«، مستدركا: 
يس���أل في ذلك من قدم مقترح 

تعديل القانون أو الفكرة.
وأض���اف أن وزي���ر التجارة 
والصناعة أحمد الهارون أوضح 
أن قانون الغرفة موجود ومنشور 
في اجلريدة الرسمية قبل صدور 
الدس���تور وأنه ن���ص على أن 
القوانن التي نشرت قبل صدوره 

هي قوانن نافذة.
وردا على سؤال حول مطالبة 
القانون  النواب بتحويل  بعض 
الفتوى والتشريع، قال من  إلى 
حق كل نائ���ب أن يثبت وجهة 
نظ���ره ومن حقه أن يقدم ما هو 
لصالح البلد مع أي جهة تقدم أي 
مشروع سواء بالنسبة للغرفة أو 

اخلطط ال تعتمد على احلكومة 
فق���ط وإمنا عل���ى مجلس األمة 
واجلهاز التشريعي ألن جزءا منها 
يحتاج إلى تشريعات وبالتعاون 

نستطيع حتقيق كل ما نبغي.
وفي كلمته في افتتاح الدورة 
ال� 85، قال وزير املالية مصطفى 
الشمالي: لقد كان لنا في الكويت 
شرف استضافة قادة الدول العربية 
في أول قمة عربية تخصص لبحث 
القضايا والتحديات االقتصادية 
واالجتماعية والتنموية في الوطن 
العربي وكان ذلك مؤمترا تاريخيا 
س���واء من حيث التوجه أو من 
حيث القرارات التي صدرت عنه 
فقد بحث قادتنا في القمة العديد 
من املوضوعات واضعن نصب 
أعينهم االرتقاء مبستوى معيشة 
املواط���ن العربي وتوفير فرص 
العمل املنتجة لشعوبنا والنهوض 

باألداء االقتصادي لدولنا.
وأوضح أن اس���تكمال تنفيذ 
املش���روعات الواردة في قرارات 
القمة يس���تغرق فت���رة زمنية 
تتفاوت من مشروع إلى آخر، إال 
أننا على ثق���ة بأن جهودكم في 
املتابعة ستنعكس ايجابيا على 
سرعه التنفيذ ومما يثلج الصدر 
تداعي الدول العربية للمساهمة 
في مبادرة صاحب السمو االمير 
لتمويل املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة الى مستوى كفاية 
رأس املال النطالق هذه املبادرة 
وإنني من هذا املوقع اتقدم بالشكر 
اجلزيل للدول التي ساهمت في 
هذه املب���ادرة التنموية، متمنيا 
مس���اهمة جميع الدول العربية 

فيها.

تعديل قانون »الغرفة«

وفي تصريح منه حول اجلدل 

القانون الذي صدر في اجلريدة 
الرس���مية قبل صدور الدستور 
نافذ، الفتا الى أنه من حق النواب 
تقدمي مقترحات بتعديل القانون 
ما دام���ت هناك فائ���دة للغرفة 

والدولة.
وفي تصريح له على هامش 
افتت���اح اجتماع ال���دورة ال� 85 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
على املستوى الوزاري عن مبادرة 
صاحب السمو األمير بتأسيس 
صن���دوق لتمويل املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة، قال وزير 
املالية انه مت احلصول على ثلثي 
املبلغ من مساهمات الصندوق، 
مشيرا إلى أنه مت تكليف الصندوق 
العرب���ي لإلمن���اء االقتص���ادي 
واالجتماع���ي بوض���ع جمي���ع 
الوثائق املتعلقة بالنظام األساسي 
وطريقة عمل الصندوق، متوقعا 
عقد اجتماع في القريب العاجل 
جلميع الدول العربية املساهمة 
في الصندوق العتماد الهيكل الذي 

سيسير عليه الصندوق.
وفي رده على س���ؤال حول 
القرارات املأمولة، قال باقتضاب 
ان كل القرارات التي مت وضعها هي 
قرارات قابلة للتطبيق وبالتالي 
فمن املتوقع تطبيقها كلها وهو 
أمر يعتمد على إمكانية كل دولة 
وقدرتها على التطبيق لكنه أكد 
ثقت���ه التامة ف���ي أن كل الدول 
العربية خرجت من قمة الكويت 
االقتصادية وكلها اعتماد وثقة 
بأن التنمية هي األساس في تطور 

الدول العربية.
وردا على سؤال حول اخلطة 
الزمنية للتنفيذ، أش���ار إلى أن 
هناك برامج للعمل لتنفيذ جميع 
املش���روعات املدرجة في اخلطة 
وفق برنامج زمني محدد وهذه 

عمر راشد ـ أحمد مغربي
بحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وكبار 
الوفود العربية وبحضور األمن 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موس���ى، افتتحت، أمس، أعمال 
اجتم���اع الدورة ال� 85 للمجلس 
االقتص���ادي واالجتماعي على 
املستوى الوزاري التي أعلن فيها 
بعد احلصول على موافقات العديد 

من الدول على املساهمة فيها.
ق���ال وزير املالي���ة مصطفى 
الشمالي في كلمته إن مشروعات 
اخلطة ستنجز في موعدها دون 
تأخير مطالبا اجلهات التشريعية 
بتنفيذ كل اإلجراءات اخلاصة مبا 
هو مطل���وب منها خالل املرحلة 
املقبلة، مشيرا الى أن جزءا من 
اخلطة يحتاج إلى تش���ريعات، 
موضحا ان تنفيذها ليس معتمدا 
على احلكومة فقط بل أيضا على 
مجلس األمة باعتبار أن جزءا من 

تنفيذها يحتاج للتشريع.
وحول مبادرة األمير لتمويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
قال إننا جتاوزنا ثلثي املساهمات 
املطلوبة من املبادرة، لتقترب من 
1.3 مليار دوالر مش���يرا إلى أن 
مساهمة الكويت وحدها بلغت 500 
مليون دوالر إلى جانب مبلغ مماثل 
من السعودية ومساهمات أخرى 
من مصر وس���ورية وچيبوتي 

وموريتانيا.
الفتا الى أنه س���يتم تكليف 
الصندوق العربي لإلمناء بوضع 
الوثائق املطلوبة بالنظام األساسي 
لعمل الصن���دوق وعقد اجتماع 
في القريب العاجل جلميع الدول 
العربية املس���اهمة فيه العتماد 
الهي���كل ال���ذي سيس���ير عليه 

الصندوق.
وعن إصالح عم���ل املجلس 
االقتصادي واالجتماعي في الفترة 
املقبلة قال أمن عام جامعة الدول 
العربية عمرو موس���ى ان أمانة 
اجلامعة تعمل حاليا على تفعيل 
دور املجلس لضمان كفاءة دوره 
ما يتماشى مع املرحلة التنموية 
التي تقبل عليها الدول العربية، 
مستدركا بأن 2011 سيشهد خروج 
قرارات مهمة إلصالح عمل املجلس 

استكماال ألعمال القمة املقبلة.
كما متنى موس���ى أن يجتمع 
رؤساء مجلس الوزارات العربية 
مرة كل عام على األقل كاقتراح 
عرض���ه على أصحاب القرار في 

مرحلة مبكرة.
القم���ة االقتصادية  ان  وقال 
األولى أتاح���ت للقطاع اخلاص 
بطرح رؤيته أمام امللوك والرؤساء 
العرب، والتي من شأنها أن تسهل 
عمل وانتقال رجال األعمال العرب 
وذلك لزيادة حجم املش���روعات 

العربية املشتركة.
إدارة  ونفى رئي���س مجلس 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
علي الغامن ما قيل عن تسييس 
مقترح تعديل الغرفة، مشيرا إلى 
أن من يس���أل في ذلك من وضع 
هذا املقترح، مستدركا بأن الغرفة 
قدمت في 2004 مقترحا ملجلس 
األم���ة بتعديل القان���ون، إال أن 

1.3 مليار دوالر إجمالي المساهمات بالصندوق حصة الكويت منها 500 مليون دوالر ومثلها من السعودية

الغانم حول »تسييس« مقترح 
قانون الغرفة: ُيسأل في ذلك َمْن 

قدموا المقترح ومن حق النواب تعديله

الشمالي: مشروعات الخطة 
تنفذ في موعدها ومطلوب تعاون 

»تشريعي« إلتمامها

موسى: 2011 سيشهد 
خروج قرارات مهمة لتعديل عمل 

المجلس االقتصادي واالجتماعي
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الوزير أحمد الهارون خالل اللقاء مع وزيرة التجارة السويدية

جانب من جلسات اليوم األخير من الدورة الـ 85 للمجلس االقتصادي واالجتماعي على املستوى الوزاري

.. ومكرما رئيس غرفة التجارة الفرنسية

علي الغامن يقدم للوزيرة السويدية هدية تذكارية

الكويت تستضيف الدورة الـ 85 للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية

ناصر الخرافي: أدعو الشركات الكويتية لالستثمار في مصر

»الغرفة« تباحثت مع الوزيرة السويدية
عن مستقبل العالقات المشتركة

الهارون يحث اللجنة المالية البرلمانية على إنجاز 
قانون التخصيص خالل االجتماع المقبل االثنين

عاطف رمضان
اكد وزير التج���ارة والصناعة احمد الهارون 
ان اللجن���ة املالية في مجلس االمة حريصة على 
اجناز عدد كبير من املشاريع، معربا عن أمله في 
اجناز مشروع قانون التخصيص خالل االجتماع 
املقبل يوم االثنن مع اللجنة املالية خاصة ان هذا 
املشروع يعتبر كبيرا في اثره صغيرا في مواده 

التي ال تتجاوز ال� 26 مادة.
واضاف الهارون في تصريحه للصحافين امس 
عقب لقائه مع وزيرة التجارة اخلارجية السويدية 
ايفا بيورلينغ في مكتبه، ان اثر هذا القانون على 
االقتصاد الكويتي سيكون كبيرا جدا مبجرد البدء 
في مرحلة التخصيص التي تعتبر اخليار األساسي 
للبلد واالنطالقة احلقيقي���ة خللق قطاع خاص 
قوي قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته جتاه 

جميع املشاريع التنموية.
هذا وقد رفض الهارون التعليق على موضوع 
قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت كما رفض ايضا 
اخلوض في احلديث عن خصخصة »الكويتية« 
قائ���ال: هذا االمر ليس م���ن اختصاصه وامنا هو 

معني ب� »التخصيص«.
من جانب آخر اكد الهارون ان لقاءه مع وزيرة 
التجارة اخلارجية السويدية ايفا بيورلينغ تركز 
حول سبل تنمية العالقات التجارية السويدية � 

الكويتية، مؤكدا حرص اجلانب الس���ويدي على 
زيادة مستوى تواجده في منطقة اخلليج وعلى 
رأسها الكويت، مشيرا الى ان العديد من الشركات 
السويدية اصبح لها مراكز اساسية في الكويت.

واضاف ان اجلانب السويدي ركز على الكثير 
من املش���اريع التي تنوي الكويت طرحها خالل 
اخلطة اخلمس���ية القادمة، ولعل من اهمها بناء 
املساكن حيث ان السويد لديها نظم جديدة للمساكن 
املتطورة واملوفرة للطاقة او تلك التي تعتمد على 

الطاقة البديلة.
وقال ان الكويت ترتبط مع السويد مبشروع 
كبير من خالل سوق الكويت لألوراق املالية وذلك 
من خالل شركة ناسداك التي تعتبر شركة سويدية، 
مؤكدا انه ستكون هناك زيارة مستقبلية للسويد 
ملتابعة ما سيتم خالل تطوير آليات وأداء اعمال 

سوق الكويت لألوراق املالية.
ولفت الهارون الى ان حجم التداول التجاري 
بن البلدين ال يرقى الى مس���توى الطموح حيث 
انه ال يزيد على 150 مليون دينار، لكنه استدرك 
قائ���ال ان هناك اس���تثمارات ضخمة متبادلة بن 
البلدين، حيث ان الكويت لديها استثمارات كبيرة 
جدا في السويد فضال عن وجود شركات سويدية 
في الكويت تقوم باملشاريع االنشائية ومشاريع 

التكنولوجيا وأصبحت تستوطن بالكويت.

في متام الس���اعة ال� 10.30 من 
صباح الثالثاء املقبل 16 اجلاري 
في قاعة البوم بالدور 11 مببنى 
الغرفة، حيث سيتفضل مبخاطبة 
مجتمع األعمال الكويتي والعديد 
م���ن الفعالي���ات االقتصادي���ة 
الكويتية حول مناخ االستثمار 
في مملك���ة ليس���وتو، وكذلك 
الفرص املتاحة إلقامة املشاريع 
االستثمارية املشتركة بن البلدين 
الصديقن في كل املجاالت، جدير 
القطاع اخلاص  بالذكر ان وفد 
ململك���ة ليس���وتو املراف���ق له 
ميثلون قطاعات متعددة منها 
»املياه املعدنية، الوقود، التجارة 
العامة واملقاوالت«، وتأتي هذه 
الزيارة في سبيل تقوية العالقات 

الثنائية بن البلدين.

اس���بوع فرنسي خالل النصف 
الثاني من عام 2010.

الغامن  ومن جانب���ه، رحب 
بهذا املقترح وأوضح ان الغرفة 
مستعدة لتسخير جميع إمكاناتها 
للس���فارة الفرنسية في سبيل 
إجناح امللتقى وحتقيق أهدافه.

من جانب آخر، تترقب غرفة 
التجارة زيارة ملك ليتسي الثالث 
ملك مملكة ليس���وتو الصديقة 
للكويت ف���ي الفترة من 14 الى 
16 اجل���اري، يرافقه وفد رفيع 
املستوى من الوزراء والقيادات 
السياسية ولفيف من أصحاب 
األعمال وممثلي القطاع اخلاص 
في مملكة ليسوتو، وستحظى 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
باستقباله والوفد املرافق، وذلك 

استقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت علي الغامن 
وبحضور عدد من أعضاء مجلس 
� وزيرة  ايفا بيورلينغ  اإلدارة 
التجارة اخلارجية الس���ويدية 
والوفد االقتصادي املرافق لها، 
وذلك على هامش الزيارة الرسمية 
التي تقوم بها الى الكويت، حيث 
رحب الغامن بالوزيرة مش���يدا 
بالعالقات التجارية التي تربط 
الكويت والسويد التي تأتي ضمن 
قائمة اكبر 30 ش���ريكا جتاريا 

للكويت.
ومن جانبها، أعربت ايفا عن 
عميق ش���كرها لغرفة التجارة 
على حسن االستقبال، وأشارت 
الى اهتم���ام حكومتها بتوطيد 
العالقة التجارية فيما بن قطاعي 
األعمال في كال البلدين الصديقن 
من خالل غرفة جتارة وصناعة 
القطاع  التي متث���ل  الكوي���ت 
الكويت���ي، كما قدمت  اخلاص 
استعدادها لتذليل كل العقبات 
التي تواجه املستثمر الكويتي 
في الس���ويد، مؤك���دة ضرورة 
الدخول في املشاريع املشتركة 
التي تس���تهدف البنى التحتية 

في الكويت والسويد.
كما اس���تقبل رئيس الغرفة 
واعضاء مجلس اإلدارة هارفي 
ديشاريتي رئيس مجلس ادارة 
 � العربية  التجاري���ة  الغرف���ة 
الفرنس���ية يرافقه األمن العام 
للغرفة د.صالح بكر الطيار، كما 
حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى 

الكويت جان رونيه جيان.
وق���د رحب الغ���امن بالوفد 
املهم  ال���دور  الضي���ف، مؤكدا 
الذي تق���وم به الغرفة العربية 
� الفرنسية في توطيد وتنمية 
العالقات االقتصادية فيما بن 
فرنس���ا والدول العربية بشكل 
عام، وكذل���ك الدور الذي تقوم 
به بالتعاون مع غرفة الكويت 
في تعزيز التعاون التجاري مع 
قطاع األعمال الكويتي بش���كل 
خاص، هذا وقد أعرب هارفي عن 
سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف 
الى تفعيل س���بل زيادة حجم 
التبادل التجاري واالستثماري 
بن فرنس���ا والكويت، مقترحا 
ان يتم التنس���يق مع السفارة 
الفرنس���ية ف���ي الكويت لعقد 

ناقشت مع رئيس غرفة فرنسا التعاون المستقبلي

اجتمع بوزيرة التجارة السويدية وبحثا بعض المشاريع التنموية

السعد عن تخارج »الهيئة«
من استثماراتها الخارجية: ال تعليق

العبيد: إنشاء بنك للسياحة العربية 
لرفع معدالت النمو

ردا على س���ؤال »األنباء« عما إذا كانت الهيئة العامة 
لالستثمار س���تتجه للتخارج من استثمارات خارجية، 
أجاب العضو املنتدب في الهيئة العامة لالس���تثمار بدر 

السعد باقتضاب »ال تعليق«.

قال األمن العام املس���اعد ملنظمة السياحة العربية 
د.طارق العبيد ان املجلس ناقش بعض تعديالت بنود 
مشاريع السياحة البينية العربية والتي القت استحسانا 
كبيرا من املنوطن بالعمل السياحي في املنطقة العربية، 
مش���يرا إلى أن منظمة الس���ياحة العربية تنسق حاليا 
الجناز عدة مش���اريع من أبرزها تأسيس بنك السياحة 
العربي ومش���روع املجلس العرب���ي البيئي وذلك لرفع 

معدالت النمو في مشاريع السياحة العربية
وأض���اف ان بعض الدول العربية نش���ط بها مجال 
السياحة على املستوى االقليمي وبعضها اآلخر يسعى 
الى تنشيط املشاريع الداخلية ومنها على سبيل املثال 
الكويت وابوظبي وسلطنة عمان باعتبارها دوال لديها 
املقومات وينقصها االستثمار، مبينا ان منظمة السياحة 
بقي���ادة د.بندر آل فهيد رئيس املنظمة والذي يتابع عن 
كثب رفع معدالت النمو االس���تثماري العربي في قطاع 
السياحة، مشيرا الى ان السعودية ومصر وبعض دول 
املغرب العربي استطاعت ان حتقق منوا ايجابيا في اجناز 

املشاريع الداعمة للعمل السياحي العربي.
وأملح الى ضرورة تفعيل مشاريع السياحة البيئية 
بالتعاون مع املجلس العربي � األوروبي للبيئة والذي حقق 
جناحا كبيرا خالل اآلونة األخيرة في ربط توفير مناخ 

بيئي نقي يصلح جلذب السياحة األجنبية والعربية.

فرحات: 3 مليارات دوالر تكلفة المرحلة األولى 
من مشروع منطقة شرق بورسعيد

كشف الس���فير املصري طاهر فرحات 
عن نوايا مجموعات اس���تثمارية كويتية 
منه���ا مجموعة اخلرافي ف���ي الدخول في 
مش���روع منطقة شرق بورس���عيد البالغ 
حجم االس���تثمار به في املرحلة األولى 3 
مليارات دوالر، مش���يرا إلى أن املش���روع 
في طور الدراس���ة والتحضي���ر حاليا، إال 
أن هناك ع���دة مجموعات أخرى أبدت نية 

الدخول فيه.
وق���ال فرحات ان اجتماع���ات املجلس 
االقتصادي االجتماعي تأتي متابعة ومتهيدا 
لقرارات القمة االقتصادية املقبلة املنتظر 
عقدها في ليبيا، مبينا أن هناك جهدا مستمرا 
من الدول العربية لتحقيق أهداف ومبادرات 

قمة الكويت، الس���يما أن من أهمها مبادرة 
صاحب الس���مو األمير اخلاصة بتأسيس 
صن���دوق لدع���م املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة، الفتا إلى أنه سيتم بدء عمل 

الصندوق خالل العام احلالي.
وأوضح أن هناك جهودا تكاملية بن الدول 
العربية في مجاالت البنية التحتية سواء 
في قطاعات مثل الكهرباء والغاز والطرق، 
مشيرا الى أن هناك عددا من الدول العربية 
ساهمت فعليا في الصندوق، ملمحا الى ان 
كل الدول العربية ستستفيد من الصندوق 
الذي سيتعامل بحرفية شديدة بناء على 
نوعية املشروعات التي سيتم تقييمها على 

أساس جدواها.

اللواء الشمالي يتفقد اللجنة األمنية

المصري: 22% نسبة البطالة في العالم العربي

في ختام الدورة اخلامس����ة والثمانن للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، زار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام القائد العام رئيس اللجنة 
االمنية للدورة اخلامسة والثمانن للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي العربي اللواء خليل الشمالي مقر اللجنة 
االمنية بفندق ش����يراتون، وكان في استقباله لدى 
وصوله مدير عام االدارة العامة املركزية للعمليات 
نائب القائد العام ورئي����س اللجنة االمنية العميد 
جمال الصايغ ومس����اعد القائد العام للدعم االمني 

العقيد فهد الشويع.

واكد اللواء الشمالي ارتياحه ملا رآه من االلتزام 
بالضب����ط والربط العس����كري واالداء املميز للقوة 
وتق����دمي كل الواجبات واملس����تلزمات التي تتطلب 
ذلك خالل انعقاد الدورة. اشاد اللواء الشمالي بأداء 
رجال االمن وقيام وزارة الداخلية بارسال الرسائل 
االخبارية لتوصيل املعلومات عن حتركات الوفود 

منذ وصولها للمطار حتى يتم مغادرتها البالد.
واثنى اللواء الش����مالي عل����ى دور وزارة املالية 
عل����ى تعاونها مع وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة 

االمنية.

قال رئيس احتاد غرف التجارة 
والصناعة العربية محمد املصري 
ان قم����ة الكوي����ت االقتصادي����ة 
والتنموية كان لها صدي واسع 
في كافة البلدان العربية، موضحا 
ان العم����ل علي إزال����ة معوقات 
منطقة التجارة احلرة بن الدول 
العربية يعد م����ن أهم متطلبات 
تشجيع التجارة البينية وزيادة 
تدفق رؤوس األموال عبر األقطار 

العربية.
واعتبر املصري مبادرة صاحب 
الش����يخ صباح  الس����مو األمير 
األحمد لدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة خطوة مهمة لتعزيز 
سوق العمل والتخفيف من حدة 
البطالة، خاصة ان اإلحصائيات 
تشير إلى أن نحو 22% من العالم 

العربي يعاني من البطالة.
وأش����ار إلى أن تكاليف النقل 

على مستوى الوطن العربي تعد 
معضلة أساسية أمام املستثمرين 
ورجال األعمال، خاصة انها تفوق 
مثيلتها في االحتاد األوروبي على 
س����بيل املثال، فضال عن تراجع 
حجم التجارة البينية بن األقطار 
العربية والتي ال تتعدى نسبة %8 
من حجم التجارة العاملية، في حن 
أن حجم التجارة البينية بن دول 
االحتاد األوروبي تفوق ما نسبته 
العاملية.  التجارة  70% من حجم 
وأوضح أن اس����تكمال منظومة 
النقل متعدد الوس����ائل سيحرك 
النقل وتس����هيل حرية  عمليات 
التجارة، مبا يساهم في رفع حركة 
التجارة البيني����ة إلى نحو %30 
من حجم التجارة العاملية، فضال 
عن املساهمة في تأسيس عدد من 
املصانع ذات االستثمارات الكبيرة 
وتوفير فرص عمل جديدة للمواطن 

العربي. وأشار إلى أن االستثمار 
في البنية التحتية العربية سيعود 
بالنفع على املستثمرين في كافة 
الدول والتغل����ب على التحديات 
القائمة خاص����ة في ضوء األزمة 
املالية العاملية، موضحا ان احتاد 
غرف التجارة والصناعة العربية 
اتخذ شعار إزالة كل املعوقات أمام 
منطقة التج����ارة احلرة العربية 
خالل عام 2010، وصوال إلى االحتاد 
اجلمركي العربي خاصة ان مجلس 
التعاون قد وضع اللبنة األولى من 
خالل قيام احتاد جمركي بن دوله، 
موضحا ان بعض الدول جنحت 
في إلغاء تأشيرات الدخول لرجال 
األعمال واملستثمرين مثل مصر 
واألردن واليمن وليبيا فضال عن 
دول اخلليج، مطالبا بفتح احلدود 
أم����ام تنقل الصناعي����ن ورجال 

األعمال بن الدول العربية.
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خاصة في قطاع اخلدمات والبنية 
التحتي����ة وذلك باملش����اركة مع 
احلكومة حيث سيتم إجراء تعديل 
تشريعي للسماح بذلك مما يفتح 
أمام رؤوس األموال  آفاقا جديدة 

العربية لالستثمار في مصر.
وقال األمن العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى ان اجتماعات 
مجل����س الصن����دوق االقتصادي 
للجامعة بالكويت على املستوى 
الوزاري تستهدف متابعة تنفيذ 
قرارات وتوصي����ات قمة الكويت 
العام املاضي خاصة  االقتصادية 
فيما يتعلق مببادرة صاحب السمو 
األمير بإنش����اء صندوق لتمويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
العربي وان رأس����مال  العالم  في 
الى  الصندوق وصل حت����ى اآلن 
نحو 1.3 ملي����ار ويبدأ في تقدمي 
التمويل وكذلك فيما يتعلق بقرار 
القمة السابقة بربط شبكات السكك 
احلديدية والكهرباء والغاز العربية 
حيث مت تكليف بيت خبرة عاملية 
بإعداد دراسة لربط الطرق البرية 
بينم����ا يجري فع����ال تنفيذ ربط 
الكهرباء والغاز والسكك  شبكات 

احلديدية. 
وب����ن رش����يد ان صن����دوق 
املشروعات الصغيرة دخل طور 
االجناز مبا يحمله من سيولة جيدة 
متكن من اجناز مش����اريع عربية 
الفتا الى ان البدء في عمل صندوق 
قيد وضع اخلطوط العريضة من 
القائم����ن عليه، مؤك����دا ان هذه 
الروح العربية التي س����اهمت في 
دفع عمل الصن����دوق تؤكد رغبة 
الدول ومجتمعات األعمال في اجناز 
هذا العمل االيجاب����ي، مضيفا ان 
ممثلي رجال االعمال ناقشوا وعلقوا 
واقترحوا على جميع بنود مشاريع 
العمل التي يقررها املجلس وهناك 
على الطرف اآلخر تعاون مشترك 

للوصول الى نتائج ايجابية.

االقتصادي بن البلدين.
وقال ان االستثمارات الكويتية 
في مص����ر تعتبر عالمات متميزة 
في االقتص����اد املصري حيث انها 
تتجه الى مش����روعات مؤثرة في 
االقتصاد املصري وطويلة األجل 
وحتقق مصالح ومنافع متبادلة 
للشعبن، وأشار الى اإلصالحات 
االقتصادية التي جتريها احلكومة 
املصرية مما كان له اكبر األثر في 
تقليل اآلثار السلبية على االقتصاد 
املصري خالل األزمة االقتصادية 
العاملية حيث من املتوقع ان يحقق 
االقتصاد املصري منوا يصل الى 
5% العام احلالي بعد ان وصل إلى 

أكثر من 4% العام املاضي. 
وق����ال ان احلكوم����ة املصرية 
س����تفتح مزي����دا م����ن القطاعات 
لالس����تثمار أمام القطاع اخلاص 

شركته لزيادة استثماراتها بشكل 
مستمر.

ودع����ا اخلرافي املس����تثمرين 
الكويتين لالس����تثمار في مصر، 
وق����ال: انني من واق����ع التجربة 
الطويلة في االس����تثمار في مصر 
أقدم النصيحة املخلصة إلخواني 
املس����تثمرين الكويتين لتوجيه 
املزيد من االستثمارات الى مصر 
حيث األمان بن إخواننا من الشعب 

املصري العريق.
م����ن ناحيت����ه أكد رش����يد أن 
احلكوم����ة املصرية حريصة على 
تقدمي املساندة والتشجيع لرأس 
املال العربي لالستثمار في مصر 
في شتى املجاالت، مشيدا بحرص 
الرئيس مبارك وصاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
التعاون  دعم وتشجيع وتعميق 

مكورات احلديد والذي س����يوفر 
اخلام����ات الالزمة إلنت����اج حديد 

التسليح في مصر. 
وكان اخلرافي قد عقد مؤمترا 
ش����هده إلى جانب م.رش����يد امن 
عام جامعة الدول العربية عمرو 
موسى ونائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية د.محمد الصباح وعدد 
من ال����وزراء وكبار رجال األعمال 
ورؤس����اء حتري����ر الصحف كما 
شهده سفير مصر ورئيس احتاد 
أكد خالله عمق  التجارية  الغرف 
العالقات املصرية � الكويتية حكومة 
وش����عبا وقيادة طاه����ر فرحات، 
موضحا ان اس����تثمارات الشركة 
في مصر بدأت من����ذ 50 عاما في 
مصر وتلقى التشجيع والدعم من 
الرئيس مبارك، وان مناخ االستثمار 
واالستقرار السياسي في مصر يدفع 

أعلن وزير التجارة والصناعة 
الذي يزور  م.رشيد محمد رشيد 
الكوي����ت حالي����ا للمش����اركة في 
اجتماعات املجل����س االقتصادي 
جلامعة الدول العربية أن املرحلة 
املقبلة ستش����هد زيادة كبيرة في 
االستثمارات الكويتية في الصناعة 
املصرية حيث مت االتفاق مع كبار 
رجال األعمال في الكويت واحلكومة 
الكويتية على ضخ اس����تثمارات 
كويتية جديدة في عدد من القطاعات 
الصناعية مبصر في اإلسماعيلية 

وبورسعيد.
جاء ذلك أمس عقب سلسلة من 
املباحثات املكثفة عقدها مع كبار 
املسؤولن ورجال األعمال والبنوك 

وبيوت التمويل في الكويت.
وأوض����ح الوزير في تصريح 
صحافي أمس، أن مباحثاته شملت 
الش����مالي  املالية مصطفي  وزير 
ووزير التج����ار والصناعة احمد 
الهارون باإلضافة إلى رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت علي الغامن 
ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني محمد عبدالرحمن البحر 
إلى جانب عدد من رؤساء كبريات 
الشركات الكويتية، وقال إن هناك 
رغبة م����ن كبار رجال األعمال في 
الكويت وكذلك احلكومة الكويتية 
لزيادة االستثمارات الكويتية في 
مصر خاص����ة في قطاع الصناعة 
حيث مت االتفاق على إنشاء شركة 
كويتية لالستثمار الصناعي في 

منطقة بورسعيد الصناعية.
وقد عقد رشيد جلسة مباحثات 
مع رئيس مجلس إدارة مجموعة 
اخلراف����ي ناصر اخلرافي تناولت 
توسعات املجموعة في استثماراتها 

الصناعية مبنطقة اإلسماعيلية.
وقال الوزير انه مت االتفاق على 
توسيع استثمارات املجموعة في 
مصانع الورق وااللومنيوم واملضي 
قدما في اس����تكمال إنشاء مصنع 


