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ماذا تفعل األسرة الكويتية أمام هذا الغالء الفاحش؟
في الدول االسكندنافية 
تقوم برفع الرواتب على 
حسب معدالت التضخم من 
أجل أن يحصل مواطنوها 
عل���ى عيش���ة كرمي���ة 
وتس���تطيع أن تتواكب 
مع غالء املعيش���ة وهذا 
ل���م يضعهم في  بالطبع 
مأزق بزيادة باب األجور 
في امليزانية العامة ألنهم 
ال يعتم���دون مثلنا على 
مصدر وحيد في دخلهم 
ألن االقتصاد متنوع في 

مصادره واملواطنون هم من يقومون بتزويد 
امليزانية العامة باألموال، في الكويت كان من 
املفترض أن نتبع املوديل اإلسكندنافي ولكن 
سوء اإلدارة وعدم استغالل الثروة النفطية 
في بناء اقتصاد قوي متنوع املصادر، وضعنا 
في هذا املأزق، وهذه املقدمة أس���وقها بعد 
عدة مشاهدات في سوق السمك � املباركية 
� حيث أذهب بعد صالة الفجر يوم اجلمعة 
إلى السوق لشراء السمك وعندما مررت على 
بائع السمك، الكويتي املصدر، وسألته عن 
سعر كيلو الزبيدي قال 7 دنانير وبعد طلبي 
ش���راء 6 أو7 حبات قال سعرها 60 دينارا 
أي أغلى من سعر خروف عربي كامل املهم 
قلت أمري هلل وشريتها وبينما هو ينظف 
السمك وأنا باالنتظار يأتي إليه كبار السن 
الكويتيون ويس���ألونه عن السعر فيقول 
7 دناني���ر فما منه���م إال أن يقولوا إنا هلل 
وإن���ا إليه راجع���ون أو ال حول وال قوة إال 
باهلل ويذهبون طبعا بدون الشراء وعندما 
س���ألتهم ليش ما تشترون، يأتي الرد وين 
نشتري ومعاشات التقاعد بهذه احلال وين 
نوديها، على اإليدام واال السيارة واال اخلدم 
واال مصاري���ف األوالد، ويقول احدهم وهو 
كويتي ويقيم في كيفان ان السمك ما يطب 
بيتي ألن راتبي 600 دينار فقط فإذا شريت 
زبيدي بستني دينارا شسوي باقي الشهر.....؟ 
فتساءلت في نفسي ليش ما عندنا مقياس 
للتضخم ومدى مالءمته مع متوسط دخل 
األسرة الكويتية، ويتم تعديل الرواتب أمام 
هذه املعدالت على األقل كل 3 س���نوات، هذا 
باإلضافة إلى كيف ميكن أن نكون دولة بحرية 
واألسماك عندنا بهذه األسعار، فأول قرار لنا 
هو منع تصدير األسماك باألخص من شركات 
األسماك الكبيرة، وأيضا محاربة االحتكار 
باألخص من بعض اجلنسيات لسوق السمك 
وافتعال رفع األس���عار من خالل املزايدات 
ويفضل إلغاء هذا النظام وبيع السمك مباشرة 
لتجار التجزئة وفق كوتا معينة وأس���عار 
محددة بحيث ال يس���مح له���ا باالرتفاع إال 
بنس���بة محدودة، هذا باإلضافة إلى أهمية 
وجود البلدي���ة ووزارة التجارة يتجولون 
بالسوق ومينعون الرفع املفتعل لألسعار..هذا 
باإلضافة إلى المركزية أسواق السمك بحيث 
تقسم على خمس محافظات وفق حصص 
محددة من الهيئة العامة للثروة السمكية على 
حسب االستهالك السنوي لهذه احملافظات، 
وأيضا تستطيع الهيئة العامة أن تتفق مع 
الدول اخلليجية واملجاورة على اس���تيراد 
كميات محدودة من األسماك وقت املنع الذي 
ميتد غالبا إلى أكثر من س���تة أش���هر.. هذا 
بالنسبة إلى السمك وأما بقية السلع فحدث 
وال حرج وهنا أض���رب مثاال آخر وإن كان 
قدميا ولكن مشكلته لم حتل بعد.. وهو أن 
في عام 1986 عندما كنت في البلدية استدعى 
األمير جابر رحمه اهلل وزير وأعضاء البلدي 
وقال لهم ليش احنا في الكويت ندفع أغلى 
األسعار وكاش ونحصل على فاكهة درجة 
ثالثة أكيد فيه خلل.. وشكل املجلس البلدي 
جلنة خاصة في ذلك وقاموا بزيارة عدة دول 
متقدمة ملعرفة كيف يدار سوق اخلضار لديهم 
وكيفية التصدير، وبعد طول بحث وجدوا 
أن اخللل أن س���وق اخلضار تسيطر عليه 
مجموعة محددة تقوم بالسيطرة على األسعار 
والس���وق وجودة الفواكه املقدمة ووجدوا 
أن أغلب هؤالء جتار غير كويتيني وإن كان 
الواجهة كويتيني وقرروا أن يكس���روا هذا 
االحتكار وأن يقوموا بإعادة توزيع خانات 
س���وق اخلضار املتهالك في الشويخ وفعال 
أعلنوا للتجار الكويتيني ودعوهم باملشاركة 
وفق أسس محددة وفعال متت إعادة التوزيع 
بصورة عادلة وأدخل عدد كبير من التجار 
الكويتيني ولكن احملتكرون أبوا إال أال يسمحوا 
لهذه الفئة اجلديدة بالدخول فاتبعوا معهم 
عدة أساليب أولها عرضهم لشراء خاناتهم 
املخصصة بأسعار مغرية، ولألسف مت لهم 
ذلك وأما البعض اآلخر الذي رفض ذلك وقرر 
أن يدخل هذا املجال املربح فاتبعوا معه نفس 
األسلوب املتبع في سوق السمك فما كان من 
التاجر الكويتي الذي يقوم باستيراد الفاكهة 
أو اخلضار إال أن يقوموا بحرق األسعار إلى 
أدنى احلدود وكما نعرف أن بالدة البلدية 
تركت هذا السوق منذ الستينيات دون تطوير 
وإلى يومنا ه���ذا بالطبع فهو دون تكييف 
ففي حالة عدم بي���ع البضاعة خالل ثالثة 
أيام تتلف وهكذا يقع هذا التاجر املس���كني 
في خسارة تلو اخلسارة، وإذا قرر التحدي 
واالستمرار فهذه املجموعة احملتكرة على مر 
الزمن سيطرت على أماكن التصدير الرئيسية 
باألخص في أسواق اخلضار في بالد الشام 
وقاموا بش���راء مجموعة كبيرة من املزارع 
واألراضي الزراعية فيتم منع بيعه من املصدر 
بسبب قوة نفوذهم وإذا ما قرر الشراء من 
الدول األوربية أو أميركا فهو يواجه أيضا 
بحرق األس���عار وعدم وجود منافذ توزيع 
تقوم باستقبال هذه البضاعة، باإلضافة إلى 
حاجتها إلى مصاريف إدارية كبيرة لتوزيعها 
على أنحاء البالد، وطبع���ا جهود د.محمد 
الصرعاوي وزمالئ���ه ذهبت أدراج الرياح، 
ومازالت البلدية متخاذلة، فتصور دولة مبثل 
هذه اإليرادات الضخمة والفوائض املالية يظل 

سوق اخلضار لديها بهذه 
الستينيات  الصورة منذ 
في الصيف تذوب الفواكه 
وتذبل وتضطر لشرائها 
بغير صورتها الطبيعية 
بسبب عدم وجود التبريد 
وارتفاع احلرارة بسبب 
تخ���اذل البلدية وس���وء 
إدارتها وقوة االحتكار في 
هذا الس���وق الذي يبتلع 
أموال الكويتيني ويعطيهم 
فواكه درجة ثالثة بأسعار 
الفواكه بالدرجة األولى. 
الدولة أمام هذه املعضلة قررت حال آخر وهو 
إنشأ شركة حكومية هدفها األول هو تنظيم 
استيراد سوق اخلضار والفواكه، باألخص 
اخلضراوات ذات النشأة الكويتية من مزارع 
العبدلي والوفرة وقامت بإنشائها من أموال 
الدولة ولكن لألس���ف الشديد سوء اإلدارة 
وايكالها إلى من هو ليس بكفء إلدارتها جعلها 
تقع في خانة الفشل ومت استغالل املزارعني 
الكويتيني أسوأ استغالل فأصبحوا يشترون 
كرتون الطماط���م ب� 5 فلوس ويبيعونه ب� 
500 فلس واخليار وغيره من اخلضار مما 
أوقع املزارعني في خسارة محدقة وأصبحوا 
يعتمدون على الدعم احلكومي وكثير منهم 
م���ن ترك هذه املهنة املتعب���ة وأما من بقي 
فهم ممن يحب���ون هذه املهنة وليس بهدف 
الربح وهذا طبعا بدال من تشجيعهم وشراء 
منتجاتهم بأسعار مربحة وتصديرها، ففي 
الواليات املتحدة تشتري احلكومة األميركية 
القمح من املزارعني بأقل من األسعار العاملية 
وتقوم ببيعه بأسعار الدعم إلى كثير من دول 
العالم مبا فيها الكويت فأذكر عندما كنت في 
املطاحن أسعار طن القمح 120 دوالرا وتبيعه 
علينا احلكومة األميركية ب� 90 دوالرا للطن 
وبأسعار الدعم وكانت قد اشترته من املزارعني 
بسعر 120 دوالرا للطن فلنتصور لو حدث 
هذا مع امل���زارع الكويتي ماذا يحدث عندنا 
لقطاع الزراعة.. طبعا س���وف يصبح من 
أفضل القطاعات املنتجة في الناجت القومي 
اإلجمالي..وعموما بينما أنا أكتب هذه املقالة 
أوردت الصحف أن البلدية لتوها انتهت من 
إنشاء سوق اخلضار اجلديد في الصليبية 
ومن خالل الصور فأنه يبدو أنه جديد ومبني 
بصورة حديثه ولكن العبرة باإلدارة والنتائج 
وليس العبرة باملباني فاملطلوب القضاء على 

االحتكار واستغالل املستهلك الكويتي.
 وفي اخلتام نحن نرى أن من أهم األمور 
الت���ي تقضي على الغالء ف���ي الكويت منع 
االحتكار وإذكاء روح املنافسة، إنشاء جمعيات 
حماية املستهلك، وزيادة الوعي االستهالكي 
باملجتمع، ووضع معدالت قياس األس���عار 
ونش���رها دوريا، الرقابة على اجلودة وفق 
معدالت عاملية وتطبيقها على األخص للسلع 
املستوردة، تشديد رقابة البلدية والتجارة 
على الزيادات املفتعلة في األسعار، ومراجعة 

الرواتب دوريا باألخص للمتقاعدين.
رأي خبير اقتصادي...رؤية مختلفة

 )وصلني هذا الرد الشخصي من صديق 
عزيز وهو احد اخلبراء املرموقني بالكويت 
وأحببت أن أش���ارك القارئ فيه ملا فيه من 

الفائدة(
األخ الفاضل/ د. وليد احلداد 

السالم عليكم 
ق��رأت مقالت��ك الرش��يقة ح��ول االحتكار 
واالقتصاد الكويتي، إال انك يا دكتور أشرت إلى 
قضية واسعة جدا وهي قضية وكالء السيارات 
في الكويت والتي تشتمل على مجموعة كبيرة 
من املوضوعات الشائكة ال تقتصر فقط على ما 
ذكرته بل تتسع لتشمل قضايا التسعير فسعر 
الس��يارة عندن��ا اكبر بكثير من أس��عارها في 
بقية العالم، ثم قضايا الصيانة وما بعد اخلدمة، 
والتدخل السافر في سوق التمويل دون رقابة 
من قبل الس��لطات النقدية ودورهم في توليد 
وخلق النقود ورفع معدالت التضخم ومنافسة 
البنوك، باإلضافة إلى زيادة النزعة االستهالكية 
في املجتمع، والتف��ن في خلق أدوات ابتكارية 
لإلعالنات املغذية لشهوة االستهالك دون القيام 
بدورهم في املسؤولية االجتماعية حيث إن هناك 
ارتباطا واضحا بني مبيعات الس��يارات وتلوث 
البيئة على سبيل املثال، وعلى الرغم من وجود 
احتاد لوكالء الس��يارات إال ان��ه لم يبحث في 
قضايا وسبل توسيع دائرة املنافسة من خالل 
فتح املجال أمام وكاالت جديدة أومن خالل وكالء 
جدد، كما إن انسياب املعلومات قضية اخطر من 
االحتكار بل هي سبب ونتيجة له كما أشرت إلى 
ذلك في مقدمة املقالة عن نهى الرسول ژ عن 
تلقى الركبان ولو انتقلنا للخارج لوجدنا متييزا 
واضحا من قبل السلطات األميركية ضد شركات 
مثل تويوتا وهوندا وإبراز مش��كالت فنية في 
هذا الوقت حماية للمنتجات احمللية لش��ركات 
دودج وجي إم سي حتى ال تزيد معدالت البطالة 
في الوقت الذي تطالب فيه تلك الشركات بدعم 
مماثل مل��ا مت توجيه لقطاع البنوك، وهو متييز 
يقترب من أوبرا ومن خدامتكم املكسيكية فليس 
املقارنة بني املجتمع األميركي ومشكالت األقليات 
قد تشفع في تقبل االنتهاكات التي تقع ليل نهار 
ملجتمع العمالة الذي يزيد على أعداد الكويتيني 
بل ان أعداد اخلدم يزيد أيضا أو يقترب من عدد 
الكويتيني واالنتهاكات كثيرة لكن الدفاع يكون 
عبر إصالح نظام اخلدم في الكويت واالستفادة 
من جتارب عاملية وإقليمية مثل جتربة اإلمارات 
التي تعتمد نظم التشغيل اجلزئي لبعض الوقت، 
أو اشتراط أن تكون اخلادمة مع زوجها في مهن 
حتتاجها الكويت بدال من الهوام من اخلدم الذين 
يلوثون شوارع الكويت، ثم قضايا األجور والكفيل 
فموضوعاتك من العيار الثقيل التي تشتمل على 
شجون كثيرة إال أنني أهنئك على مقالتك الطيبة 
التي تعكس فجرا مصلى وليال ممتلئا باملتابعة 

العاملية حتى وان كانت مع أوبرا.
Qualitykw60@gmail.com

السلة االقتصادية

بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

رشيد لـ »األنباء«: المنتجات الكويتية »متطورة« 
والسوق المصري من األسواق االستهالكية المهمة

900 شركة عالمية تعرض منتجات 37 دولة حتى 22 الجاري

الحمد: المشاركة الكويتية بالمعرض تعكس إدراكًا متناميًا لدى وزارة الصناعة والتجارة

.. ومتحدثا للزميلة هناء السيد د. رشيد احلمد يقص شريط افتتاح املعرض

)ناصر عبدالسيد(محمد املزين يسلم درعا تذكارية للسفير د. رشيد احلمد

الكويتية باملعرض يعكس إدراكا 
ل���دى وزارة الصناعة  متناميا 
والتجارة بأهميت���ه من ناحية 
وتشعب وفاعلية العالقات التي 
تربط بني الكوي���ت ومصر في 
مختلف املجاالت السيما املجال 

االقتصادي من ناحية أخرى.
وبني أن املعروضات تعكس 
تطورا ملحوظا في املنتج الكويتي 
من حي���ث اجلودة والتنوع بني 
املنتجات الس���لعية والغذائية، 
معرب���ا عن أمله في أن تش���هد 
املش���اركات املقبلة في املعرض 
مزيدا من املنتجات التي حتمل اسم 
الكويت. وأكد احلمد حرص سفارة 
الكويت بالقاهرة على التواصل 
مع القائمني على اجلناح الكويتي 
باملعرض وتذليل جميع العقبات 
أمامهم إلبراز املشاركة الكويتية 

وخروجها بالشكل األمثل.
وشهد املعرض مشاركة 900 
شركة عاملية تعرض منتجات 37 

دولة حتى 22 اجلاري.

21 شركة.
ومن جانبه أشاد سفير الكويت 
بالقاهرة د.رش���يد احلمد عقب 
افتتاح اجلناح باملستوى املتميز 

الكويت���ي في املعرض  للجناح 
وحس���ن تنظي���م املعروضات 

وتنوعها.
وأشار إلى أن متيز املشاركة 

المزين: 21 شركة وغرفة التجارة شاركت في الدورة الـ 43 للمعرض

محمد املزين متحدثا للزميلة هناء السيد

العالني الى ان الشركة لديها كل األلوان 
حتت الطلب واالبيض االكثر استخداما 
واوضح ان »اكوا سان« االولى بالكويت 

ليس لها منافس حتى اآلن.
واش����ار املس����ؤول عن جناح شركة 
مطاح����ن الكويت فيصل الرش����ود الى 
مش����اركة مخابز الكوي����ت في املعرض 
سنويا لتعريف الرواد مبنتجات الكويت 
خاصة وان منتجاتنا ذات جودة عاملية 
ونعرض في اجلناح اخلاص بالش����ركة 
الطحني االس����مر واالبي����ض واجلريش 
والهريس الكويتي وجميع انواع التوست 
واحللويات وكذلك البسكويت واالنواع 
املميزة من املعكرون����ة وكذلك الزيوت 
واضاف الرشود ان املعارض تعد نافذة 
للتعرف على احتاجات االسواق ولتعريف 

زوار املعرض باملنتج الكويتي.
وذكرت حصة املتلقم ان غرفة صناعة 
وجتارة الكويت تشارك دائما في معرض 
القاهرة ألهميته ولإلجابة عن اسئلة رجال 
االعمال والراغبني في االستثمار بالكويت 
مشيرة الى ان اجلناح قام بتوزيع اصدارات 
الهيئة واالصدار اخلاص بالتعريف بها 
ومن داخل جناح االمارات التي تشارك 
الول مرة حيث اشاد حميد اخلاطري نائب 
املدير التجاري بهيئة املنطقة احلرة ملطار 
الشارقة الدولي بزيارة سفيرنا د.رشيد 
احلمد للجناح مش����يرا الى ان االمارات 

تعد نقطة.

ومواد البناء حترص سنويا على املشاركة 
في معرض القاهرة ألهميته ولكثرة رواده 
من الدول االجنبية واالفريقية مش����يرا 
الى ان »اكواسان« لديها وكيل في مصر 
ودول املغرب العربي واجلزائر وتونس 
وقبرص واليونان مشيرا الى ان منتجات 
الش����ركة تصدر الى اكث����ر من 22 دولة 
الن منتجاتنا تعتمد عل����ى املواصفات 
البريطانية »BS3402« والشركة عضو في 
هيئة املواصفات البريطانية وكذلك لدينا 
اعتمادات جلميع الوزارات واملؤسسات 
والهيئات بالكويت مش����يرا الى حصول 
الشركة على شهادة االيزو العاملية وشهادة 
اجلودة االوروبية واألميركية واش����ار 

ميثل سوقا مهما لالستهالك مشيرا الى ان 
هناك عددا من الشركات لديها وكالء في 
مصر منذ سنوات ويجد املنتج الكويتي 
رواجا مهما بالسوق املصري واشار املزين 
ال����ى ان الكويت حققت طفرة كبيرة في 
تطوير املنتجات التي حتتل مركزا مرموقا 
في عالم االنتاج منها انتاج االدوية واالثاث 
واملفروشات ومواد البناء واملواد الغذائية 
واالسفنج واخلزانات واشار الى ان مصانع 
الكويت تقدم منتجاتها طبقا ملواصفات 

اجلودة العاملية.
 ومن جانبه اش����ار مدير التسويق 
بشركة »اكوا سان« حسني العالني الى ان 
شركة شواطئ اخلليج لألدوات الصحية 

القاهرة ـ هناء السيد
اكد رئيس جناح الكويت مراقب تنمية 
الصناعات ب����وزارة التجارة والصناعة 
محمد املزين املشارك في معرض القاهرة 
التجاري والصناعي في دورته ال� 43 ان 
اجلناح الكويتي حظي باهتمام وزيارة 
عدد كبير من رجال االعمال واملستثمرين 
من العرب والدول االجنبية للتعرف على 
املنتجات الكويتية وما وصل إليه املنتج 
الكويتي من تطور وجودة واش����ار الى 
مشاركة 21 ش����ركة باالضافة الى غرفة 
صناعة وجتارة الكويت ويضم اجلناح اهم 
املعلومات واالصدارات للتعريف بالغرفة 
وما تقدمه من خدمات كذلك شركة مطاحن 
الدقيق واملخاب����ز الكويتية والتي تقدم 
جميع االحتياجات الغذائية ذات اجلودة 

العاملية.
 واشار املزين الى أن املنتج الكويتي 
عالي اجلودة من االدوات الصحية »اكوا 
س����ان« التي تقدم صناعة كويتية ذات 
مواصفات عاملية وتصدر منتجاتها لعدد 
من الدول العربية واالجنبية واضاف ان 
جناح الكويت متيز هذا العام بإبراز اشهر 
املناظر الطبيعية والتراثية واحلضارية 
بالكويت البراز دور الكويت في احملافل 
الدولية واضاف انه كل عام تشارك معنا 
شركات جديدة وحتكمنا املساحة احملددة 
لعرض الشركات واكد املزين اهمية معرض 
القاهرة بالنسبة للشركات الكويتية حيث 

الدورة ال���� 43 ملعرض القاهرة 
الدولي بجن���اح متميز نظمته 
وزارة التجارة والصناعة وضم 
ل�  مختلف املنتجات الصناعية 

القاهرة ـ هناء السيد
أشاد وزير التجارة والصناعة 
املصري د.رش���يد محمد رشيد 
بجناح الكويت املشارك مبعرض 
الدول���ي الصناعي في  القاهرة 
دورته ال� 43 وأش���ار رشيد في 
تصريح���ات خاصة ل� »األنباء« 
الكويتي، مشيرا  املنتج  بتطور 
الى ان السوق املصري يعد من 
االسواق االستهالكية الهامة وثمن 
القيادات  املتميزة بني  العالقات 
البلدين، وأش���ار  احلكيمة بني 
الى ان مشاركة الكويت بجناح 
يضم 21 شركة تعرض املنتجات 
الوطنية حيث يعد املعرض فرصة 
للمس���تثمرين ورجال االعمال 
للقاء املس���تثمرين من الكويت 
الشقيقة للتعرف عن قرب على 
املنتج���ات الكويتي���ة، واضاف 
انه يتم خ���الل املعرض توقيع 
بروتوكوالت واتفاقيات شراكة 
تساهم في زيادة حجم التبادل 
التجاري، وشاركت الكويت في 

الصندوق الكويتي يمّول ميناء سقطري في اليمن بمبلغ 50 مليون دوالر

 نظيف والبدر يوّقعان اتفاقية تمويل
»كهرباء العين السخنة« بقيمة 100 مليون دوالر

سيشكل إضافة اقتصادية مؤثرة 
إلى قائمة املوانئ اليمنية املتميزة 
مبواقعها الهامة، وقال: إن املشروع 
سيسهم في دعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في اجلزيرة من خالل 
تنشيط حركة النقل والتجارة بني 

اجلزيرة واملوانئ اليمنية.
وح����ول العالق����ات اليمنية � 
الكويتية أكد السفير الكويتي متانة 
العالقات الثنائية، وقال: إن متويل 
هذا املشروع وغيره من املشروعات 
يأتي امتدادا للدور الذي انتهجته 
الكويت في دعم األشقاء في اليمن 

منذ ما يناهز اخلمسة عقود.
وأش����اد في هذا الصدد بتطور 
العالق����ات اليمنية � الكويتية في 
الفت����رة األخيرة ف����ي ظل حرص 
قيادتي البلدين على حتقيق مصالح 

الشعبني.

الكهرباء ف����ي مصر. وأضاف: انه 
سيلتقي أيضا خالل زيارته ملصر 
املسؤولني بوزارة التعاون الدولي 
ملناقشة متويل عدد من املشروعات 

من بينها مشروع نقل الغاز.
ومن جانبه، أعرب وزير الكهرباء 
د.حس����ن يونس وال����ذي كان في 
استقبال رئيس الصندوق باملطار 
عن شكره ملس����اهمات الصندوق 
واحلكومة الكويتية ليس فقط في 
مجال الكهرباء بل في جميع املجاالت 
االخرى. وأكد يونس أن الصندوق 
الكويتي ش����ريك أساسي فى كل 

مشروعات الكهرباء املصرية.
إل����ى ذل����ك، توق����ع اليمن مع 
الصن����دوق الكويت����ي للتنمي����ة 
االقتصادية العربية الثالثاء املقبل 
اتفاقية لتمويل مش����روع ميناء 
»سقطري« بتكلفة تقدر بخمسني 

الزمانان � ف����ي تصريح صحافي 
� إن توقيع ه����ذه االتفاقية يأتي 
التي  املباحثات  تتويجا جلول����ة 
عقدها مسؤولو الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية خالل 
الفترة املاضية مع املسؤولني في 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
اليمني����ة، حيث وق����ع اجلانبان 
باألحرف األولى عل����ى االتفاقية 

في 17 نوفمبر املاضي.
وأضاف: ان متويل املشروع يأتي 
في إطار تقدمي املبلغ الذي تعهدت 
به الكويت في مؤمتر املانحني بلندن 
في نوفمب����ر 2006 والبالغ قيمته 

200 مليون دوالر.
وأعرب الس����فير الكويتي عن 
اعتقاده أن ميناء سقطري سيكون 
من أهم املشروعات اإلستراتيجية 
احليوية في أرخبيل سقطري، وأنه 

الوزراء  يشهد رئيس مجلس 
املصري د.أحمد نظيف غدا االثنني 
توقيع اتفاقية بني وزارة الكهرباء 
الكويت����ي للتنمية  والصن����دوق 
االقتصادية لتمويل مشروع كهرباء 
العني السخنة مببلغ 100 مليون 
دوالر لتولي����د 1300 ميغاوات من 

الكهرباء.
صرح بذلك رئيس الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
والعربية عبدالوهاب البدر � لدى 
وصوله القاه����رة بعد ظهر امس 
� وق����ال: إن هذا املش����روع يأتي 
ف����ي إطار البرنام����ج املتفق عليه 
مع مص����ر وضمن التعاون الدائم 
واملش����ترك في متويل مشروعات 
بوزارة الكهرباء. وأشار إلى أن هذا 
املشروع هو رقم 37 في املشروعات 
التي ميولها الصندوق في مجال 

مليون دوالر، ومن املقرر أن يصل 
مدير ع����ام الصندوق عبدالوهاب 
البدر إلى العاصم����ة اليمنية غدا 

االثنني لهذا الغرض.
وقال سفيرنا لدى اليمن سالم 

عبدالوهاب البدر


