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إبراهيم دبدوب وشيخة البحر وصالح الفليج في اختتام الدورة لبرنامج تدريب كوادر الوطني بالتعاون مع اجلامعة األميركية في بيروت

»جامعة الوطني« تحتفل بتخريج الدفعة األولى من برنامج 
تطوير المهارات القيادية في الجامعة األميركية ببيروت

احتفل بن����ك الكويت الوطني 
الدفع����ة األول����ى من  بتخري����ج 
موظفيه املش����اركني ف����ي برنامج 
تطوير املهارات القيادية واملهنية 
ال����ذي نظمته »جامعة  التدريبي 
الوطني« بالتع����اون مع اجلامعة 
األميركية في بيروت، وذلك بحضور 
التنفيذي ملجموعة بنك  الرئيس 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب وكل 
من نائب الرئيس التنفيذي للبنك 
شيخة البحر والرئيس التنفيذي 
لشركة الوطني لالستثمار صالح 

الفليج.

وأكد ابراهيم دبدوب في كلمته، 
التي هنأ فيها اخلريجني وحثهم 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
لتحقيق النجاح والتميز، حرص 
بنك الكويت الوطني على مواصلة 
دعمه لكفاءاته وكوادره الوطنية 
وذلك من خ����الل توفير التدريب 
الالزم لتنمية قدراتهم املهنية بهدف 
تأهيلهم لتول����ي املزيد من املهام 
القيادية واالرتقاء وظيفيا ضمن 
واحدة من أكثر املؤسسات املصرفية 
تطورا في املنطقة ووس����ط بيئة 
عمل تعتمد التميز في األداء سبيال 

للتطور واالرتقاء. 
وأوض����ح أهمية ه����ذا احلفل 
حيث يجري االحتفاء بأول دفعة 
الوطني للتدريب من  من جامعة 
الش����باب الكويتي الطموح الذين 
أنهوا بنجاح هذا البرنامج التدريبي 
املتميز والرفيع املستوى وباتوا 
مؤهلني للنهوض مبهامهم الوظيفية 

على أكمل وجه.
وأشار إلى أن جامعة الوطني 
للتدري����ب، وه����ي أول مب����ادرة 
تعليمية من نوعها على مستوى 
الكويت، كان  القطاع اخلاص في 

قد أطلقها البنك في العام املاضي 
لتكون مبنزلة مظلة تضم مختلف 
البرامج التدريبية التي دأب البنك 
على تنظيمها على مدى السنوات 
املاضية، موضحا أن هذه املبادرة 
جاءت في إط����ار جهود البنك إلى 
توسيع نطاق أنشطته التعليمية 
والتدريبية ودمجها ضمن برامج 
مؤسس����اتية تتس����م باالستدامة 
تواك����ب  بحي����ث  والش����مولية 
وتلبي االحتياج����ات االجتماعية 
واالقتصادية املتنامية في البالد.

اجلدير بالذكر أن نسبة العمالة 

الوطنية لدى البنك الوطني جتاوزت 
ال� 60% من إجمالي العاملني ليسجل 
بذلك واحدة من أعلى املعدالت على 
مستوى املصارف احمللية في الوقت 
الذي بلغ فيه عدد الذين مت تعينهم 
منذ مطلع العام احلالي نحو 460 
كويتي����ا من جميع املؤهالت، وأن 
الوصول إلى هذه النس����بة ميثل 
اس����تمرارا لتحقيق أهداف مهمة 
ضمن خطة البن����ك طويلة املدى 
والتي بدأها منذ سنوات خللق جيل 
مصرفي كويتي قادر على حتمل 

املسؤولية وحتقيق الذات.

الناتج المحلي اإلجمالي القطري باألسعار الثابتة سينمو 16% في 2010

الوطني في  الكويت  أشار بنك 
نشرته االقتصادية لدول اخلليج إلى 
ان االقتصاد القطري واجه األزمة 
العاملية بتكلف����ة محدودة. وبينما 
كش����فت األزمة عن نقاط الضعف في بعض القطاعات 
)الس����يما القطاع العقاري وس����وق األسهم(، ساهمت 
اإلج����راءات احلكومية القوية في احلد من اخلس����ائر 

احملتملة.
وفي الوقت نفس����ه، حافظ االقتصاد القطري على 
وتيرة منوه السريعة، وبلغ معدل النمو في العام املاضي 

9.8% باألسعار الثابتة.
وتوقع »الوطني« ان يواصل االقتصاد القطري مساره 
هذا، مدعوما مبقومات قوية. وبالتالي ال يتوقع أن يؤثر 
ضعف االقتصاد العاملي على معدل منو االقتصاد القطري، 
بل يتوقع ان يتسارع هذا النمو في العامني 2010 و2011، 
قبل ان يعتدل قليال في السنوات الالحقة مع بلوغ قطر 

املستوى املستهدف إلنتاج الغاز الطبيعي املسال.
وخالل السنوات املقبلة، ستلعب العوامل التالية دورا 

مهما في رسم مالمح وأداء االقتصاد القطري:
 1 � باتت قطر املصدر األكبر للغاز الطبيعي املسال في 
العالم. وتوقع الوطني أن يشهد العامان املقبالن ارتفاعا 
ملحوظا في حجم إنتاج قطر من الغاز مع اقترابها من 
املستوى املس����تهدف البالغ 77 مليون طن سنويا، أي 
ما يوازي 3.4 ماليني برمي����ل يوميا من النفط، والذي 
يتوقع أن تبلغه بحلول نهاي����ة العام 2011. وعند هذا 
املستوى، تكون قطر قد ضاعفت من حجم إنتاجها من 

الغاز الطبيعي املسال مقارنة مع العام 2009.
2 � من شأن الفوائض املالية والتجارية الضخمة أن 
تدعم النمو في املستقبل. ورأى الوطني أن صادرات قطر 
من الغاز والسلع النفطية األخرى ستعزز من الفوائض 
املالية في املس����تقبل، كما انها ستدعم حجم االستثمار 
في القطاعات األخرى من االقتصاد. وتتضمن ميزانية 
السنة املالية 2011/2010 ارتفاعا في إجمالي املصروفات 
بواقع 25%، وتوقع الوطني أن تتواصل هذه املصروفات 
الضخمة في املستقبل في ظل جهود احلكومة لتنويع 

االقتصاد.
3 � ساهمت اإلجراءات والسياسات الوقائية احلكومية 
في حتقيق االس����تقرار في القطاع����ني العقاري واملالي 
خالل األزمة. ومن املرجح أن تقوم احلكومة في تقدمي 
الدعم متى استدعت احلاجة في املستقبل لكي يواصل 

االقتصاد منوه القوي.

نمو قوي للناتج المحلي اإلجمالي

وقد سجلت قطر منوا اقتصاديا قويا في السنوات 
األخي����رة. ويتوقع »الوطن����ي« ان يكون الناجت احمللي 
اإلجمالي باألسعار الثابتة قد منا بواقع 9.8% في العام 
املاضي، من بني األس����رع عامليا. كما يتوقع أن يتسارع 
هذا النمو في العام����ني 2010 و2011 إلى 16% و12% على 
التوال����ي، بفضل االرتفاع في إنتاج الغاز. ومن بعدها، 
يتوقع أن يعتدل النمو قليال، متراجعا دون مس����توى 

10%، معتمدا بشكل أكبر على القطاع غير النفطي.

القطاع النفطي

وق����د منا قطاع النفط والغاز في قطر بنحو 11% في 
2009، بفض����ل ارتفاع إنتاج الغاز. وقد بلغ إنتاج قطر 
من النفط اخلام 0.8 مليون برميل يوميا في 2009، كما 
بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي املس����ال 39 مليون طن 
سنويا. وكان قطاع الغاز قد جتاوز قطاع النفط كأكبر 
مس����اهم في الناجت احمللي اإلجمال����ي في 2008. أما في 

العام����ني املقبلني، فيتوقع الوطني ان ينمو هذا القطاع 
مبعدل 15% سنويا مع مضي قطر في خططها إلنتاج 77 
مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي املسال بنهاية العام 
2011، واملضي قدما في خططها لرفع طاقتها اإلنتاجية 

من النفط اخلام إلى مليون برميل يوميا.
وأشار الوطني الى أن احتياطيات قطر املؤكدة من 
الغاز الطبيعي تبلغ، وفقا لشركة قطر للبترول، نحو 
900 تريليون قدم مربعة، أي ما يوازي 168 مليار برميل 
من النفط اخلام. ويضع هذا قط����ر في املرتبة الثالثة 
عامليا خلف روسيا وإيران كصاحبة أكبر احتياطي من 

الغاز، بحصة تبلغ 15% من اإلجمالي.

إنتاج الغاز الطبيعي

وأوضح الوطني أن هناك مشروعني أساسيني للغاز 
الطبيعي املسال في قطر، هما »راس غاز« و»قطر للغاز« 
اللذين يش����غالن حاليا 11 خط إنتاج ضخم. وكانت 3 
خطوط إنتاج قد أضيفت في العام 2009 بطاقة إنتاجية 
تبلغ 23.4 مليون طن س����نويا، ما رفع إجمالي الطاقة 
اإلنتاجية لكل خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال إلى 
54 مليون طن سنويا )رغم أن هذه اخلطوط لن تعمل 
بطاقتها القصوى قبل نهاية العام 2010(. كذلك، يتوقع 
أن تضاف 3 خط����وط إنتاج جديدة في وقت الحق من 
العام احلالي وفي العام املقب����ل، بطاقة إنتاجية تبلغ 
23.4 مليون طن سنويا إضافية، لترفع إجمالي الطاقة 

اإلنتاجية إلى 77.4 مليون طن سنويا.

نمو متوقع للقطاع غير النفطي

بدوره، شهد القطاع غير النفطي منوا ملحوظا خالل 
الس����نوات األخيرة، ويتوقع أن يواصل هذا املنحى في 
السنوات املقبلة. وقد دفعت خطط قطر لتنويع االقتصاد 
إلى اس����تثمار مبالغ ضخمة في قطاع����ات الصناعات 
التحويلي����ة والبنى التحتية والصح����ة والتعليم، إلى 
جانب قطاعات أخرى. وتشير تقديرات الوطني إلى أن 
القطاع غير النفطي قد منا في 2009 بواقع 9% باألسعار 
الثابتة، ويتوقع أن ينمو في العام احلالي بنحو %15. 
ويس����اهم كل من القطاع املالي والعقاري باحلصة 
األكبر في الناجت احمللي اإلجمال����ي غير النفطي، ومبا 
نس����بته 25%. وإلى جانب استفادتهما من منو القطاع 
النفطي، يس����تفيد هذان القطاعان من النمو السكاني 
السريع في قطر، والذي سجل ما متوسطه 17% سنويا 
خالل السنوات األربع املاضية، ليبلغ عدد سكان قطر 
نحو 1.7 مليون نس����مة في مارس 2010 )بحسب جهاز 

اإلحصاء في قطر(. 

إنفاق حكومي قياسي 

واعتمدت ميزانية قطر للسنة املالية 2011/2010 نحو 
117.9 ملي����ار ريال قطري كمصروف����ات عامة، ما ميثل 
ارتفاعا بواق����ع 25% عن حجم املصروفات في ميزانية 
الس����نة الس����ابقة. وتقدر احلكومة أن حتقق امليزانية 
فائضا مبقدار 9.7 مليارات ريال على أساس 55 دوالرا 
س����عرا لبرميل النفط. إال أن أس����عار النفط يتوقع أن 
تأتي فعلي����ا أعلى من ذلك املس����توى، وفقا لتقديرات 
الوطني، وبالتالي يفترض أن تقود إلى حتقيق فائض 
في الس����نة املالية احلالية مبا نسبته 11.5% من الناجت 
احمللي اإلجمالي، أي أعل����ى بكثير من الفائض احملقق 

في السنة السابقة.
ومن إجمالي املصروفات، اعتمدت احلكومة نحو 43.5 
مليار ريال للمصروفات الرأس����مالية، ما ميثل ارتفاعا 
بواقع 15% عن مس����تواها في ميزانية السنة السابقة، 

82% منها س����تنفق على البن����ى التحتية. وفي املقابل، 
خصصت احلكومة 17.3 مليار ريال لقطاع التعليم، أي 
ما نس����بته 15% من إجمالي املصروفات، و8.6 مليارات 

ريال لقطاع الصحة.

ارتفاع متوقع في الحساب الجاري 

وفي الوقت نفسه، أشار »الوطني« إلى أن حجم 
التجارة اخلارجية لقطر ش���هد تراجعا ملحوظا في 
2009. إذ يحتمل أن يكون الفائض السلعي قد سجل 
تراجعا ح���ادا نتيجة انخفاض اإلي���رادات النفطية 
بنحو 30% )إثر انخفاض األسعار(. ونتيجة لذلك، 
يتوقع الوطني أن يكون فائض احلساب اجلاري قد 
تراجع في 2009 مقارنة مع السنوات السابقة. إال أن 
ارتفاع أس���عار النفط والغاز يفترض أن يساهم في 
تعافي الصادرات النفطية هذا العام، ما سيدفع فائض 
احلس���اب اجلاري إلى حدود 23% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، متجاوزا مس���تواه في السنوات السابقة، 

ومستفيدا من تنامي صادرات الغاز. 
وأشار الوطني إلى أن معدل النمو السنوي لعرض 
النق���د مبفهومه الواس���ع )M2( كان قد انكمش في 
النص���ف األول من العام املاضي، فيما ش���هد عرض 
النقد مبفهومه الضيق )M1( هبوطا أكثر حدة. لكن 
مع بداية النصف الثاني من العام، عاد عرض النقد 
مبفهومه الواسع إلى النمو، مدفوعا بالدعم احلكومي 
القوي وبتعافي منو االئتمان. وبنهاية شهر فبراير 
من العام احلالي، منا عرض النقد مبفهومه الواسع 
بنحو 36% على أساس سنوي، بينما تسارع معدل 
منوه مبفهومه الضيق إل���ى 19% مقارنة مع فبراير 
2009، في وقت مازال عرض النقد يشهد منوا ضعيفا 

في كل الدول اخلليجية األخرى. 
وعلى نحو مشابه، تباطأ منو االئتمان في النصف 
األول من العام املاضي، لكنه بقي موجبا. وفي النصف 
الثاني من العام، بدأ معدل منو االئتمان بالتسارع، 
ليسجل 31% على أساس سنوي )+63 مليار ريال( في 
فبراير املاضي. ووجد هذا النمو دعما بشكل رئيسي 
من تزايد القروض املمنوحة إلى القطاع العام )مرتفعة 
بواقع 47 مليار ريال(، لتشكل نحو 80% من إجمالي 
النمو. باإلضافة إلى ذلك، اس���تفاد منو االئتمان من 
القروض املمنوحة إلى القطاع العقاري )مرتفعة %28 
في فبراير(. لكن القروض االستهالكية وتلك املمنوحة 
إلى القطاعات اخلدمية قد تراجعت مبقدار 4 مليارات 

ريال )-5%( خالل الفترة نفسها.

انكماش معدل التضخم 

وشهدت قطر انكماشا في أسعار املستهلك في 2009، 
بلغ 4.2% على أس����اس سنوي. بعدما كانت قد شهدت 
في العام 2008 أعلى معدل تضخم خليجيا عند %15.2. 
وفيما تراجعت أسعار معظم مكونات سلة املستهلك في 
2009، إال أن الهبوط األكبر كان في إيجارات املس����اكن 
)-10%(، وتظهر أس����عار املستهلك في شهر فبراير من 
العام احلالي أول ارتفاع شهري لها منذ شهر مايو من 
العام 2009، ولو بش����كل طفيف. وتظهر هذه البيانات 
بعض االستقرار في أسعار اإليجارات. بينما في النواحي 
األخرى، فرأى الوطني أن من شأن تسارع النمو االقتصادي 
أن يرفع األسعار، لكن ليس ملا كانت عليه قبل األزمة. 
أما بالنس����بة لكامل الع����ام 2010، فيتوقع الوطني أن 
يرتفع معدل التضخم إلى ما متوسطه 4%. وهذا املعدل 
املنخفض، مقارنة مع السنوات السابقة، يتيح مرونة 

أكبر للسياسة النقدية.

تقـرير

الوزان: البضائع البرازيلية ال تحتاج لترويج
والمشكلة في إيصالها إلى المنطقة

»الكويت الدولي« ينظم حملة 
»من التأسيس.. إلى التأثيث« في »المارينا مول«

وكالء وزارات المالية واالقتصاد الخليجيون 
يعقدون اجتماعهم الـ 33 بالرياض اليوم 

فواز كرامي
أش���اد نائب رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عبد 
الوهاب ال���وزان بالدور الذي 
البرازيلية  الس���فارة  تلعبه 
وغرف���ة التج���ارة العربي���ة 
العالقات  البرازيلية لتعزيز 
االقتصادي���ة ب���ني الكوي���ت 
والبرازيل، مشيرا إلى التجربة 
االقتصادية البرازيلية الناجحة 

واملميزة.
كالم ال���وزان ج���اء أمس 
مبناسبة السيمنار الذي نظمته 
السفارة البرازيلية في الكويت 

بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية 
أمس الطالع املستثمرين الكويتيني على الفرص 

االقتصادية في البرازيل.
ولفت الوزان إلى وجود زيادة ملحوظة في 
حج���م التبادل التجاري بني الدول العربية من 
جهة والبرازيل من جهة أخرى، السيما في قطاع 
امل���واد الغذائية والصناعات اجللدية وغيرها، 
مؤكدا ضرورة زي���ادة حجم التبادل التجاري 
بني الكويت والبرازيل، خصوصا ان البضائع 
البرازيلية ال حتتاج الى ترويج بس���بب حب 
الكويتي���ني لكرة القدم بش���كل عام واملنتخب 
البرازيلي بشكل خاص. الفتا الى بعد املسافة بني 
اجلانبني من ناحية ايصال البضائع واخلدمات 

بني اجلانبني.
وكان الوف���د البرازيلي ق���د قدم عرضا عن 
التي  النوعية  البرازيلي والنق���الت  االقتصاد 

حدثت خالل العقود الثالثة املاضية.
وقال نائب الرئيس للتجارة اخلارجية في 
الغرفة التجارية العربية البرازيلية فالدميير 
فريحة ان الغرفة قامت بتأسيس جلنة مختصة 
بتطوير العالقات االقتصادية بني البرازيل والدول 

العربية.
وأوضح ان اللجنة تسعى إلى تطوير السياحة 
من خالل زي���ادة الوفود الس���ياحية من دول 
املنطقة الى البرازيل وزيادة حجم االستثمارات 
العربية في قطاع السياحة البرازيلي. مشيرا 

الى ان تسيير اخلطوط اجلوية 
االماراتية لرحلة مباشرة بني 
دبي وس���ان باولو ساهم في 

تعزيز هذا التعاون.
الكسندر روكا  بدوره قدم 
من بن���ك البرازي���ل املركزي 
عرضا عن حجم االستثمارات 
التي تنوي البرازيل تنفيذها 
التحتية  البن���ى  في مج���ال 
والطاقة، الفت���ا الى ان حجم 
هذه االستثمارات يتجاوز ال� 
500 مليار دوالر خالل السنوات 

القليلة املقبلة.
وأضاف ان البرازيل تعتبر 
من بني اكثر 10 دول منوا على مستوى العالم 
بعدد سكان يصل الى 200 مليون نسمة بينهم 
52% من الطبقة الوسطى، مشيرا الى ان البرازيل 
تتوقع ان تصبح من بني اكبر 15 اقتصادا عامليا 

بحلول عام 2015.
وبني روكا ان البرازيل آخر دول العالم التي 
تأثرت باألزم���ة املالية العاملي���ة، وأول الدول 
التي خرجت منها. متوقعا دخولها على قطاع 
الطاقة كالعب رئيسي في الفترة املقبلة بسبب 

االكتشافات النفطية والغازية اجلديدة.
وذكر ان البرازيل تعتبر من الدول املتطورة 
في مجال الطاق���ة البديلة والنظيفة، حيث ان 
80% من السيارات في البرازيل تعمل مبحركات 
مختلط�����ة من الوق���ود احليوي فيما تعتبر 
مدين����ة س���ان باولو من ب���ني اكبر 4 مدن في 

العال�����م.
وعن االس���تثمارات العربية املباش���رة في 
البرازيل، أشار روكا الى ضعف هذه االستثمارات 
بشكل عام، حيث حتتل االمارات العربية املتحدة 
املرتبة االولى فيما حتتل الكويت املرتبة الثانية، 
مشددا على تطوير هذه االستثمارات البينية 

مبا فيه مصلحة للجانبني.
ولفت الى ان قانون االستثمار االجنبي في 
البرازيل ورغم قدمه، اال انه ال يتدخل في حركة 
رؤوس االموال او العوائد على االس���تثمارات 

االجنبية او االرباح.

أعلن بنك الكويت الدول������ي 
عن تواجده في مجمع املارين����ا 
مول بالساملية خالل الفت�����رة 
من 29 ابريل احلالي إلى األول 
من مايو املقب���ل للتروي�����ج 
التأس���يس..  عن حملة »من 
إل�����ى التأثيث«، والتي تلبي 
حاج�����ات العمالء من منتجات 
وخدم������ات البن���ك املتنوعة 
الش���ريعة  املوافق���ة ألحكام 

اإلسالمية. 
وقال���ت مدي���رة العالقات 
العامة بالبنك هدى الش���ايع 
ان تواجد بنك الكويت الدولي 
في املارين���ا مول يأتي ضمن 
إلى  الهادف���ة  اس���تراتيجيته 
التواجد املس���تمر بالقرب من 
العمي���ل والتواصل الدائم مع 

اجلميع خلدمة العمالء.
ولفتت إل���ى أن حملة »من 
التأثيث«  إل���ى  التأس���يس.. 
تقدم أفضل احللول للتمويل 
الش���خصي من خ���الل منتج 
املرابحة وذل���ك بالتعاون مع 
كبرى الش���ركات لتلبية كافة 
احتياجات العميل من أصحاب 
البيوت والقس���ائم اجلديدة 
من ترميم البي���وت وتأثيثها 
وجتهيزها من خالل منتجات 
وخدمات الش���ركات املشاركة 
ومنها ش���ركة ميداس لألثاث 

واملفروشات، وشركة الصناعات 
الوطني�����ة، ومؤسسة أحمد 
عبداللطيف الصراف للتجارة 
العامة واملقاوالت، والشرك������ة 
الهندسي�����ة العربية لإلنشاءات 
ومواد البن���اء ومقاوالته�����ا، 
الزبن  وش���ركة أوالد يوسف 
للتج���ارة العام���ة، وش���ركة 
عيس�������ى حس���ني اليوسفي 
)يورك(، وش���ركة مجموعة 
احلسن األهلية للتجارة العامة 

واملقاوالت. 
وأشارت الشايع إلى أن بنك 
الكوي���ت الدولي وضع برامج 
مس���تقبلية للتواج���د خالل 
الفت���رة املقبلة في العديد من 

األماك���ن األخرى التي حتظى 
بتجمعات كبيرة للترويج عن 
احلملة، وتس���ويق منتجات 
وخدم���ات البنك املتوافقة مع 
الش���ريعة اإلس���المية والتي 
تشمل احلس���ابات اجلارية، 
حساب التوفير، وديعة اجلود 
املثمرة، والودائع االستثمارية، 
وبطاقات االئتمان، وحس���اب 
حب���وب لألطفال، وحس���اب 
الراتب للس���يدات )رمياس(، 
والراتب ألصحاب املهن املميزة 
)النفيس(، باإلضافة إلى خدمة 

صناديق األمانات.
»م���ن  حمل���ة  وته���دف 
إلى  التأثيث«  إلى  التأسيس.. 
العمي���ل من احلصول  متكني 
على التمويل الالزم لتأسيس 
وتأثيث منزله بكافة املستلزمات 
من »مواد إنش���ائية، وأجهزة 
كهربائي���ة، وأدوات منزلية، 
وأثاث، ومفروشات، وأجهزة 
تكييف، أو أي س���لع أخرى«، 
وذل���ك بالتعاون م���ع جميع 
الشركات والوكاالت واملعارض 
إلى  بالسوق، وبتمويل يصل 
70 ألف دينار، تسدد على فترة 
تصل إلى 15 عاما، دون شرط 
حتويل الراتب مع فترة سماح 
تصل إلى 6 شهور الستحقاق 

القسط األول.

يعقد وكالء وزارات املالية واالقتصاد بدول 
مجل���س التعاون ل���دول اخلليج العربي������ة 
اجتماعهم الثالث والث������الثني في مقر األمانة 
العامة بالرياض اليوم، حيث يترأس االجتماع 
وكيل وزارة املالية ورئيس وفد الكويت املشارك 
في االجتماع خليفة مساعد حمادة، والذي يضم 
في عضويته عددا من كبار املسؤولني في وزارتي 

املالية واخلارجية.
وسيبحث وكالء وزارات املالية واالقتصاد 
اخلليجيون عددا م���ن املوضوعات من أهمها 
اجلانب االقتصادي في رؤية دولة قطر لتفعيل 
دور مجلس التعاون خاصة استكمال متطلبات 
االحتاد اجلمركي، واالتفاق على توزيع احلصيلة 
اجلمركية، باإلضافة إلى االس���تثمار املشترك 
في ع���دد من املش���اريع في مجال���ي التعليم 

والصحة.
كما يتضمن جدول أعمال االجتماع متابعة 
القرارات االقتصادية للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية التي لم يصدر 
بها قرارات تنفيذية من بع�����ض الدول األعضاء، 
وكذلك ق������رار املجلس األعلى بشأن مرئي������ات 
الهيئة االستشارية حول األزم���ة املالية العاملية 
وتأثيره������ا على دول املجلس، باإلضاف�����ة 

إلى مسيرة مجلس التعاون.
كما سيناقش الوكالء في اجتماعهم مقترح 
مملكة البحرين بإنش���اء صندوق خاص لدعم 
االستقرار املالي واالقتصادي، وآخر التطورات 
في املفاوضات مع الدول واملجموعات االقتصادية 
األخ���رى، باإلضافة إلى تأس���ي�����س صندوق 
ائتمان��ي متعدد األطراف ملعاجلة املشاكل البيئية 
ف�����ي منطقة اخلليج العربي وال�����ذي سوف 
يض�����م باإلضافة إلى دول مجلس التع����اون 

كال من العراق وايران.
كما سيبحث وكالء وزارات املالية في دول 
املجل���س عددا من محاضر اللج���ان الفني�����ة 
املختصة مثل جلنة محافظي مؤسسات النق����د 
والبنوك املركزية، وجلنة االحتاد اجلمرك�����ي، 
وجلنة الس���وق اخلليجية املشتركة، وآخر ما 
مت التوصل إليه بشأن سكة حديد دول مجلس 
القضائية  الهيئ���ة  التعاون ومش���روع نظام 

االقتصادية.
كما يتضمن جدول أعمال االجتماع مقترح 
الكويت بشأن إعفاء االسمنت وحديد التسليح 
املستورد من الرس���وم اجلمركية، وذلك نظرا 
لالرتفاع الكبير في أسعار تلك املواد بشك�����ل 

ملحوظ خالل الفترة األخي�����رة.

وفد برازيلي استعرض في الغرفة الفرص االستثمارية وسبل تعزيز التعاون

تستمر حتى األول من مايو المقبل

عبدالوهاب الوزان 

هدى الشايع 


