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الستكمال اللمسات قبل األخيرة لمناقشته

الكويت تترأس اجتماع دول المجلس الستكمال 
مناقشة قانون نظام موحد للغش التجاري

4% نمو في حركة السفن بميناءي الشويخ والشعيبة خالل يوليو 2010

واردات الحديد واألنابيب تؤكد إيجابيات الخطة التنموية

وقد أظهرت االحصائية ايضا 
منو حجم واردات األنابيب وهي 
من أهم مكونات البنية التحتية 
التي تعكس كميات استيرادها 
حتركات مشاريع التنمية وفق 
الب���اب األول م���ن اخلطة وهو 
تأسيس الطرق والبنية التحتية 

خالل العام األول من اخلطة.
كما جاء في االحصائية منو 
في بند واردات السيارات بشكل 
ميثل ضعف واردات شهر يوليو 
من الع���ام املاضي حيث بلغت 
الواردات في يوليو 2010 نحو 
11.8 ألف سيارة مقارنة ب� 5.1 آالف 

سيارة في يوليو 2009.

نفس���ه من 2009، وهي نس���ب 
تتوافق مع حركة خطة التنمية 
والتي مت اعتماد ما يفوق 25% من 
عقودها حسب تصريحات وزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة 

لشؤون البلدية د.فاضل صفر.

واملستمر في االرتفاع منذ شهر 
مارس 2010 بنسب عالية حيث مت 
استيراد 59 ألف و590 طن حديد 
خالل يوليو 2010 مقارنة ب� 4447 
طنا في يوليو 2009 بنسبة منو 
هائلة بلغت 1240% عن الش���هر 

النمو ترجمة للوضع املستقبلي 
للتج���ارة الكويتية والتي بدأت 
تنشط بالتوازي مع حتركات خطة 

الدولة التنموية.
ومن جديد أشارت احصائيات 
املؤسسة الى حجم استيراد احلديد 

أظهرت االحصائية الشهرية 
الكويتية عن  املوانئ  ملؤسسة 
حركة الس���فن واحلاويات في 
ميناءي الشويخ والشعيبة، ان 
عدد السفن املفرغة واحململة من 
امليناءين بلغ 205 س���فن خالل 
شهر يوليو 2010، بزيادة عددية 
بلغت 8 س���فن بنسبة 4% عن 
الفترة نفسها من العام املاضي 
2009، كم���ا بلغ عدد احلاويات 
الواردة والصادرة من امليناءين 
70 أل���ف و468 حاوية منطية 
خالل يوليو 2010، بتراجع 2314 
حاوية منطية عن الفترة نفسها 
من العام املاض���ي 2009 حيث 
بلغ فيه عدد احلاويات الواردة 
والصادرة في امليناءين 72 ألف 

و782 حاوية.
وأعلنت املؤسسة من خالل 
احصائيته���ا، ان عدد الس���فن 
املفرغة متثل نحو 91% من حركة 
السفن في املوانئ الكويتية خالل 
يوليو املاضي حيث بلغت عدد 
الس���فن املفرغة خ���الل يوليو 
187 س���فينة مقابل 18 س���فينة 
الذي يظهر منوا  محملة، األمر 
في الصادرات بنسبة 1.5% مقارنة 
مبتوسط احلركة خالل النصف 
األول من الع���ام احلالي والذي 
قدر ب���� 1% ش���هريا، ويعد هذا 

وذكرت املصادر ان أنشطة 
االجتم���اع س���تنتهي الي���وم 
ان  الى  )الثالث���اء(، مش���يرة 
مشكلة الغش التجاري في الدول 
العربية بوجه عام تزداد حدة 
نظرا الستيراد سلع من خارج 
املنطقة العربية بأسعار زهيدة 

ويكون أغلبها مقلدا.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان الكويت س���تترأس 
التعاون  اجتماع دول مجلس 
اخلليجي املقرر عقده في األمانة 
العام���ة بالرياض الس���تكمال 
اللمسات قبل األخيرة ملناقشة 
قان���ون نظام موح���د للغش 

التجاري.
وأضافت املصادر ان مدير 
ادارة الرقاب���ة التجاري���ة في 
وزارة التجارة والصناعة راشد 
الهاجري سيترأس وفد الكويت 

خالل هذا االجتماع.
الى ان  ولفت���ت املص���ادر 
القانون س���يتم صدوره بعد 
مناقشة بنوده االخيرة من قبل 
اجله���ات الفنية متهيدا لرفعه 
للجهات العليا )وكالء وزارات 
التج���ارة ف���ي دول املجلس( 

إلقراره.
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مش�كلة الغ�ش التج�اري ف�ي الدول 
الس�تيراد  نظ�رًا  ح�دة  ت�زداد  العربي�ة 
مقل�دة وأغلبه�ا  زهي�دة  بأس�عار  س�لع 


