
االحد 10 اكتوبر 2010   41اقتصاد
السلة االقتصادية

العمالة الوطنية.. المشاكل والحلول
تلعب اقتصادات العمالة 
دورا كبيرا في االقتصادات 
املعاص���رة، فتوج���ه عادة 
االقتص���ادات  القطاع���ات 
املختلفة وفق استراتيجيات 
وسياسات اقتصادية نحو 
توظيف العمالة احمللية في 
االقتصاد ومدى قدرة الدول 
على توفي���ر وظائف توفر 
الرفاهية املالية ملجتمعها تعد 
من أسمى الغايات السياسية 
لدى الدول املتقدمة، ولذلك 
تأخ���ذ اقتص���ادات العمالة 
حيزا واسعا من السياسات 
السياسات  االنتخابية وفي 
االقتصادية التنموية، وتفرد 
اجلامعات الكبيرة حيزا جيدا 

لدراسة اقتصادات العمالة والبحوث وتوظف 
امليزانيات الكبيرة لهذه األبحاث، وتلعب أرقام 
التوظيف والبطالة دورا كبيرا في رفع البورصات 

العاملية في الدول املتقدمة أو خفضها.
والسؤال املهم: هل لدينا استراتيجيات واضحة 
أو سياس���ة أو خطة القتصادات العمالة؟ وإذا 

كان كذلك فما هي مظاهر املشكلة؟

أوال: مظاهر مشاكل العمالة الوطنية في االقتصاد 
الكويتي:

1 ـ  الفهم الخاطئ للنص الدستوري:

 نص الدس���تور الكويتي في املادة 41 على: 
»لكل كويتي احلق في العمل وفي اختيار نوعه، 
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، 
ويس���توجبه اخلير العام، وتقوم الدولة على 

توفيره للمواطنني وعلى عدالة شروطه«.
ونصت املذكرة التفسيرية على التالي: »هذه 
املادة ال تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن 
توفر له عمال وإال تعرضت للمسؤولية، وذلك 
ال التزام عل���ى الدولة بهذا اخلصوص وحدود 
إمكانياتها، ولذلك قالت في العبارة األخيرة من 
املادة، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني ولم 
تقل »توفر الدولة العمل للمواطنني«، فاملذكرة 
التفسيرية واضحة وهي توفير العمل في حدود 
إمكانيات الدولة، والنص الدستوري أيضا ينص 
على توفير العمل، ولكن ليس توفير الرواتب 
بدون عمل، النص أوجب على املواطنني العمل 

وليس البطالة وقبض الرواتب واملزايا.
 كما نصت املادة 26 من الدس���تور على »أن 
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني 
بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم 
املصلحة العامة«، فقيام الدولة بتوظيف العاملني 
في أجهزة الدولة بدون احتياج مخالفة صريحة 
لنصوص الدستور، وفهم خاطئ لدور الدولة، 
ودور الوظيفة، فاحلكومة هنا دورها أيضا توفير 
الوظائف في جميع قطاعات االقتصاد الوطني 
سوى احلكومية، وتضع خطة وإستراتيجية 

واضحة في هذا املجال.

2 ـ نحن بحاجة إلى رؤية جديدة للوظيفة 
الحكومية:

بعد اكتشاف النفط ودخول الثروة النفطية 
عل���ى املجتمع الكويتي، مت اعتماد مبدأ توزيع 
الثروة على الكويتيني من خالل التثمني، ولألسف 
من خالل الوظائف العامة، فتم تعيني أعداد من 
العامل���ني الكويتيني من دون تأهيل أو تدريب 
أو احتياج حقيقي في االدارة العامة، مما خلق 
مفهوما خاطئا أن الوظيفة هي إحدى وس���ائل 
توزي���ع الثروة في الكويت وليس���ت واجبات 
ومسؤوليات كما نص عليها الدستور يجب أن 
نؤديها، ولألسف بعد تعلم الكويتيني واستبدال 
العمالة الوطنية بالعمالة الوافدة ما زلنا نحمل 
نفس املفهوم، ونصوص قانون اخلدمة املدنية 
احلالي، واملستخدم منذ السبعينيات إلى اآلن 
ما زال يعزز هذا املفهوم، وما مشكلة الكوادر إال 
على نفس املنهاج، املطلوب املزيد من األموال 
واالمتيازات ولكن بدون مقابل، نحن بحاجة إلى 
مفهوم جديد للوظيفة العامة، وهي أن الوظيفة 
تعطى مقابل مواصف���ات خاصة ومقابل عمل 
ومس���ؤوليات وواجبات تؤدى وهو ما يسمى 

باإلدارة بالتوصيف الوظيفي.

3 ـ تقادم قانون الخدمة المدنية وعدم صالحيته 
لمرحلة االقتصاد اإلنتاجي:

القانون احلالي وجميع قرارات اخلدمة املدنية 
بحاجة إلى مراجعة والقانون منذ السبعينيات، 
ولم يعد يصلح للمرحلة القادمة في القرن ال� 
21 حي���ث طرأت مفاهيم جدي���دة على اإلدارة، 
والظروف االقتصادية تغيرت وما زلنا لألسف 

في املربع األول.
وكما أن تشكيل مجلس اخلدمة املدنية احلالي 
يغل���ب عليه الطابع السياس���ي وليس املهني 
ولذلك فهو غير قادر على بناء فلس���فة ورؤية 
إدارية مهنية تساير املرحلة اجلديدة في حتويل 
الكويت إلى مركز إداري ومالي عاملي، ويكفي أن 
نعرف أن 95% من العاملني الكويتيني يعملون 
في القطاع احلكومي، وأن هناك 300 ألف عامل 
كويتي سيدخلون سوق العمل بعد عشر سنوات، 
واستمرار نفس السياسة يعني إفالس الكويت 
وتخصيص إيرادات النفط جميعها على الباب 
للباب األول، وما قرار الكوادر األخير إال دليل 
على تخبط مجلس اخلدمة املدنية، إذ كيف نقر 
كوادر وامتيازات ملوظفي القطاع العام ونحن 
نش���جعهم على العمل في القطاع اخلاص، ما 
س���يحدث هو هجرة من القط���اع اخلاص إلى 

القطاع العام بسبب هذه االمتيازات.

4 ـ التنظيم اإلداري للدولة قديم ومهترئ: 

ومنذ القرن املاضي أغلب مراس���يم وقانون 
الوزارات منذ اخلمس���ينيات والستينيات وال 
يصلح متاما للمرحلة القادمة في القرن الواحد 
والعشرين خصوصا بعد بروز مفاهيم حديثة 
على مستوى اإلدارة العامة مثل: إعادة الهيكلة، 
رعاية اإلبداع والتميز، جودة اخلدمات، تقوية 

املسؤولية العامة... الخ.
فنحن بحاجة إلى إعادة 
هيكلة جذرية للهيكل اإلداري 
للجه���از احلكومي وإدخال 
هذه املفاهي���م احلديثة في 

إدارتها.

5 ـ القوى البشرية هي أساس 
تطور أي مجتمع:

الكوي���ت نح���ن  وف���ي 
إلى إس���تراتيجية  بحاجة 
القوى  واضح���ة لتنمي���ة 
البشرية، ويكفي أن نعرف 
العاملني ف���ي احلكومة  أن 
حس���ب إحصائيات 2008، 
70% منهم ش���هادة ثانوية 
وما دون، فنحن بحاجة إلى 
مؤسسات تدريب عاملية إلعادة تأهيل العاملني 
وأيضا بحاجة إلى إعادة هيكلة التعليم ليقابل 
احتياجات االقتصاد الوطني وهذه غير موجودة، 
وحت���ى اخلطة التنموية الت���ي أقرت ال يوجد 
بها إس���تراتيجية أو خطة إج���راءات للتنمية 

البشرية.

6 ـ إحصائيات العمالة في القطاع الخاص والعام 
أمر مخيف ويثير الرعب على مستقبل الكويت:

يبلغ عدد العاملني الكويتيني في االقتصاد 
احمللي حسب اجلدول التالي:

النسبة %العددالوصف

26333287.3القطاع احلكومي

6580.0019القطاع املشترك

110.0000327القطاع العائلي

556375القطاع اخلاص

إحصائية القوى العاملة الصادرة من أمانة التخطيط عام 
2008

 جدول يوضح توزيع القوى العاملة الكويتية 
في احلكومة حسب املؤهالت

النسبة %الوصف

1.93بدون مؤهل

32.47املؤهالت الدنيا

40.97املؤهالت الوسطى

24.63املؤهالت العليا

 األمانة العامة للتخطيط 2008 
 جدول يوضح توزيع العاملني غير الكويتيني 

حسب املؤهالت

النسبة %العددالوصف

92588852.8من دون مؤهل

477927.29املؤهالت الدنيا

25154914.35املؤهالت الوسطى

مجموع املؤهالت 
1.655.42494.4الوسطى وما دون

 األمانة العامة للتخطيط 2008 
جدول يوضح توزي���ع العاملني الكويتيني 

وغير الكويتيني حسب املهنة

غير الكويتيونالوصف
الكويتيون

36318184األطباء

688424727املهندسني

3628532616املدرسني

244834282رجال األعمال

الكتبة ورجال 
148938160369الشرطة واملطافي

23935314650غير مبني

935843�العمال العاديون

 املصدر: إحصائية القوى العاملة والصادرة من أمانة 
التخطيط عام 2008 ـ الكويت

 هذه اإلحصائيات أمر مخيف على مستقبل 
الكويت، فالقطاع العائلي يوظف 11 كويتيا مقابل 

500 ألف غير كويتي! هل هذا يعقل؟
 وهل يعق���ل أن يع���ني 160369 من الكتبة 

واإلداريني في اقتصادنا؟ 
هل نحن بحاجة لهم؟ طبعا ال، بالتأكيد نحن 
بحاجة إلى املهنيني والفنيني لدعم اقتصادنا، 
وهل نحن بحاجة إلى 1.6 مليون عامل وافد من 
دون مؤهالت أو مؤهالت متوسطة، هناك خلل 
كبير يهدد مستقبل الكويت ومتارسه األجهزة 
املعنية بالدولة عن العمالة، ونحن بحاجة إلى 
أكثر م���ن وقفة في هذا املج���ال قبل انتحارنا 

اقتصاديا من خالل قطاع العمالة.
    qualitykw60@hotmail.com

ارتفاع جملة االيرادات في 5 شهور

بارتفاع نسبته 24% عن مستوياتها لنفس الفترة من العام الماضي

»الشال«: 8.2 مليارات دينار جملة إيرادات 5 شهور
ذك����ر تقرير 
ان  »الشال« 
تقارير وزارة 
املالية لشهور 
ابري����ل ومايو ويوني����و ويوليو 
واغسطس 2010 تشير الى استمرار 
االرتفاع في جانب االيرادات فحتى 
2010/8/31 � 5 ش����هور من السنة 
املالية احلالي����ة 2011/2010 بلغت 
جملة االيرادات احملصلة نحو 8.233 
مليارات دينار، او ما نسبته %84.7 
من جملة االيرادات املقدرة، للسنة 
املالية احلالي����ة بكاملها والبالغة 
نحو 9.719 مليارات دينار وبارتفاع 
ملحوظ قاربت نس����بته 24% عن 
مستوى جملة االيرادات احملصلة 
خالل الفترة نفسها من السنة املالية 
املاضية 2010/2009 والبالغة نحو 
6.641 ملي����ارات دينار عندما كان 
العالم يقات����ل للخروج من ازمته 
املالية، وفي التفاصيل تقدر النشرة 
االي����رادات النفطية الفعلية حتى 
2010/8/31 بنحو 7.7415 مليارات 
دين����ار اي ما نس����بته 89.8% من 

املقدرة للسنة  النفطية  االيرادات 
املالية احلالي����ة بالكامل والبالغة 
نح����و 9.6166 مليارات دينار وما 
نس����بته 94% من جملة االيرادات 
احملصلة، وذلك لزيادة اسعار برميل 
النفط وم����ا حتصل من االيرادات 
النفطية خالل 5 شهور من السنة 
املالية احلالي����ة كان اعلى بنحو 

1.5015 مليار دينار اي ما نسبته 
24.1% عن مس����توى مثيله خالل 
الفترة نفس����ها من السنة املالية 
املاضي����ة، ومت حتصيل ما قيمته 
491.386 مليون دينار ايرادات غير 
نفطية خالل الفترة نفسها ومبعدل 
شهري بلغ 98.277 مليون دينار 
بينما كان املقدر في املوازنة للسنة 

املالية احلالية بكاملها نحو 1.103 
مليار دينار اي ان احملقق سيكون 
اعلى للسنة املالية بكاملها بنحو 
76 مليون دينار عن ذلك املقدر، اذا 
افترضنا استمرار مستوى االيرادات 

باملعدل الشهري املذكور نفسه.
وكانت اعتمادات املصروفات 
للس����نة املالية احلالية قد قدرت 

بنحو 16.310 مليار دينار وصرف 
فعلي����ا � طبق����ا للنش����رة � حتى 
2010/8/31 نح����و 3.654 مليارات 
دينار مبعدل شهري للمصروفات 
بلغ 730.763 مليون دينار لكننا 
ننصح بعدم االعتداد بهذا الرقم، 
الن هن����اك مصروف����ات اصبحت 
مستحقة لكنها لم تصرف فعال كما 
ان االنفاق في اشهر السنة املالية 
االخيرة اعلى من اشهرها األولى، 
ورغم ان النشرة تذهب الى خالصة 
مؤداها ان فائض املوازنة في نهاية 
الشهور اخلمسة من السنة املالية 
احلالية بلغ نحو 4.579 مليارات 
دينار اال اننا نرغب في نشره دون 
النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم 
الفائض الفعلي للموازنة في هذه 
الشهور اخلمسة سيكون اقل من 
الرقم املنش����ور فاملعدل الشهري 
لالنفاق سيكون تصاعديا ما يعمل 
على تقليص الفائض كلما تقدمنا 
في شهور السنة املالية وسيكون 
حتم����ا اقل مع صدور احلس����اب 

اخلتامي.

السوق الكويتي يتفوق على 14 سوقًا ماليًا
أوضح تقرير الشال انه مع نهاية الربع الثالث من العام احلالي، 
ورغم كثرة املطبات، مثل مطب ديون أوروبا السيادية، والقلق 
ــوج االقتصاد االميركي حقبة ركود اخرى، والقلق على  من ول
أداء االقتصاد الياباني بسبب قوة الني، فان أداء شهر سبتمبر 
ــتمرارا لألداء املوجب، وتغلب عدد االسواق في املنطقة  كان اس
املوجبة بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية عام 2009. فمن أصل 
14 سوقا منتقاة، حققت 8 أسواق أداء موجبا راوح بني 1.6% في 
أدناه و20.8% في أعاله، مقارنة بنهاية العام الفائت، بينما كانت 

6 أسواق في املنطقة املوجبة بنهاية شهر اغسطس.
وأشار التقرير الى اقتسام املنطقة املوجبة 4 اسواق اقليمية 
و4 أسواق كبرى اخرى، وكذلك حال املنطقة السالبة بـ 3 أسواق 
من االقليم و3 أسواق اخرى، وحافظ املؤشر الوزني الرسمي، 
ــوق الكويت لالوراق املالية على تفوقه بني االسواق الـ 14،  لس
وتاله سوقا بومباي، ثم سوق الدوحة، وكان االسرع تعويضا، 

في الشهرين االخيرين، وهو أمر يدعمه املنطق.
ومازلنا عند توقعات سابقة لنا بأن االسواق الـ 14، معظمها، 
سيكون موجبا، مع نهاية العام احلالي، وقد يتخلف سوقان أو 
ــوق دبي بينها،  ــواق مع زيادة احتماالت أال يكون س ثالثة اس
ويبقى أداء سوق دبي شديد احلساسية لتطورات أزمة املديونية 
السيادية لالمارة، وان من خالل شركات عامة. وسيظل السباق، 
في املقدمة، بني اسواق الكويت والهند وقطر، مع افضلية للسوق 
الكويتي ألنه متفوق، بفارق 6 نقاط مئوية، على السوق الهندي 

و10 نقاط مئوية على السوق القطري، مع نهاية الربع الثالث.

قال تقرير »الشال« ان آخر البيانات املتوافرة من 
وزارة العدل لغاية نهاية سبتمبر 2010 تشير الى منو 
ملحوظ في تداوالت شهر سبتمبر من العام احلالي، 
مقارنة مبثيلتها في شهر أغسطس الفائت، فقد قاربت 
نس����بة هذا النمو نحو 50.4%، وبلغت بيوعات شهر 
سبتمبر نحو 178.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 118.9 

مليون دينار، في شهر أغسطس الفائت.
وأضاف التقرير ان البيانات ربع السنوية تشير الى 
انخفاض في نشاط السوق العقاري، متثل في انخفاض 
في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام احلالي، 
حيث انخفضت قيمة تداوالته عن مستوى مثيلتها في 
الربع الثاني. إذ بلغت قيمة تداوالت العقود والوكاالت، 
للربع الثالث، نحو 428.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 
مبا نس����بته 34.9% عما كانت عليه مثيلتها في الربع 
الثاني، منها نحو 400.6 مليون دينار، عقودا، ونحو 

27.5 مليون دينار، وكاالت.
وضمنها بلغت بيوع السكن اخلاص، عقودا ووكاالت، 
نح����و 221.3 مليون دينار، أي ما نس����بته 51.7% من 
جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع الس����كن 
االس����تثماري نحو 114.7 مليون دينار، اي ما نسبته 

26.8% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون الس����كن 
اخلاص والسكن االستثماري قد استحوذا على نحو 
78.5% من سيولة السوق العقاري، تاركني ما نسبته 
21.5% من السيولة لتداوالت نشاط العقار التجاري.
وكانت جملة قيمة تداوالت العقود والوكاالت، للربع 
األول م����ن العام احلالي، نح����و 526.3 مليون دينار، 
لترتفع في الربع الثاني الى نحو 657.2 مليون دينار، 
بينما انخفضت الى نحو 428.1 مليون دينار، في الربع 
الثالث، وحتديدا في الشهرين األولني منه، وعليه، فقد 
بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، لألشهر ال� 9 
الفائتة من العام احلالي، نحو 1611.6 مليون دينار، وهي 
قيمة أعلى بنحو 32.2% عن مستوى سيولة السوق 
في األرب����اع ال� 3 األولى من عام 2009 مبا يوحي بأن 
سيولة سوق العقار الى حتسن. ولو افترضنا استمرار 
سيولة الس����وق العقاري، خالل ما تبقى من السنة � 
الربع الرابع � عند هذا املستوى، فستبلغ قيمة تداوالت 
السوق العقاري � عقودا ووكاالت � نحو 2148.8 مليون 
دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 270.9 مليون دينار، اي 
ما نس����بته 14.4% عن قيمة تداوالت عام 2009، التي 

كانت قد بلغت 1877.9 مليون دينار.

178.8 مليون دينار حجم التداوالت العقارية 
خالل سبتمبر بنمو 50% عن أغسطس الماضي

)متين غوزال( جانب من االجتماع التحضيري    الوزير الشيخ أحمد العبداهلل خالل استقباله الوفود املشاركة

بحثوا تفعيل المادتين رقمي 5 و12 بخصوص االستثمارات المشتركة في مجال النفط والغاز 

وكالء وزارات البترول الخليجيين ناقشوا إزالة تحديات العمل المشترك 

وزير التجارة الكندي يزور الكويت  »حرب العمالت« على رأس اجتماع صندوق النقد
يقوم وزير التج���ارة الدولية الكندي بيتر فان لون على رأس 
وفد رفيع املستوى من اصحاب االعمال والشركات الكندية بزيارة 

لدولة الكويت يوم االربعاء املقبل تستغرق ثالثة ايام.
وصرح مصدر مطلع بأن الوزير الكندي سيجرى خالل الزيارة 
مباحثات مع اجلانب الكويتي تتناول سبل توسيع نطاق التعاون 
بني البلدين في املجاالت التجاري���ة واالقتصادية وبحث امكانية 
مشاركة الشركات الكندية في القيام بتنفيذ مشروعات ضمن خطة 

التنمية الكويتية.
وأضاف املصدر بأن الوفد الكندي برئاسة وزير التجارة بيتر 
فان لون سيلتقي يوم اخلميس املقبل مع املسؤولني بغرفة جتارة 
وصناعة الكويت لبحث امكانية الدخول في مش���اريع مش���تركة 
واطالع رجال االعمال الكويتيني على الفرص االستثمارية املتاحة 

في كندا.

واشنطن � أ.ف.پ: ستكون الدول 
االعضاء في صندوق النقد الدولي 
املجتمعة في واشنطن مجبرة على 
التوصل الى تسوية بشأن موضوع 
مس����توى صرف العم����الت الذي 

قسمهم في االسابيع االخيرة.
ومن املقرر ان تنش����ر اللجنة 
النقدية واملالية الدولية وهي الهيئة 
املكلفة حتديد التوجهات الكبرى 
لصندوق النقد الدولي التي تشارك 
فيها 24 دولة، بيانا بعد ظهر اليوم 
في خت����ام اجتماعها في العاصمة 
االميركية باس����م ال�دول االعضاء 

ال� 187. وظل����ت املواقف متباعدة 
ما يشير الى التوجه نحو تسوية 

غير ملزمة.
الكندي  املالي����ة  وقال وزي����ر 
جيم فالهيرتي الذي ترأس بالده 
مجموعة الس����بع ه����ذا العام »انا 
ال اتوق����ع بالتأكيد حصول اتفاق 
باالجماع في واشنطن نهاية هذا 
االسبوع بش����أن العمالت وحول 
اس����عار صرف العمالت اجلامدة 

وطريقة تقلبها«.
ومت تفادي اخلوض في املوضوع 
اثناء فط����ور عمل صباح اجلمعة 

املاضي ملجموعة العشرين للدول 
الغنية والناشئة. ومت تناوله في 
مأدبة العش����اء ملجموعة الس����بع 
مس����اء اجلمعة املاض����ي، غير ان 
هذه املجموع����ة التي تضم الدول 
الصناعية متفقة اجماال على هذه 
املس����ائل.وخلص وزير اخلزينة 
االميركي تيموتي غايتنر موقفهم 
امام االجتم����اع العلني لصندوق 
النقد الدولي، منددا ب� »اتساع نطاق 
التدخالت في اسواق الصرف من 
جانب بلدان تسعى الى عرقلة رفع 

قيمة عملتها االدنى من قيمتها

 أحمد مغربي 
قال األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية في دول مجلس التعاون 
ان  اخلليج����ي محم����د املزروعي 
االجتماع التحضيري للجنة وكالء 
وزارات البترول في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي عقد أمس 
في الكويت ناقش 13 - 14 بندا على 
جدول االعمال، مضيفا ان املوضوع 
االول ش����دد على ازال����ة العقبات 
واملعوقات من امام جلان التعاون 
املشترك بني دول اخلليج.وأضاف 
املزروعي في تصريحات صحافية 
أمس ان االجتم����اع ناقش تفعيل 
املادتني رقم����ي 5 و12 بخصوص 
االستثمارات املشتركة في مجال 
النفط والغاز والتعدين، الفتا الى 

وجود تقريري����ن او ثالثة احدها 
قدمه رئيس فريق الطاقة في دول 
اخلليج بش����أن التعاون مع دول 
املجل����س واملجموع����ات الدولية، 
وتقرير اخر عن التغيرات املناخية.
وأشار املزروعي الى ان االجتماع 
ناقش أيضا بع����ض املوضوعات 
اخلاصة بتحديث خطة الطوارئ 
اخلليجي����ة وحتدي����ث وتطوير 
االستراتيجية البترولية التي من 
املفترض حتليلها كل 5 سنوات، 
مضيفا انه متت مناقش����ة قانون 

النظام املوحد للتعدين.
واشار الى وجود توافق كبير بني 
الدول االعضاء على كل املوضوعات 
املطروحة على ج����دول االعمال، 
متوقع����ا موافقة وزراء النفط في 

اجتماعهم اليوم على هذه البنود 
والتوصيات، مشيرا الى ان اجتماع 

الوكالء كان ايجابيا ومثمرا.
واعتبر املزروعي موافقة الوفود 
املش����اركة على 13 -14 بندا خالل 
ه����ذا الوقت القصي����ر دليال على 
التوافق الكبير بني الدول االعضاء، 
مؤكدا ان هناك فريقا قام مبناقشة 
املشاريع املشتركة إال انه يحتاج 
الى اجتماعات اخرى لتفعيل املادة 
5. وبني املزروعي ان التباين في 
وجهات النظر في موضوع التعدين 
انتهى باملوافقة بع����د اجتماعات 
جانبية ايجابية مثم����رة، مؤكدا 
ان التنس����يق على مستوى دول 
املجل����س او في احملاف����ل الدولية 
مستمر، مؤكدا على التفاهم حول 

املجال البيئ����ي خصوصا اتفاقية 
تغير املناخ »كيوتو«.

م����ن جانبه ق����ال وزير النفط 
االماراتي محمد الهاملي ان سوق 
العامل����ي م����ازال متخما  النف����ط 
باملعروض بعض الشيء وان ارتفاع 
أسعار النفط فوق مستوى ال� 80 
دوالرا ال يثي����ر القلق، مضيفا أن 
قوى السوق هي السبب في ارتفاع 

سعر النفط.
واوضح الهاملي في تصريحات 
لدى وصول����ه حلضور االجتماع 
العاشر التحضيري للجنة وكالء 
وزارات البت����رول ب����دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي يعقد في 
الكويت انه يلحظ بوادر ايجابية 

لتعافي االقتصادات.

هذا وقد افتت����ح وكيل وزارة 
النفط بالوكالة س����عد الوس����مي 
االجتم����اع التحضيري، وقال في 
كلمته االفتتاحية ان جدول اعمال 
االجتماع يتضمن املواضيع املرفوعة 
للجنة سواء من االمانة العامة او من 

فرق العمل واللجان الفنية.
واشار الى ان الهدف من االجتماع 
تعزيز التعاون والتنسيق بني دول 
املجلس بش����أن مختلف مجاالت 
البترولي لعرضها على  التعاون 
اللجنة الوزارية للتعاون البترولي.
يذك����ر ان االجتم����اع التحضيري 
للوكالء يسبق االجتماع الوزاري 
املقرر انعقاده اليوم بحضور وزراء 
البترول في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

تقـرير


