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العبداهلل: السمات المشتركة لدول الخليج 
تشجع على تعزيز التنسيق في الصناعة النفطية

أحمد مغربي
قال وزير النفط واالعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ان الس����مات املشتركة لدول اخلليج العربي تشجع 
على تعزيز التنس����يق بني الدول في مختلف أوجه 
الصناعة البترولية ودراسة إقامة املشاريع البترولية 
املشتركة وفقا جلدواها االقتصادية لالستفادة من 
اقتصاديات احلجم الكبير واإلسهام في حتقيق التكامل 

االقتصادي املنشود بني دول اخلليج.
وأضاف العبداهلل في كلمته خالل االجتماع التاسع 
والعشرين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس 
التعاون الذي اس����تضافته الكويت أمس أن أسواق 
النفط شهدت منذ انعقاد االجتماع الثامن والعشرين 
بالدوحة عام 2008 العديد من التطورات واملستجدات 
التي فرضت على الدول املنتجة الرئيسية املزيد من 
التحديات واألعباء في سبيل حتقيق استقرار أسعار 
وأسواق النفط العاملية والوفاء بالتزاماتنا جتاه هذه 
األسواق وسد حاجة االستهالك احمللي املتنامي على 
الطاقة في دولنا. وأشار إلى ان الكويت حرصت منذ 
بدء إنتاج النفط على االستغالل األمثل لهذه الثروة 
احليوية الناضبة واحملافظة عليها وتعظيم قيمتها 
املضافة إميانا منها بأهمية النفط كمصدر أساس����ي 
للطاقة وكمحرك رئيسي لالقتصاد العاملي، مؤكدا على 
اهتمام الكويت البالغ بدفع مسيرة العمل املشترك 
في املجال البترولي من خالل تنس����يق املواقف في 
احملافل الدولية بشأن مختلف قضايا النفط والطاقة 
والبيئة وتبادل اخلبرات واعداد الدراسات املشتركة 

وإقامة املشروعات وفقا جلدواها االقتصادية.
وأوضح ان دول مجلس التعاون تس����عى دوما 
إلى التمي����ز في خدمة وإرض����اء عمالئها من خالل 
تق����دمي منتجات وخدم����ات فائقة اجل����ودة تواكب 
املواصفات العاملية وتلبي التش����ريعات والقوانني 

البيئية الدولية.
وأش����ار العبداهلل إلى دور اإلعالم البترولي في 
تثقيف املجتمع وفي التواصل مع وس����ائل اإلعالم 
املختلفة حرصا على الشفافية ونشر أخبار الصناعة 
النفطية، الفت����ا إلى ان دول مجلس التعاون عمدت 
إلى تنفيذ برامج للثقاف����ة النفطية لطلبة املدارس 
واجلامعات وتقدمي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
التثقيفي����ة والتوعوي����ة للجمهور واملش����اركة في 
املعارض واملؤمترات املتخصصة احمللية واخلارجية 
باإلضاف����ة إلصدار العديد م����ن املجالت والدوريات 
والكتب الوثائقية. وبني أن توفير احلوافز اإلضافية 
للقطاع اخلاص إلقامة املش����روعات املشتركة فيما 
بني الش����ركات اخلليجية ي����ؤدي إلى ربط املصالح 
االقتصادي����ة للمواطنني في دول املجلس، الفتا الى 
أن جدول أعمال اللجنة حافل باملوضوعات ومجاالت 
التعاون التي من شأنها دفع مسيرة العمل املشرك 
في املجال البترولي وتطوير مساهمة القطاع اخلاص 
في الصناعة البترولية لدول املجلس باإلضافة إلى 

املوضوعات اخلاصة بتعزيز العالقات بني دول املجلس 
في مج����االت النفط والطاقة مع ال����دول والتكتالت 
العاملية والتنسيق في تبادل املعلومات واخلبرات في 
مجاالت الطاقة اجلديدة واملتجددة بني دول املجلس 
من جانب وبينها وبني الدول املتقدمة في هذه املجاالت 
من جانب آخر، إلى جانب العديد من املجاالت املهمة 
األخرى مما يتطلب بذل املساعي واجلهود لتنفيذها 

وإجنازها.

اهتمام متزايد

من جانبه، قال األمني العام املس����اعد للش����ؤون 
االقتصادية في األمانة العامة لدول مجلس التعاون 
محمد املزروع����ي ان دول اخلليج متمثلة في جلنة 
التعاون البترولي تولي اهتماما متزايدا وحثيثا بكافة 
اجلهود الرامية إلى حتقيق التنسيق في السياسة 
البترولية بني دول املجلس واملساهمة في استقرار 
األسواق النفطية وتطوير الصناعة النفطية، مشيرا 
إل����ى أن دول املجلس بذلت جه����ودا كبيرة لتعزيز 
العالقات في مجال الطاقة بهدف الوصول إلى حتقيق 
التنمية املستدامة وتعزيز قدراتها ملواجهة التحديات 

العاملية في مجال الطاقة والنفط.
وأضاف أن دول املجلس تتطلع إلى حتقيق التعاون 
مع ال����دول املتقدمة لتحقيق الرفاهية والتقدم وفق 
استراتيجية واضحة بهدف التحسن الدائم لتبقى رافدا 
أساسيا القتصادياتها، مشددا على اهمية االجتماع 
في حتقيق ما تصبو إليه دول املجلس بشأن االهتمام 

بالصناعة النفطية.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون بذلت جهودا 
لتعزي����ز عالقاتها مع الدول في مجال الطاقة بهدف 
الوصول الي التكامل العاملي املنشود بغية الوصول 
الى النمو العاملي وحتقيق التنمية املستدامة املطلوبة 
جلميع دول املجلس، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون 
تتطلع الى التعاون الوثيق والفعال مع جميع دول 
العالم للمساهمة في توفير مصادر الطاقة املتاحة 

ضمن منظومة اقتصادية عاملية واقتصاد حر.
وب����ني ان االجتماع مظهر م����ن مظاهر التكاتف 
والتنس����يق الرامية الى جتنيب السوق النفطي أي 
اضطرابات في االس����عار او عدم توازن في العرض 
والطل����ب، وتطلع الى املزيد من التنس����يق خلدمة 
مسيرة العمل املشترك، الفتا الى ان جميع املوضوعات 
املدرجة على جدول االعمال حصيلة لعمل مستمر من 
اللجان الفنية املشتركة بهدف تنفيذ قرارات املجلس 
األعلى لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة العمل 
العربي املشترك وتعزيز بيئته، ومتابعة تطورات 
اتفاقية األمم املتحدة للمتغيرات املناخية »كيوتو«، 
والتعاون في مجال التعدين واملجال البترولي، فضال 
ع����ن اجتماعات جلنة الطاقة ملجل����س التعاون في 

منظمة التجارة العاملية.

خالل استضافة الكويت لالجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون البترولي الخليجية

)متني غوزال( وزراء النفط اخلليجيون في لقطة تذكارية عقب االجتماع  

توصيات االجتماع
اس��تعرض االجتماع التاسع والعشرون للجنة 
الوزارية للتع��اون البترولي بدول اخلليج قرارات 
االجتماع العاشر للجنة وكالء وزارات البترول في 
دول املجل��س الذي عقد ام��س األول، حيث أقرت 
اللجنة ما جاءت به من توصيات بشأن تفعيل املادة 
5 م��ن االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول املجلس 
واخلاصة بتش��جيع االستثمارات البيئية بني دول 
املجل��س وامل��ادة 12 اخلاصة بإقامة املش��روعات 
املش��تركة وتوسيع مش��اركة القطاع اخلاص في 
الصناعة البترولية بدول املجلس وزيادة مساهمته 

في تنشيط اقتصادات دول التعاون.
كما وافق��ت اللجنة عل��ى التوصيات اخلاصة 
بتشكيل جلنة من املختصني في اإلعالم البترولي 
إلعداد استراتيجية لإلعالم البترولي لدول املجلس 

مستمدة من االستراتيجية البترولية، ووافقت كذلك 
عل��ى حتديث االس��تراتيجية البترولية مع مراعاة 
مراجعته��ا من حي��ث الرؤية والرس��الة والغايات 
واأله��داف. واطلع��ت اللجنة عل��ى تقرير رئيس 
فريق الطاقة بدور املجل��س ونتائج اجتماعاته مع 
التكتالت واملجموعات االقتصادية الدولية وتقرير 
رئيس مجموعة العمل املكلفة مبتابعة اتفاقية تغير 
املن��اخ وبروتوكول »كيوت��و« وتقرير فريق دول 
املجلس لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العاملية 
واتفاقي��ات التجارة احل��رة، باإلضافة الى املذكرة 
املقدم��ة من االمان��ة العامة ح��ول تطوير مصادر 
الطاق��ة اجلدي��دة واملتج��ددة والنمذج��ة احملدثة 
لس��يناريو خطة الط��وارئ االقليمي��ة للمنتجات 

البترولية لدول املجلس.

نظرية فناء المخزون العالمي للنفط.. خاطئة
يوجد أس���لوبان اثنان يستخدمان الحتساب 
عدد السنني املتبقية قبل أن ينفد النفط، ويعتبر 
األسلوب األول طريقة سهلة للغاية، حيث نقسم 
قيمة املخزون النفطي العاملي على معدل االستهالك 
السنوي، فينتج عن هذه العملية احلسابية عدد 

السنني الضرورية الستهالك ذلك املخزون.
وعبر تطبيق تلك العالقة على رقمي املخزون 
العاملي واالستهالك السنوي، يجد بعض اخلبراء 
أن هذا املخزون سينتهي بعد نصف قرن تقريبا. 
مع ذلك، تعد هذه الطريقة احلس���ابية خاطئة 
لكونها ال تأخذ باالعتبار أن معدل االس���تهالك 
يتغير من عام الى آخر، وعادة، يزداد ذلك املعدل 

كل عام.
أما األسلوب الثاني ملعرفة متى يفنى النفط، 
فأول من أجنزه اخلبير النفطي كينغ هابرت الذي 
يربط كيفية تغير إنتاج أي مجموعة آبار بترولية 
كثيرة متجاورة في مكان واحد، مبسار يتبع شكل 
منحنى اجلرس، ما يعني أن اإلنتاجية س���تزيد 
في املراحل األولى، م���ن حياة البئر، حتى تصل 
إل���ى قيمة عظمى، بعد ذلك تب���دأ تلك اإلنتاجية 

في التراجع باطراد حتى اس���تنزاف ثروة البئر 
النفطية الى آخر قطرة.

ف���ي الوقت احلاضر، يالح���ظ جميع اخلبراء 
أيضا أن أسعار النفط عاودت ارتفاعها فيما يتعلق 
 Peak( بظاهرة انطف���اء ذروة اإلنت���اج النفطية
Oil(، التي يروجه���ا علماء كما جيرميي ريفكني، 
اليوم، وتشير الى أن انتاج النفط تخطى ذروته 
وهو في مرحلة تقهقر، حاليا، ويبدو أن اخلبراء 
السويسريني بدأوا االنتفاض في وجه ظاهرة أو 

نظرية خاطئة كهذه.
في سياق متصل، يشير اخلبير ادوارد كلو، من 
شركة »ترانس أوسيان« إلى أنه رغم استخراج 
حوالي 450 مليار برميل من النفط عامليا بني عامي 
1970 و1990، واستخراج 500 مليار برميل آخر بني 
عامي 1990 و2009، إال أن االحتياطيات النفطية 
تضاعفت تقريبا بني عامي 1970 و1990، كي تقفز 

من 578 مليون برميل إلى 1.016 مليار برميل.
هذا وشهدت هذه االحتياطيات زيادة إضافية 
بنس���بة 30%، في الفترة املمتدة بني عامي 1990 

و2009.

»المثنى«: السوق يفقد قوة اندفاعه
بعد حركة دعم خالل األسابيع الماضية

في تقريرها األسبوعي الخاص بـ »األنباء«

قالت ش����ركة املثنى لالس����تثمار في تقريرها 
االس����بوعي اخلاص ب� »األنباء« ان املؤش����ر 
السعري لسوق الكويت لألوراق املالية متكن 
في آخر األسبوع املاضي من تعويض خسارته البالغة 38.9 نقطة 
في بداية األس����بوع ليغلق على ارتفاع ايجابي بلغ 10 نقاط، وشهد 
مؤش����ر املثنى »MUDX« ارتفاعا بلغ 22.89 نقطة وبنس����بة %3.71 
خالل تداوالت األس����بوع، بينما شهد املؤشر الوزني للسوق زيادة 
بلغت 1.45%.  والحظت »املثنى« أن معظم مؤشرات السوق شهدت 
هدوءا في مس����تويات التقلب ما عدا مؤش����ر املثنى، وبقي املؤشر 
السعري للس����وق األقل تقلبا وبنسبة 6.43% مسجال انخفاضا في 
معدل التقلب بلغ 101 نقطة خالل تداوالت األس����بوع، وكان مؤشر 
املثنى األكثر تقلبا بني جميع املؤشرات األخرى حيث ارتفع بنسبة 
3.57% ليصل إلى مستوى 10.65%، بينما شهد املؤشر الوزني لسوق 
الكويت لألوراق املالية انخفاضا مهما في نسبة التقلب بلغ %13.15 

ليصل إلى مستوى %8.90. 
وبالنسبة ملؤشرات التداول، فقد انخفض حجم السوق بنسبة 
9.6% حيث انخفض حجم جميع مؤشرات التداول الرئيسية ماعدا 
مؤشر قطاعي االستثمار وغير الكويتي اللذين شهدا ارتفاعا في حجم 
التداول بلغ 34.7% و29% بالترتيب، ولقد س����اهم قطاع االستثمار 
بارتفاع حجم التداول الكلي للس����وق بنس����بة 13.28% ليصل إلى 
نس����بة 40.4% خالل تداوالت األس����بوع.  أما من حيث القيمة، فقد 
شهد الس����وق ارتفاعا بلغ 2.2%، ومرة أخرى كان قطاع االستثمار 
في مقدمة القطاعات من حيث القيمة مسجال ارتفاعا بنسبة %81.58، 
وتبعه قطاع غير الكويتي بنسبة 50.46% وقطاع العقارات بنسبة 
40.57%، وارتفع سقف رأس مال السوق بنسبة 2% بينما ارتفع معدل 
عدد الصفقات بنس����بة 22.2%.  ومن ناحية اتساع السوق، حققت 
58 شركة )ومتثل 28.57% من الشركات املدرجة بالسوق( ارتفاعا، 
وهي نسبة قليلة مقارنة مع 43.5% في األسبوع املاضي، وتراجعت 
78 شركة )ومتثل 38.42% من الشركات املدرجة( وظلت 75 شركة 
)ومتثل 36.95% من العدد الكلي للشركات املدرجة بالسوق( بدون 
تغيير مقارنة باألسبوع املاضي.  وبالنسبة للشركات اإلسالمية فلقد 
حققت 13 ش����ركة من أصل 62 تقدما في أدائها بينما تراجع أداء 27 
شركة خالل نفس الفترة.  واستطاع قطاع االستثمارات أن يحافظ 
على مركزه كأكثر القطاعات نش����اطا خالل األس����بوع وتبعه قطاع 
العقارات كثاني القطاعات األكثر نشاطا، وشهد سهم شركة صكوك 
القابضة وسهم التمدين لالستثمار وشركة الكويت لالستثمار في 
قطاع االستثمار نشاطا غير عادي في كمية األسهم املتداولة. سجل 
قط����اع الغذاء انخفاضا في حجم الت����داول بلغ 52.97% تبعه قطاع 
العقارات بنس����بة 49.37% ثم جاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث 

مسجال انخفاضا بنسبة 33.12% خالل نفس الفترة الزمنية. 

تقــرير

صندوق النقد الدولي: حرب عالمية.. سببها العملة
التوصل إلى تسوية خجولة حول سعر الصرف

تناغم السياسات االقتصادية بني 
القوى العاملية الكبرى.

ومثل����ت محاول����ة التعاون 
الفاترة هجرا لاللتزامات الواسعة 
بالعمل املشترك التي لوحظت في 
ذروة األزمة االقتصادية العاملية 

العام املاضي.
وتسبب اقتراب أسواق وول 
ستريت من االنهيار في أواخر 
عام 2008 في علو مكانة مجموعة 
العشرين، وهي مجموعة تضم 
اقتص����ادات غني����ة وصاعدة، 
لتصب����ح أهم منتدى ملناقش����ة 

القضايا االقتصادية.
ق����ادة مجموعة  وضاع����ف 
العشرين موارد صندوق النقد 
الدول����ي املخصصة لإلقراض 3 
مرات، وسنوا تدابير إنفاق عامة 
ضخمة إلخراج االقتصاد العاملي 

من الركود.
وبزغت اخلالفات القدمية بعد 

مرور أحلك فترات األزمة.
وكان اجلدل بش����أن أسعار 
الصرف يتأجج لعدة سنوات، 
أكبر اقتصادين في  خاصة بني 
العالم وهم����ا الواليات املتحدة 

والصني.

يدرك مانتيجا حجم التأثير الذي 
أحدثه.

وسيطرت أسعار الصرف على 
محادثات وزراء املالية مطلع هذا 
األسبوع في االجتماعات السنوية 
الدولي والبنك  النقد  لصندوق 

الدولي.
وس����اهمت الواليات املتحدة 
والصني وأوروب����ا واليابان في 

تأجيج النيران.
وقالت وزيرة املالية الفرنسية 
كريستني الجارد إنها ال تستطيع 
تذكر اجتماع حتدث فيه الوزراء 
بهذا القدر عن العملة، ومع هذا 
قالت إن املصطلح العسكري الذي 
استخدمه مانتيجا لوصف النزاع 
رمبا لم يكن أكثر طريقة »بناءة« 

لتحريك املياه الراكدة.
ويبدو أن احلكومات تراجعت 
عن املواجهة في نهاية االجتماع 
أمس االول،  على الرغم من أن 
االجتماع لم يحرز سوى القليل في 

طريق حتقيق تقدم حقيقي.
وطالب الوزراء صندوق النقد 
الدولي ب�»تعميق جهوده« بشأن 
أسعار الصرف، حيث انها جزء 
الواسعة في مراقبة  من مهمته 

واشنطن � وكاالت: توصلت 
الدول األعضاء في صندوق النقد 
الدولي اثر اجتماعها امس األول 
في واشنطن الى تسوية خجولة 
حول س����عر ص����رف العمالت، 
تقتضي ان يتم في املس����تقبل 
تعزيز إج����راء مراقبة العمالت 
من قبل صندوق النقد الدولي.

ودعت اللجنة النقدية واملالية 
الدولي����ة وهي الهيئ����ة املكلفة 
الكبرى  التوجه����ات  بتحدي����د 
الدولي باس����م  النقد  لصندوق 
الدول األعضاء ال� 187، املؤسسة 
الى »تعميق عملها« بشأن هذه 

املسألة املثيرة للجدل.
والحظت اللجنة ان »التوتر 
والضعف مازاال قائمني بسبب 
العاملي  اتس����اع نطاق اخللل 
والتقلبات املس����تمرة لتدفق 
الرس����اميل وتغي����ر س����عر 
العمالت واملس����ائل  ص����رف 
بالع����رض وتراكم  املتعلق����ة 

االحتياطي«.
البي����ان »ندعو  ف����ي  وجاء 
صندوق النقد الدولي الى تعميق 
عمله في هذه املجاالت مبا يشمل 
إجراء دراسات معمقة للمساهمة 
في زيادة فاعلية سياسات ادارة 

تدفق رؤوس األموال«.
إال ان االجراءات التي تقررت 
في الوقت احلالي ال تبدو قادرة 
عل����ى تهدئ����ة التوت����رات وفي 
مقدمتها اخلالف ش����به اليومي 
حول مستوى سعر صرف العملة 
الصينية اليوان بني الصني وأكبر 
شركائها التجاريني اي الواليات 
املتح����دة وأوروب����ا وجيرانها 

اآلسيويني.
وكان وزير املالية البرازيلي، 
جيدو مانتيجا قد حذر في الشهر 
املاضي من »حرب عملة« تدور 
رحاها حاليا في العالم ولم يكن 

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي

كيوان: سورية تفتح ذراعيها للمستثمرين الكويتيين
بمنظومة إصالحات اقتصادية وتشريعية جديدة

املصادرة ونزع امللكية واحلد من 
التصرف، كما يحق للمس���تثمر 
إعادة حتويل حصيلة التصرف 
بحصته من املشروع ويحق له 
التي  حتويل األرب���اح والفوائد 
يحققها ال���ى اخلارج إضافة إلى 
حقه في التأمني على مش���روعه 
وحل املشاكل التي تعترضه وله أن 
يلجأ إلى التحكيم من قبل القضاء 

السوري إذا أراد«.
املش���اريع  ان  وأوض���ح 
واألنش���طة التي تستفيد من 
مزايا وضمانات االستثمار هي 
املشاريع الزراعية والصناعية 
النقل واالتصاالت  ومشاريع 
البيئية ومشاريع  واملشاريع 
اخلدم���ات والكهرباء والنفط 
والثروة املعدنية، الفتا الى ان 
جميع املوجودات واملستوردات 
واآلالت واملعدات والتجهيزات 
املستخدمة في عملية اإلنتاج 
ووسائط النقل اخلدمية غير 
الرسوم  السياحية تعفى من 

االستثمار السورية دورا كبيرا 
في تبسيط اإلجراءات من خالل 
فتح نوافذ للهيئة في كل محافظة 
تقوم بعمل الهيئة وإطالق موقع 
الكتروني للخريطة االستثمارية، 
وينظم االس���تثمار في سورية 
قوانني خاصة مبشاريع التطوير 
العقاري وأخرى للمصارف وغيرها 

للمشاريع السياحية.
تسهيالت جديدة

وضرب بع���ض األمثلة عن 
التس���هيالت اجلديدة قائال: »انه 
أصب���ح مس���موحا للمس���تثمر 
بإدخال املعدات اخلاصة بعمليات 
تركيب املوجودات داخل املشروع 
وإخراجه���ا ويحق للمس���تثمر 
غير الس���وري احلص���ول على 
ترخيص عمل وإقامة، كما يعطى 
املستثمر في حال حدوث اخلالفات 
والنزاعات املرجع القانوني الذي 
ميكن أن يرجع إليه، مؤكدا على 
ان مشاريع االستثمار تتمتع بعدم 

العالقات االقتصادية السورية � 
الكويتية وأهم املشاريع والفرص 
االستثمارية في سورية وللمرة 
األول���ى، وذلك ف���ي إطار تعزيز 
الش���راكة الس���ورية � الكويتية 
واالستثمارات املشتركة، مضيفا 
ان املنتدى سيكون وسيلة لتقدمي 
طرح واقع���ي وش���فاف لواقع 
املش���اريع املطروحة لالستثمار 
في سورية أمام اجلهات املهتمة من 
خالل تقدمي هذه املشاريع بكامل 

تفاصيلها وتوضيح أهميتها.
واكد على ان احلكومة السورية 
خطت خطوات جادة وطيبة في 
فت���ح آفاق االس���تثمار األجنبي 
والعربي في س���ورية، وذلك من 
خالل إصدار مجموعة من القوانني 
والتشريعات التي مت تطويرها في 
العديد من املجاالت في مقدمتها 
اإلصالح املصرفي واإلصالحات 
املالية والنقدية وحترير التجارة 
مبا يفتح أبواب جديدة ومتنوعة 
في س���ورية، الفتا الى ان لهيئة 

اجلمركية إضافة إلى اإلعفاءات 
الضريبية التي تتجاوز ال� 7 

سنوات أحيانا.
الخطة الخمسية

وأضاف أن اخلطة اخلمسية 
العاشرة )2005 � 2010( اعتمدت 
التحول باجتاه اقتصاد السوق 
االجتماع���ي وارتفع���ت خاللها 
مساهمة القطاع اخلاص لتتجاوز 
عتبة ال� 65% من إجمالي الناجت 
احمللي في عام 2008، مشيرا إلى أن 
الهيئة العامة لالستثمار في سورية 
أصبحت من وجهة نظر املشرع 
بوابة رئيسية للمستثمر األجنبي 
واحمللي فهي ترافق املستثمر في 
كل خطواته قبل اختيار مشروعه 
وحتى بعد الترخيص وتتابع ما 
يعترضه من مشكالت بإزالة جميع 

الصعوبات احملتمل حدوثها.
استغالل الفرص

ودعا رجال االعمال الكويتيني 
حلضور املنتدى وعرض رؤيتهم 
خ���الل املنت���دى عل���ى الطاولة 
املستديرة التي ستتم إقامتها لكل 
قطاع بحضور الوزراء املعنيني، 
واختتم املؤمتر الصحافي قائال ان 
سورية تفتح ذراعيها للمستثمرين 
العرب وخاصة الكويتيني وذلك 
لالستفادة من الفرص االستثمارية 
التي ستعود باخلير على الشعبني 
الشقيقني ولالستفادة من العالقات 
السياسية الوطيدة التي جتمع بني 
القائدين صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 
د.بشار األسد رئيس اجلمهورية 

العربية السورية.

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس رجال األعمال 
السوري � الكويتي بشار كيوان أن 
املنتدى الكويتي السوري األول 
لالس���تثمار الذي س���يقام حتت 
شعار »حان وقت االستثمار في 
سورية«، سيتضمن عرض نحو 
200 فرصة اس���تثمارية موزعة 
على احملافظات واملدن الصناعية 
والوزارات والقطاع اخلاص، حيث 
يأتي ذلك في إطار التعاون البناء 
الس���تقطاب وجذب مستثمرين 
وشركاء كويتيني لالستثمار في 
سورية خاصة بعد قيامها مبنظومة 
إصالحات اقتصادية وتشريعية 

شملت كل القطاعات.
وق���ال كيوان خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس لإلعالن 
عن املنتدى الذي س���يقام خالل 
الفترة من 20 و21 اجلاري في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ان املنتدى 
تنظمه هيئة االستثمار السورية 
بالتعاون مع مجلس رجال األعمال 
السوري � الكويتي وذلك توافقا 
مع زيارة رئيس مجلس الوزراء 
السوري م.محمد ناجي العطري 
للكويت والوفد املرافق والذي يضم 
عددا كبيرا من الس���ادة الوزراء 
ونخب���ة من رج���ال األعمال في 
سورية، الفتا إلى أن املنتدى يسعى 
للترويج عن الفرص االستثمارية 
املتاحة وشرح املناخ االستثماري 
الواعد في س���ورية بهدف جذب 
مس���تثمرين كويتيني واجلالية 
الس���ورية بالكويت لالستثمار 

في سورية.
املنت���دى  إل���ى ان  وأش���ار 
س���يقدم تعريفا ش���امال لواقع 

الفرص المتاحة التي ستعرض خالل المنتدى ستتجاوز الـ 200 فرصة 
موزعة على المحافظات والمدن الصناعية والوزارات والقطاع الخاص

على هامش المؤتمر الصحافي لإلعالن عن إقامة المنتدى الكويتي ـ السوري األول لالستثمار 20 الجاري

)محمد ماهر( بشار كيوان يتوسط نوار احلراكي )ميينا( ورامز كحالة وهالل أرناؤوط )يسارا( 

لقطات من المؤتمر
 أكد بشار كيوان أن س���ورية حتتاج إلى 120 مليار دوالر 
لتطوير البنية التحتية وإقامة سكك حديدية وطرق وموانئ، 
 ،B.O.T �وس���وف يتم طرح مشاريع لنماذج متعددة بنظام ال

خالل املنتدى.
 أوض��ح رامز كحالة أنه س��يتم خالل املنت��دى طرح القانون 
اجلديد اخلاص بال� B.O.T بعد أن متت دراس��ته، حيث س��يمنح 
املس��تثمر استغالل املشاريع ملدد تتراوح بني 35 و40 سنة، الفتا 
إل��ى أن اخلطة اخلمس��ية العاش��رة ارتفع خاللها إنت��اج القطاع 

اخلاص إلى 65% من اإلنتاج العام لسورية.
 أشار نوار احلراكي إلى أن هيئة االستثمار السورية تساهم 
في توفير العديد من الفرص االستثمارية اجلديدة للمستثمرين 
العرب بشكل عام والسوريني بشكل خاص، وسيتم عقد عدة 
لقاءات للمس���تثمرين مع الوفد الرسمي السوري من خالل 3 

قاعات للتعرف على املشاريع وحل مشاكل املستثمرين. لقطة جماعية تضم كيوان والوفد السوري وقيادات املنتدى


