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موسكوـ  كونا: يقوم وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل بزيارة لروسيا االحتادية االحد املقبل تلبية 
لدعوة من وزير الطاقة الروســــي سيرغي شماتكو.وقال 
سفيرنا لدى روســــيا ناصر املزين في تصريح ان زيارة 
الشيخ احمد العبداهلل تأتي في اطار حرص الكويت على 
متابعة التطورات املتعلقة بأسواق النفط العاملية واجلهود 
التي تبذل للحفاظ على استقرارها ومنوها اضافة الى تبادل 

اخلبرات واملعلومات حول مستقبل امدادات الطاقة.وأضاف 
ان هذه الزيارة تهدف كذلك الى تعزيز آليات التنسيق بني 
البلدين في مجاالت الطاقة السيما انها تأتي تلبية لدعوة 
تلقاها الشــــيخ احمد العبداهلل من وزير الطاقة الروسي 
سيرغي شماتكو.وأوضح ان وزير النفط ووزير اإلعالم 
سيلقي كلمة خالل جلســــة افتتاح مؤمتر الطاقة العاملي 

اخلامس الذي يبدأ أعماله في موسكو االثنني املقبل.

العبداهلل يزور روسيا األحد المقبل لمتابعة التطورات المتعلقة بأسواق النفط العالمية املؤشر 
السعري 

6944.5
بتغير قدره

- 53.2

بقيمة 2.2 مليون دينار على هامش لقاء وفد الغرفة بوزير التجارة والصناعة المغربي والوفد المرافق له 

على هامش اجتماع الهارون بوزيرة االقتصاد والتجارة السورية

»جهاز المشروعات التنموية« يوقع عقدًا 
استشاريًا لمشروع المترو مع »ارنست آند يونغ«

محمود فاروق
وقع اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات التنموية واملبادرات 
عقدا أمس مع شركة ارنست آند 
يونغ لتقدمي خدمات استشارية 
ملشــــروع املترو بقيمة 2.280 
مليــــون دينــــار، حضر حفل 
توقيع العقد الذي مت في مقر 
وزارة املالية الوزير مصطفى 
الشــــمالي ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري ووزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
البلديــــة د.فاضل  لشــــؤون 

صفر.
وقال الوزير د.البصيري في 
تصريح على هامش التوقيع 
ان اللجنة القانونية املنبثقة 
مــــن مجلس الــــوزراء بحثت 

أخيرا انشــــاء الهيئة العامة للنقل لتتولى اإلشراف 
على عمليات نقل املترو واحلافالت لتشكل منظومة 
نقل مترابطة.واكد الوزير البصيري اهمية التنسيق 
الكبير بني اجلهات احلكومية لتشكل منظومة متشابكة 
ومتجانســــة، مشــــيرا الى وجود خمسة مشروعات 
تنموية لدى اجلهاز الفني من قبل وزارة املواصالت 

من ضمن خطة التنمية احلكومية.
وذكر أن العديد من املشروعات املتمثلة مبشروع 
السكك احلديدية للربط مع الدول اخلليجية وبعده 
مع الدول العربية وإنشاء شركة للهواتف الثابتة وفق 
نظام »بي.او.تي«، فضال عن إعداد دراسات اجلدوى 
االقتصادية ملشــــروع شركة البريد ومشروع شركة 
خاصة باالتصاالت الدولية وأيضا مشــــروع محطة 

انطالق احلافالت.
من جانبه، قال الوزير صفر ان »مشــــروع املترو 
جاء بعد دراســــات عاملية مستفيضة قدمتها العديد 
من الشركات العاملية وقد قام احتاد النقل البري في 
الكويت بتقدمي مقترح دراســــة عن مشــــروع املترو 

بالتعاون مع شركة اسبانية عاملية«.
وأضاف الوزير صفر ان خط املترو سيكون متكامال 
ومترابطا مع خط احلافالت والناقالت املعنية بالنقل 
البري داخل البالد إضافة الى استخدام نظام التذكرة 
املوحد، وذكر ان خط املترو سيغطي املناطق السكنية 
ذات الكثافة السكانية املرتفعة، فضال عن انه سيقلل 
االعتماد على الســــيارات الشخصية في التنقل كون 

نظام احلافالت واملترو سيعمل كوحدات متكاملة.
واوضح ان مترو الكويت سيستخدم احدث الوسائل 
التكنولوجية في عمليــــات التكييف والتبريد التي 
تتطابق مع أعلى املواصفات العاملية ويراعي مفهوم 
استخدام تقنية الطاقة اخلضراء سواء في احملطات 

أو عربات النقل املخصصة للمترو.
وردا على سؤال بشأن املشاريع التنموية اخلاصة 

بوزارة االشغال قال الوزير صفر ان الوزارة »وقعت 
90 عقدا النشــــاء مشــــاريع و50 اتفاقية استشارية 
خاصة بها«، مشيرا الى وجود اربعة مشاريع للبلدية 
في االشهر القليلة املقبلة منها مركز عبداهلل االحمد 
الثقافي اضافة الى مشــــروع املدن العمالية ومواقع 

للنفايات.
وكشف عن مباشرة الوزارة باعداد الدراسات الفنية 
والتحليلية ملشروع جســــر جابر االحمد بعد ان مت 
فض املظاريف اخلاصة مبناقصة املشروع، مضيفا 
انه سيتم توقيع العقد اخلاص بالبدء بتنفيذ اجلسر 

في الفترة القليلة املقبلة.
من جانبه، وصف رئيس اجلهاز الفني لدراســــة 
املشروعات التنموية واملبادرات عادل الرومي مشروع 
مترو الكويت انه »اجناز تنموي« كبير، مثمنا اجلهود 
التي بذلتها وزارتا املواصالت واالشغال وبلدية الكويت 

واحتاد النقل البري في الكويت من اجل املشروع.
وقال الرومي ان محطة كهرباء الزور الشمالية سيتم 
طرحها في شــــهر يناير املقبل بعد حتديد الشركات 
الراغبة باالســــتثمار فيها من خارج ســــوق الكويت 
لألوراق املالية ليتم تأســــيس شركة مساهمة عامة 

لتنفيذ املشروع.
يذكر أن عقد اخلدمات االستشارية باملترو يتناول 
إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية من النواحي الفنية 
واملالية والبيئية واملواصفات الهندسية وإدارة تشغيل 
املشروع ومواقع احملطات واملسارات وبناء وتطوير 

أنظمة النقل في البالد.
ويتضمن املتطلبات املالية كتكاليف املشروع وجدول 
املخاطر وكيفية مشــــاركة القطاع اخلاص والهيكل 
التعاقدي وحتديد إجراءات اختيار املستثمر، ويهدف 
مشــــروع مترو الكويت الى ربط املناطق اجلنوبية 
والشمالية في البالد والتخفيف من استخدام وسائل 

النقل من سيارات وحافالت.

ضرار الغانم لـ »األنباء«: من يريدون تعديل 
قانون الغرفة لديهم أهداف أبعد من »القانون«

الطبطبائي: األزمة انعكست على تراجع 
حجم التبادل التجاري مع سورية منذ 2008

 عاطف رمضان
 أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
على ضرورة تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني 
الكويت وسورية خالل املرحلة املقبلة، مشيرا الى أن حجم 
التبادل التجاري بــــني البلدين كان كبيرا خالل عام 2008 
وقد تراجع خالل الفترة االخيرة بســــبب تداعيات االزمة 

املالية العاملية.
وفي تصريح صحافي أمس على هامش اجتماع وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون بوزيرة االقتصاد والتجارة 
السورية ملياء عاصي حيث بحثا وسائل تعزيز العالقات 

االقتصادية، اضاف الطبطبائي أن اللجنة الفنية التجارية 
االقتصادية الكويتية السورية املشتركة تهدف الى تعزيز 

وتطوير العالقات االقتصادية بني البلدين.
وأوضح أن وزيرة االقتصاد والتجارة الســــورية ملياء 
عاصي حرصت خــــالل اجتماعها مع الوزير الهارون على 
تعزيز العالقات التجارية بني البلدين، خاصة أن هناك اتفاقا 
جتاريا واقتصاديا مبرما بني البلدين في عام 1999 وهناك 
أيضا جلنة جتارية فنية مشــــتركة بني الطرفني لتطبيق 

هذه االتفاقية وازالة املعوقات.
وذكــــر الطبطبائي أن من ثمار اللجنة الفنية التجارية 

املشتركة التي اختتمت أعمالها في شهر مايو 2010 انه مت 
التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم بني البلدين في 
مجال منظمة التجارة العاملية السيما أن سورية انضمت الى 
هذه املنظمة خالل العام احلالي كذلك مذكرة تفاهم تخص 
مجال جذب االســــتثمار االجنبي الى جانب مذكرة تفاهم 

للتعاون في املجال االداري اجلمركي بني البلدين.
وفي االطار ذاته ذكرت وزيرة االقتصاد والتجارة السورية 
ملياء عاصي أنها ناقشت مع الوزير الهارون أوجه التعاون 
التجاري بني البلدين وتسهيل انسياب التجارة بني البلدين 

وازالة املعوقات التي حتول دون حتقيق ذلك.

 عمر راشد 
أكـــد عضو مجلـــس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ضرار الغـــامن أن لقاء رئيس 
مجلس الوزراء برئيس مجلس 
إدارة الغرفة وأعضائها أعطى 
ارتياحا عاما ألهمية دور الغرفة 
وتاريخها، مضيفا أن اللقاء وإن 
لم يتطرق ملناقشـــة موضوع 
تعديل قانون الغرفة بشـــكل 
مباشر إال أنه جاء ليؤكد على 
الدعم احلكومي ومســـاندته 
ألهميـــة الغرفـــة فـــي األداء 

االقتصادي بالكويت. 
وبني الغامن في تصريح خص 
به »األنباء« على هامش لقاء وفد 
الغرفة بوزير التجارة والصناعة 
املغربي احمد الشامي، أمس، أن 
هدف من يرفعون دعوات تعديل 
ليـــس تعديل  الغرفة  قانـــون 
إلى  القانون بقدر مـــا يهدفون 
حتقيق أهـــداف أخرى أبعد من 
القانون دون أن يتطرق لطبيعة 

تلك األهداف أو ماهيتها. 
وردا على سؤال »األنباء« حول 
ما ذكره أحد أعضاء الغرفة من 
أن اجتماع اللجنة املالية بشأن 
الغرفـــة »غير  تعديـــل قانون 
قانوني« وبالتالي فإن كل القرارات 
املترتبة عليه غير قانونية، قال 
الغامن باقتضاب ميكنكم سؤال 

من ذكر هذا الكالم. 
واضاف الغامن أن احلديث 
اآلن عن موضوع تعديل قانون 
الغرفة شـــائك ومن األفضل 
انتظار معرفة ما سيؤول إليه 
رأي اللجنة املالية ومجلس األمة 

في هذا اخلصوص. 
وفيما يتعلق باالستثمارات 
املغـــرب، أوضح  الكويتية في 
الغامن أن هناك تطورات كبيرة 
شـــهدتها العالقات االقتصادية 
بني البلدين خاصة في القطاعني 
الســـياحي والعقاري، مبينا أن 
املغرب متكن خالل تلك الفترة 
مـــن تعديل القوانـــني اخلاصة 
باالستثمارات األجنبية وتذليل 
كافة العقبات التي كانت تقف في 

السابق أمام تلك االستثمارات. 
وقـــال إن هنـــاك تنوعا في 
الفرص التـــي عرضها اجلانب 
املغربي أمام وفد الغرفة والتي 
لم تقتصر فقط على السياحة أو 
امتدت لصناعات  العقار، وإمنا 
دقيقة مثل الطيران والصناعات 

التكنولوجية والطاقة. 
ولفت الغامن الى أن السوق 
املغربي بات جاذبا لالستثمارات 
نظـــرا  اخلاصـــة  الكويتيـــة 

للتسهيالت الكبيرة التي يقدمها 
للمستثمرين من حيث العوائد 
اجليـــدة وانخفـــاض الضريبة 

وتنوع الفرص. 
وبدوره، اســـتعرض وزير 
التجارة والصناعة والتكنولوجيا 
املغربي أحمد الشـــامي الفرص 
االستثمارية أمام ممثلي الشركات 
الكويتية ووفد الغرفة حيث أشار 
إلـــى أن االقتصاد املغربي حقق 
العديد من املؤشـــرات اجليدة 

على مستوى االقتصاد اجلزئي، 
موضحا أن االقتصاد املغربي حقق 
معدل منو بواقع 5% سنويا منذ 
2002 حتى اآلن، كما انخفضت 
معدالت التضخم إلى 2% وكذلك 
انخفضت معدالت املديونية إلى 
مستوى 47% من الناجت احمللي 

اإلجمالي في 2009. 
وقـــال إن تلـــك النجاحات 
االقتصاديـــة جعلت احلكومة 
تقوم باإلنفاق في االســـتثمار 
العام بقيمة 15 مليار دوالر وهو 
ما جعل االقتصاد قادرا على طرح 
فرص استثمارية في قطاع العقار 
والصناعـــة والصيد والزراعة 
أمام القطـــاع اخلاص األجنبي 
والذي ميكنه الدخول شريكا مع 
احلكومة وفق صيغة الشراكة 
بني القطاعـــني العام واخلاص 
PPP، مبينـــا أن املغرب يرحب 
بكل املســـتثمرين من الكويت 
القدرات  للمساهمة في تعزيز 

االقتصادية. 
وبـــني أن املغـــرب بصـــدد 
بناء 5 مـــدن جديدة قريبة من 
الرباط وطنجة وغيرها من املدن 
املغربية، مشيرا إلى أن املغرب 
بصدد بناء 150 ألف وحدة سكنية 
ســـنويا وذلك في إطار سعيه 

للقضاء على مدن الصفيح. 
واســـتعرض املســـؤولون 
الفـــرص  املرافقـــون للوزيـــر 
االستثمارية املوجودة في املغرب 
والتي تنوعت بني االستثمار في 
الطاقة والطاقة اجلديدة  قطاع 
واملتجـــددة وصناعـــة اجللود 
والصناعات الغذائية وغيرها. 

الشامي: 150 ألف وحدة سكنية تطرحها المغرب سنويًا ويمكن للقطاع الخاص االستثمار 
وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

البصيري: 5 مشروعات تنموية لدى الجهاز الفني
 من قبل »المواصالت« ضمن خطة التنمية

مصطفى الشمالي ود.محمد البصيري ود.فاضل صفر يشهدون توقيع العقد

م.نبيل الزامل خالل توقيع االتفاقية

)سعود سالم( وزير التجارة والصناعة املغربي أحمد الشامي وعدد من اعضاء الوفد املرافق  

)كرم ذياب( جانب من اللقاء املشترك ويبدو رشيد الطبطبائي   

ضرار الغامن متوسطا وفد الغرفة

أحمد الهارون ووزيرة االقتصاد والتجارة السورية ملياء عاصي

الوزان أشاد بالعالقات االقتصادية 
بين مصر والكويت خالل لقائه العرابي وفرحات

استقبل النائب الثاني لرئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان امس مساعد 
وزير اخلارجية املصري للشؤون االقتصادية 
محمد العرابي وس��فير مصر بالكويت طاهر 
فرحات وبعض املسؤولني في وزارة اخلارجية 

بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.
ورحب الوزان بالضيوف معربا عن سعادته 
بهذا اللقاء الهادف الى توطيد وتعزيز العالقات 

فيما بني البلدين الشقيقني.
وقدم العرابي ش��كره للغرفة على حس��ن 
االس��تقبال ثم أش��اد بالعالقات الديبلوماسية 
الكويتية املصرية املمتازة داعيا باالرتقاء بالعالقات 
االقتصادية لتصل الى نفس املستوى وأفاد بأنه 
س��يتم تخصيص مؤمتر قمة للقطاع اخلاص 
العربي في 15 يناير 2011 في مصر قبل مؤمتر 
القمة االقتصادية العربية املزمع عقده بتاريخ 19 

يناير 2011، مؤكدا دور الغرفة الضروري والهام 
في هذه الفعالية مناش��دا بإب��داء اآلراء الفنية 
بشأن العراقيل والعقبات التي تواجه املستثمرين 
العرب في هذه القمة، كما اشاد العرابي مببادرة 
صاحب السمو األمير األخيرة بإنشاء صندوق 
لدعم املش��اريع الصغيرة واملتوس��طة بالدول 

العربية ووصفها باحلضارية.
ومن جانبه، أكد الوزان على ضرورة التعاون 
املشترك والعمل على تنمية العالقات االقتصادية 
املشتركة معربا عن ثقته بالدور الهام الذي يقوم 
به القطاع اخلاص واش��ار الى مؤمتر التكامل 
االقتصادي العربي من منظور قطاع اخلاص، 
ال��ذي نظمته الغرفة في ش��هر نوفمبر 2008 
والذي س��بق انعقاد القمة العربية االقتصادية 
األولى بشهرين ومشاركة اكثر من 200 رجل 

اعمال بها.

توقيع بروتوكول خاص باتفاقية النقل 
الجوي بين الكويت وجمهورية التشيك

كونا: أعلن نائب املدير العام 
للطيران املدني لشؤون سالمة 
الطيران والنقل اجلوي في االدارة 
العامة للطيران املدني م.نبيل 
الزامل عن توقيع بروتوكول 
خاص باتفاقية النقل اجلوي بني 
الكويت وجمهورية التشيك.وقال 
الزامل لـ »كونا« بعد ترؤسه وفد 
الكويت في التشـــيك للتوقيع 
البروتوكول ان اجتماعا  على 
عقد بني سلطات الطيران املدني 
في كل من الكويت والتشـــيك 
أســـفر عن توقيع بروتوكول 
النقل اجلوي  خاص باتفاقية 

بني البلدين.
وأضاف ان هذا البروتوكول 
يأتي ضمن سياسة ادارة الطيران 
املدني نحـــو توثيق وحتديث 
االتفاقيات الثنائية املوقعة بني 

الكويت والدول األخرى.
وذكر الزامل ان هذه االتفاقية 

تأتي ايضا لتســـهيل تشغيل 
شـــركات الطيران بني البلدين 
وتشـــجيعها على التشـــغيل 
املباشـــر بينهمـــا، وضم وفد 
الكويت فـــي عضويته كال من 

رئيـــس قســـم االتفاقيات في 
املدني  العامة للطيران  االدارة 
خالد العنزي ومستشار سفارتنا 
في جمهورية التشـــيك فاضل 

احلسن.

)كرم ذياب( عادل الرومي ووليد العصيمي يتصافحان عقب توقيع االتفاقية   


