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التي   بعـــد املقدمـــة 
استعرضنا فيها وبشكل 
موجز الصورة احلقيقية 
لقانون العمل اجلديد في 
القطاع األهلي في الكويت 
والـــذي أبصر النور بعد 
انتظار طويـــل، وأكدنا 
الكثير  القانون عالج  ان 
التي شابت  الثغرات  من 
القانون القدمي ووضعت 
حدا لبعض التكهنات حول 
عدم املوضوعية في تفسير 
النص، وخاصة موضوع 
الكفيل والضعف في حق 
املوظف في احلصول على 

حقوقه، اضافة الى عامل الوقت الذي عادة ما 
يكون قاسيا الى حد ما بالنسبة الى الشاكي 

أمام وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
  وانطالقا من ذلك آثرنا البحث في القانون 
من الناحية املنطقية القانونية البحتة التي 
تسلط األضواء على ما اعترى القانون من 
مســـاوئ، حتما ستشـــكل الى حد ما بابا 
مشرعا للدفع بعدم دستورية بعض املواد 
في األيام القلية املقبلة باإلضافة الى الدراسة 
املســـتفيضة للتحقق فيمـــا اذا كانت مواد 
القانون متفقة أو متعارضة مع االتفاقيات 
الدولية املوقعة ألنها وبحسب القانون الدولي 

تكون ملزمة.
  إذن البد مـــن التذكير بأن قانون العمل 
اجلديد في القطاع األهلي وبحســـب النص 
الذي نفصله عن التطبيق قد راعى وبشكل 
ممتاز عدة مواضيع كفلها الدستور، كان من 
أهمها تأمـــني مبدأ العدالة االجتماعية التي 
الفرنسية املتعاقبة  الدساتير  أقرتها حتى 
وكفلتها املنظمات الدولية املدافعة عن حقوق 
اإلنســـان أبرزها تأمني االستقرار النفسي 
للموظف، وذلك حلثه على اإلنتاج باإلضافة 
الى حق املوظف فـــي التأمني والبدل وبدل 
الساعات اإلضافية وحقه في اإلنذار ولكن 
كل املواضيع يجب ان تقترن بجرأة العامل 
باملطالبة وصرامة القانون في التطبيق حتى 
ننتقل الى مرحلة عصرية من قانون منفتح 

يضمن احلقوق ويلزم بالواجبات.
  إذ ال ميكـــن التصويب بالســـهام على 
القانـــون في الوقت الذي يظهر فيه العامل 
عاجزا خائفا حتى في املطالبة بأدنى حقوقه. 
نحـــن جنزم وعلى املأل بـــأن القانون كفل 
وبشكل أكثر من رائع جميع احلقوق جلميع 
العمال ودون متييز وكان سباقا من حيث 
الصياغة بل وجتاوز في مواده عددا كبيرا 
من النصـــوص التي طبقت في الدول التي 
نتغنى في دميوقراطيتها ولكن كما في كل 
الدول التي تعدل قوانينها حتى في فرنسا 
التي تنكب اللجان فيها عدة شهور بل سنني 
على دراسة أي مشروع قانون، فإن القانون 
عندما يوقع من السلطات التشريعية ويدخل 
حيز التنفيذ يصطدم عادة اما بواقع مرير 
أو عدم القدرة على التكيف بالواقع او سوء 
التطبيق ولكن القانون وفي جميع األحوال 

يبقى براءة. 
  وفي هذا املقال نسلط الضوء على نقطتني 
أساسيتني تعتبران مجحفتني بحق العامل 
ومن املمكن ان تتســـببا في مشـــاكل عند 

التطبيق:
  األولى املتعلقة بغياب العامل عن العمل 
دون إذن ملدة تعتبـــر وجيزة جدا إلعطاء 
صاحب العمل احلق العتباره بحكم املستقيل 
وهـــذه املدة من املمكـــن أن تؤدي الى هدر 
حقوق كثيرة للعامل، أو من املمكن أن تكون 
فرصة فريدة من نوعها بالنسبة الى صاحب 
العمـــل للتخلص من العامل ألنه يكون في 
ظرف ال يسمح له باالستغناء عن خدماته 
ألنه ملزم بالتعويض وهنا نكون قد أدخلنا 
العامل في نفق مظلم ألن مستقبله يصبح 
بني يدي صاحب العمل ألنه حتما صاحب 
األمر في تسجيل بالغ التغيب الذي حكما 
سيستتبع بإجراءات قانونية يجد فيه العامل 
أنه دخل في مرحلة مســـاومة يتنازل فيها 
حكما عن حقوقه لتأمني استمراره وبقائه، 
مدة ٧ أيام متواصلة أو ٢٠ يوما غير متصلة 
غير كافية لتقييم العامل فيما اذا كان يرغب 
في االستقالة أم ال، وفيه نوع من الظلم بأن 

العامل إذا انقطع عن العمل 
من دون عذر مقبول ملدة 
٧ أيام متصلة أو ٢٠ يوما 
متفرقة خالل ســـنة جاز 
العمل اعتباره  لصاحب 
مستقيال وعندئذ فضال عن 
حرمانه من العمل يطبق 
عليه نص املادة ٥٣ الذي ال 
يعطيه حقا في املكافأة إذا 
كانت مدة خدمته اقل من ٣ 
سنوات ثم تتدرج املكافأة 
بعد ذلك حتى ال يحصل 
على املكافـــأة الكاملة إال 
اذا كانـــت مدة خدمته ١٠ 
سنوات. اذن نص املادة ٤٢ 
الذي يقضي بأن العامل إذا انقطع عن العمل 
من دون عذر مقبول ملدة ٧ أيام متصلة أو 
٢٠ يوما متفرقة خالل ســـنة جاز لصاحب 
العمل اتخاذ االجراء الالزم الذي يصل الى 
حرمان املوظف مـــن حقوقه، فإذا وضعنا 
فترة الـ ٧ أيام أو الـ ٢٠ يوما غير املتصلة 
نكون وفي كلتا احلالتني قد أعطينا وفي كل 
سنة فرصة ثمينة لصاحب العمل بالتصرف 
والتعنت ألن التفسير يبقى مفتوحا، خاصة 
نحن في ظل أزمة اقتصادية عاملية ينتظر 
فيها صاحب العمل أي هفوة لالنقضاض. 
اذن تعديل هذه املادة ممكن، ولو بتوسيع 
حلقة البكار أكثر من ذلك لتأتي املادة أكثر 
إنصافا للعامل وصاحب العمل. وأما املادة 
الثانية التي يجب إعادة النظر فيها ودراستها 
بصورة قانونية فهي حق صاحب العمل في 
فصل املوظف في حاالت حددها حصرا ولكن 
يجب إعادة شرحها في املذكرات اإليضاحية 
حتى يتسنى للعامل حق التمتع باحلماية 
إذ ان فصل العامل في حالة التقصير وعدم 
إعطائه أي ضمانات لعدم فصله دون مسوغ 
شرعي يضع مستقبله في مهب الريح، فإذا 
أنهـــي عقد العامل بخطأ منه أو بتجاوز أو 
بتصرف من شأنه أن يلحق ضررا بالشركة، 
يبقى على رب العمل ان يثبت اخلطأ الذي 
ارتكبه العامل حتى يكون مبررا لفصله وال 
يفلت من موضوع التعويض إال اذا اكتملت 
أركان املسؤولية، فإذا عجز عن اإلثبات كان 
الفصل غير مبرر واستحق العامل التعويض 
عن اخلطأ العقدي الذي ارتكبه صاحب العمل 
بإنهاء عقده وهنا البد من التذكير بأن صاحب 
العمل الذي جلأ الى األساليب امللتوية للتحرر 
من التعويض على العامل وأساء استعمال 
حقه في تشويه السمعة بأن اسند إليه إحدى 
التهم غير املثبتة كان للعامل أن يعود عليه 
بالتعويض أمام القضاء، وهنا تكمن أهمية 
املادة بأن جعلت من نفسها سيفا ذا حدين، 
اذا ارتكب العامل األخطاء حق لصاحب العمل 
فـــي الفصل ولكن ال يكتفي بأي خطأ، على 
صاحب العمل إثبات الضرر الذي حلق به 
وحجم الضرر، وعملية اإلثبات في القانون 

لها شروطها.
  كما أعطت العامل احلق في العودة على 
صاحب العمل بالتعويض اذا أساء استعمال 
احلق خاصة من الناحيـــة العملية عندما 
يلجأ الى عملية تشويه السمعة أو اإلطالة 
وكسب الوقت وهنا البد من مراعاة ظروف 
العامل والتعويـــض عليه عن الفترة التي 

يكون فيها من دون عمل.
  إذ ان الفصل فـــي أي نزاع عمالي يأخذ 
فترة طويلة حتى يصل الى القضاء يكون 
العامل خاللها اذا رفضت الشـــركة حتويل 
اإلقامة مـــن دون عمل.، فنعود الى النقطة 
التي أثرناها التي جتبر العامل على التنازالت 
لتأمني استمراره وبقائه. وفي احللقة املقبلة 
سنسلط األضواء على حقوق العامل في ظل 
القانون اجلديد ونحث العمال على حتمل 
املسؤولية كما سنتوسع في شرح القانون 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ الذي نشر بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١ 
في اجلريدة الرســـمية في العدد رقم ٩٦٣. 
والبد بالتذكير بـــأن القانون اجلديد ألغى 
العمل بالقانون القدمي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤، 
وأصبح ساري املفعول كما سنجري املقاربة 
ألفضل التعديالت، لنصل في النهاية وكما 
كل نهاية بالدعاء دائما بلدنا احلبيب الكويت 

اهللا حاميه.
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 سورية تعتزم رفع الرسوم الجمركية
   على استيراد السيارات الجديدة 

 دمشق ـ هدى العبود
  علمت «األنباء» من مصدر مطلع في وزارة النقل 
السورية أن سورية تعتزم رفع الرسوم اجلمركية 

على استيراد السيارات اجلديدة. 
  وأوضح املصدر أن «الرسم اجلمركي اجلديد على 
الســـيارات من فئة ١٦٠٠ CC فما دون أصبح يبلغ 
٤٠٪ من قيمة السيارة، أما السيارات ما فوق ١٦٠٠ 
CC وحتى ٣٠٠٠ CC ف نسبة الرسوم ٦٠٪ من قيمة 
السيارة، أما السيارات ما فوق ٣٠٠٠ CC وحتى ٤٠٠٠ 
CC فبلغت نســـبة الرسوم عليها ٨٠٪، فيما بلغت 
نسبة الرسوم على السيارات من فئة ما فوق ٤٠٠٠ 

CC فما فوق ١٠٠٪ من قيمة السيارة».
   وقبل صدور املرسوم اجلديد كان الرسم اجلمركي 
على السيارات من فئة ١٦٠٠ CC فما دون يبلغ ٣٠٪ 
من قيمة الســـيارة، أما السيارات من فئة أكثر من 
١٦٠٠ CC فكان معدل الرسم اجلمركي هو ٤٠٪، أما 

ضريبة الرفاهية فهي ٣٠٪ من قيمة السيارة.
  وفي الســـياق ذاته، توقع املصـــدر أن «يحدث 
تطبيق املرسوم اجلديد تأثيرات كثيرة على سوق 

السيارات املستعملة واحلديثة، حيث من املرجح أن 
يزيد اإلقبال على سوق السيارات املستعملة».

  وكانت وزارة النقل أعلنت مؤخرا أن عدد املركبات 
املسجلة لديها حتى نهاية الربع األول من العام احلالي 
٢٠١٠ وصل إلى ١٨١٧٣٧٢ مركبة بزيادة بلغت ٢٣٣٧٨٥ 
عن عدد املركبات املسجلة خالل ذات الفترة من العام 

املاضي، حيث كان عددها ١٥٨٣٥٨٧ مركبة.
  وأوضحت إحصائيات مديرية اإلحصاء والتخطيط 
في وزارة النقل أن حجم الرسوم احملصلة على هذه 
املركبـــات خالل الفترة ذاتها بلغ حوالي ٨٠٧٦٦٤٠ 
ألف ليرة سورية، مقابل ٧٣٨٤٧٢٤ ألف ليرة سورية 
العام املاضـــي، أي بزيادة قدرها ٦٩١٩١٦ ألف ليرة 
سورية، وبينت اإلحصائيات أن ضريبة الدخل على 
املركبات زادت مـــن ٥١٤٧٦٤ ألف ليرة إلى ٥١٦٤٧١ 

ألف ليرة سورية.
  يشار إلى أن هناك عدة إحصائيات تبني تضاعف 
أعداد السيارات في سورية مرتني ونصف خالل أربع 
سنوات نتيجة زيادة اإلقبال على شراء السيارات 

في السوق السورية. 

 «بوبيان» يرعى الدورة التدريبية لطلبة الجامعات في الكويت

النواة األساسية لسوق العمل 
الكويتي.

  وأضاف ان أهمية الدورة تكمن 
فــــي موضوعاتها والتي ركزت 

على حاجة املؤسسات اإلعالمية 
والصحافية إلى نوعية خاصة 
من اخلريجــــني اجلدد املؤهلني 
ملمارســــة اعمالهم الصحافية 

بكفاءة واقتدار تواكب التطورات 
االقتصادية التي يشهدها العالم 

واملنطقة ومن بينها الكويت.
  يذكر ان هذه الدورة تتكون 

 اعلن بنك بوبيان عن مشاركته 
فــــي رعايــــة أنشــــطة الدورة 
الشاملة في اإلعالم  التدريبية 
اجلديد التي نظمتها مؤخرا مجلة 
«املســــتثمرون» باالشتراك مع 
رابطة طلبــــة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ومركز 
اخلليج للدراســــات باجلامعة 
األميركية وشــــارك فيها نحو 
٣٠ طالبا من جامعات الكويت 
واخلليج واجلامعة األميركية 

في الكويت.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان مشــــاركته فــــي رعاية هذه 
الدورة تأتي انطالقا من دعمه 
املتواصــــل جلميع األنشــــطة 
اجلامعية والتي تهم قطاعا كبيرا 
الشباب، ومواكبة خلططه  من 
في دعم مختلف األنشطة التي 
حتقق أقصى اســــتفادة ممكنة 
لطلبة اجلامعة والذين يعتبرون 

مــــن مرحلتني األولــــى نظرية 
واســــتغرقت أســــبوعا حاضر 
فيها عدد مــــن األكادمييني من 
جامعة الكويت وجامعة اخلليج 
واجلامعة األميركية في الكويت، 
إضافــــة إلى عدد مــــن اخلبراء 
الى  اإلعالميني يتطرقون فيها 
موضوعــــات إعالمية متعددة، 
اما املرحلة الثانية فهي مرحلة 
العملــــي وامليداني  التطبيــــق 
وتستمر ٣ شهور ويشرف على 
املرحلتني عــــدد من املختصني 
وأساتذة الصحافة واإلعالم في 
اجلامعات ومؤسسات اإلنتاج 

اإلعالمي.
  وكان وزير اإلعالم األسبق 
د.انس الرشــــيد قد قام بتكرمي 
الطلبة الذين شاركوا في حضور 
املرحلــــة األولــــى مــــن الدورة 
وتســــليمهم شــــهادة حضور 

الدورة.  

 الرشيد متوسطا الطلبة املكرمني

 .. والوفد األسترالي خالل اللقاء

 حمد التركيت

 بقلم/ المستشار د.محمود ملحم

 «إيكويت» تشارك في المنتدى الـ ٥ للبتروكيماويات
   في الخليج بحضور ١٣٠٠ مشارك من العالم

 أعلنت شركة «ايكويت» للبتروكيماويات 
عن مشاركتها في املنتدى السنوي اخلامس 
لالحتـــاد اخلليجـــي للبتروكيماويـــات 
والكيماويات «جيبكا» املنعقد في امارة دبي 
خالل الفترة من ٧ الى ٩ ديسمبر اجلاري. 
وبهذه املناســـبة، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة «ايكويت» حمد التركيت: «باعتبارها 
من املؤسســـني األوائل لالحتاد اخلليجي 
البتروكيماويات والكيماويات،  ملصنعي 
فإن شـــركة «ايكويت» تســـاهم بصورة 
ملموســـة في جميع أنشطة هذا االحتاد 
الرائـــد الذي يضم في عضويته أكثر من 
١٥٠ شركة خليجية كأعضاء في االحتاد 
ميثلون أبرز الشركات الصناعية في مجالي 
البتروكيماويات والكيماويات مقرها دول 
مجلس التعـــاون اخلليجي وبقية أرجاء 
العالم ما يعنـــي ان دور وتأثير االحتاد 
يتعدى املجاالت واحلدود اإلقليمية ليغطي 
جميع املناطق والدول املنتجة واملستهلكة 

للبتروكيماويات».

  وأضاف التركيت الذي يتولى منصب 
نائـــب رئيـــس مجلـــس ادارة االحتـــاد 
«يتميز املنتـــدى اخلامس بحضور أكثر 
من ١٣٠٠ مشـــارك يضمون قيادات قطاع 
البتروكيماويـــات من جميع أنحاء الكرة 
األرضية ملناقشة وتداول العديد من احملاور 
ذات العالقة بهذا القطاع التنموي واحليوي 
الذي يستحق تسمية «صناعة املستقبل» 
من حيث التكنولوجيا الفريدة والشراكات 
العاملية وتطوير املوارد البشرية والعوائد 

املجزية».
  وأشار: «ســـيتناول منتدى هذا العام 
البتروكيماويـــات  مســـتقبل صناعـــة 
والكيماويات وعناصر النمو واخلطوات 
التي يجب تطبيقها لالستفادة من الفرص 
املتاحة لتعزيز هذه الصناعة ومسيرتها 
على جميـــع األصعدة في ظـــل االبتكار 
املرتبـــط بالنمو حيث تكتســـب منطقة 
اخلليج أهمية كبرى في هذه الصناعة نظرا 
لكونها متثل النسبة األكبر في الصناعات 

البتروكيماوية على مســـتوى العالم في 
السنوات القادمة».

ايكويـــت  إلـــى شـــركة    باإلضافـــة 
للبتروكيماويـــات، يضـــم مجلس إدارة 
االحتاد اخلليجي ملصنعي البتروكيماويات 
والكيماويات مجموعة من قياديي الشركات 
الكويت:  البتروكيماوية اخلليجية، فمن 
شركة صناعة الكيماويات البترولية، ومن 
اململكة العربية السعودية: سابك والشركة 
العامليـــة للبتروكيماويات  الســـعودية 
(سبكيم) وشركة اللجني وشركة التصنيع 
الوطنية (تصنيع) وشركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات (بترو رابغ)، ومن دولة 
اإلمارات العربية: بروج وشركة أبوظبي 
الوطنية للكيماويات (كيماويات)، ومن 
دولة قطر: شركة قطر للبتروكيماويات 
(قابكو) وشـــركة قطر للفينيل وشركة 
قطر لألسمدة (قافكو) واملؤسسة القطرية 
العامة للبترول، ومن مملكة البحرين شركة 

اخلليج لصناعة البتروكيماويات. 

 رأي اقتصادي 

 قانون العمل في الكويت
  ..بين حالوة النص ومرارة التطبيق (٢ ـ ٤)

 الغانم: التبادل التجاري بين الكويت وأستراليا جيد
  ولكنه دون المستوى المطلوب  لمستوى عالقات البلدين

 بوب هوك: أمام رجال األعمال الكويتيين فرص استثمارية في المجال البنكي والمالي واالتصاالت والسياحة  
 السفير األسترالي: مشروع كبير لـ «أجيليتي» في أستراليا ونتطلع إلى مزيد من استقطاب الشركات الكويتية 

والكويتي خاصة.
  وكشف كوســـتيلو أن حجم 
االقتصـــاد االســـترالي يفـــوق 
تريليون دوالر وهو يعد رابع اكبر 
االقتصادات العاملية، مشيرا إلى 
أن استراليا تتميز بتعداد سكاني 
هام يفوق ٢٢ مليون نسمة، مشيرا 
إلى أن استراليا تسعى إلى تقوية 
عالقاتهـــا التجارية مـــع الدول 

اخلليجية ومع الكويت.
  وقال ان الشركات االسترالية 
ترغب في التبـــادل الزراعي مع 
الكويت، مذكرا بأن استراليا تتمتع 
بثروات معدنية وتطور في سوق 
العقار والهندســـة. كما أكد على 
أهمية مجال السياحة في استراليا 
الذي يتضمن العديد من الفرص 

االستثمارية املثمرة.
  وأكد السفير االسترالي لدى 
أن  الكويت غلـــني مايلـــز على 
استراليا تتطلع بشكل كبير إلى 
الدول اخلليجيـــة، خاصة قطر 
والسعودية، كما تتطلع إلى تعزيز 
التعـــاون والتبادل التجاري مع 

الكويت.
  ولفـــت إلى أن ٥ آالف كويتي 
زاروا استراليا خالل العام وأن هناك 
منوا بنسبة ٣٠٠ شخص سنويا، 
ويتواجد نحـــو ١٠ آالف كويتي 
يتابعون دراستهم وحتصيلهم 

العلمي في استراليا.
  واضاف ان هناك تعاونا كبيرا 
بني الشركات الكويتية واالسترالية 
وخاصة في مجال النفط والغاز، 
مشـــيرا إلى «ان هناك مشروعا 
كبيرا لشركة اجيليتي في استراليا 
ونأمل في مزيد من اســـتقطاب 

الشركات الكويتية».
  وتابع: «كمـــا تعلمون فان 
االقتصاد االســـترالي لم يتأثر 
باألزمة املالية العاملية، لذا اليوم 
نســـعى الى تعزيـــز عالقاتنا 
التجارية واالســـتثمارية بني 
البلدين، كما ان الدوالر االسترالي 
اليزال يحافظ على مســـتواه 
الدوالر  اجليد رغـــم تراجـــع 

األميركي». 

البلدين لها انعكاسات ايجابية 
علـــى مزيد مـــن دعـــم التبادل 

التجاري.
   ومن جهته أكد أمني اخلزانة 
الفيدراليـــة االســـترالية بيتر 
كوســـتيلو أنه الحظ من خالل 
زيارته أن هناك اهتماما من رجال 
أعمال كويتيني بالسوق االسترالي، 
مســـتدركا: لكـــن فـــي املقابـــل 
االستراليني ليس لديهم معلومات 
كافية عن السوق اخلليجي عموما 

تتمتع مبساحات خضراء وبتطور 
كبير من حيث املنتجات الزراعية 
وإنتاج اللحـــوم. وختم بقوله: 
«أمتنى أن تعطي الزيارات املتبادلة 
ثمارها في االرتقاء بهذه العالقات 

وتطويرها».
  وذكر هوك بدور اســـتراليا 
العدوان  االيجابي خالل فتـــرة 
العراقي على  الغاشـــم للجيش 
الكويت، مشيرا إلى أن العالقات 
التي تربط  السياســـية اجليدة 

الـــوزراء  االســـترالي رئيـــس 
الســـابق بوب هوك انه تتوافر 
الفرص االستثمارية  الكثير من 
ميكن استغاللها من طرف رجال 
األعمال الكويتيني، الفتا إلى أهمية 
املجال البنكـــي واملالي واملوارد 
البشرية واالتصاالت والتعليم 

والسياحة.
  وأكد على أن اســـتراليا بلد 
مفتـــوح وتســـتقبل العديد من 
املهاجرين، مشيرا إلى أن استراليا 

 منى الدغيمي 
  قـــال رئيس غرفـــة التجارة 
والصناعة علي الغامن ان مستويات 
التجاري بني  التعاون والتبادل 
الكويت واستراليا تعتبر جيدة 
إال أنها دون املستوى املطلوب، 
خاصة أن الكويـــت تعتبر أول 
دولة مصدرة إلى اســـتراليا من 

املنطقة.
  ولفت الغامن إلى أن الشركات 
الكويتيـــة على تواصل دائم مع 
الشركات االســـترالية، وخاصة 

الشركات العائلية منها.
  وأضــــاف خالل اســــتقبال 
الغرفة أمس، للوفد االسترالي 
برئاسة رئيس الوزراء السابق 
وســــفير اســــتراليا ورئيس 
االحتياطي الفيدرالي االسترالي، 
إلى جانب وفد من الشــــركات 
االسترالية: «للشركات العائلية 
في الكويت عالقات متينة مع 
االسترالية منها، ونحن نتطلع 
نحو املزيد من التعاون في هذا 

املجال».
  وأكـــد الغامن على اســـتعداد 
الغرفة لدعم الشركات االسترالية 
الرسمية وغير الرسمية، وفي أي 
وقت بإمكان رفع الهاتف وطلب 
الســـفير  الدعم، مشـــيدا بدور 

االسترالي الفعال.
  ولفت الغامن إلى خطة التنمية 
التي اقرها مجلس األمة في فبراير 
املاضي والتي تصل قيمتها إلى ٣١ 
مليار دينار، وتهدف إلى تنمية 
قطاعات عدة وتوفير الكثير من 

الفرص االستثمارية.
  وأضـــاف: «نأمل مشـــاركة 
الشركات االســـترالية في خطة 
التنمية، خاصة أننا حتى اليوم لم 

جندها في أي من املشروعات».
  وأشار الغامن إلى أن الكويتيني 
يعتبرون األكثر اســـتثمارا في 
اخلارج بني العرب، وان الكويت 
من جهتها تسعى إلى زيادة التبادل 
التجاري مع استراليا نظرا الى أنها 

األكثر تصديرا لالستثمارات.
  من جانبـــه قال رئيس الوفد 

 على هامش زيارة الوفد األسترالي للغرفة 

 (محمد ماهر) علي الغامن مترئسا أعضاء الغرفة خالل اللقاء


