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رباب اجلوهري

فيما تسعى وزارة التجارة والصناعة 
الى تنظيم سوق األسماك تارة بإصدار 
قرار خاص بقص ذيل السمك املستورد 
منها وبتحسني آلية عمل مزادات بيع 
األســماك تارة، علمــت »األنباء« من 
مصــادر مطلعة أن إحدى شــركات 
األسماك الكويتية قطعت شوطا كبيرا في 
عملية تأسيس شركة كويتية- سنغالية 
برأسمال قدره 5 ماليني دوالر. وقالت 

إن احلكومة السنغالية منحت الشركة 
املذكورة كل التسهيالت الالزمة لتسيير 
أعمالها في الكويت، وأفادت بأنه سيتم 
استيراد األسماك من السنغال بشكل 
شبه يومي وســتتم عملية النقل عن 
طريق اجلو باالتفاق مع إحدى الشركات 
الوطنية احمللية املتخصصة. ولفتت الى 
أن األسماك السنغالية املستوردة ستطرح 
للبيع من خالل مزادات علنية داخل سوق 
شرق وفي شبرة الشويخ بالتعاون مع 
االحتاد الكويتي لصيادي األسماك، وقالت 

املصادر إن الشركة ستباشر نشاطها 
في السوق شهر ديسمبر املقبل تزامنا 
مع وصول أول دفعة من األسماك على 

جميع أنواعها.
من جهة أخرى، أضافت املصادر أن 
عملية استيراد األسماك ستكون على 
مدار العام وليس بشكل موسمي، كما 
في باقي أنواع األسماك األخرى التي 
تستوردها الكويت من الدول املجاورة، 
مشيرة الى أن تلك اخلطوة ستساهم 
بشكل كبير في تخفيض األسعار وتوافر 

األسماك على موائد الكويتيني على مدار 
العام. من جهة أخرى، قالت مصادر ذات 
صلة إن وزارة التجارة والصناعة شكلت 
جلانا مختصة لوضع حلول إلشكالية 
نقص األســماك الطازجة املطلوبة من 
قبل املستهلك، كما أنها بصدد اتخاذ 
إجراءات استباقية لدعم املنتج احمللي 
وحتسني أوضاع الصيادين وحتديد 
أسواق خاصة بهم، كما أن »التجارة« 
تخطط لتحسني ورش الصيانة الالزمة 

لقطاع األسماك.

6.6 ماليني دينار لتنفيذ 
مشعب رئيسي للغاز

أحمد مغربي

قال مصدر مطلع لـ»األنباء« ان شركة نفط الكويت استقبلت 
العروض املالية ملشــروع تركيب مشــعب رئيسي جديد للغاز 
منخفض الضغط وأعمال اخرى مرتبطة به في منطقة الشعيبة 
الصناعية بقيمة 6.6 ماليني دينار، حيث حازت شركة كي دي دي 
بي على العرض املالي االقل من بني ١٢ شركة تقدمت بعروضها 
املالية أواخر االسبوع املاضي. وذكر املصدر ان »نفط الكويت« 

كانت قد أهلت ١8 شركة محلية لتنفيذ املشروع.

اإلمارات ترفع البنزين %5 ..
 وال  تغيير  بالكويت

»البترول الوطنية«: متديد أخير 
ملشروع الدبدبة إلى 19 مارس

عــن أي تغيــرات، حيث 
بلغت أسعار الوقود بها 
الممتاز  البنزين  كاآلتي: 
١٠5 فلــوس، والبنزيــن 
العادي 85 فلسا، والديزل 

١١5 فلسا. 
البحرين  ولم تعلــن 
أيضــا عــن أي تعديالت 
علــى األســعار، بينمــا 
شهدت سلطنة عمان بدءا 
من أمس تثبيت أســعار 

البنزين والديزل.
 وكانــت قــد أعلنــت 
شركة أرامكو السعودية 
في يناير الماضي أسعار 
البنزين للربع األول من 

العام الجديد.

إلــى ٠.5٢ دوالر مقارنة 
بـــ ٠.5٠ دوالر لكل ليتر 
خــالل الشــهر الماضي، 
بينما ارتفعت أسعـــــار 
الديزل من ٠.6٢ دوالر إلى 
٠.66 دوالر خــالل الشهر 
الجاري، في حين رفعت 
قطر أسعار الديزل بنسبة 
8.8%، كمــا زادت أيضــا 
أســعار البنزين العادي 

والممتاز.
فيما لم تعلن الكويت 

وكاالت: رفعت اإلمارات 
وقطر أسعار الوقود خالل 
شهر مارس الجاري، حيث 
شــهدت إجمالي أســعار 
البنزيــن فــي اإلمــارات 
ارتفاعــا بنســب تصــل 
إلى 5%، وبلغت أســعار 
البنزين الممتاز نحو 56.٠ 
دوالر بعد أن كانت 5٣.٠ 
دوالر خالل شهر فبراير 
الماضي، كـــما ارتفعــت 
العــادي  البنزين  سعــر 

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر 
نفطيــة مســؤولة ان شــركة 
البتــرول الوطنيــة الكويتية 
قررت متديد مناقصة مشروع 
الدبدبة للطاقة الشمسية الى ١٩ 
مارس اجلاري بدال من تاريخ 
االغالق السابق الذي كان محددا 
بتاريخ اليوم االحد ٣ مارس.

وقالت ان متديد املناقصة 
جاء نزوال على رغبة املقاولني 
املشاركني في املشروع الضخم 
الذي يهدف الى انتاج ١ غيغاواط 
مــن الكهربــاء عبــر الطاقــة 

الشمسية.
وذكرت ان 8 مجموعات من 
الـ٢8 املؤهلــة قد نفذت زيارة 
ميدانية للتعرف على املشروع، 
متوقعــة ان يجذب مشــروع 

»الدبدبة« للطاقة الشمســية 
اهتمام كبار املطورين واملقاولني 

اإلقليميني والدوليني.
ويعــد املشــروع الضخم 
مبــادرة اســتراتيجية مهمــة 
للقطاع النفطي للمشاركة في 
حتقيق رؤية صاحب الســمو 
األمير الداعية إلى توفير ١5% من 
احتياجات الكويت من الكهرباء 

مــن مصادر الطاقــة املتجددة 
بحلول عام ٢٠٣٠.

»البتــرول  ان  وقالــت 
الوطنية« طلبت بعض االمور 
في املشروع مثل ضرورة توافر 
كاميــرات مراقبة علــى كامل 
السياج االمني للمشروع خاصة 
ان املساحة شاسعة ويصعب 

مراقبتها بالطرق التقليدية.

نزوالً على رغبة املقاولني املشاركني في املشروع
تباشر نشاطها ديسمبر املقبل 

تأسيس شركة كويتية -  سنغالية الستيراد األسماك بـ 5 ماليني دوالر


