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حجم إنتاج الدولة من النفط يبلغ حاليا مليونني و700 ألف برميل يوميا

املرزوق: اتفاق خفض اإلنتاج ال يوقع أي  اضرار  على الكويت 

50.61 دوالر سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا في تداوالت اول 
أمس ليبلغ 61ر50 دوالر أمريكي مقابل 93ر49 دوالر للبرميل 
في ت��داوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

 وفي االسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول أمس االثنني 
مع زيادة التوقعات بتمديد اتفاق منظمة الدول املصدرة للبترول 
)أوبك( ومنتجني من خارجها بخفض االنتاج وأبرزهم روسيا 

وذلك خالل االجتماع الوزاري املقرر اخلميس املقبل.

 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 26 
سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 87ر53 دوالر كما ارتفع 
سعر برميل خام القياس األمريكي 40 سنتا ليصل إلى مستوى 

73ر50 دوالر.

اختتم وفد من احتاد الصناعات 
الكويتية زي��ارت��ه ال��ى مصانع 
اليابان ف��ي والي��ة اوس��اك��ا غرب 
ال��ب��الد حيث ت��ع��رف على ال��دور 
الكبير للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وعالقتها باالقتصاد 

الياباني.
واج���م���ع اع���ض���اء ال���وف���د في 
ت��ص��ري��ح��ات ل���وك���ال���ة االن���ب���اء 
الكويتية )ك��ون��ا( ام��س  الثالثاء 
على ان برنامج الزيارة غير مجرى 
حياتهم مؤكدين اكتسابهم خبرات 

جديدة في كل مصنع متت زيارته.
واك��دت املديرة العامة لالحتاد 
هدى البقشي اهمية اط��الع الوفد 
عن كثب على والتجارب واخلبرات 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ف��ي م��ج��ال امل��ن��ش��آت 

الصناعية الصغيرة واملتوسطة.
واع�����رب اح���د اع���ض���اء ال��وف��د 
عبدالرحمن الشرهان بعد زيارة 
شركة نودا للصناعات املعدنية عن 
اعجابه بفلسفة صاحب الشركة 
ماساكي ن��ودا )88 ع��ام��ا( حول 

تفضيل اجلودة عن الكمية.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ن��ظ��م ال��وف��د 

حسني اشكناني ان ال��وف��د اطلع 
املؤسسات اليابانية على شعار 
احت��اد الصناعات الكويتية مع 

املؤسسات اليابانية.
ونظم االحت��اد برنامج الزيارة 
ال����ذي اس��ت��م��ر ع��ش��رة اي����ام ال��ى 
املصانع في والي��ة اوس��اك��ا غرب 
اليابان بالتعاون مع الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ف��ي دول��ة 

الكويت.
وتضم والي��ة اوساكا أكثر من 
41 ألف مصنع وهو العدد االكبر 
من املصانع مقارنة ببقية واليات 
اليابان اذ تضم مدينة هيغاشي 
- اوساكا تضم 6500 مصنعا في 
مجال املنشآت الصناعية الصغيرة 

واملتوسطة.
وتضمن ج���دول اع��م��ال الوفد 
زيارة منشأة )موبيو( الصناعية 
التي اسستها احلكومة اليابانية 
ف��ي ع���ام 2009 ب��غ��رض حتفيز 
االبداعات الصناعية والشراكات 
ب���ني امل���ش���روع���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة 

الصغيرة ومتوسطة احلجم.

وزودت منشآت )موبيو( بأكبر 
ق��اع��ة ع��رض دائ��م��ة ف��ي اليابان 
ل��ع��رض ال��ت��ق��ن��ي��ات وامل��ن��ت��ج��ات 
الصناعية املتميزة والتي تستقبل 

27 ألف زائر سنويا.
وت���ض���م م��ن��ش��آت )م��وب��ي��و( 
كذلك )متحف حت��دي واب��داع��ات 
امل��ش��روع��ات( ال���ذي ي��رص��د منو 
امل��ش��روع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ن مقر 
نشأتها في القرى اليابانية وحتى 

وصولها الى املنصات العاملية.
وانطلقت الكثير من الشركات 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ع��م��الق��ة م��ن والي��ة 
)اوساكا( بعد ان بدأت كشركات 
صغيرة مثل )باناسونيك( وشركة 

)ايتوشو( التجارية.
كما زار الوفد الكويتي في وقت 
س��اب��ق م��دي��ن��ة )ت��وي��ات��ا( وس��ط 
اليابان حيث اطلعوا على عمليات 
تصنيع مختلف سيارات )تويوتا( 
وفق طلبات الزبائن وبتقنيات آلية 
عالية. وتأسس احتاد الصناعات 
الكويتية ف��ي ع��ام 1989 بهدف 
خدمة قطاعات الصناعة في دولة 

الكويت وتطوير مستوى ادائها.

صورة جماعية لوفد من احتاد الصناعات الكويتية

وفد احتاد الصناعات الكويتية يختتم 
زيارته إلى اليابان
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أك��د وزي���ر النفط ووزي���ر الكهرباء وامل��اء 
املهندس عصام املرزوق أن زيادة كميات خفض 
انتاج النفط وفقا التفاق منظمة الدول املصدرة 
للبترول )اوبك( ودول من خارجها خيار متاح 
وقابل للنقاش في االجتماع ال���وزاري املقرر 
اخلميس املقبل متوقعا انضمام أربع دول أخرى 

لالتفاق.
 واوضح املرزوق الذي يشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في 
تصريحات صحافية امس  الثالثاء أن اجتماع 
)اوبك( الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 
مايو اجل��اري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة 
أشهر “لذا أتوقع أن يكون اجتماعا تشاوريا 

وسلسا”.
 ولفت الى انه في عصر نفس اليوم ستنضم 
ال��دول من خ��ارج )أوب���ك( املوقعة على اتفاق 
خفض اإلنتاج في ديسمبر املاضي إلى االجتماع 
الوزاري للمنظمة مبينا أن اتفاق خفض االنتاج 
الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير املاضي 
ومل��دة ستة أشهر انطلق م��ن اجل��زائ��ر ف��ي 28 

سبتمبر املاضي.
 وعن ال��دول التي من احملتمل أن تنضم الى 
اتفاق خفض االنتاج قال امل��رزوق ان مصر من 
ال��دول احملتمل انضمامها لالتفاق من خارج 
)اوب���ك( اضافة ال��ى النرويج وتركمانستان 
مرجحا ع��ودة أندونيسيا ل )أوب���ك( بعد أن 

خرجت من املنظمة قبل سنوات.
 واوض��ح ان أكبر ال��دول املشاركة بخفض 
االنتاج فعليا هي السعودية والكويت واالمارات 
اضافة ال��ى روس��ي��ا. وبسؤاله عن إذا ما كان 
يتوقع أن يخرج هذا االجتماع بقرار متديد اتفاق 
خفض اإلنتاج اكد ان دولة الكويت تدعم متديد 
هذا االتفاق تسعة أشهر ولكل اجلهود املبذولة 
إلع��ادة ال��ت��وزان إل��ى السوق النفطية العاملية 
“وبحسب كل املؤشرات وال��ب��وادر الواضحة 
حتى اآلن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد 

متديد هذا االتفاق”.
 ولفت الى ان دولة الكويت تعمل كجزء من 
املنظومة النفطية العاملية النها دولة عضو بل 
ومؤسسة ملنظمة أوبك وبالتالي أهداف املنظمة 
املشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية 

ملا فيه مصلحة الدول األعضاء.
 واضاف “ال أرى أن هناك أضرارا على دولة 
الكويت من اتفاق خفض االن��ت��اج بل العكس 
هناك فائدة مرجوة من خالل العمل اجلماعي 
خلفض اإلنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية 
وسيساهم حتسن األسعار تدريجيا في تعظيم 

إيرادات الدولة”.
 واوضح ان ارتفاع االسعار مرتبط بعوامل 
مهمة أهمها استمرار منو الطلب العاملي بشكل 

إيجابي واستمرار التزام الدول بخفض اإلنتاج 
بهذا الشكل املتميز “ويجب أال ننسى أن عملية 
رفع الفائض للمخزون العاملي إلى مستوياته 
احلالية استغرقت أكثر من عامني من زي��ادة 
اإلنتاج العاملي حيث بلغ الفائض في املخزون 
العاملي في بداية هذه السنة 300 مليون برميل 
وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من 
املخزون إذا ما توفرت الشروط التي ذكرتها 
قبل قليل وبالتالي تشهد األس��واق ارتفاعا في 

األسعار خالل عام 2018 إن شاء الله”.
 وبخصوص حجم انتاج الكويت من النفط 
في الوقت الراهن افاد املرزوق بأنه يبلغ حاليا 

حوالي مليونني و700 ألف برميل يوميا.
 واضاف “وعليه فإن دولة الكويت مازالت 
تسعى إلى حتقيق استراتيجيتها في الوصول 
إلى انتاج 4 ماليني برميل نفط يوميا” مبينا أن 
معدالت انتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة 

أوبك في حتديد حصص األعضاء من االنتاج.
 وح��ول مشاريع الكويت النفطية الضخمة 
)الوقود البيئي ومصفاة الزور( اوضح املرزوق 
ان نسبة التقدم في سير األعمال في مشروع 
الوقود البيئي بلغت 84 في املئة بنهاية أبريل 
2017 الفتا الى ان هناك تأخيرا يعادل 10 في 
املئة وجت��ري مناقشة التأخير م��ع املقاولني 
لتالفيه ما أمكن “وجتدر اإلش��ارة إلى أنه بلغ 
حشد املقاولني لتنفيذ املشروع حوالي 47 ألف 
عامل في مواقع اإلنشاء في مصافي ميناء عبد 

الله واألحمدي والشعيبة.

 واف��اد ب��أن هناك تقدما في عمليات تنفيذ 
مشروع مصفاة ال��زور حيث مت طرح وترسية 
املناقصات الرئيسية اخلاصة بأعمال الهندسة 
والتوريد واإلنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال 
الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد 
امل��ع��دات التي حتتاج لفترات زمنية طويلة 
إلنتاجها “وقد جتاوزت نسبة اإلجناز اإلجمالية 
للمشروع 30 ف��ي املئة وم��ن امل��ق��رر استكمال 

التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019”.
 وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبيك( أحدث الشركات 
بالقطاع النفطي وإذا ما كانت طبيعة عملها 
ت��ت��ع��ارض وع��م��ل ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية 
الكويتية اوض��ح امل���رزوق ان )كيبك( قطعت 
خ��ط��وات حثيثة ف��ي اس��ت��الم ك��ل م��ن مشروع 
مصفاة ال��زور ومشروع إنشاء املرافق الدائمة 
الستيراد ال��غ��از الطبيعي امل��س��ال م��ن شركة 
البترول الوطنية الكويتية ومت نقل العقود 
املتعلقة بهذين املشروعني إليها في األول من 

مايو اجلاري.
 واض��اف “بالنسبة ملشروع إنشاء املرافق 
الدائمة الستيراد الغاز الطبيعي املسال فقد 
مت توقيع عقد تنفيذ مشروع املرافق الدائمة 
الستيراد الغاز الطبيعي املسال وبدء العمل فيه 
كما مت توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي 
في نهاية أكتوبر 2016 وذلك لترتيب التمويل 

اخلارجي الالزم فيه”.
 وت����اب����ع “وفيما ي��ت��ع��ل��ق مب��ج��م��ع 

البتروكيماويات املتكامل مع مصفاة ال��زور 
فقد مت استالمه من شركة صناعة الكيماويات 
البترولية في االول من مايو 2017 كما متت 
ترسية عقد مستشار إدارة املشروع في نهاية 
شهر يناير املاضي حيث ان ه��ذا اإلجن��از يعد 
بداية مهمة النطالقة مشروع املجمع إذ سيكون 
من أدوار املستشار إعداد الدراسات الهندسية 
األولية للمجمع وكذلك مساعدة الشركة في 
اختيار مرخصي التكنولوجيا واالش��راف على 

تنفيذ املشروع”.
 واوضح املرزوق ان طبيعة التكرير مختلفة 
بني مصفاة ال��زور ومصفاتي شركة البترول 
الوطنية الكويتية إذ تستهدف شركة البترول 
الوطنية الكويتية بعد االنتهاء من مشروع 

الوقود البيئي إلى التكرير الكامل.
 وأض���اف أن مصفاة ال���زور تعد مشروعا 
استراتيجيا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء 
وامل��اء من زيت الوقود ذي احملتوى الكبريتي 
املنخفض )1 ف��ي امل��ئ��ة( اض��اف��ة إل��ى مرافق 
استيراد الغاز الطبيعي املسال مما سيساهم في 
حتقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات 
الوقود إلى ال��وزارة وحتقيق األه��داف البيئية 
لدولة الكويت في حتسني جودة الهواء من خالل 

تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت.
 - وبخصوص املشاريع اخلارجية سواء 
للشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية )كوفبيك( أو شركة البترول الكويتية 
العاملية )كيوايت( اش��ار امل��رزوق الى ان لدى 

)كوفبيك( محفظة متنوعة من االستثمارات 
اخلارجية وال��ت��ي حتتوي على 57 مشروعا 

موزعة على 14 دولة حول العالم.
 واضاف “وعندما نتطرق إلى شركة البترول 
العاملية الكويتية جن��د انها حتقق إجن��ازات 
متعددة لتنفيذ استراتيجيتها اخلاصة بزيادة 
حصتها السوقية في السوق األوروب��ي��ة على 
الرغم من أوض��اع السوق الصعبة والناجمة 
عن تباطؤ النمو االقتصادي بالقارة األوروبية 
وانخفاض الطلب على املنتجات واملنافسة 

القوية بني الشركات النفطية العاملية”.
 واوضح انه مت تصميم املصفاة الستيعاب 
النفط الكويتي بنسبة 65 في املئة بالتكامل 
مستقبال مع مشروع للبتروكيماويات والذي 
سيتم االن��ت��ه��اء منه ف��ي مرحلة الح��ق��ة حيث 
مت توقيع مذكرة التفاهم بني شركة البترول 
الكويتية العاملية وشركة النفط العمانية في 
شهر نوفمبر 2016 وتوقيع االتفاقيات غير 
امللزمة لشركة الشراكة ملشروع مصفاة الدقم 

في شهر ابريل 2017.
 وح��ول استيراد الكويت للغاز من العراق 
اوض��ح امل��رزوق ان اللجنة الفنية التي شكلت 
قبل ثالثة اشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن 
تقوم بعملها حاليا الفتا الى ان الكويت طلبت 
من العراق بشكل مبدئي حوالي 50 مليون قدم 
مكعب يوميا وميكن أن تزيد الى 200 مليون 

قدم.
 واوضح انه في حالة مت االتفاق مع اجلانب 

العراقي فإن بداية عمل املشروع لن تكون قبل 
عامني من توقيع االتفاقية وذلك لالعداد الفني 
للتشغيل للمشروع مشيرا الى ان االتفاقية قد 
متتد إل��ى نحو عشر سنوات أو يزيد على أن 
يكون البيع بحسب األسعار العاملية وفقا للفترة 

الزمنية.
 وبشأن ما وصلت اليه االوضاع في املنطقة 
املقسومة مع اململكة العربية السعودية والتي 
توقف فيها االنتاج قبل فترة وإذا ما كانت هناك 
بوادر لعودة االنتاج مرة اخرى افاد املزوق بأن 
املباحثات بني اجلانبني الكويتي والسعودي 
مازالت جارية إليجاد حلول مرضية للطرفني 
“ونحن نأمل بعودة االنتاج في الوقت القريب”.
 وحول ما يتداول بشأن اخلصخصة لبعض 
أعمال القطاع النفطي اشار الى انه انطالقا من 
خطة التنمية لدولة الكويت القائمة على منهج 
اإلصالح االقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة 
بني القطاعني اخل��اص والعام من خالل العمل 
على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بني القطاعني 
تساهم ف��ي دع��م االق��ت��ص��اد احمل��ل��ي وتطوير 
القطاع اخلاص وجعله شريكا فعاال في التنمية 
وتفعيال ل���دور مؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية 
الرائد في مجال دعم االقتصاد احمللي فقد قامت 
املؤسسة بتطبيق برنامج طموح ومتكامل 

لتعظيم احملتوى احمللي.
 وذك��ر أن مؤسسة البترول الكويتية ترى 
أن خيار التخصيص ميثل واحدا من اخليارات 
العديدة للمشاركة مع القطاع اخلاص “وسيتم 
التنسيق مع اجلهاز الفني للتخصيص لتحديد 
األنشطة واخل��دم��ات التي سيشارك القطاع 

اخلاص فيها من خالل أسلوب التخصيص”.

عصام املرزوق

ي����وم����ي����ا م�����ك�����ع�����ب  ق�����������دم  م������ل������ي������ون   50 ح��������وال��������ي  م������ب������دئ������ي  ب�����ش�����ك�����ل  ال���������ع���������راق  م��������ن  ط�����ل�����ب�����ت  ال������ك������وي������ت 
م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول ت��ن��س��ق م��ع اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ت��ح��دي��د األن��ش��ط��ة ال��ت��ي س��ي��ش��ارك ال��ق��ط��اع اخل����اص فيها 
م��ش��روع��ا   57 ع���ل���ى  حت���ت���وي  و  اخل���ارج���ي���ة  االس���ت���ث���م���ارات  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  م��ح��ف��ظ��ة  ل���دي���ه���ا  »ك���وف���ب���ي���ك« 
ت��وق��ي��ع ع��ق��د ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع امل����راف����ق ال���دائ���م���ة الس���ت���ي���راد ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي امل���س���ال وب�����دء ال��ع��م��ل فيه
امل��ب��اح��ث��ات ب���ني اجل��ان��ب��ني ال��ك��وي��ت��ي وال���س���ع���ودي ب��خ��ص��وص امل��ن��ط��ق��ة امل��ق��س��وم��ة ج���اري���ة ل���ع���ودة اإلن��ت��اج
4 م���اي���ني ب��رم��ي��ل ن��ف��ط ي��وم��ي��ا ال��ك��وي��ت ت��س��ع��ى إل����ى حت��ق��ي��ق إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ف���ي ال���وص���ول إل����ى ان���ت���اج 
ارت�����ف�����اع األس�����ع�����ار م���رت���ب���ط ب����ع����وام����ل م���ه���م���ة أه���م���ه���ا اس����ت����م����رار من�����و ال���ط���ل���ب ال����ع����امل����ي ب���ش���ك���ل إي���ج���اب���ي

»كيبك«: سنستفيد من 
العاملني في مصفاة الشعيبة 
50 باملئة قبل إغاقها بنسبة 

أعلن الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبك( هاشم سيد هاشم ان الشركة 
ستستفيد بنسبة 50 في املئة من املشرفني واملهندسني 
وعمال العمليات والصيانة الذين كانوا يعملون في 

مصفاة الشعيبة قبل اغالقها .
 وقال هاشم في بيان صادر عن )كيبك( امس الثالثاء  
ان هذا االنتقال جاء بناء على برنامج متفق عليه مع شركة 
البترول الوطنية الكويتية وفقا للجدول الزمني واخلطة 
املوضوعة لهذا املشروع الفتا إلى انه “سيكون لهم دور 

كبير ومهم في املرحلة املقبلة الهامة من عمر الشركة”.
 وأف��اد بان مجلس اإلدارة وقيادات اجلهاز التنفيذي 
قاموا مؤخرا بجولة ميدانية في احلزم اخلمس ملشروع 
مصفاة ال��زور وذل��ك للوقوف على حجم ما مت اجن��ازه 
حتى اآلن مؤكدا ان العمل في مشروع مصفاة الزور يسير 
بشكل جيد رغم بعض الصعوبات املتوقعة التي تكتنف 

هذا املشروع التنموي الكبير.
 ولفت ال��ى أن مسؤولية مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي في الشركة متابعة سير العمل في هذه املشاريع 
الضخمة “ولذلك قمنا بزيارة مصفاة الزور وهي استكمال 
للزيارة التي متت قبل أسبوعني ملشروع مرافق استقبال 
الغاز املسال”.  وأض��اف “هناك أيضا متابعة حثيثة 
ملشروع البتروكيماويات الذي مازال في طور التصميم 
الهندسي وأنا مطمئن بأن مشروع مصفاة الزور ومشروع 
مرافق استقبال واستيراد الغاز املسال سينجزان في 

الوقت احملدد لهما”.
 وأوض��ح ان مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي اطلع 
على تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه عملية 
انشاء املصفاة مشيدا بالفريق املشرف على متابعة سير 

العمل وتقدمه حتى اآلن.
 واش���ار إل��ى ان ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ون امل��ش��روع من 
املشاريع التنموية الضخمة واملعقدة “لكن اجلهد احلثيث 
من فريق متابعة العمل واملقاولني سيمكننا من حتقيق 
التقدم في الوقت املطلوب”. من جانبه قال رئيس مجلس 
اإلدارة ف��ي الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة )كيبك( حمزة بخش ان هذه الزيارة تأتي تكملة 
لدور مجلس اإلدارة في تفقد املوقع والتأكد من سير العمل 
والوقوف على آخر التطورات واملستجدات التي تطرأ على 
مراحل تنفيذ املشروع مع تقدمي الدعم املعنوي والفني 

لفريق متابعة العمل.
 وأعرب بخش عن سعادته بتحقيق فريق العمل خمسة 
ماليني ساعة عمل دون أي حوادث الفتا الى ان ذلك “يعد 
إجنازا كبيرا ملشروع بهذا احلجم وبهذا التعقيد والرقعة 

اجلغرافية الكبيرة”.

اك��د وزي��ر التجارة والصناعة 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
بالوكالة الكويتي خالد الروضان 
ض�����رورة ت��س��ه��ي��ل اإلج������راءات 
اجلمركية وإنتقال البضائع بني 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
 وق�����ال ال����وزي����ر ال���روض���ان 
على هامش مشاركته في اللقاء 
ال���ت���ش���اوري ل�����وزراء ال��ت��ج��ارة 
ورؤس��اء الغرف التجارية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي مساء 
اول ام��س ان ه��ذا االجتماع يأتي 
في إطار اهتمام وتوجيهات قادة 
دول مجلس التعاون بتعزيز دور 
القطاع اخلاص في مسيرة التنمية 

املستدامة.
 وأوضح ان االجتماع تطرق الى 
عدد من املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك منها العمل على تسهيل 
االج������راءات اجل��م��رك��ي��ة وت��الف��ي 
ت��ك��دس ال��ش��اح��ن��ات ع��ب��ر املنافذ 
البرية وتسهيل انتقال البضائع 
في املنافذ البحرية بني دول مجلس 

التعاون.
 وأضاف ان االجتماع مع رؤساء 
الغرف التجارية اكد احلرص على 
موائمة القوانني مع بيئة االعمال 
التي تعمل فيها املنظومة اخلليجية 
املشتركة للوصول ال��ى التكامل 

االقتصاد املوحد.
 وش����دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة تفعيل 
االس����واق اخلليجية املشتركة 
ل��ل��م��ض��ي ف���ي ط���ري���ق ال��ت��ك��ام��ل 
االق��ت��ص��ادي وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخل�����اص.  ع��ل��ى ص��ع��ي��د متصل 
ق��ال وزي���ر الصناعة وال��ت��ج��ارة 
والسياحة ف��ي مملكة البحرين 
زاي����د ال��زي��ان��ي ف��ي ك��ل��م��ة خ��الل 
االجتماع ان ه��ذا اللقاء املشترك 
يأتي من منطلق إإلمي��ان بأهمية 

استمرار نهج التشاور والتعاون 
امل��ش��ت��رك ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
واخلاص في دول املجلس في شتى 
املجاالت االقتصادية والتجارية 

والصناعية.
 واكد الزياني اهمية الدور الذي 
يلعبه القطاع اخل��اص باعتباره 
احمل�����رك ال��رئ��ي��س��ي ف���ي عجلة 
االقتصاد ومب��ا ينعكس بصورة 
ايجابية على املكانة االقتصادية 
والتجارية لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية سواء على 
املستويات اإلقليمية أو الدولية 
وفي ظل املستجدات والتحديات 

االقتصادية العاملية.
 م��ن جانبه ق��ال النائب االول 
لرئيس احت��اد غ��رف دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي عبدالرحمن 
العطيشان في كلمته ان هذا اللقاء 
يأتي جتسيدا للشراكة احلقيقة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���اص 

وتنفيذا ل��ق��رارات املجلس األعلى 
ملجلس التعاون في دورت��ه ال36 

للعام 2015 في الرياض.
 ودع��ا العطيشان ال��ى اهمية 
ت���ع���زي���ز وت���ط���وي���ر ال���ش���راك���ة 
االقتصادية بني القطاعني العام 
واخلاص ونقلها الى مرحلة جديدة 
من التعاون والتكامل معربا عن 
امله بان يخرج اللقاء بتوصيات 
ع��م��ل��ي��ة ت��رت��ق��ي ال����ى م��س��ت��وى 
ط���م���وح���ات اجل��م��ي��ع وحت��ق��ي��ق 

املواطنة االقتصادية اخلليجية.
 وكان وزير التجارة والصناعة 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
بالوكالة الكويتي خالد الروضان 
قد وص��ل ال��ى املنامة ام��س االحد 
للمشاركة في اللقاء التشاوري 
ل��وزراء التجارة ورؤس��اء الغرف 
التجارية ب��دول مجلس التعاون 
اخلليجي الذي تستضيفه البحرين 
يومي 22 و 23 من الشهر اجلاري.

خالد الروضان

شدد على أهمية تفعيل األسواق اخلليجية للمضي في طريق التكامل االقتصادي

الروضان يؤكد ضرورة تسهيل 
اإلجراءات اجلمركية وانتقال البضائع 

بني دول التعاون


