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فيينا« -كونا» :ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ان اجمالي الطلب العالمي على نفط «اوبك»
في عام  2018بلغ  31٫6مليون برميل يوميا اي اقل بـ  1٫3مليون برميل يوميا عن عام  .2017وتوقعت
المنظمة في تقريرها الشهري تراجع الطلب هــذا العام بنحو مليون برميل يوميا ليصل الــى 30٫6
مليون برميل يوميا .وقدر التقرير إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط في عام  2018بـ  1٫47مليون
برميل يوميا بمتوسط قدره  98٫78مليون برميل يوميا في حين يتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط
في عام  2019حوالي  1٫24مليون برميل يوميا ليصل إلى متوسط مئة مليون برميل يوميا.

الغانم :قطاع األعمال الكويتي
يرغب في االستثمار بمصر

اللواء فودة يت�سلم جم�سم بوابة الغرفة من علي الغامن

الوزان« :التحكيم التجاري» يقيم
ّ
«برنامج إعداد املحكمني» في مارس

اس ـت ـق ـبــل رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة غــرفــة
ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت ع ـلــي ثـنـيــان
الغانم امس محافظ جنوب سيناء لدى
جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ال ـلــواء خــالــد
فـ ــودة وال ــوف ــد ال ـمــرافــق ل ــه ،وق ــد حضر
الـ ـلـ ـق ــاء ن ــائ ــب ال ـس ـف ـيــر الـ ـمـ ـص ــري لــدى
الـكــويــت نــازلــي الـفـيــومــي وكــذلــك حضر
مدير عام الغرفة رباح الرباح.
وتــأتــي ه ــذه ال ــزي ــارة فــي إط ــار مناقشة
سـ ـب ــل ت ــوطـ ـي ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
بـ ـي ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،حـ ـي ــث أش ـ ـ ـ ــاد الـ ـغ ــان ــم
ب ــالـ ـع ــاق ــات األخ ـ ــوي ـ ــة ال ـم ـت ـي ـنــة ال ـتــي
ً
تــربــط ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقـيــن ،م ـعــربــا عن
تقديره على اهتمام القيادات العليا في
الجمهورية على تهيئة البيئة المناسبة
للمستثمرين الكويتيين وقــد أشــار إلى
ال ـل ـقــاء ال ـ ــذي ت ــم م ــع رئ ـيــس جـمـهــوريــة
مصر العربية عبدالفتاح السيسي في
زيــارتــه لـلـكــويــت عــام  ،2015وال ــذي أكــد
مــن خــالــه عـلــى أن الـحـكــومــة المصرية
ق ــد اس ـت ـحــدثــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـقــوان ـيــن

التي من شأنها أن تجذب االستثمارات
األجنبية وتزيل العوائق السابقة ،وقد
أكد الغانم في ختام حديثه على وجود
رغـبــة قــويــة مــن قـطــاع األع ـمــال الكويتي
بعمل مشاريع استثمارية مشتركة مع
نظيره المصري في القطاعات الحيوية
ً
المشتركة ،مشيرا إلــى استعداد الغرفة
فــي تسخير جميع إمكاناتها المتاحة
في سبيل تحقيق األهداف المنشودة.
ومــن جانبه أعــرب المحافظ عن تقديره
ل ـل ـج ـهــود الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـهــا ال ـغ ــرف ــة فــي
س ـب ـيــل ت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
المشتركة ،ثم أوضــح أن منطقة جنوب
سـيـنــاء تتميز بــالـعــديــد مــن الـمـقــومــات
التي تجذب المستثمر األجنبي خاصة
ً
في مجاالت السياحة موضحا أن مدينة
شــرم الشيخ ًتعد مــن الــوجـهــات المهمة
ً
عالميا خاصة فيما يتعلق بالسياحة،
باإلضافة إلــى ذلــك أوضــح المحافظ أن
ج ـنــوب سـيـنــاء تـمـتـلــك ثـ ــروات طبيعية
هائلة في مجاالت متعددة.

رئيس الغرفة بحث مع وفد الصداقة الكويتية-
الجورجية فرص االستثمار
استقبل رئـيــس غــرفــة تـجــارة وصناعة الكويت
علي الغانم ،امس بمبنى الغرفة ،رئيس برلمان
لجنة الـصــداقــة الكويتية  -الجورجية ارتشيل
ت ــاالك ـ ـف ــادزة والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لـ ــه ،ك ـمــا حـضــر
اللقاء النائب االول لرئيس الغرفة عبدالوهاب
الوزان ،و نائب أمين الصندوق الفخري للغرفة
فهد يعقوب الجوعان ،كما حضر اللقاء عضو
مجلس األمة عمر الطبطبائي وحضر عن إدارة
الغرفة المدير العام رباح الرباح و نائب المدير
العام حمد العمر.
وق ــد رح ــب ال ـغــانــم مــع ت ــاالك ـف ــادزة وال ـض ـيــوف
ً
ً
مشيرا بعاقات الصداقة بين البلدين ومؤكدا
ح ـ ــرص الـ ـغ ــرف ــة ع ـل ــى ت ـن ـم ـيــة أوجـ ـ ــه ال ـت ـع ــاون
االقتصادي والتجاري إلى مستويات أرقــى في
المستقبل القريب ،وذلــك من خال تبادل زيارة

الــوفــود الـتـجــاريــة واالق ـت ـصــاديــة ،لـلـتـعــرف عن
ك ـثــب ع ـلــى ال ـفــرص االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـم ـتــاحــة في
جورجيا ،وإطــاع قطاع األعـمــال الكويتي على
النظم والقوانين االقتصادية المعمول بها في
الجمهورية والتي من شأنها تسهيل إجــراءات
ً
الـمـسـتـثـمــر ال ـكــوي ـتــي .م ــؤك ــدا اه ـت ـمــام ال ـغــرفــة
بالحصول على المشاريع االستثمارية المتاحة
فــي جــورج ـيــا فــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات الــواعــدة
لنشرها للمهتمين من منتسبي الغرفة.
من جانبه ،تقدم تاالكفادزة بالشكر للغرفة على
ً
حسن االستقبال مثمنا الجهود الكبيرة التي
تبذلها في سبيل تطوير العاقات االقتصادية
بين البلدين ،ومــؤكــدة حرصه والــوفــد المرافق
عـلــى االطـ ــاع وال ـت ـعــرف عـلــى مــرئ ـيــات الـقـطــاع
الخاص الكويتي.
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الغامن م�ستقبالً وفد ال�سداقة الكويتية -اجلورجية

جانب من االجتماع
عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم
التجاري اجتماعه األول لهذا العام صباح
امــس بمقر الـمــركــز بمبنى غــرفــة تـجــارة
وصناعة الكويت برئاسة رئيس مجلس
اإلدارة وبـ ـحـ ـض ــور أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـج ـلــس
عبدالوهاب محمد الوزان.
تضمن ج ــدول أع ـمــال الـمـجـلــس مناقشة
سـيــر عـمـلـيــات الـتـحـكـيــم فــي الـمـنــازعــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ع ــرض ــت ع ـل ــى ال ـمــركــز
خال العام المنصرم ،ومتابعة المسائل
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ــرى وال ـ ـتـ ــي اخـ ـت ــص بـهــا
م ـج ـلــس اإلدارة ح ـســب ال ـن ـظــام وأصـ ــدر
قرارات بشأنها.
ك ـمــا ن ــاق ــش م ـج ـلــس اإلدارة خ ـطــة عـمــل
الـ ـم ــرك ــز لـ ـع ــام  ،2019ح ـي ــث اس ـت ـعــرض
مــرت ـكــزات ال ـخ ـطــة وم ـس ـت ـهــدفــات الـمــركــز
خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـ ـج ـ ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي
للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات
ووسائل تنفيذ هذه الخطة.
وصـ ــرح ع ـبــدالــوهــاب الـ ـ ــوزان أن الـمــركــز
تشرف هذا العام بانضمام ثاثة أعضاء
إلــى مـجـلــس إدارتـ ــه وهــم الـنــائــب الـثــانــي
لــرئـيــس غــرفــة ت ـجــارة وص ـنــاعــة الـكــويــت
م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر وعـ ـض ــو مـجـلــس
إدارة الغرفة عبدالله سعود الحميضي
ود .أسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون وال ـم ـح ـكــم الــدولــي
يوسف مبرك الصليلي.
ومن جانب آخر ،أضاف الوزان أن المركز
ب ـصــدد اإلع ـ ــداد ل ـعــدة ف ـعــال ـيــات وبــرامــج

بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية
وال ــدولـ ـي ــة ح ـيــث يــرت ـبــط ال ـم ــرك ــز ب ـعــدة
اتفاقيات تـعــاون منها محكمة التحكيم
الدولية بــاهــاي وبرنامج  CLDPالتابع
لــوزارتــي ال ـت ـجــارة وال ـعــدل األميركيتين
ومــركــز تــدريــب الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة الـتــابــع
لــأمــانــة الـعــامــة لمجلس ال ـت ـعــاون لــدول
الـخـلـيــج ال ـعــرب ـيــة ،فــي إطـ ــار الـعـمــل على
نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في األوساط
ال ـت ـجــاريــة ورف ــع ك ـفــاءة أطـ ــراف العملية
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ــن م ـح ـك ـم ـي ــن وخـ ـ ـب ـ ــراء
وم ـحــام ـيــن وإدارات قــانــون ـيــة لـلـشــركــات
والمؤسسات .وأشار رئيس المجلس أنه
من خال استعراض تقرير األداء السنوي
لـلـمــركــز فــي األع ـ ــوام الـســابـقــة تـظـهــر ثقة
متزايدة في أداء المركز ومصداقيته ،وهو
ّ
ما تترجمه اإلحـصــاءات من تزايد مطرد
فــي عــدد طلبات التوفيق والتحكيم منذ
تاريخ إنشاء المركز عام  1999والذي يتم
عامه العشرين في ديسمبر المقبل.
ومــن الـجــديــر بــالــذكــر أن الـمــركــز يستعد
إلق ــام ــة بــرنــام ـجــه ال ـت ــدري ـب ــي (بــرنــامــج
ّ
إعـ ـ ــداد ال ـم ـحــك ـم ـيــن) خـ ــال ش ـهــر م ــارس
ل ـهــذا الـ ـع ــام والـ ـ ــذي س ـي ـتــم اإلعـ ـ ــان عـنــه
ً
قريبا ،كما يعمل على التحضير لورشة
عمل بالتعاون مع برنامج  CLDPالتابع
لــوزارتــي ال ـت ـجــارة وال ـعــدل األميركيتين
تركز على عملية التوفيق كوسيلة بديلة
لحل المنازعات التجارية.

