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»خاطف« تستحوذ على 50 في املئة
من »أروى الخليج لألغذية« 

خالل ندوة أقامها اتحاد الصناعات الوطنية 

شركات اللحوم والدواجن تشكو
من ندرة القسائم وصعوبة التصدير

|   كتب حسين كمال   |

ص��ع��وب��ة االس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر، 
وع������������دم ال������ح������ص������ول ع�����ل�����ى ق����س����ائ����م 
مسالخ،  وإق��ام��ة  للتوسع  صناعية 
ودع�����م امل��ن��ت��ج امل���ح���ل���ي، ث���اث���ة أم���ور 
تهدد شركات اللحوم والدواجن في 
الكويت، ما يؤدي إلى عزوف بعض 
الشركات عن االستثمار في الكويت 
وال��ت��وج��ه إل��ى ال���دول امل��ج��اورة التي 

تلبي احتياجاتها دون تعقيد.
ه�������ذه ال�����ع�����وائ�����ق أه�������م م�����ا ن��ق��ل��ت��ه 
م����ج����م����وع����ة م������ن ش������رك������ات ال����ل����ح����وم 
وال������دواج������ن ال���ك���وي���ت���ي���ة خ�����ال ن����دوة 
ع��ق��دت أول م��ن أم��س ب��ع��ن��وان »واق��ع 
و  والدواجن محليا  اللحوم  شركات 
خليجيا« في مقر اتحاد الصناعيني 
أم�����ام م��ج��م��وع��ة م���ن امل���س���ؤول���ني في 
ب����ع����ض ال�����ج�����ه�����ات ال����رس����م����ي����ة م��ث��ل 
للصناعة،  العامة  والهيئة  الجمارك 
حيث اكد القياديون حرصهم الكامل 
ع��ل��ى ال����وق����وف ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ات ك��اف��ة 
املحلية  الشركات  تلك  التي تعترض 
الصناعة  ه��ذه  تسهيل  على  والعمل 
املهمة في الباد، مؤكدين في الوقت 
ن���ف���س���ه ض��������رورة ت���وث���ي���ق ال���ش���ك���اوى 

بالدليل واملعلومة الصحيحة.
وق����ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ص��ن��اع��ة امل���ه���ن���دس خ��ال��د 
ال���ه���ي���ئ���ة  ان  ال����ف����ه����د  ع����ب����دال����رح����م����ن 
ال��ى تنمية  ت��ه��دف  ال��ع��ام��ة للصناعة 
وتشجيع  املحلي  الصناعي  القطاع 
الصناعيني الكويتيني، مشيرا الى ان 
ابواب مسؤولي الهيئة مفتوحة امام 

جميع الصناعيني الكويتيني.
وت���ط���رق ال��ف��ه��د ال���ى ال��ن��ق��اط ال��ت��ي 
ذك����ره����ا اص����ح����اب ش����رك����ات ال��ل��ح��وم 
وال�����دواج�����ن ن��ق��ط��ة ب��ن��ق��ط��ة، واك�����د ان 
ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت���أم���ني ق��س��ائ��م 
ص��ن��اع��ي��ة ك��اف��ي��ة ب��ح��س��ب االم��ك��ان��ات 
املتاحة، اذ ان هناك اكثر من مشروع 
ص�����ن�����اع�����ي ف�������ي م����ن����ط����ق����ة ص����ب����ح����ان 
وم����ن����ط����ق����ة ال������ش������دادي������ة ال���ص���ن���اع���ي���ة 
والنعايم، الفتا الى ان القطعة 11 من 
عقد  ت��وق��ي��ع  منطقة ص��ب��ح��ان سيتم 

تطويرها الشهر املقبل.
وف��ي م��ا يخص تأسيس مصانع 
اس����م����دة ع���ض���وي���ة ك��ص��ن��اع��ة م��ك��م��ل��ة 
ل���ل���دواج���ن، ق����ال ال��ف��ه��د ان ه���ن���اك 15 
ت��رخ��ي��ص��ا ت��م��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا في 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ص��ن��اع��ة اض���اف���ة 
م��ذك��رة تفاهم  الهيئة وق��ع��ت  ان  ال��ى 
ل��ل��زراع��ة بتوطني  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع 
بعض الصناعات املرتبطة بالزراعة 
ع���ل���ى ال���ق���س���ائ���م ال����زراع����ي����ة ف����ي ح���ال 
وافقت املواصفات والشروط البيئية.

وف�������ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����دع����م امل���ن���ت���ج 
ان هناك منتجا  الفهد  ق��ال  الوطني، 
خ��ل��ي��ج��ي��ا ون��ف��ت��خ��ر ب��ال��خ��ل��ي��ج ب��ان��ن��ا 
ن��ع��م��ل ض��م��ن ات���ح���اد ج��م��رك��ي واح���د 
وامل���ن���ت���ج ال���خ���ل���ي���ج���ي االم������ارات������ي او 
ال��س��ع��ودي ه��و منتج وط��ن��ي كويتي 
بحسب االتفاقيات التي وقعها قادة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون  م��ج��ل��س  دول 
م�����ؤك�����دا ف�����ي ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه ت���ق���دي���م 
ك���ل ال���دع���م امل��م��ك��ن ل��ل��م��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي 

بجميع السبل والطرق املمكنة.
ولفت الفهد الى ان الهيئة العامة 

ل��ل��ص��ن��اع��ة ب���االض���اف���ة ال����ى ال��ه��ي��ئ��ات 
ال����ح����ك����وم����ي����ة االخ������������رى ع����ل����ى اه���ب���ة 
ل��ل��ت��ص��دي الي ع��ق��ب��ات  االس����ت����ع����داد 
ت���ع���ت���رض ال���ص���ن���اع���ي���ني ال��ك��وي��ت��ي��ني 
بشكل عام أو الصناعيني املختصني 
ال��ه��ي��ئ��ة  ان  ب��ال��ل��ح��وم وال����دواج����ن اال 
ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���ص���ن���اع���ة ب����ح����اج����ة ال����ى 
امل��ع��ل��وم��ة ع��ن االع���اق���ة وأي���ن حصلت 
حتى يتسنى معرفتها وحلها بشكل 
ي��رض��ي االط����راف ك��اف��ة دون التوقف 

عند الحديث عن العموميات.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق������ال رئ����ي����س م��ك��ت��ب 
ال��ت��دق��ي��ق ال��ع��ام واالح���ص���اء والحفظ 
ل��ل��ج��م��ارك حسام  ال��ع��ام��ة  ف��ي االدارة 
وهجوما  تجنيا  ه��ن��اك  ان  الصهيل 
غ����ي����ر م�����ب�����رر وغ�����ي�����ر م����ن����ص����ف ع��ل��ى 
ال����ج����ه����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة وات����ه����ام����ات 
جزافا خصوصا على االدارة العامة 
العمل في  ان  ال��ى  ل��ل��ج��م��ارك، مشيرا 
من  يستمر  للجمارك  العامة  االدارة 
ال��ص��ب��اح وح��ت��ى ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة 
م��س��اء ب��م��ا ف��ي��ه��ا ي����وم ال��س��ب��ت حتى 
ت��س��ه��ل ام����ور االس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر 

للباد.
العامة  االدارة  ان  الصهيل  واك���د 
ل��ل��ج��م��ارك ع��ل��ى اس���ت���ع���داد مل��ع��ال��ج��ة 
ك��ل امل��ص��اع��ب س����واء ف��ي ال��ك��وي��ت او 

ف���ي دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ف���ي ح��ال 
الى  الكويتيني  املصدرين  اعترضت 
ه���ذه ال�����دول، الس��ي��م��ا ان االت��ص��االت 
ع��ل��ى  ال�����ت�����ع�����اون  م���ج���ل���س  ب�����ني دول 
امل�����س�����ت�����وى ال����ج����م����رك����ي ع����ل����ى م������دار 
ال���س���اع���ة، اال ان�����ه ف����ي ال����وق����ت ن��ف��س��ه 
فاالدارة العامة للجمارك بحاجة الى 
ادل��ة ووث��ائ��ق عن وج��ود اع��اق��ات في 

دول مجلس التعاون االخرى.
وط����������ال����������ب ال������ص������ه������ي������ل ات�������ح�������اد 
كافة  ب��ت��زوي��د  الكويتية  ال��ص��ن��اع��ات 
بارقام ضباط  الكويتيني  املصدرين 
االت�����ص�����ال ال���ج���م���رك���ي���ني ال��ك��وي��ت��ي��ني 
ف��ي ح���ال ت��ع��رض الي م��ش��اك��ل خ��ال 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ص��دي��ر الي م���ن ال����دول 

الخليجية.
م�����ن ج����ان����ب آخ��������ر، ذك������ر م��س��اع��د 
مدير ادارة جمارك املوانئ الشمالية 
ال��ت��اب��ع��ة ل������ادارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك 
ول���ي���د ع��ب��دال��ل��ه ال���ن���اص���ر ان ال��ب��ي��ان 
البحرية  املنافذ  اكبر  ف��ي  الجمركي 
ل����ل����ك����وي����ت ف�������ي م����ن����ط����ق����ة ال����ش����وي����خ 
ي�����س�����ت�����غ�����رق س������اع������ة واح��������������دة ف���ق���ط 
ح���ت���ى ي��ت��س��ل��م��ه امل����س����ت����ورد راف���ض���ا 
االدع��اءات بان هناك تأخرًا في هذه 
امل���ع���ام���ات، وم��ش��ي��را ال����ى ان م��ي��ن��اء 
ال��ش��وي��خ ي��خ��ل��ص ي��وم��ي��ا م��اي��ع��ادل 

ال��ق��ي��م��ة  1000 ح���اوي���ة ه��ب��ط��ت ه����ذه 
ال��ى 600 ح��اوي��ة يوميا بسبب فتح 
الحاصلة  التطورات  بعد  »الغزالي« 
السريع  ال��ط��ري��ق  تطوير  ب��م��وض��وع 
رقم )60( املسمى الغزالي اال انه بعد 
التجارة  غرفة  في  االخير  االجتماع 
والصناعة عاد املعدل من جديد الى 

وضعه الطبيعي.
وق���������������ال م���������س���������ؤول ف���������ي ش�����رك�����ة 
»ام����ري����ك����ان����ا« م���ح���م���د م����ح����روس ان 
ه�����ن�����اك م����ش����اك����ل ك����ث����ي����رة ت���ت���ع���رض 
ل��ه��ا ال���ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي م��ج��ال 
ال��ل��ح��وم وال���دواج���ن أه��م��ه��ا صعوبة 
االس�������ت�������ي�������راد وال������ت������ص������دي������ر، ف���ي���م���ا 
املسؤول  عمر  السيد  محمد  سانده 
م����ن ش���رك���ة »خ��������زان« ق���ائ���ا »اي���ض���ا 
ه��ن��اك م��ش��اك��ل م��ه��م��ة وت��ت��ع��ل��ق ب��ان 
ال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة ت��ع��ط��ي 
االف���ض���ل���ي���ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات االج��ن��ب��ي��ة 
ع��ل��ى ح���س���اب امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة، 
ال��دول  بخبرات  باالستفادة  مطالبا 
امل�����ج�����اورة ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��م��اي��ة 
املنتجات املحلية واالقتصاد املحلي 
م��ن خ��ط��ر االس��ت��ث��م��ارات ال��خ��ارج��ي��ة 

ومنتجاتها«.
ق��ال مسؤول شركة دجاج  بينما 
السلطان ان شركات الدواجن تواجه 
م��ش��اك��ل ج��م��ة م��ن��ه��ا ارت���ف���اع اس��ع��ار 
اللحوم عامليا والقسائم الصناعية، 
بينما قال مسؤول في شركة أخرى، 
ان البيض منذ ع��ام 1992 لم يتغير 
سعره وهو ثابت، في مقابل ارتفاع 

اسعار مواد االعاف. 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت م����دي����ر ع���ام 
االت����ح����اد ه���ن���د ال��ص��ب��ي��ح ان ال��ع��م��ل 
س��ي��ج��ري ب��ش��ك��ل دائ�����م م���ع ال��ج��ه��ات 
الصناعي  ال��ق��ط��اع  لتطوير  املعنية 
ف���ي ال���ك���وي���ت، م��ش��ي��رة ال����ى ان دع���وة 
ال������ى ك����ل م����ن وزارة  وج����ه����ت اي����ض����ا 
الكويت  وبلدية  والصناعة  التجارة 
اعتذرتا  انهما  اال  ال��ن��دوة،  لحضور 

عن الحضور.
ب���ي���ن���م���ا ق�������رر ات�����ح�����اد ال����ش����رك����ات 
املقترحات  بعض  تقديم  الصناعية 
ال����ع����م����ل����ي����ة ورف�����ع�����ه�����ا ب�����ك�����ت�����اب ال�����ى 
الحاالت  عن  بعيدا  املعنية  الجهات 
واالشكاالت الفردية التي تم طرحها 

خال الندوة.

|   كتب محمد الجاموس   |

كشفت شركة خاطف القابضة 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ف���ي م���ج���ال م��ش��اري��ع 
االستحواذات انها استحوذت على 
50 في املئة في شركة أروى الخليج 
ل��أغ��ذي��ة امل�����وزع ال��رئ��ي��س��ي ل��ق��ه��وة 
»الف��������ازا« االي���ط���ال���ي���ة ف���ي ال��ك��وي��ت، 
والتي تعد العالمة التجارية األولى 

للقهوة في أوروبا.
وقالت مؤسس ورئيس مجلس 
ال��ق��اب��ض��ة  خ���اط���ف  ش���رك���ة  إدارة 
صحافي  مؤتمر  في  البدر  فاطمة 
دعت إليه امس لالعالن عن حدثها 
تمت  االستحواذ  ان عملية  الجديد 
م��ن خ���الل زي����ادة رأس���م���ال شركة 
أروى الخليج لأغذية من 250 الف 
دي��ن��ار ال���ى 850 ال���ف دي��ن��ار، حيث 
دف���ع���ت ش���رك���ة خ���اط���ف 600 ال��ف 
دينار مقابل استحواذها على 50 
اروى، مشيرة  املئة من شركة  في 
بعد  الجديد  الشركة  ان حجم  ال��ى 
ال��ى 1.2 مليون  االس��ت��ح��واذ يصل 
دي���ن���ار، ول��ه��ا ت��واج��د ف��ي االم����ارات 

وقطر. 
اروى  ش�����رك�����ة  ان  واض�������اف�������ت 
ع���ام���ا  ن����ح����و 14  م����ن����ذ  ت����أس����س����ت 
وت�����خ�����دم ق����ط����اع ال���ت���غ���ذي���ة وت��م��ل��ك 
ولديها  مياه معدنية  حقوق ملكية 
ب��ان هدف  منتجات اخ��رى، منوهة 
ال��ش��رك��ة م���ن االس���ت���ح���واذ ال��دخ��ول 
ف��ي ق��ط��اع االغ��ذي��ة وه���و ق��ط��اع فيه 
مجال للتوسع والتطوير، باالضافة 
التوسع  ال��ى  الشركة تهدف  ان  ال��ى 
ف��ي ق��ط��اع��ات ل��ي��س ل��ه��ا ت��واج��د في 

السوق املحلي.
واش��������ارت ال�����ى ق���ه���وة »الف�������ازا« 
عامليًا  رائ��دة  تجارية  تعتبر عالمة 
اق��ت��رن اس��م��ه��ا ب��ال��ن��ك��ه��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
ت��ح��ظ��ى بشعبية  وه����ي  األص���ي���ل���ة، 
كبيرة في الكويت، مضيفة انه من 
والقدرات  اإلمكانات  مكاملة  خالل 
سيتم  الشركتان،  بها  تتمتع  التي 
تزويد العمالء بمنتجات ذات جودة 

غير مسبوقة.
ان فلسفة شركة  ال��ى  واش���ارت 
خ�����اط�����ف ال����ق����اب����ض����ة ت�����ق�����وم ع��ل��ى 
االس�����ت�����ح�����واذ ع���ل���ى ح���ص���ص ف��ي 
ال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة 
وت���ط���وي���ره���ا واالح���ت���ف���اظ ب��ه��ا مل��دة 
ت���ت���راوح م���ا ب���ن 5 و8 س���ن���وات ثم 
ال����ت����خ����ارج م���ن���ه���ا م�����ن خ������الل ب��ي��ع 

ح��ص��ت��ه��ا ال�����ى م�����الك ال���ش���رك���ة او 
بيعها  او  اس��ت��رات��ي��ج��ي  م��س��ت��ث��م��ر 

لصناديق خاصة.
م������ن ج����ان����ب����ه ت�����وق�����ع ال����رئ����ي����س 
القابضة  التنفيذي لشركة خاطف 
اسامة نصر الدين محمد ان تحقق 
الشركة عائدا استثماريا على هذا 
امل��ش��روع ي��ت��راوح م��ا ب��ن 17 و20 

في املئة.
اغلب االستحواذات  ان  واضاف 
ت�������ت�������م م����������ع م�������ؤس�������س�������ن ي�����ك�����ون 
االجل  طويل  بشركتهم  ارتباطهم 
لكنهم  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  ال���ش���رك���ات  م��ث��ل 
ال���ى دع���م ف��ي بداياتهم  ي��ح��ت��اج��ون 
النمو  لتحقيق  شركاتهم  لتطوير 

في نشاطها.
وت���ن���اول���ت ف��اط��م��ة ال���ب���در خ��الل 
امل������ؤت������م������ر ال�����ص�����ح�����اف�����ي ال���خ���ط���ط 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���ش���رك���ة ل��ل��س��ن��وات 
تركيز  ال��ى  مشيرة  املقبلة  ال��ث��الث 
ال��ش��رك��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ال���دخ���ول ال��ى 
التوسع في السعودية وغيرها من 
أسواق منطقة دول مجلس التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي خ�����الل ال����ع����ام ال���ح���ال���ي، 
مضيفة ان التفاوض جار للدخول 

ال���ى ال��س��وق ال��س��ع��ودي ال��واع��د من 
خ�������الل م���س���ت���ث���م���ر اس���ت���رات���ي���ج���ي 
محلي، منوهة بأن الشركة تسعى 
ب��ش��ك��ل ف��اع��ل ل��ت��أم��ن ف���رص أكبر 
ل��ل��ت��وس��ع ف���ي أس�����واق م��ن��ط��ق��ة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ال������ى ان ش��رك��ة  ال����ب����در  ول���ف���ت���ت 
»خ�����اط�����ف« أث���ب���ت���ت ق����درت����ه����ا ع��ل��ى 
توفير قيمة مضافة إلى الشركات 
ال���ت���ي ت��ح��ق��ق أرب���اح���ًا وت��ت��ط��ل��ع في 
الوقت ذاته إلى التحالف مع الشريك 
امل����ن����اس����ب ال��������ذي ي����س����اع����ده����ا ف��ي 
االرت��ق��اء ب��أدائ��ه��ا إل��ى آف���اق جديدة 
م����ن ال���ت���م���ي���ز. وب���ش���ك���ل ع�����ام ن��ق��وم 
ب��ع��م��ل��ي��ات االس��ت��ح��واذ ع��ب��ر زي���ادة 
امل������ال، وت���ت���م االس���ت���ف���ادة من  رأس 
ف��ي مساعدة  نقدمه  ال��ذي  التمويل 
في  عليها  نستحوذ  التي  الشركة 
والكفاءة  السوقية  الحصة  تعزيز 
التشغيلية واألرباح، ما يعود عليها 

بفوائد محققة.
الشركة  الى استحواذ  واش��ارت 
ع���ل���ى ش���رك���ة ف����ي ال���ب���ح���ري���ن وه���ي 
ش��رك��ة م���زن ب��ال��ت��ع��اون م��ع شركة 
ج�����ود ل���ل���خ���دم���ات ال���ع���ق���اري���ة، ك��م��ا 

استحوذت على حصة في شركة 
ف���ج���ر االي�����م�����ان ل���ل���ت���ج���ارة ال���ع���ام���ة 
واملقاوالت التي تعد الشركة االولى 
والخارجي  الداخلي  التشطيب  في 
اسبانية  ملنتجات  وك���االت  ول��دي��ه��ا 
ك���م���ا ان ه�����ذه ال���ش���رك���ة رائ�������دة ف��ي 
ع���م���ل���ي���ات ال���ت���رم���ي���م، م���ن���وه���ة ب���ان 
ال��ش��رك��ة ك��ان��ت اول استحواذ  ه��ذه 

لشركة خاطف. 
م���ن ج��ان��ب��ه، اس��ت��ع��رض أس��ام��ة 
االس��ت��ح��واذات  ن��ص��رال��دي��ن محمد، 
الجديدة التي وقعتها شركة خاطف 
ال����ع����ام 2013 وه�����ي ش��رك��ة  ب����داي����ة 
»ف���ج���ر اإلي����م����ان ل���ل���ت���ج���ارة ال��ع��ام��ة 
وامل����ق����اوالت«، وه���و أول اس��ت��ح��واذ 
ال��ح��ال��ي، كما تحدث  ال��ع��ام  لها ف��ي 
ع��ن ال��ع��ق��ود ال��ت��ي منحتها ك��ل من 
الخليج«  لنفط  الكويتية  »ال��ش��رك��ة 
و»ال���ش���رك���ة األح���م���دي���ة ل��ل��م��ق��اوالت 
»الشبكات«  إل��ى شركة  وال��ت��ج��ارة« 
لشبكات الكمبيوتر التقنية، التابعة 
ل� »خاطف القابضة«، بهدف تزويد 
واع��ت��م��اد ح��ل��ول »أوراك�������ل« إلدارة 

املشاريع.
واض����اف ان ش��رك��ة س���دح التي 
ش��رك��ة خاطف  عليها  اس��ت��ح��وذت 
ك���ان���ت ت���ح���ت���اج ال�����ى اس����ل����وب ع��م��ل 
م��خ��ت��ل��ف، ح��ي��ث ان ه����ذه ال��ش��رك��ة 
ك���ان���ت ت��ن��ف��ذ م���ش���اري���ع ل��ك��ث��ي��ر من 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة، وك��ان��ت فيها 
مشكلة في االدارة، ما دفع اصحاب 
ال���ش���رك���ة ال����ى ال��ت��ك��ام��ل م���ع ش��رك��ة 
خاطف، مشيرا الى ان شركة فجر 
االي���م���ان اس��ت��ح��وذت ع��ل��ى 65 في 

املئة في شركة سدح.

)تصوير كرم ذياب( البدر ونصر الدين خالل املؤتمر الصحافي 

)تصوير كرم ذياب( جانب من حضور الندوة التي جمعت الشركات واملسؤولن  

»شراع« شاركت في معرض »كونيكت«
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

ش���ارك���ت ش��رك��ة »ش�����راع« إلدارة 
امل����ش����اري����ع م����ن خ������ال م��ش��اري��ع��ه��ا 
العاملية«،  »الفحص  شركة  الثاثة 
و»ث����ن����ك ك����اف����ي����ه«، وش����رك����ة »ف���ري���ق 
ال���ص���ي���ان���ة« ل���خ���دم���ات ال����س����ي����ارات، 
للمشاريع  »كونيكت«  معرض  ف��ي 
ال���ص���غ���ي���رة ال������ذي ن��ظ��م��ه امل���ش���روع 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ش��ب��اب، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال������دي������وان األم������ي������ري، م�����ن 3 إل������ى 4 
ف����ب����راي����ر، ب���رع���اي���ة وزي������ر ال���ت���ج���ارة 

والصناعة أنس الصالح.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
إن  معرفي،  سليمان  داود  الشركة 
أت��ى في سياق  معرض »كونيكت« 
االهتمام الذي تحظى به املشاريع 
الكويت  ف��ي  واملتوسطة  الصغيرة 
في ه��ذه املرحلة، انطاقًا من رؤية 
حضرة صاحب السمو أمير الباد 
ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح���م���د ال��ص��ب��اح، 
وال�����ت�����ي ت�����م ت���رج���م���ت���ه���ا م�����ن خ����ال 

املشروع الوطني للشباب.
ون������وه إل�����ى ال�������دور ال������ذي ل��ع��ب��ت��ه 
ال������ج������ه������ات ال����ح����ك����وم����ي����ة امل���ع���ن���ي���ة 
ف�����ي م����واك����ب����ة ال������رؤي������ة ال���س���ام���ي���ة، 
ال���ت���ج���ارة  وزارة  م���ق���دم���ت���ه���ا  وف������ي 
وال��ص��ن��اع��ة م��م��ث��ل��ة ب���ال���وزي���ر أن��س 
ال���ص���ال���ح، ال�����ذي ح����رص ع��ل��ى عقد 
سلسلة من الحوارات املباشرة من 
أص��ح��اب ه���ذه امل��ش��اري��ع الصغيرة 
ومشاكلهم  همومهم  واس��ت��ع��راض 

والتحديات التي يواجهونها. 
ول���ف���ت م��ع��رف��ي إل����ى أن امل��ق��ارب��ة 
ال�����ج�����دي�����دة ل�����ه�����ذه ال����ش����ري����ح����ة م��ن 
امل��ش��اري��ع ك���ان ل��ه��ا ص���دى إيجابي 
ف���ي م��ع��ال��ج��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ق��ب��ات 
امل��ت��راك��م��ة، م��ن��وه��ًا إل���ى أه��م��ي��ة مثل 
ه����ذا ال���ح���دث س�����واء ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��اش��ات امل��ف��ت��وح��ة التي 
ج��رت على هامشه، وم��ا وفرته من 

فرص ألصحاب املشاريع الصغيرة 
إي��ص��ال مطالبهم  ف��ي  وامل��ت��وس��ط��ة 
الحكومية  وال��ج��ه��ات  للمسؤولني 
املعنية، بالنظر إلى التحديات التي 
تواجههم سواء في توفير األراضي 
وبصفة خاصة القسائم الصناعية 
م��ن��ه��ا، وال��ق��ض��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة بجلب 
تصريف  كيفية  وال��ب��ح��ث  العمالة، 

املنتجات الوطنية.
وب����ني أن امل���ع���رض ش��ك��ل ف��رص��ة 
ل���ل���ت���واص���ل م����ع امل����ب����ادري����ن ال���ج���دد 
واط����اع����ه����م ع���ل���ى ال����ت����ج����ارب ال��ت��ي 
م���رت ب��ه��ا ه���ذه امل���ش���اري���ع، وكيفية 
بعض  تجاوز  في  منها  االستفادة 
ال���ت���ح���دي���ات، وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ق��د 

تواجههم. 
م���ع���رف���ي أن »ش�������راع«  وأض��������اف 
لعبت دورًا كبيرًا في دعم املشاريع 
ال��ص��غ��ي��رة ف���ي ال���ك���وي���ت، م���ن خ��ال 

أم����������وال،  رؤوس  ف������ي  امل����س����اه����م����ة 
وت����م����وي����ل ع�������دة أف�����ك�����ار ل�����ع�����دد م��ن 
املبادرين واملساهمة في ترجمتها 
إل�����ى م���ش���اري���ع ق���ائ���م���ة ع���ل���ى أرض 
ال���واق���ع، إل���ى ج��ان��ب اإلش�����راف على 
إدارت���ه���ا وف��ق��ًا ل���دراس���ات ال��ج��دوى 
االق��ت��ص��ادي��ة، أو م���ن خ���ال إط���اق 
امل����ؤت����م����ر ال���خ���ل���ي���ج���ي ل���ل���م���ش���اري���ع 
عامني،  قبل  واملتوسطة  الصغيرة 
ض�����م�����ن م������ب������ادرات������ه������ا ف�������ي م����ج����ال 
ليشكل  االج���ت���م���اع���ي���ة،  امل���س���ؤول���ي���ة 
م����ن����ص����ة ح�����������وار ب�������ني امل�����س�����ؤول�����ني 
وأص��ح��اب ه���ذه امل��ش��اري��ع أنفسهم 
ب�������ه�������دف االط�����������������اع ع������ل������ى ب���ع���ض 
ال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة واالس���ت���ف���ادة 
م����ن����ه����ا، ب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى ال���س���ع���ي 
مل��ع��ال��ج��ة ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 

املبادرين.
ت��ت��ط��ل��ع  ال����ش����رك����ة  أن  وأض����������اف 

مل��واص��ل��ة ج��ه��وده��ا ف��ي ه��ذا املجال 
ع���ب���ر االس����ت����ع����داد إلع��������ادة ت��ن��ظ��ي��م 
امل���ؤت���م���ر ف����ي دورت�������ه ال���ث���ال���ث���ة ه���ذا 
العام، على ان يعقد في شهر أبريل 
انتشار  »دع���م  ع��ن��وان  املقبل، تحت 
ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة«، 
ت��رج��م��ة ل��ش��ع��ار »خ��ل��ي��ج��ن��ا واح���د« 
ال���ع���ام���ات  اخ����ت����ي����ار  ان  م���وض���ح���ًا 
ال���ت���ج���اري���ة ك���م���ح���ور رئ���ي���س���ي أت���ى 
ان���ط���اق���ًا م����ن ارت���ب���اط���ه���ا ال��ع��م��ي��ق 
واملتوسطة،  الصغيرة  ب��امل��ش��اري��ع 
م���ع���ت���ب���رًا أن م���ث���ل ه�����ذه ال���ع���ام���ات 
ت���س���اه���م ف����ي م����زي����د م����ن االن���ت���ش���ار 
لامتيازات املحلية، خصوصًا وأن 
خليجية  مشاركة  امللتقى سيشهد 
واس�����ع�����ة م�����ن أص�����ح�����اب ال���ع���ام���ات 
ال���ت���ج���اري���ة وامل����ش����اري����ع ال��ص��غ��ي��رة 
ب���ه���دف االس����ت����ف����ادة م����ن خ��ب��رات��ه��م 

وتجاربهم في هذا املجال. 

الوزير الصالح في جناح الشركة

• الفهد: توقيع عقد تطوير القطعة 11 
من منطقة صبحان الشهر املقبل 

• الصهيل: هناك تجنٍّ وهجوم غير مبرر 
وغير منصف على الجهات الحكومية 

• الناصر: الجمارك تخلص 600 حاوية يوميا 
بعد عودة »الغزالي« لطبيعته 

• الصبيح: العمل سيجري بشكل دائم 
مع الجهات املعنية  

  لتطوير القطاع الصناعي 

• البدر: جار التفاوض للتوسع في السعودية 
وأسواق منطقة الخليج العربي

• نصر الدين: نتوقع عائدا استثماريا 
يتراوح بني 17 و20 في املئة


