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رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي محمد ثنيان الغانم، أّن 
"الحوار األوروبي - الخليجي لم يحقق مع األسف الشديد وعلى مدى 30 

عامًا، هدفه بالوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين".
كالم الغانم جاء خالل كلمة له في افتتاح منتدى األعمال الخليجي - 
األوروبي »واحة من الفرص«، حيث شدد على أّن "دول الخليج واالتحاد 
الثالثة الماضية تغييرات سريعة وعميقة  األوروبي، شهدا خالل العقود 
تضعهما على حد سواء أمام حسابات جديدة لمصالحهما والتحديات التي 
تواجههما، وتدعوهما إلى إعادة النظر في نمط التفكير وآلية التعامل، بما 

ينسجم مع المستجدات".
وأّكد الغانم أّن "العالم يعيش اليوم عصر الثورة الصناعية الرابعة، الذي 
والى  وافتراضي،  رقمي  عالم  الى  الجميع  تنقل  جوهرية  تحوالت  يحمل 
اقتصاد تعتمد فيه المنافسة على الجدوى واإلبداع قبل التكلفة والسعر، 
وتأتي فيه الموهبة قبل رأس المال"، معتبرا أّنه "في حال ترددت أوروبا 
في دعم دول مجلس التعاون الخليجي لدخول هذا العصر، فإن الفجوة 

التنموية بينهما ستصبح عائقًا بالغ الصعوبة أمام تعاونهما".
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(
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أّكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، على "أهمّية 
التعاون الثنائي المشترك المصري العراقي لتعظيم المزايا النسبية لكال 

البلدين".
وفد  مع  الغرف  اتحاد  نظمه  الذي  اللقاء  خالل  جاء  الوكيل  كالم 
زيارته  العراقي خالل  وزراء  لرئيس  المرافق  العراقيين  االعمال  رجال 
للقاهرة، حيث شدد على أّن "القطاع الخاص المصري اكتسب خبرات 
كبيرة خالل السنوات الخمس الماضية في مجال البنى التحتية لكافة 
القطاعات، مما يجعله قادرا على المساهمة بقدر كبير في اعادة اعمار 
العراق"، مشيرا إلى أّنه "يمكن من خالل التنسيق بين القطاع الخاص 

بالبلدين تحقيق الكثير من االنجازات في هذا المجال".
بدوره لفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، إلى أّن 
"مصر شهدت تطورا تشريعيا مهما سوف يسهم في اتاحة الفرصة من 
أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك عبر إنشاء تكتالت 

اقتصادية في قطاعات مختلفة".
وشدد الجانب العراقي على اهمية التعاون في المجال العقاري والبنية 

التحتية باعتباره اساس اي جهود لإلعمار. وتم االتفاق بين الجانبين 
على تشكيل لجنة من خالل مجلس االعمال المشترك لمتابعة تنفيذ ما 
سيتم االتفاق عليه بين رجال االعمال والحكومتين خالل زيارة رئيس 

وزراء العراق لمصر.
المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرّية، بتصّرف(

الوكيل: القطاع الخاص المصري شريك في إعادة إعمار العراق

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس عن 
بن  حمد  الملك  زيارة  حققتها  التي  الكبيرة  االيجابية  بالنتائج  اعتزازه 
عيسى آل خليفة إلى جمهورية تركمانستان، معتبرا أّن "هذه النتائج 
سيكون لها بال شك األثر اإليجابي في تعزيز التعاون الثنائي في كافة 
القطاعات وزيادة حجم التبادل التجاري واالقتصادي وإتاحة الفرصة 

للقطاع الخاص في البلدين للدخول في مشاريع مشتركة".
وأشار ناس إلى أّن "مثل هذه الزيارات تساهم بشكل فعال في تعزيز 
أواصر التعاون بين البلدين الصديقين بشكل عام، والقطاع الخاص 
خاص،  بشكل  وغيرهم  وصناعيين  ومستثمرين  أعمال  رجال  من 
هذه  نتائج  تفعيل  إلى  بحريني  خاص  كقطاع  جانبنا  من  وسنسعى 

الزيارة للوصول إلى أرضية صلبة للنهوض بالعالقات االقتصادية بين 
االستثمارية  والفرص  المقومات  يمتلكان من  وأنهما  البلدين، خاصة 
ما يمكنهما بلوغ هذا الهدف، وتحقيق التكامل المنشود بين الجانبين 
والزراعة  المعدنية  والثروة  والطاقة  التحويلية  الصناعات  في مشاريع 

والسياحة والصيرفة اإلسالمية".
ودعا إلى االستفادة بشكل فعال من االتفاقيات االقتصادية التي تم 
التوقيع عليها على هامش الزيارة، والتي ستؤدي إلى نمو العالقات 

االقتصادية.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(
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