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(محمد ماهر)جانب من قص شريط االفتتاح

جانب من اجلمعية العمومية 

بيروت احتلت ٤١ في قائمة أغلى مدن العالم 

بيروت تحتل المركز الـ بيروت تحتل المركز الـ ٤١٤١ عالميًا ضمن قائمة أغلى مدن العالم عالميًا ضمن قائمة أغلى مدن العالم
العاصمة اللبنانية تساوت مع بروكسل ومدينة هونولولو في مستوى األسعار 

بيروت ـ د.ب.أ: قالت النشــــرة االسبوعية 
الصادرة عن مجموعة بنك بيبلوس اللبناني ان 
بيروت حلت في املرتبة ٤١ عامليا و٦ اقليميا في 
قائمة أغلى مدن العالم التي ضمت ١٤٣ مدينة 
على مســــتوى العالم و١٥ مدينة على مستوى 
املنطقة. وأشار التقرير ان بيروت كانت حتتل 
املرتبة الـ ٨٠ على مســــتوى العالم والسابعة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في 
تقرير عام ٢٠٠٨، في حــــني احتلت املركز ٦٣ 
عامليا واملركز اخلامس إقليميا وفق املؤشــــر 

نفسه في تقرير عام ٢٠٠٧. وجتري هذه الدراسة 
مقارنة بني أسعار ٢٠٠ ســــلعة في كل مدينة 
شملها املسح، وتشمل املقارنة تكاليف السكن 
والطعام وامللبس والسلع املنزلية. إضافة إلى 
املواصالت والترفيه، وقارنت كلفة السلع األعلى 
مســــتوى التي تعتبر مهمة ملوظفي الشركات 
الدولية العاملني في خارج بالدهم مثل أماكن 
الترفيه واملناطق السكنية الراقية. على الصعيد 
العاملي، اعتبر التقرير ان بيروت متساوية في 
مستوى األسعار مع بروكسيل في بلجيكا ومع 

مدينة هونولولو في الواليات املتحدة، وأقل من 
لوكسمبورغ وبرشلونة واجلزائر العاصمة وأكثر 
غالء من علماتي في كازخستان وميامي وسان 
بيترسبورج في روسيا. إقليميا، اعتبرت بيروت 
أقل غالء من دبي وأبوظبي وطهران واجلزائر 
العاصمة وأغلى من عمان والقاهرة والكويت 
وليماسول وكازابالنكا واملنامة والرياض وجدة 
وتونس، هذا وقد اعتمدت النشرة على املسح 
الذي أجرته شركة االستشارات العاملية «ميرسير 

هيومان ريسورس كونسالتنج».

في تقرير لبنك بيبلوس اللبناني الذي ضم في تقرير لبنك بيبلوس اللبناني الذي ضم ١٤٣١٤٣ مدينة على مستوى العالم و مدينة على مستوى العالم و١٥١٥ على مستوى المنطقة  على مستوى المنطقة 

«العالمية لخدمات الدفع اإللكترونية» تخطط 
للتوسع من خالل تأسيس شركة في البحرين

«مؤسسة البترول» تدشن تقنية
التواصل من خالل الڤيديو

«الوسول» تعقد اجتماعها
السنوي األول مع عمالئها المحليين

عقدت اجلمعية العامة العادية لشــــركة العاملية 
خلدمات الدفع اإللكترونية امس االول برئاسة نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة انتصار 
السويدي، وأوضحت السويدي خالل اجلمعية التي 
بلغت نســــبة احلضور فيها ٦٥٫٩٢٪ أن الشركة في 
سعي مستمر للمحافظة على تنفيذ استراتيجيات 
الشــــركة وحتقيق اخلدمة املرجوة بسعر تنافسي 
وجودة عالية جعلتها في مقدمة الشركات التنافسية 
ومحاوالتها الدائمة لتطوير منتجاتنا بشكل ساعدنا 
على توســــيع قاعدة عمالئنا. وعلى صعيد نشاط 
العمليات أوضحت السويدي أن الشركة جنحت في 
رفع جودة اخلدمات املقدمة للعمالء بالشــــكل الذي 
يحافظ على العالقات املثمرة معهم وتكوين سمعة 
طيبــــة ومميزة بني مقدمي اخلدمــــات وفتح فرص 
جديدة للحصول على عمالء جدد، ومازال التحدي 

في السوق قائما حيث بذلت الشركة اجلهود احلثيثة 
لالســــتحواذ على عمالء جدد على املستوى احمللي 

واالقليمي وافريقيا.
وأضافت السويدي أن عام ٢٠٠٨ شهد جناح الشركة 
في توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك املرموقة 
لتقدمي حلول الدفع اإللكتروني والتي ستؤتي ثمارها 
في السنوات املقبلة. واكدت السويدي أنه استكماال 
لسياسة الشــــركة املتعلقة بالتوسع اجلغرافي فقد 
قامت الشــــركة بتأسيس شــــركة جديدة في مملكة 
البحرين وقد متكنا من أن نحصل لتلك الشركة على 
رخصة من شركة ماستر كارد العاملية تخول الشركة 
رعاية البنوك واملؤسسات املالية للعمل حتت قطاعها 
وعليه أصبحت UPS احلليف اإلستراتيجي ملاستر 
كارد باملنطقة حيث ستفتح لها تلك اخلطوة املزيد 

من االسواق واملنتجات أمامنا.

البترول  دشنت مؤسســـة 
الرئيس  الكويتية حتت رعاية 
التنفيذي ســـعد الشويب امس 
تقنيـــة TelePresence لتواصل 
الڤيديـــو في القطـــاع النفطي 
الكويتي، لتصبح أول شـــركة 
تطبق هذه التقنية في الكويت 
والتي متثل أحدث تطبيق عملي 
ملفهوم التواصل اإلنساني عبر 
الشبكة وتتيح عقد االجتماعات 
واملؤمتـــرات بني عـــدة مواقع 
متباعدة بنقاء ودرجة وضوح 

عالية.
وجاء تطبيـــق هذه التقنية 
متاشيا مع رؤية املؤسسة في 
تطوير نظم تقنية املعلومات في 
املؤسسة وتوفير الوقت واجلهد 
وحتقيق وفرة في املصروفات 
التي تتكبدها املؤسسة في رحالت 

العمل الرسمية اخلارجية.
التقنيـــة اجلديدة  وتقـــدم 
جتربة فريدة لعقد االجتماعات 
واملؤمترات عن بعد بأســـلوب 
متقدم يوفر جميع مزايا االجتماع 
التقليدي وجهـــا لوجه، ودون 
أو املؤمترين  حاجة املجتمعني 

إلى ترك مواقع عملهم.
وأشاد الشويب بقدرة تقنية 
TelePresence علـــى نقـــل كل 
حركات اجلسم وتعابير الوجه 
وحملات العني ونبرات الصوت 

سعد الشويب وقيادات مؤسسة البترول خالل تدشني التقنية اجلديدة

للمشاركني في االجتماع من خالل 
تقنيات متطورة تنقل كل هذه 
التفاصيل مبواصفاتها وطبيعتها 
احلقيقية، مؤكدا «تشـــكل هذه 
التقنية اجلديدة مفهوما جديدا 
وعصريا فـــي جتربة التواصل 
اإلنســـاني وحتقـــق طفرة في 
التواصل التفاعلي عن بعد في 

القطاع النفطي».
وأضـــاف الشـــويب «تلبي 
هـــذه التقنية احلاجة املاســـة 
لدى مؤسسات العمل إلى إيجاد 
وســـيلة للتواصل بني أفرادها، 
النظر عـــن مواقعهم،  بصرف 
وعلى نحو يعطي اإلحســـاس 

بالتواجد في املكان نفسه، األمر 
الذي يعزز من فرص التواصل 
واملشاركة في بيئة العمل ورفع 
مستوى اإلنتاجية واالداء داخل 

القطاع النفطي».
وجتمع التقنية بني الصوت 
التفاعلية  والڤيديو والعناصر 
األخرى، وتوفر جتربة تواصل 
«شخصية» الطابع على الشبكة، 
ومت تطويرها بهدف تســـهيل 
التواصل واملشـــاركة  عمليـــة 
واالجتمـــاع والتفاعل بني كبار 
املسؤولني، على نحو يوفر سرعة 
االستجابة والتفاعل بني األفراد 

املجتمعني.

عقدت شركة الوســــول لصناعة شرائح الشتر 
اجتماعها السنوي األول مع عمالئها احملليني وذلك 
تواصال منها مع الســــوق احمللي للتعريف بأحدث 
منتجاتها وبخطوط اإلنتاج اجلديدة التي يتم إضافتها 
حاليا ملصنعها، وللتعريف باخلطط املســــتقبلية 
وإضافة منتجات جديدة إلى قائمة منتجاتها املعروفة 

في السوق. 
وبهذه املناسبة قال، املدير العام لشركة الوسول 

ناصر العيســــى ان املصنع والذي يعتبر األول من 
نوعه في الكويــــت ومنطقة اخلليج العربي بفضل 
اهللا يعتبر من أفضل املصانع على مستوى العالم 
من حيث جودة املواد اخلام ومن حيث التكنولوجيا 
األكثر تقدما، وان إنتاج املصنع ال يقتصر فقط على 
الكويت بل ميتــــد إلى منطقة اخلليج حاليا وإيران 
وشــــمال افريقيا على املدى القريب وتركيا ووسط 

أوروبا في املستقبل القريب.

عموميتها وافقت على جدول األعمال 

لتواصل شركات القطاع النفطي مع بعضها

الكساد ينحسر واالقتصاد األميركي 
يسير على طريق االنتعاش

جدة ـ رويترز: قال وزير اخلزانة 
األميركي تيموثي غايتنر إن اجلهود 
الكبيرة التي بذلــــت الحتواء األزمة 
املاليــــة العامليــــة بدأت فــــي حتقيق 
جناحات، وأقر بأن الواليات املتحدة 
تتحمل واجبا خاصا فيما يتعلق بدعم 

خطى االنتعاش االقتصادي.
وقال في تصريحات معدة مسبقا 
لالدالء بهــــا أمام الغرفــــة التجارية 
والصناعية بجدة «نظرا لدور الدوالر 
في النظام املالي العاملي والتأثير الكبير 
لالقتصاد األميركــــي على الظروف 
االقتصادية العاملية فإننا ندرك متاما 
أن الواليات املتحدة تتحمل مسؤولية 

خاصة».
ويســــعى غايتنر الذي وصل إلى 
الســــعودية الليلــــة املاضيــــة قادما 
من لنــــدن إلى طمأنــــة دول اخلليج 
العربية بأن الواليات املتحدة راغبة 
في استثماراتها وان أصولها املقومة 
بالدوالر آمنة، وسيتوجه غايتنر إلى 
أبوظبي باإلمــــارات العربية املتحدة 
اليوم وسيتوقف في باريس اخلميس 

املقبل.
وذكر غايتنر إن االقتصاد العاملي 
يواجه حتديات هائلة لكنه حتدث بنبرة 
تدعو لالطمئنان بشــــأن االحتماالت 
املستقبلية إذا استمر تقدمي دعم «ثابت 
وقوي ومستمر» إلى أن يقود االستثمار 
واإلنفاق اخلاص إلى حدوث انتعاش 

اقتصادي.
وأشــار الى إن اجلهود العاملية في 

مواجهــة الركود بدأت تؤتي ثمارهــا 
رغم بيانات من اوروبا أشــــارت إلى 
انتعاش ضعيف على أفضل تقدير، 
العاملي بدأت  الركــــود  مضيفا «قوة 
تنحسر، للمرة األولى منذ عدة فصول 
بدأ صنــــدوق النقد الدولي وعدد من 
احملللني مــــن القطاع اخلاص تعديل 
توقعاتهم بالزيادة بشــــأن النمو في 
النصف الثاني من العام احلالي وفي 
العام القادم». وأضاف أن من الضروري 
حتقيق االســــتقرار في النظام املالي 
األميركي وإصالحه وأوضح املساعي 
لعمل ذلك قائال «من غير املمكن حدوث 
االنتعاش دون إصالح املؤسســــات 
واألسواق الضرورية لتوفير االئتمان». 
وفيما يخــــص الواليات املتحدة قال 
إنه قــــد حدث بعــــض االنتعاش في 
األعمال وثقة املســــتهلك وإن حتسنا 
بدأ يطرأ على تكلفة وتوفر االئتمان 
الضروري، وقــــال غايتنر «كان ذلك 
التحسن ملموسا بدرجة أشد وجاء 
بسرعة أكبر مما توقع الكثيرون منا 
عندما كنا نعد تلك البرامج في ديسمبر 

ويناير».
وأضاف إن هذا أبطأ من االنتعاش 
املثالي «لكنه مع ذلك انتعاش»، وأضاف 
أنه عندما يتحقق االنتعاش ستتخلى 
الواليات املتحدة سريعا عن االجراءات 
التي اتخذتها وتسيطر  االستثنائية 
على العجز في ميزانيتها، ويفاقم منو 
العجز بالواليات املتحدة املخاوف بشأن 

قيمة الدوالر.

عاطف رمضان 
أكد املدير التنفيذي ملجموعة 
أوريجينال العاملية محمد املشلوم 
أن سوق العقار في الكويت يواجه 
حتديات مثل شح السيولة النقدية 
لدى معظم الشـــركات املطورة 
للعقـــار في ظل انقطاع خطوط 
االئتمان وانخفاض أسعار األسهم 
احمللية والعاملية، وعدم متكني 
مواطني دول املجلس واألجانب 

من متلك العقار في الكويت.
جـــاء ذلـــك خـــالل املؤمتر 
الذي عقدته الشركة  الصحافي 
أول من أمس مبناســـبة افتتاح 
معرض صكوك سرايا اخليران 
فـــي قاعة الراية الذي تســـتمر 
فعالياته ملدة ٣ أيام، حيث متنح 
هذه الصكوك ملالكها حق االنتفاع 
بالوحدة املعينة (الشاليه) لفترة 
معينة خالل السنة (أسبوع أو 
عدة أسابيع) وملدة زمنية محددة 

(عشرين سنة ميالدية).
وأضاف املشـــلوم أن هناك 
مجموعـــة من التحديـــات التي 
تقف في وجـــه عملية التطوير 
الكويت يأتي على  العقاري في 
رأســـها صعوبة متلك املواطن 
التشـــريعات  للعقار فـــي ظل 
احلالية، مشيرا إلى القانون رقم 
٢٠٠٨/٨ الذي مينع تداول العقار 
السكني ورهنه، وإفرازات األزمة 
االقتصادية احلالية وآثارها على 

سوق العقار.
وعن مشروع سرايا اخليران 
ذكر املشـــلوم أن فكرة املشروع 
املرتفعة  جاءت نتيجة للتكلفة 
الشـــاليهات  ألســـعار متلـــك 
املعروضة في السوق، وارتفاع 
أسعار التأجير ملعظم الشاليهات، 
إلـــى صعوبة احلصول  إضافة 
على حجز في املواسم والعطل 
الرسمية، وندرة األراضي السكنية 
أو الترفيهية املطلة على البحر، 

أهمها وقوعه على اخلور الثاني 
القريب من مدخل البحر، كما أن 
الشاليهات تتكون من ثالثة أدوار 
باإلضافة إلى تراس واسع ووجود 
مساحات خضراء شاسعة حول 

الشاليهات.
وأضاف أن هناك كراجا خاصا 
لعدد ٢ سيارة لكل شاليه، ويتمتع 
كل شاليه بواجهتني على األقل 
(حدائق ـ شارع)، كما أن هناك 
تنوعا في مناذج الشاليهات مبا 

يناسب جميع األذواق.
وأشار املشلوم إلى اخلدمات 
الكثيرة التي يقدمها املشـــروع 

التي تشمل:
خدمات فندقية (خدمة غرف 
وتنظيف يومي)، وخدمات أمنية 
على مدار ٢٤ الساعة، وخدمات 
نظافـــة للمنتجع بشـــكل دائم 
(حدائـــق، حمامات الســـباحة، 
الكهرباء  الشاطئ)، ومصاريف 
واملاء مجانا، ووجود مطعم يقوم 

موضحا أن املشروع املنتفع من 
االستفادة من الشاليه خالل الفترة 
العام بأسعار  التي يحددها من 
تنافسية دون احلاجة إلى تكبد 
التكاليف الكبيرة لتملك الشاليه 

أو للتأجير اليومي.
وأضاف املشلوم أن مشروع 
سرايا اخليران الذي يقع ضمن 
مشروع لؤلؤة اخليران «املرحلة 
األولى»، يعتبر باكورة مشاريع 
العاملية  مجموعة أوريجينـــال 
فـــي الكويت، وميثل املشـــروع 
العقاري األكثر طموحا وفخامة 
وتفردا بكل املقاييس، موضحا أنه 
يحتوي على ١٠٠ شاليه تتميز 
بإطاللة مميزة علـــى البحر مت 
تصميمها برؤية هندسية معمارية 
حديثة تضارع الشـــاليهات في 
الدول املتقدمة ســـياحيا مكانة 

وأجواء. 
وأشار املشلوم إلى أن املشروع 
يحتوي على مزايـــا عديدة من 

العربية  بتقدمي أشهى األطعمة 
والعاملية (خدمة الشـــاليهات)، 
وشبكة اتصاالت سلكية متطورة 
اإلدارة  الشاليهات مببنى  لربط 
للتمتـــع باخلدمات بســـهولة، 
ووجود عدد ٩ حمامات سباحة 
مكشوفة، مع توافر بعض حمامات 
الســـباحة الداخلية التي متنح 
اخلصوصية ملستخدمها، كما أن 
الشاليهات مؤثثة بأثاث  جميع 
فاخر ومزودة باألجهزة الالزمة 

لقضاء أمتع األوقات.
التي  املميزات األخرى  ومن 
يتضمنها املشروع وفقا ملا ذكره 
املشـــلوم أنـــه ال ينطوي على 
مخاطر عالية، نتيجة انخفاض 
أســـعار متلك العقـــار في ظل 
األزمة احلالية، كمـــا أن الباب 
مفتوح للجميع سواء مواطنني 
أم أجانـــب لشـــراء الصكوك، 
مما يوفـــر للمنتفع حق امتالك 
االنتفاع الدوري لفترات طويلة 

دون احلاجـــة للملكية الكاملة 
للعقار.

إلـــى أن  ولفـــت املشـــلوم 
صكوك سرايا اخليران تعتبر 
أداة استثمارية جيدة فضال عن 
أنها أداة استراتيجية ذات جدوى 
اقتصادية عالية، حيث انها تراعي 
الفعلي بعكس نظام  االحتياج 
التملك احلـــر، فحامل الصك ال 
التي يستخدم  إال باملدة  ينتفع 
فيها فعليا الشاليه خالل العام، 
وال يتحمل تكلفة األيام واألشهر 
التـــي يبقى فيهـــا العقار دون 
إشغال. كما أنها توفر املجهود 
والتكاليف اخلاصة بالصيانة 
الدورية للعقار وإصالح األعطال، 
وتوفر حلاملها معاناة احلجز في 
املواسم والعطل الرسمية، فتأكيد 

احلجز يكون سنويا.
وأوضـــح أن هناك عددا من 
احلقوق التي مينحها صك سرايا 

اخليران حلامله، وهي:
حق االنتفاع سنويا على أال 
يرحل لعام آخر، وحق التأجير 
واإلهداء للغير، وحق البيع أو 
التنازل للغير، وحق التوارث، 
وحق التغييـــر لفترة االنتفاع 
احملددة بالصـــك لفترة مماثلة 
لها وضمـــن نفس املجموعة أو 
أقل منها قيمة في نفس السنة 

امليالدية.
من جانبـــه أفاد املدير العام 
لشركة أوريجينال العاملية فواز 
العدواني بأن مشـــروع سرايا 
اخليران يعتبر األول من نوعه 
على مستوى الكويت، موضحا 
أن فكرة املشروع تأتي منسجمة 
وداعمة لتوجه صاحب السمو 
األمير فـــي حتويل الكويت إلى 
مركز مالـــي وجتاري، ولتثبت 
أن القطاع اخلاص الكويتي قادر 
على حتمل مسؤولياته في هذا 

اجلانب.

الجهود العالمية لمواجهة الركود بدأت تؤتي ثمارها رغم البيانات األوروبية الضعيفة 

المشلوم: صعوبة تملك المواطن للعقار تأتي ضمن مجموعة
تحديات تقف في وجه عملية التطوير العقاري في الكويت
صكوك سرايا الخيران أداة استثمارية وإستراتيجية جيدة ذات جدوى اقتصادية عالية

بمناسبة افتتاح معرض صكوك سرايا الخيران

أوباما يتوقع استمرار ارتفاع معدل البطالة

توقعات بفقد ٣٠ مليون وظيفة في الدول المتقدمة حتى نهاية ٢٠١٠

«جولدمان ساكس»: ٢٫٧ مليار دوالر أرباح الربع الثاني

انخفاض إنتاج السيارات بأوروبا في الربع األول ٣٥٪  

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس األميركي 
باراك اوباما امس انه يتوقع ان تستمر أرقام 
البطالة في الواليات املتحدة في االرتفاع في 
األشهر القادمة. وأبلغ اوباما الصحافيني في 
البيت األبيض بعد اجتماع مع رئيس الوزراء 
الهولندي يانبيتر بالكننده «سنســــتمر على 
األرجح في رؤية ارتفاع للبطالة لبضعة اشهر». 

وأضاف قائال «شــــهدنا بعض االستقرار في 
األســــواق املالية وذلك شيء جيد ألنه يعني 
أن الشركات ميكنها االقتراض وأن البنك تبدأ 
مجددا في االقراض». «ما رأيناه أيضا هو انه 
تاريخيا مع بــــدء التحرك إلى انتعاش ومنو 
ايجابي فإنه في العادة يتأخر التوظيف لبعض 

الوقت بعد ذلك».

برازيلياـ  رويترز: قال رئيس منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية امس ان من املتوقع ان تفقد 
الدول املتقدمة حوالي ٣٠ مليون وظيفة في الفترة 
من نهاية ٢٠٠٧ إلى نهاية ٢٠١٠.  وأضاف األمني 

العام للمنظمة اجنيل جوريا ان هذه اخلسائر 
في الوظائف هي باألساس نتيجة لألزمة املالية 
العاملية وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي والتي 
دفعت معظم االقتصادات املتقدمة الى الركود.

نيويوركـ  د.ب.أ: أعلنت مجموعة «جولدمان 
ساكس» املصرفية العمالقة بالواليات املتحدة 
امس أنها حققت أرباحا مدهشة بلغت ٢٫٧ مليار 
دوالر في الربع الثاني من العام املالي احلالي رغم 
استمرار تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.  
ويأتي حتقيق األرباح املرتفعة مخالفا للتوقعات 

السابقة وتعد األعلى منذ حتقيق أرباح قياسية 
في عام ٢٠٠٧. وســــجلت املجموعة املصرفية 
ومقرها نيويورك أرباحا بقيمة ملياري دوالر 
في الربع الثاني من العام املاضي.  وأصبحت 
املجموعة واحدة من البنوك التي حتقق أداء 

جيدا في ظل استمرار األزمة املالية. 

برلنيـ  د.ب.أ: حذرت «رابطة شركات صناعة 
السيارات األوروبية» امس من أنه من غير املرجح 
حدوث طفرة في قطاع السيارات باملنطقة قبل 
حلول العام املقبل في ظل انخفاض إنتاج املركبات 
بشكل حاد بنسبة ٣٥٪ في الربع األول من العام 
احلالي. وقالت: «بينما التزال التوقعات املستقبلية 
للنصف الثاني من عام ٢٠٠٩ غامضة، تشـــير 
التطورات احلالية إلى أن اإلنتاج رمبا ينخفض 

بنســـبة ٢٥٪ خالل عام ٢٠٠٩ بأكمله بالنسبة 
لسيارات الركوب ونسبة ٥٠٪ على األقل بالنسبة 

للسيارات التجارية».
وأظهرت أرقام الرابطة انخفاض إنتاج سيارات 
الركوب بنسبة ٣١٪ خالل الربع األول من العام 
احلالي مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، 
كما انخفض إنتاج الشاحنات الصغيرة بنسبة 

٥٧٪ والشاحنات الكبيرة بنسبة ٥٦٪.


