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هيرتوج: االقتصاد الكويتي بحاجة 

للمرونة واالنفتاح وتحرير رؤوس األموال 
محمود فاروق 

الفرنس����ي واخلبير االقتصادي  البروفيسور  استعرض 
العاملي ستيفن هيرتوج العالقة بني االنفاق احلكومي وحجم 
منو القطاع اخلاص في فترة الثمانينيات والعالقة الطردية 
الوطي����دة بني حجم االنفاق احلكوم����ي وحجم قطاع االعمال 
والدور الذي يلعبة االنفاق احلكومي للخروج من االزمة املالية 
ح����ني ذاك.  واوضح هيرتوج خالل الندوة التي أقامتها كلية 
العل����وم االدارية حول األزمة االقتصادية في دول اخلليج ان 
التغيير الكبير الذي حدث بني عامل االنفاق احلكومي وحجم 
قطاع االعمال اصبح اقل اعتمادا على االنفاق احلكومي، مبينا 
اهمية التغير الواقع في الوقت الراهن للداللة على ان االقتصاد 
الكويتي بدأ يأخذ ش����كل اقتصادات العالم االخرى من حيث 
االستقاللية. وتطرق هيرتوج عن اهمية تطور الدور احلكومي 
في ظل العوملة االقتصادي����ة وضرورة التركيز على عناصر 
االدارة الرش����يدة لتجنب هروب رؤوس االموال احمللية الى 
اخلارج والعمل على جذب املزيد من رؤوس االموال لتحويل 

الكويت الى مركز مال����ي وجتاري عاملي عمال برؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد. 

وشدد على ضرورة تشجيع املستثمر الكويتي واألجنبي 
باعتماد أس����لوب املرونة واالنفتاح وحترير رؤوس األموال، 
باالضافة إلى االس����تفادة من اخلبرات والكف����اءات العلمية 
واملتخصصة الوطنية من خالل وضع رؤية واضحة ميكننا 
من خاللها أن ننطل����ق على الطريق الصحيح، واالبتعاد عن 
البيروقراطية والروتني وعدم الثقة من قبل الشركات واملؤسسات 
التجارية الوطنية واالجنبية ال����ذي دفع الكثير من رؤوس 
األموال الوطنية للهجرة إلى خارج البالد واللجوء إلى استثمار 

أموالها في دول أخرى عربية وأجنبية غير الكويت. 
وأشاد بالدور الذي تلعبه رؤوس األموال الكويتية بخبراتها 
الوطنية وكفاءتها العالية خارج البالد والتي وضعت بصماتها 
في كل املجاالت االنشائية والعمرانية والسياحية وكذلك في 
مجال التصدير واالستيراد للمواد الغذائية وحتى في مجال 

التصنيع.

توقعات بتحسن »حذر« في األداء االقتصادي بالمنطقة
دبي � رويترز: قال مس����ؤولون تنفيذيون في عدد من 
ش����ركات املال والعقار في منطقة اخلليج ومصر لرويترز 
انهم واثقون بأن األس����وأ من تداعيات األزمة املالية قد مت 
جتاوزه، ولكن الكثير منهم ح����ذر من حدوث تقلبات في 
الطريق. وقال العضو املنتدب ألب����راج كابيتال مصطفى 
عبد الودود، لقمة رويترز لالستثمار في الشرق االوسط: 
»كانت سنة اس����تثنائية مليئة بالتقلبات السريعة. أنا ال 

أعتقد كثيرا اننا وصلنا الى منطقة أفضل حاال حتى اآلن 
على املستويني االقليمي والعاملي، ولكن أتوقع ان تتحسن 
الظروف«. وعلى نحو غير متوقع انتهت طفرة اسعار النفط 
التي امتدت الى ست سنوات بالنسبة ملنطقة اخلليج بسبب 
تداعيات األزمة املالية العاملية وتراجعت اسعار النفط من 

147 دوالرا للبرميل الى 23 دوالرا في شهر ديسمبر.
وألقت أزمة الس����يولة بظاللها الس����لبية على القطاع 

العقاري، خصوص����ا في دبي التي تعتب����ر مركز األعمال 
والس����ياحة في املنطقة، في حني تأثرت بنوك في املنطقة 
بش����دة جراء تداعيات إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد 
وأحمد حمد القصيبي واخوانه، ورغم تلك الظروف الصعبة 
اال ان هناك بوادر بعودة االستقرار للمنطقة. وقال رئيس 
الوزراء املصري احمد نظيف: »نعتقد ان األزمة تسير في 

اجتاه تدنيها الى القعر«.

»الوطنية لالتصاالت« تجري  السحب 
الشهري الـ 26 لـ »الرابح«

»بيت السيولة« يرعى المؤتمر الفقهي الثالث 
للمؤسسات المالية اإلسالمية

الوطنية لالتصاالت،  نظمت 
السحب الشهري ال� 26 من سلسلة 
سحوبات »الرابح« التي توجت 
عميل الوطنية محمد عبداحلميد 
ف���از باجلائزة  الذي  العوضي، 
الكبرى والتي تبلغ قيمتها 500 
دينار وهي عب���ارة عن رصيد 
تخابر مجاني يض���اف تلقائيا 

إلى مجموع رصيده. 
وقد بلغ إجمالي عدد الفائزين 
في الس���حب مائتي عميل فازوا 
بأرصدة تخابر مجانية. هذا وقد 
جرى السحب في املبنى الرئيسي 
للشركة بحضور ممثل عن وزارة 
التج���ارة وعبدالعزيز البالول، 
مدير العالقات العامة في الوطنية 

لالتصاالت.
 وكان���ت الوطنية قد أطلقت 
س���حب »الرابح« كعربون وفاء 
جتاه عمالئه���ا، ولكي متنحهم 
الفرصة للفوز والتواصل مجانا 

فقط ألنهم األفضل لها، ويستمر 
السحب على مدى عام كامل حيث 
سوف يجري في ال� 25 من كل شهر 
ليتوج مائتي فائز من العمالء، 
الى ذلك فان املجال مفتوح أمام 
جميع عمالء الوطنية للمشاركة، 
فمقابل كل خمسة دنانير ينفقونها 

املستمرة سواء كانت ايجابية أو 
سلبية وتقدمي يد العون واالرشاد 
ملساعدة مثل هذه املؤسسات على 
مقابلة التحديات اجلديدة التي 
تواجهها للنهوض بها ودعمها 
على االستقرار ومن ثم معاودة 

االنتاج والنمو.

في إعادة شحن أرصدة اخلطوط 
املسبقة الدفع أو تسديد القيمة 
ذاتها من فواتير اخلطوط اآلجلة 
الدفع سوف يدخلون تلقائيا في 
السحب..كما أن عمالء الوطنية 
ألكثر من عام فهم يتمتعون بفرص 
مضاعفة للربح عبر جتميع عدد 
أكبر من النقاط مبعدل )سنة+1( 

إلى رصيدهم للفوز.
وأكد البالول في هذه املناسبة 
على أن املجال متاح أمام جميع 
العمالء ليكون���وا من الفائزين 
وعل���ى أن مبادرة الوطنية هذه 
تأتي لتعزز استراتيجيتها جتاه 
عمالئها والتي ترتكز في محورها 
الرئيسي على متييزهم ومنحهم 
دائما األفضل سواء من اخلدمات 
أو املنتجات والعروض الريادية 
واحلصرية التي من ش���أنها أن 
تتوجهم عل���ى أنهم األفضل لها 

دائما.

أعلنت ش����ركة بي����ت إدارة 
السيولة لالس����تثمار رعايتها 
للمؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية اإلسالمية املقرر انعقاده في 
دولة الكويت في الثالث والرابع 

من شهر نوفمبر 2009.
 وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة عماد 
يوس����ف املنيع بأن شركة بيت 
إدارة الس����يولة أبدت اهتمامها 
باملؤمتر وباملواضيع املطروحة 
فيه وخصوصا انها تأتي في ظل 
العاملية  األوض����اع االقتصادية 
واحمللية الصعبة التي تعيشها 
مجموعة كبيرة من املؤسسات 
والشركات املالية واالستثمارية 
في الكويت وفي املنطقة، ولهذا 
س����يحاول املؤمت����ر والقائمون 
عليه واحملاض����رون املتميزون 
التط����رق لها  املش����اركون فيه 
من املنظور اإلس����المي الشامل 
في محاول����ة ملواكبة التطورات 

 وأبدى املنيع إعجابه بالتعاون 
الذي رآه من املشاركني باملؤمتر 
باملوضوع����ات  واهتمامه����م 
املطروحة كونها تناقش أمورا 
وأوضاعا حيوي����ة وضرورية 
لهذه املؤسس����ات الت����ي تعمل 
ضمن منظومة االقتصاد اإلسالمي 
والبحث عن حلول لها وتقدمي 
يد العون للشركات التي تواجه 

مشاكل مالية. 
وبني دور ش����ركة بيت إدارة 
الس����يولة م����ن ه����ذا املنطلق 
واجلهد املبذول لتقدمي احللول 
واالستش����ارات للعديد من هذه 
الش����ركات ف����ي محاول����ة منها 
لدعم االقتص����اد الوطني وحل 
مش����اكل هذه الشركات استنادا 
الى اخلبرات العملية الس����ابقة 
العالية  الفني����ة  واالمكاني����ات 
واملهارات االحترافية العاملية التي 
املتميز  الطاقم االداري  ميتلكها 

للشركة.

أراٍض بسلطنة عمان القت إقبااًل شديدًا وبأسعار تنافسية

الفضلي: المعرض الدولي للعقار السادس أثبت نجاحه
القت مشاركة شركة السلطنة العقارية في 
املعرض الدولي للعقار السادس والذي أقامته 
ش���ركة آنة جروب خالل الفترة من 26 � 29 

أكتوبر جناحا كبيرا في مبيعات الشركة.
صرح بذلك نائ���ب رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام فيصل الفضلي الذي أعرب عن 
سعادته للمشاركة في هذا املعرض الذي يعكس 
مدى التطور املتس���ارع في جذب العديد من 
الشركات العقارية باالضافة إلى رواج سوق 
العقار في دول املنطقة والكويت حتديدا على 

الرغم من االزمة املالية التي نعيشها.
وقدمت شركة الس���لطنة العقارية خالل 
فترة املعرض عدة مش���اريع وبالتحديد في 
س���لطنة عمان حيث طرحت أراضي سكنية 
مميزة في والية املضيبي في املنطقة الشرقية 

مبساحات مختلفة تبدأ من 600م2 وتتميز هذه االراضي بقربها 
من املناطق الس���كنية وقربها من الشارع العام حيث تبعد فقط 
200م تقريبا كما تبعد عن مركز الوالية 5 كم تقريبا باالضافة إلى 
أراضي أخرى في محافظة الباطنة وبالتحديد في والية السويق 

وبالق���رب من البحر وتعتب���ر هذه االراضي 
كاملة اخلدمات والبنى التحتية مشددا على 
أس���عار هذه االراضي كانت مبثابة املفاجأة 
لزوار املعرض خصوص���ا في ظل االوضاع 
االقتصادية احلالية والتي تعد فرصة حقيقة 

للراغبني في االستثمار االمثل.
وبني الفضلي أن الشركة أيضا وألول مرة 
في السوق الكويتي قد عرضت وحدات )شقق 
س���كنية( في والية العام���رات في العاصمة 
مسقط وذلك مبساحات مختلفة وبتسهيالت 
بالدف���ع تصل لغاية س���نتني وضمان إيجار 

يصل لغاية %10.
وفي ختام تصريحه اشار الفضلي إلى التقدم 
الهائل والسريع في عدد املشاريع التنموية في 
سلطنة عمان والتي تقدر قيمتها باملليارات 
كما أنها تشتمل على مطارات دولية وداخلية ومشاريع سياحية 
ضخمة في مختلف احملافظات ومش���اريع خدماتية أخرى، مما 
يؤكد على املستقبل الزاهر واالستثمار اآلمن جلميع مستثمري 

السلطنة.

أعلن مهندس اإلنتاج 
األول في ش���ركة »جلف 
سات« فؤاد حيات افتتاح 
أحدث استديو تلفزيوني 
في الكويت مزود بجميع 
التكنولوجي���ا  وس���ائل 
املتقدم���ة عاملي���ا وجهز 
التي  بجميع اإلمكانيات 
القنوات  حتتاجها جميع 

التلفزيونية.
 وصرح حي���ات بأن 
»جلف سات« تهدف من 
خالل افتتاح هذا االستديو 
إلى دعم ومساندة جميع 
الفضائي���ة،  القن���وات 
وتوظي���ف التكنولوجيا 

احلديثة لتقدمي خدمة متميزة في مجال اإلنتاج 
التلفزيوني، والفني والتصوير س���واء تلك 
التي تبث على الهواء مباش���رة أو التي يتم 
تسجيلها وإذاعتها، مشيرا إلى أنه مت جتهيز 
االستديو اجلديد بجميع املستلزمات احلديثة 
من كاميرات وإضاءة ووحدات انتاج متميزة، 
باإلضافة إلى استديو صوت متكامل، والترجمة 
من خالل فنيني مت تدريبهم على أحدث وسائل 

التكنولوجيا التلفزيونية.
 وأضاف حيات ان االس���تديو اجلديد ال 
يستخدم تقنية اإلنتاج على أشرطة ممغنطة، 
وإمنا يتم استخدام الكمبيوتر مباشرة مما 
يوفر الكثير م���ن التكلفة والوقت واجلهد، 
وتضيف إلى العمل دقة وس���رعة عاليتني، 

وهو ما يتطلبه اإلنتاج 
التلفزيون���ي احلدي���ث 
واملتميز ليكون قادرا على 
املنافسة والتميز، خاصة 
في ظل التقدم الس���ريع 
وغير املسبوق في تقنية 
التصوير واملونتاج وكل 

الوسائل األخرى.
 وأكد حي���ات أن هذا 
االستديو بجميع إمكانياته 
أصبح متاحا أمام جميع 
والقن���وات  الش���ركات 
التلفزيوني���ة احمللي���ة 
والفضائية س���واء للبث 
املباش���ر على الهواء، أو 
التس���جيل واملونت���اج 
وجميع وس���ائل اإلعالن والدعاية، مشيرا 
إلى البث املباشر من خالل األقمار الصناعية 
التي متلكها الشركة سواء داخل الكويت أو 
خارجها، ومؤكدا توافر جميع اإلمكانيات سواء 
الفنية أو البش���رية ملساعدة الشركات على 

اختالفها في تنفيذ جميع متطلباتهم. 
وأشار حيات إلى أن »جلف سات« لديه��ا 
تصور مس���تقبلي لالستحواذ على حص��ة 
متميزة تتناس���ب م���ع إمكانيات الش���ركة 
وقدراته��ا في السوق احمللي، باإلضافة إلى 
األس��واق اإلقليمية والعربية املجاورة وذلك 
من خ��الل مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا 
واحلص��ول عليها لتقدمي أفضل خدمة لعمالء 

الشرك��ة.

حيات: »جلف سات« تفتتح 
أحدث استديو بث مباشر على الهواء 

»الصندوق الكويتي« 
يشارك في ملتقى 

الكويت المالي
 كونا: أعلن الصن����دوق الكويتي 
العربية عن  للتنمي����ة االقتصادي����ة 
مشاركته في ملتقى الكويت املالي املقرر 
في االول من نوفمبر املقبل برعاية سمو 
الش����يخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ويستمر يومني.
وقال الصندوق في بيان صحافي 
أم���س ان���ه سيش���ارك ايضا في 
املعرض املقام على هامش امللتقى، 
حيث خصص جناحا الس���تقبال 
الزوار وعرض أحدث املطبوعات 
واإلصدارات للتعري���ف بجهوده 
االمنائية ف���ي الدول التي يتعاون 
معها منذ انشائه عام 1961 وحتى 

اليوم.
ويناقش امللتقى التحديات غير 
التي تواجه الصناعة  املس���بوقة 
املصرفية العربية التي تبدأ باخلسائر 
املباش���رة التي جنمت عن األزمة 
املالية الدولية وتأثير اخلسائر التي 
أصابت عمالءها واحتماالت تباطؤ 
الربحية  حركة املشاريع وتراجع 
املتوقعة في  والتحوالت اجلذرية 
القانونية والرقابية للعمل  االطر 

املصرفي واالستثماري.
يذكر ان امللتقى تنظمه مجموعة 
االقتصاد واألعم���ال بالتعاون مع 
البنك املركزي واحت���اد مصارف 

الكويت.

عبدالعزيز البالول

عماد املنيع

فيصل الفضلي

فؤاد حيات

 )سعود سالم(ستيفن هيرتوج خالل محاضرته 

»التجارة« تدرس رفع نسبة الداللة 
بواقع 0.25% لتصبح %1.25

عمر راشد
علم����ت »األنباء« م����ن مصادرها ان 
وزارة التج����ارة ت����درس حاليا تعديل 
نس����بة السمسرة من 1 الى 1.25% بواقع 
1% للدالل و0.25% تذهب عمولة للمقاصة 
العقارية. ولفتت املصادر الى ان نسبة 
0.25% تذهب الى شركة املقاصة العقارية 
لالس����تفادة منها في االستعداد الطالق 
الذي تعتزم الشركة  العقاري  املؤش����ر 
اطالقه في الفترة املقبلة.  وبينت ان اقتراح 
رفع نسبة الداللة الى 2% اليزال مطلب 
احتاد السماسرة وذلك في اطار املعاملة 

باملثل على مستوى دول اخلليج، حيث 
يتم تطبيق النسبة بواقع 2% في البحرين 
توزع 1% على البائع و1% على املشتري.  
واضافت ان نس����بة الداللة املقترحة %2 
سيتم توزيعها بواقع 1.5% للدالل و%0.5 
للمقاصة العقارية على ان يتم توزيعها 
مناصفة بني البائع واملش����تري. وكانت 
مصادر في وزارة التجارة قد اوضحت 
ل� »األنباء« في وقت س����ابق ان تطبيق 
نسبة ال� 2% بات صعبا في ظل الركود 
الذي يشهده السوق العقاري في الوقت 

الراهن.

مصادر: فلتان المعارض العقارية يزيد من حاالت 
الغش وحصرها في شهرين يمّكن من رقابتها!

عمر راشد
أوضح����ت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان 
االنتقادات املوجهة نحو قرارات التجارة املنتظر 
صدورها في الفترة املقبلة، بخصوص تنظيم 
السوق العقاري ال مبرر لها، مستدركة بأن 
القرارات لم تظهر بعد وهي معنية في األساس 
بتنظيم السوق العقاري وادائه على مستوى 
البائع واملشتري. ولفتت املصادر الى ان حصر 
اقامة املعارض العقارية في شهرين بالسنة 
يعد من بني االمور املنظمة للقطاع العقاري 
الذي يعاني فلتانا في اقامة املعارض العقارية 
والتي حتدث فيها عملي����ات تدليس وغش 

وحاالت باجلملة يتعرض لها املواطنون وال 
جتد وزارة التجارة ضوابط ملنعها.

ورأت املص����ادر ان تنظي����م موعد اقامة 
املعارض العقارية يزيد من الرقابة والتدقيق 
على الش����ركات العقارية التي تقوم بعرض 

قسائمها والعقارات في الداخل واخلارج.
واشارت الى ان هناك الكثير من الشكاوى 
الت����ي ترد الى ال����وزارة بخصوص عمليات 

تدليس واضحة في بيع القسائم باخلارج.
واوضحت ان قرار تنظيم املعارض العقارية 
مت بالتنسيق مع جلنة في البلدية وان القرار 
لو خرج بتلك الصورة فسيكون امرا جيدا.


