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عبدالناصر الصبيح 

عبدالعزيز املرزوق وليث املعمار يتوسطان فريقي عمل الشركتني عقب توقيع االتفاقية

مصطفى الشمالي مجتمعا بوكيلة وزارة املالية ورئيسة الوفد الكازاخستاني ناتاليا كورجوفا

موقع انفينيتي االلكتروني اجلديد

أكد على متانة العالقات الكويتية ـ الكازاخستانية

الشمالي: تنفيذ مشاريع الخطةالتنموية
مفتوح أمام الجميع بما فيها الشركات األجنبية

»إنفينيتي الكويت« تطلق موقعها الرسمي 
على شبكة اإلنترنت

أطلقت شركة عبد احملسن عبدالعزيز البابطني 
ـ الوكيل احلصري لسيارات انفينيتي في الكويت، 
موقع السيارات الرســـمي على شبكة اإلنترنت 
وهو www.Infiniti-Kuwait.com كخطوة جوهرية 
في إســـتراتيجية التطويـــر وتوفير خدمة أكثر 

مثالية.
يذكـــر أن املوقع يوفر معلومات شـــاملة عن 
العالمة اليابانية الرائدة ويلبي احتياجات الزائر 
احمللي من سهولة التصفح إلى اإلطالع على جميع 
تفاصيل الســـيارات املتاحة باللغتـــني العربية 

واإلجنليزية.
ويستطيع الزوار رؤية أحدث سيارات انفينيتي 
بأســـلوب مرئي ومالحي مذهـــل، يتخطى ما هو 

معهود في املواقع التقليدية بأشواط.
وســـيتم الكشـــف عن الطرازات اجلديدة في 
املوقع، بينما تعرض تصاميم العالمة التجارية 
وتكنولوجيتها ومزاياها بأساليب تفاعلية جديدة 

عبر اعتماد تكنولوجيا إنترنت جديدة.
ولقد عملت انفينيتي جاهدة على استثمار كامل 
ألفضل خبراتها في مجال اإلنترنت وتوحيدها في 

موقع واحد ال تشوبه املساومات.
ولـــم يكن هـــذا اإلجناز الرائـــد ليتحقق لوال 
التوسع العاملي املطرد الذي تشهده عالمة انفينيتي 
التجارية. مثلما تشكل سياراتها مصدر إلهام عند 
كل منعطف، سيكون املوقع اجلديد مصدر إلهام 

جديد لكل زائر له.

فواز كرامي 
قال وزير املالية مصطفى الشمالي ان تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية مفتوح امام اجلميع مبا 
فيها الشـــركات االجنبية مشيرا الى ان متويل 
اخلطة اخلمسية للدولة التي تقدمت بها احلكومة 
الى مجلس االمة مســـتمد من املوازنة العامة 
السيما ان سنة كاملة من برنامج عمل احلكومة 
متت تغطيتها وســـنقوم بتغطية بقية اخلطة 

من املوازنة«.
واضاف الشمالي في تصريح صحافي على 
هامش اجتماعه مع وكيلة وزارة املالية ورئيسة 
الوفد الكازاخستاني ناتاليا كورجوفا امس في 
مكتبه في وزارة املالية »انه من املبكر احلديث 
عن اثر اخلطة وانعكاساتها على سوق الكويت 
لالوراق املالية، قائال »انه من املبكر احلديث عن 
اثر اخلطة على السوق النها التزال حبرا على 
ورق ودعونا ننفذ اخلطوة االولى بالتعاون مع 

مجلس االمة ومن ثم ستلتمسون االثر. 
اما عن موضوع موقف »املالية« جتاه شكاوى 
االفصاح التي واجهتها احلكومة مؤخرا، اكتفى 
بالقـــول انه في غضون االيـــام القليلة املقبلة 

ستتضح الصورة بشكل افضل. 
وكشف الشمالي املالية عن ان الكويت تعتزم 
فتح املجال امام الشركات االجنبية لالستثمار 
وتنفيذ املشـــاريع االســـتثمارية والتنموية، 
مؤكدا على ان العالقات جيدة جدا بني الكويت 
وكازاخســـتان وهناك امكانيات وفرص جيدة 
للتعامل بني البلدين في مختلف املجاالت خاصة 
االستثماري، الفتا الى ان اجلانب الكويتي يقوم 
حاليا باالستماع للجانب الكازاخستاني لدراسة 

وتقييم املشاريع املقترحة.
ومن جانبه، قالت وكيلة وزارة املالية ورئيسة 
الوفد الكازاخستاني ناتاليا كورجوفا ان الزيارة 
تأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية 
في كال البلدين بهدف دعم التعاون املشـــترك 
بينهما مشيرة الى انه بالرغم من حداثة بروز 
كازاخســـتان اال انها متلك مقومات اقتصادية 
كبيرة جتعلها جديرة بالشراكات االقتصادية مع 

مختلف دول العالم وعلى رأسها الكويت.
وبينت كورجوفا ان كازاخستان حتمل معها 
في هذا االجتماع ملفات اقتصادية مهمة من شأنها 
تعزيـــز العالقات االقتصادية بـــني البلدين عبر 
قطاعات تنموية وخدماتية مختلفة، مضيفة ان 
االقتصاد الكازاخستاني يشهد استقرارا مشجعا على 
الرغم من تأثر العديد من الدول باالزمة االقتصادية 
العاملية، مشيرة الى ان احلكومة الكازاخستانية 
اعتمـــدت عدة اجراءات خففت مـــن وطأة االزمة 
العاملية وســـهلت على االقتصاد احمللي التماشي 

معها بنجاح ومن ثم جتاوزها.
وشددت على اهمية استغالل تنامي املؤشرات 
االقتصادية في كازاخســـتان في دعم التعاون 
املشـــترك بني البلدين حيث ان حكومة بالدها 
حريصة على فتح افاق اوسع مع الكويت السيما 
في املجال التجاري واملصرفي واالســـتثماري، 
مؤكدة ان اهم عوامل دعم جناح اعمال الدورة 
الثانيـــة ما مت حتقيقه في الـــدورة االولى من 
تطور والرغبة اجلادة من كال اجلانبني لتعزيز 

جناحات الدورة الســـابقة لتتم ترجمتها على 
ارض الواقع عبر مشاريع مشتركة تعود بالنفع 

على اقتصاد وشعب البلدين.
وفـــي نهاية اليوم الثاني مـــن زيارة الوفد 
الكازاخستاني للكويت، قام الوفد بزيارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت وهناك مت استقبالهم 
مـــن قبل مجلس ادارة الغرفة برئاســـة عضو 
مجلس االدارة عبدالوهاب الوزان الذي صرح 
عقـــب العرض الذي قدمه الوفـــد الضيف بأن 
الوفد عرض على اجلانب الكويتي عدة مشاريع 
استثمارية في قطاعات الصناعة والفندقة والنقل 

واملواصالت.
واضاف الوزان ان كازاخستان لديها مشاريع 
رائدة في االنتاج احليواني وزراعة القمح كما 
انها بلورت خطة خمســـية متتـــد حتى العام 
2014 وهـــذه اخلطة تضم عددا من املشـــاريع 
العمالقة من اهمها اقامة شـــبكة طرق متكاملة 
تصل كازاخستان بالدول املجاورة مثل الصني 
واالحتاد السوفييتي وتشمل ايضا انشاء مطارات 
دولية ومد انابيب غاز وخطوط للسكك احلديدية 
ومصانع للسيارات والقطارات واخرى لقطع 

الغيار.
وقال الوزان ان كازاخستان في طريقها لبناء 
نظام مصرفي اســـالمي لتلبية الطلب احمللي 
والعاملي على املنتجات املالية االسالمية وهذا 
يعنـــي بناء عـــدد من املؤسســـات واملصارف 
والشركات االستثمار االسالمية وهو ما ميثل 
فرصا للمســـتثمرين الراغبني في االســـتثمار 
في ذلك البلد، مضيفا ان كازاخســـتان تتمتع 
مبنظومة قوانني مشـــجعة لالستثمار ملواكبة 
التحول الكبير الذي عرفته لالنتقال من النظام 
الشيوعي االشتراكي الى اقتصاد السوق احلر 
وهذا التوجه يشجع الكثيرين من املستثمرين 
في منطقتنا لالستثمار هناك، وفي هذا االطار 
نحب ان نضيف ان كازاخستان تقدم عددا من 
احلوافز للمستثمرين على اراضيها مثل االعفاء 
الضريبي وتوفير االراضي بأسعار منخفضة 

عالوة على توفير البنية التحتية الالزمة.
واشار الوزان الى ان رجال االعمال الكويتيني 
الذين حضروا االجتماع اثاروا عددا من النقاط 
ومنها العقبات التي تعترض االســـتثمار في 
كازاخســـتان مثل بعد املســـافة وعدم وجود 
خطوط مواصالت منتظمة كما ال توجد معارض 
للمنتجات الزراعية والصناعية الكازاخستانية 

في الكويت. 
كما زارت كورجوفا نائب مدير عام الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية هشـــام 
الوقيان لبحث سبل التعاون املشترك واملشاريع 
التنموية التي ميولها الصندوق في كازاخستان 
وحضر االجتماع املدير االقليمي لدول جنوب 
شرق اسيا واحمليط الهادي وليد البحر وعدد 

من اخلبراء واملستشارين في الصندوق.
يذكر ان الوفد الكازاخستاني سيختتم زيارته 
غدا عقب التوقيع على احملضر النهائي العمال 
الـــدورة الثانية للجنة انشـــطة امس على ان 
تستضيف كازاخســـتان اعمال الدورة الثالثة 

للجنة. 

)أحمد باكير(

الديون السيادية وضعف الدوالر عقبات في وجه تعافي االقتصاد العالمي 

تعافي االقتصاد الكويتي في 2010 رهن بأسعار النفط 
 وقال إنه من بني العقبات األخرى التي تقف في وجه 
التعافي االقتصادي العاملي العجز املالي الضخم حوالي 
1.486 تريليون دوالر هذا العام، والعجز مرشح للتزايد 
خالل السنوات املقبلة، والذي يقدر بحوالي 2 تريليون 
دوالر في 2010، مشيرا الى أنه خالل العقد املقبل يتوقع 
ان يزيد العجز على 9 تريليونات دوالر وارتفاع الدين 
العام هو 12.268 تريليون دوالر من إجمالي الناجت احمللي 
14.3 تريليون، مشـــيرا الى ان الدين العام يزيد مبعدل 

3.85 مليارات دوالر يوميا. 
 وأشـــار الى أن ضعف الدوالر أمـــر طبيعي في ظل 
انخفاض معدالت الفائدة، وارتفاع عجز امليزانية، وهو 
أيضـــا أمر مرغوب فيه في ظل العجز الكبير في امليزان 
التجاري األميركي، كمـــا أن ضعف الدوالر في مصلحة 
الواليات املتحدة، وليس في مصلحة منافسيها في اوروبا 

واليابان. 
وأفاد برنانكي بأن االحتياطي الفيدرالي يتابع ضعف 
الدوالر، ولكنه لن يرفع أسعار الفائدة، يبدو أن أولوية 
اســـتمرار ارتفاع معدالت النمو أهم من تراجع الدوالر 

لدى صانع السياسة النقدية األميركي. 
 ولفت السقا الى أنه من بني العوامل الرئيسية استمرار 
اضطراب قطاع املـــال األميركي وارتفاع معدالت إفالس 
البنوك األميركية كما ارتفع عدد البنوك األميركية التي 
أعلنت إفالسها في العام املاضي الى 140 بنكا، ومنذ بداية 
العام احلالي وحتى يوم اجلمعة املاضي مت اعالن افالس 
4 بنوك أميركية، حيث أعلنت 3 بنوك أميركية إفالسها 
األسبوع املاضي كما بلغت القائمة غير الرسمية للبنوك 

املضطربة 582 بنكا.

 متسائال: ماذا ميكن أن ينتظر العالم إذا مت اإلعالن عن 
التوقف عن سداد دين دبي السيادي؟ رمبا تكون هناك 
مشكلة في 2011 حيث ان اليونان مرشحة ألن تتعرض 

لإلفالس وإجمالي الديون بلغ 400 مليار يورو. 
 واســـتدرك بالقول إن فشل اليونان غير مرجح ألن 
اليونان أكبر من أن يسمح لها باإلفالس، حيث ان إفالس 
اليونان ميكن ان يخلق مشكلة خطيرة لليورو، إذ البد ان 
تخرج اليونان أوال من اليورو قبل إعالن اإلفالس، رمبا ال 
تسمح املانيا لليونان باإلفالس، الفتا الى أن عجز امليزانية 

في اليونان بلغ 12.5% من الناجت احمللي اإلجمالي. 

عمر راشد 
توقع أســـتاذ االقتصاد في جامعـــة الكويت د.محمد 
السقا أن يشـــهد االقتصاد الكويتي في العشر سنوات 
املقبلة منوا استثنائيا لعدد من العوامل الرئيسية هي: 
املوافقة على املخطط الهيكلي للكويت مع املوافقة على 
خطة التنمية، ومعها ســـيبدأ بإذن اهلل عهد املشروعات 
الكبرى، االستقرار السياسي واألمني، تفعيل بعض الرؤى 
اإلســـتراتيجية مثل حتويل الكويت ملركز مالي، وأيضا 
كمركز جتاري، االرتفاع الكبير املتوقع في أسعار النفط 
اخلام بسبب الذروة النفطية، تطوير التعاون بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
 وقـــال الســـقا في النـــدوة التي نظمتهـــا اجلمعية 
االقتصادية، أول من أمس، بأن دول اخلليج هي اقتصادات 
صغيرة مفتوحة على اخلارج ودوراتها االقتصادية هي 
انعكاس للدورات اخلارجية، مستدركا بأن حتسن األوضاع 
اخلارجية رهن باستعادة أسعار النفط مستوياتها قبل 
األزمة حتى ميكن احلديث عن استعادة النشاط االقتصادي 

في الكويت. 
وأضاف السقا: حتى كل املؤشرات تشير إلى ان استعادة 
النشاط االقتصادي في العالم ستكون على شكل حرف 
V وهي حتى هذه اللحظة »هشـــة« وهناك من يعتقد أن 

الكساد سيعود مرة أخرى. 
 وقـــال إن النمو االقتصادي العاملي تعترضه العديد 
 Sovereign Debts من املشكالت أبرزها الديون السيادية
حيث ان هناك بعض املناطق الساخنة في اوروبا الشرقية 
سابقا بصفة عامة، وفي اليونان بصفة خاصة تعاني من 

مشكلة واضحة في ديونها السيادية. 

الصبيح: البنك حريص على االستمرار في موقعه المتقدم كأفضل البنوك

»إيميا فايننس«: »بيتك« أفضل بنك إسالمي بالشرق األوسط
وحتقيـــق معظـــم احتياجات 
العمـــالء ومتطلباتهـــم، فإن 
احلقائق تشير إلى أن منظومة 
النجاح في »بيتك« تتوافر لها 
من العوامل واألسباب ما يجعلها 

واقعا يوميا.
واعتبر أن مثل هذه اجلوائز 
ال متثل إال حتفيزا نحو مزيد من 
النجاح والتطلع إلى مستويات 
أفضل متكن من استقطاب شرائح 
جديـــدة من العمـــالء وتقدمي 
املزيد من اخلدمات واملنتجات 
مبا يســاهم في تعزيز احلصة 
السوقية وترســــــيخ مكانة 
الســـوقني احمللى  »بيتك« في 
املنافســـة  والدولي ومواجهة 
التي أصبحت تشمل كل مجاالت 

األعمال.

املستقبلية وتضعها أولوية دون 
أن تغفـــل أيضا الواقع احلالي 

لألسواق.
وتعليقا على اجلائزة قال 
مساعد املدير لقطاع االستثمار 
عبدالناصر الصبيح إن »بيتك« 
حريص على االســـتمرار في 
موقعه املتقدم كأفضل البنوك 
بشكل عام على كل املستويات، 
باإلضافة إلـــى تعزيز ريادته 
كأول واكبر البنوك اإلسالمية 
على مســـتوى العالم، مشيرا 
إلى حجم اجلوائز التي حصل 
عليها مؤخرا من جهات وهيئات 
مالية عديدة، وكذلك إلى استمرار 
التصنيفات االيجابية من وكاالت 
التصنيف العاملية الرئيســـية 
واالهم من ذلك ثقة العمالء التي 

يولـــي أهمية كبيـــرة لتدعيم 
حصته السوقية في كل األسواق 
احمللية والعاملية والتركيز على 
عوامـــل اجلودة فـــي اخلدمة 
والكفاءة في العنصر البشرى، 
واالهتمام بالعميل واالستماع 
آرائه ومقترحاته باعتبار  إلى 
النجاح يتحقـــق بقدر اكتمال 
عاملني مهمني هما رضا العميل 
وكفاءة املوظف، وبالتالي فكون 
»بيتك« مدرسة خرجت أجياال 
من القياديني وحتظى بسمعة 
مرموقة على مســـتوى العالم 
وتوفر خبرات متعددة من خالل 
عملها في أكثر من مجال، وألن 
»بيتـــك« األكثر من حيث عدد 
اخلدمات التـــي تزيد على 80 
خدمة تتسم بالتنوع والشمول 

تعتبر أفضل واهم اجلوائز على 
اإلطالق.

وقال الصبيـــح ان »بيتك« 
ومن خالل املنطلقات السابقة 

منحت مجلة امييا فايننس 
»أوروبا والشـــرق األوســـط 
وأفــريـقــيا« االقــتصـــاديـــة 
املتخصصـــة وتصـــدر مـــن 
لندن، بيـــت التمويل الكويتي 
»بيتـــك« جائـــزة أفضل بنك 
اســـالمى في الشرق األوسط، 
تقديرا لنجاحاته في مختلف 
املتواصل  املجـــاالت والنمـــو 
في أنشـــطته وأعمالـــه على 
الصعيدين االقليمي والدولي 
وفق رؤية صائبة وســـياسة 
مدروسة تنبع من متابعة دقيقة 
وحريصة لتطورات األسواق 
واســـتغالل الفرص بالطريقة 
األمثـــل، حيث ميضى »بيتك« 
فـــي خططه بخطـــوات واثقة 
تأخذ بعني االعتبار التطورات 

بتكلفة إجمالية تصل لـ 50 مليون دوالر

»المثنى لالستثمار« و»الخليج للتعمير« توقعان
اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير مشروع للتخزين

اعلنت شركة اخلليج للتعمير 
ومقرها مملكة البحرين وشركة 
املثنى لالستثمار ومقرها الكويت 
عن شـــراكتهما االستراتيجية 
لتنفيذ مشروع تخزين، املزمع 
تنفيذه فـــي البحرين وبعض 
الدول اخلليجية االخرى ليكون 
التخزين  اوائل مشـــاريع  من 

الذاتي في املنطقة.
وبهـــذه املناســـبة اعـــرب 
التنفيذي لشـــركة  الرئيـــس 
اخلليج للتعمير ليث املعمار عن 
سعادته بهذه اخلطوة مع شركة 
املثنى لالستثمار لتأتي مكملة 
للشراكات السابقة بني الشركتني، 

حيث حترص شركة تعمير دائما 
النوعية من  على تطوير هذه 
العالقات االســـتراتيجية مع 
شـــركاء العمل، وتكون مبنية 
الطرفني مبدى  الثقة بني  على 

اهمية العمل املشترك.
واضاف املعمار ان شـــركة 
تخزين ســـتوفر مســـاحات 
الذاتـــي لالفـــراد  للتخزيـــن 
واملؤسســـات وذلك لتخزين 
معدات واثاث املنزل، السيارات 
الثمينة، اجهزة الصيد، معدات 
القـــوارب وايضا  التخييـــم، 
امللفات والســـجالت  لتخزين 
اخلاصة باملؤسســـات، ويأتي 

ذلك من خالل توفير مساحات 
مناسبة تتراوح ما بني 2.5 متر 
مربع الـــى 30 مترا مربعا، في 
منشآت تتوافر بها درجة عالية 
من اخلدمات االمنية ومعدات 
الســـالمة من احلريق، كما أن 
منشآت تخزين ستوفر خدمات 
الدعم من معدات حتميل ونقل 
ومواقف سيارات، باالضافة الى 
املكاتب االدارية التي توفر جميع 
اخلدمات للمستأجرين من توفير 
معدات مثل الصناديق الورقية 
التغليف  والالصقات واوراق 

واالقفال وغيرها.
مـــن جانبه صـــرح املدير 

العام لشركة املثنى لالستثمار 
عبدالعزيز ناصر املرزوق »اننا 
نفخر بهذا التعاون مع شركة 
اخلليـــج للتعميـــر من خالل 
مشروع تخزين الذي يعتبر من 
املشاريع املبتكرة على مستوى 

منطقة اخلليج«.
واضاف املرزوق أن تكلفة 
املشروع تبلغ 50 مليــــون دوالر 
حيث ستقوم شـــركة تخزين 
بتنفيذه من خـــالل تطويره، 
وســـيكون مقـــرها في مملكة 
البحرين ومن ثم االنطــــالق 
الى دول خليجيـــة واقليمية 
اخرى لتلبي الطـــلب املتزايد 

لهذه النوعــيـــة من اخلدمات 
اللوجســـتية في املنطقة، كما 
ستساهم في تطوير مشاريع 
البنية التحتيـــة والصناعية، 
معبـــرا عـــن ثقــتـــه بجدوى 
املشروع وحاجة املنطقة الى هذه 
التخزين  النوعية من خدمات 

الذاتي.
وقـــد مثـــل شـــركة املثنى 
لالستثمار كل من عبدالعزيز 
الوقيان  املـــرزوق وعيســـى 
ومشاري اخلميس ومن شركة 
اخلليـــج للتعمير كل من ليث 
القطان واحمد  املعمار واحمد 

رمضان.

باكورة التنفيذ بالبحرين ثم بعض الدول الخليجية ليكون أول مشاريع التخزين الذاتي بالمنطقة
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