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عروض مستمرة وجوائز من برجر كنج و13 فائزًا في األسبوع الثالث

أق���ام مطع���م )برجر كن���ج   - الكوي���ت( أروع العروض 
الش���يقة قدم من خاللها الف���رص للعديد من الزبائن بربح 
جوائز قيم���ة وذلك في أربع س���حوبات أس���بوعية. وقد 
أجري���ت ه�ذه العروض لألس���بوع الثال���ث يوم اخلميس 
األول من يوليو اجلاري ف���ي مطعم برجر كنج الكائن في 
الس���املية في أجواء مميزة تخللها املرح، حيث مت السحب 
الثال���ث على ع���دد )13( جائ���زة قيمة وذل���ك في حضور 
ممث���ل وزارة التج���ارة والصناع���ة - املفت���ش التجاري 
السيد جاس���م الهاجري. وتخلل احلفل املوسيقى الرائعة 
واملس���ابقات املتنوع���ة للكبار والصغ���ار وجوائز فورية 
جلميع املتواجدين في املطعم، كما قامت شخصيات برجر 
كن���ج احملببة لدى أطفالنا األعزاء أي كيو )IQ( مبش���اركة 
األطفال في املس���ابقات وتقدمي الهدايا لهم، مما أضفى على 
اجلو روح البهجة والس���عادة. وأعلن بعد انتهاء السحب 
عن اجلوائز وأس���ماء الفائزين كالتالي: شاش���ة أل س���ي 
دي 52 بوصة وربحها الس���يد محم���ود عامر خربيط، آلة 
رياضي���ة من جو س���بورت وربحها الس���يد عاصم أحمد 

صالح، آي فون وربحه السيد وليد مشعل صياح العنزي، 
الب توب توش���يبا وربحه السيد عباس مبارك غلوم علي، 
قس���يمة ش���رائية بقيمة 200 دينار كويتي وربحها السيد 
سعيد منعة، قس���يمة ش���رائية بقيمة 200 دينار كويتي 
وربحتها السيدة عايدة محمد، قسيمة شرائية بقيمة 200 
دينار كويتي وربحها السيد فهد هايف املطيري، الب توب 
توش���يبا وربحه الس���يد عبد الرحمن عادل العميري، آلة 
رياضية من جو سبورت وربحها السيد عبد العزيز فارس 
كامل برغش، آي بود وربحه الس���يد ج���راح عبد الرحمن 
صالح الغضوري، رحلة الى دبي لش���خصني مع إقامة ملدة 
يومني وربحها الس���يد أحمد س���الم فهد الهاجري، طاولة 
بلياردو وبينج بوجن وربحها السيد بدر ناصر عبد الرحمن 
الكرجي، شاشة أل سي دي 32 بوصة وربحه السيد نويل 
كاباروس. واجلدير بالذكر أن السحب الرابع واإلخير على 
عدد )15( هدية جديدة سوف ُيقام اإلثنني الثاني عشر من 
يوليو في برجر كنج البالجات حيث س���يتم توزيع هدايا 

مجانية للكبار والصغار من الزبائن احلاضرين.
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لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تصدر تقريرها السنوي الخامس

»سهولة الحصول على التمويل« تحد جديد أمام 
مؤشر التنافسية .. والروتين يسيطر على قطاع األعمال

فواز كرامي
أصدرت جلنة الكويت الوطنية 
الس����نوي  للتنافس����ية تقريرها 
اخلامس أمس الذي وضع حتديات 
جديدة أمام الكويت لتتبوأ مركزا 
متقدما في تصنيف املؤشر العاملي 
للتنافسية بعد ان احتلت املرتبة 
األخيرة ف����ي التقرير األخير بني 

دول اخلليج العربي.
وبعد ان تراجع ترتيب الكويت 
م����ن املرتبة 30 في عام 2007 الى 
املرتبة 39 في العام املاضي كشف 
التقرير اجلديد عن مجموعة من 
التحدي����ات اجلديدة امام حتقيق 
ترتيب جديد ومتقدم في املؤشر 
العامل����ي تضاف ال����ى التحديات 
السابقة التي تكلمت عنها التقارير 

املتخصصة السابقة.
التقرير اخلامس عن  وكشف 
احتالل »س����هولة احلصول على 
التمويل« املرتب����ة الثالثة كأكثر 
العوامل تعقيدا في ممارسة انشطة 
األعمال في الكويت خالل السنوات 
املالية  املاضية بس����بب االزم����ة 
العاملية التي ب����دأت أواخر العام 
2008. ليضاف الى البيروقراطية 
والفساد ووجود قوة بشرية غير 

مؤهلة فنيا وتعليميا.
وق����ال رئيس جلن����ة الكويت 
الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد 
في مؤمت����ر صحافي عقد في مقر 
اجلمعي����ة االقتصادي����ة امس ان 
هدف التقرير توفير أدوات قيمة 
للمساعدة في صياغة السياسات 
االقتصادي����ة وتوجي����ه قرارات 
االس����تثمار باإلضافة الى توفير 
منتدى للتواص����ل والتقييم بني 
مختلف املختصني لتسهيل تطبيق 

برامج االصالح االقتصادي.

الى ان اللجنة قامت باس����تطالع 
رأي ش����ريحة عريضة من رجال 
االعمال أثبتت ان التصنيف باجتاه 

التحسن. 
وتطرق د.الفرس الى التقرير 
مبين����ا ان العوام����ل املؤثرة على 
محددات التنافسية تقوم على 12 
ركنا حيث قامت اللجنة بتجميع 
االركان في ثالثة مؤشرات فرعية 
هي مؤشرات التطلبات األساسية 
ومؤشر معززات الكفاءة ومؤشر 

عوامل االبتكار واجلودة.
وبنينّ الف����رس ان اجلزء االول 
من التقرير يتناول العوامل األكثر 
تعقيدا ملمارسة انشطة االعمال في 
الكويت والتي مت حتديدها من خالل 
استفتاء آلراء رجال االعمال حيث 
البيروقراطية  احتلت االجراءات 
احلكومي����ة الترتيب االول كأكثر 
العوامل تعقيدا واحتلت اللوائح 
املقيدة للعمل املركز الثاني كأكثر 
العوامل تعقيدا ملمارس����ة العمل 
التجاري، فيما يأتي الفساد كأحد 
أكث����ر العوامل تعقيدا ملمارس����ة 
انشطة األعمال بترتيب يتراوح 

بني الثالث والسادس.
واس����تعرض الف����رس اجلزء 
الثالث للتقرير واتلذي يتناول أهم 
املالمح األساسية ومستهدفات خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للكويت حتى عام 2014 باعتبارها 
احد األدوات املنهجية لترجمة الرؤى 
واألهداف االس����تراتيجية للدولة 
خالل العقود القادمة والتي اقرها 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
الكويت  والتي تستهدف حتويل 
الى مركز مال����ي وجتاري جاذب 
لالستثمار يقوم فيه القطاع اخلاص 

بقيادة النشاط االقتصادي.

التقرير  ان  الراش����د  وأضاف 
يتضمن بعض التحديات احلقيقة 
املتعلقة بالتنافسية واالصالح في 
الدول����ة تنفيذ خطة  ظل اعتزام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
مشيرا الى املساهمة الفنية لكلية 
الكويت  االدارية بجامعة  العلوم 

في إعداد التقرير.
وأوض����ح ان وض����ع الكويت 
التنافسي بحسب مؤشر التنافسية 
العاملية شهد تغيرات نسبية على 
مدى الس����نوات اخلمس املاضية 
حيث شهد ترتيب الكويت حتسنا 
في عامي 2006 و2007 فيما شهد 
تراجع في العامني املاضيني لتحتل 

الكويت املرتبة 39.
وبني الراشد ان الكويت تتمتع 
مبكامن قوة اقتصادية من شأنها 
أن تعزز موقع الكويت في مؤشر 
التنافسية العاملية كوفرة املوارد 
املالية والفائض بامليزانية واستقرار 
السياسات النقدية باالضافة إلى 
البنوك احمللية ذات املتانة العالية 

الدولة  وانخفاض ف����ي مديونية 
باالضافة الى مستوى دخل مرتفع 

للفرد.
ولفت الى وج����ود العديد من 
مكامن الضعف الواجب مواجهتها 
كانخفاض جودة التعليم وتدني 
مس����توى البح����وث والتطوي����ر 
واالبتكار وانخفاض فاعلية مجالس 
ادارات الشركات وضعف االعتماد 
على االدارة احملترفة في املؤسسات 

والشركات.
وقال الراشد ان أهم التحديات 
التي  االقتصادي����ة واالجتماعية 
الكويت في املستقبل  س����تواجه 
تتمثل في توفي����ر اكثر من 250 
الف فرصة عمل خالل الس����نوات 
الكويتي  القادمة للشباب  العشر 
واكثر م����ن 600 الف وظيفة على 
مدى عشرين عاما الفتا إلى ضرورة 
خلق وظائ����ف منتجة ذات قيمة 

مضافة لالقتصاد الكويتي.
وأكد على ضرورة االبتعاد عن 
منط االنفاق احلالي واالستهالك غير 

املنتج والعمل على بناء اقتصاد 
متنوع مبعدالت عالية ومستدامة 
واالستفادة من الفرصة التاريخية 
بوجود موارد مالية آتية من مصدر 
ناضب باإلضافة إلى مواجهة اخللل 
في التركيبة السكنية كتحد إضافي 

لالقتصاد الكويتي.
واعتب����ر الراش����د ان حتقيق 
النجاح في تنفيذ برنامج اإلصالح 
)اخلطة التنموية( يتطلب توافر 
االدارة املهنية في القطاع احلكومي 
ومؤسسات القطاع اخلاص وتطوير 
قوانني وقواعد احملاسبة واجلزاء 
والثواب من اجل االلتزام بالعمل 
ورفع مستوى االنتاجية والتعجيل 
في اص����دار تش����ريعات محاربة 
الشفافية  الفساد ورفع مستوى 

في العمل.
من جانبه، توقع د.رياض الفرس 
حتقيق الكويت تصنيفا أفضل من 
العام السابق في مؤشر التنافسية 
العاملية بسبب إطالق خطة التنمية 
وإقرار قانون التخصيص، مشيرا 

»إيكويت« تستضيف البنوك المشاركة في تمويل مصانعها
قال نائب رئيس ش���ركة ايكوي���ت للبتروكيماويات 
للش���ؤون املالية عبدالكرمي مب���ارك ان البنوك احمللية 
والعاملية ش���ركاء في صفقات متويل مصانع الش���ركة 
وكذلك منشآت شركة ايكويت 2 وذلك بقيمة توازي 3.8 

مليارات دوالر.
ومبناس���بة استضافة ش���ركة ايكويت ملجموعة من 
البنوك احمللية والعاملية في جولة تعريفية شاملة ملصانع 

البتروكيماويات في منطقة الش���عيبة الصناعية، قال 
مبارك: هذه الشراكة ساهمت في أكبر مبلغ متويل للقطاع 
الصناعي اخل���اص في الكويت مبش���اركة أكثر من 30 

مؤسسة مالية محلية وخارجية.
وأش���ار مبارك الى ان هذا التمويل جزء من الشراكة 
الشاملة بني ش���ركة ايكويت والبنوك التي تلعب دورا 
حيويا في تأسيس واس���تدامة املشاريع التنموية بكل 

انواعها، خصوصا الصناعية التي تعد وس���يلة ال غنى 
عنها في سبيل تنويع مصادر دخل الكويت.

وتضمنت االس���تضافة كال من بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي وسيتي بنك ورويال بنك وبنك 
س���كوتالند وبنك سوسايتي جنرال وبنك اتش اس بي 
سي واملؤسسة العربية املصرفية وبنك املشرق والبنك 

العربي.

»الوطنية لالتصاالت« تطرح
بالك بيري بأسعار تبدأ من 6 دنانير

طرح���ت ش���ركة الوطني���ة 
لالتصاالت حالي���ا أجهزة بالك 
بيري ضمن باقة عروض جذابة 
تتضمن شهر اش���تراك مجانا، 
إضاف���ة إل���ى اثنني م���ن أفضل 
التطبيقات مجانا، وكل هذا وأكثر 

بقيمة 6 دنانير فقط. 
وكجزء من خط���ة األهداف 
املوضوعة خلدمة عمالئها، بتقدمي 
الع���روض املمي���زة واخلدمات 
املمت���ازة، يس���تطيع عم���الء 
الوطنية لالتصاالت اآلن امتالك 
أجهزة بالك بيري واالس���تمتاع 
بخدماته بالتقس���يط على مدى 

سنة واحدة.
وبهذه املناس���بة صرح مدير العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول قائال: 
»الوطنية حترص دائما على أن تكون الرائدة في 
توفير العروض املذهلة وحتطيم األس���عار غير 
املتوقعة، ومن أولوياتنا أن نكون دائما عند حسن 

ظن العمالء بن���ا، بأن نقدم لهم 
املنتجات  مجموعة متنوعة من 

واخلدمات«.
وأضاف: »مع هذه العروض 
الوطنية لالتصاالت  استطاعت 
أن جتعل أجه���زة البالك بيري 
في متناول جميع العمالء بأقل 
األسعار املوجودة في األسواق، 
ومع خطة دفع باألقساط سهلة 

ومرنة«.
وفي ظل ازدهار وتنامي سوق 
البالك بيري في الكويت، أكدت 
الوطني���ة أن م���ن أولوياتها أن 
جتعل عمالءها دائما مطلعني على 
أحدث جتهيزات وخدمات البالك بيري املطروحة 
في األسواق بكامل املواصفات وبأسعار رمزية ال 
تتجاوز 15 دينارا كويتيا، لكن ليس بالدفع نقدا، 
إمنا عن طريق خدمة الدفع اآلجل باألقساط التي 
يقدمها العرض على موديالت جيميني 6 دنانير، 

جافيلني 7 دنانير، وأونيكس 12 دينارا.

يساهم بأكثر من 75 مليار دوالر من ناتج المنطقة ويوفر نحو 1.1 مليون وظيفة

»ضمان االستثمار«: استثمارات عربية 
ضخمة متوقعة في قطاع النقل الجوي 

أوضح التقرير السنوي ملناخ 
العربية  ال����دول  االس����تثمار في 
لعام 2009 الذي أطلقته املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات مؤخرا أن قطاع النقل 
اجلوي يقوم ب����دور محوري في 
التنمي����ة االقتصادية في املنطقة 
العربية بشكل عام وفي استقطاب 
املباشرة اخلاصة  االس����تثمارات 
احمللية واألجنبية بشكل خاص، 
بل����غ حجم االس����تثمارات  حيث 
التراكمية في قطاع البنية األساسية 
للنقل اجلوي داخل املنطقة العربية 
ما يزيد على تريليون دوالر، مع 
توقع بلوغه 3 تريليونات دوالر مع 
تنفيذ العديد من املشاريع الضخمة 
داخل القطاع والقطاعات املرتبطة 

به بشكل مباشر وغير مباشر. 
وأضاف التقرير في محور خاص 
بعنوان »النقل اجلوي العربي اآلفاق 
املستقبلية في ضوء األداء الراهن« 
أن هذا القطاع على املستوى العاملي، 
يساهم بشكل مباشر وغير مباشر 
مبا يعادل نح����و 7.5% من الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي، إضافة إلى 
نحو 32 مليون فرصة عمل عامليا، 
كما يضم ضم����ن هيكله أكثر من 
2000 شركة نقل جوي من مختلف 
العالم بأسطول مكون من  أنحاء 
23 أل����ف طائ����رة، تخدمها 3750 
مطارا عبر ش����بكة تصل إلى عدة 
ماليني من الكيلومترات واآلالف من 
الشركات واملؤسسات في الصناعات 
ذات الصل����ة والقطاعات اخلدمية 
املس����اندة لصناعة النقل اجلوي، 
ناهيك عن حتسينه لإلنتاجية عن 
طريق تشجيع االستثمار واالبتكار 
وحتسني كفاءة املعامالت التجارية، 

وجذب العمالة املاهرة واملدربة.
وعلى املستوى العربي يساهم 
قطاع النقل اجلوي مبفهومه الواسع 
الذي يشتمل على آثاره املباشرة 
املباش����رة واحملفزة بأكثر  وغير 
م����ن 75 مليار دوالر م����ن الناجت 
احمللي اإلجمالي ملنطقة الش����رق 
األوسط بحصة تبلغ 2% من مجمل 
مساهمة القطاع العاملية في الناجت 
العاملي. ويوف����ر القطاع نحو 1.1 
مليون وظيفة ف����ي املنطقة، كما 
تضم األس����اطيل اإلقليمية حاليا 
أكثر من 700 طائرة، ومن املتوقع 
أن تتضاعف أهمي����ة هذا القطاع 
ف����ي املنطقة مع النمو املتوقع في 
أحجام األساطيل لتضم أكثر من 

1200 طائرة خالل السنوات اخلمس 
عشرة املقبلة فضال عن وجود نحو 
202 مطار منها 91 مطارا دوليا مع 
خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها 
على 105 مليارات دوالر منها 78.6 
مليار دوالر في عشرة مطارات من 
كبرى مطارات املنطقة العربية وذلك 
إلضافة قدرات استيعابية جديدة 
إلى منشآتها بحلول عام 2012 والتي 
ستتيح س����عة لنحو 318 مليون 
راكب إضافي س����نويا، أي بزيادة 
قدرها 292% عن املعدالت احلالية، 
وهذا سيرفع إجمالي معدالت السعة 
في هذه املطارات إلى 400 مليون 
تقريبا.   وقد انعكست هذه األهمية 
القطاع  أداء  على تطور مؤشرات 
على املستويني اإلقليمي والقطري، 
فعلى املستوى اإلقليمي، ارتفعت 
حصة املنطقة حلركة النقل اجلوي 

املنتظ����م )ركاب وبضائع وبريد( 
للطن/الكيلومتر عبر نقاط زمنية 
متمثلة في السنوات 2002-1991-
2006 وفقا ألحدث بيانات صادرة 
عن إكاو م����ن 2.5% إلى 7.5% من 
اإلجمالي العاملي، كما فاق متوسط 
مع����دل النم����و الس����نوي حلركة 
املسافرين في املنطقة نظيره في 
كافة األقاليم االقتصادية والعالم 
بواقع 10.3% سنويا خالل الفترة 
1996-2006، ورغم األزمة شهدت 
مختلف مؤشرات القطاع منوا في 
عام 2008 حيث ارتفع عدد الركاب 
في املطارات العربية بنسبة %11.2 
إل����ى 184 مليون راكب ومنا حجم 
أنشطة الشحن بنسبة 8% إلى 4.7 
ماليني طن وزادت حركة الطائرات 
إلى  املغادرة بنسبة 6.7% لتصل 

1.6 مليون طائرة.

أهم توصيات تعزيز مساعي
تطوير النمو داخل المنطقة 

1 ـ ربط مفاوضات منظمة التجارة العاملية في مجال النقل 
اجلوي مع التجارة في السلع واخلدمات األخرى من أجل حتقيق 
أقصى قدر من املكاسب الصافية من التحرير في املجالني حتت 

مظلة مفاوضات منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى. 
2ـ  بناء قدرات تفاوضية جماعية ذات رؤية واسعة ودقيقة 

عن قضايا النقل اجلوي. 
ــيع التعاون االقتصادي على الصعيدين الدولي  3 ـ توس
ــن خالل التكتالت العربية  ــي، وميكن حتقيق ذلك م واإلقليم
ــو األهداف األكثر طموحا التي  الفرعية متهيدا لالنطالق نح

تستهدفها اآللية العربية احلالية.
ــات النقل اجلوي  ــتراتيجية بني خدم 4 ـ بناء روابط إس
ــياحة والقطاعات األخرى املستخدمة خلدمات  وخدمات الس

النقل اجلوي.
ــفافية في توزيع حقوق النقل وممرات  5 ـ مزيد من الش

الهبوط فيما بني شركات الطيران املتعاقدة.
6ـ  تعزيز التعاون بني سلطات الطيران في اجلوانب الفنية 
ــالمة وأمن النقل اجلوي والتوسع في اتفاقيات  والتقنية وس

التعاون الثنائي أو اإلقليمي.
ــعي لتعظيم املكاسب احملتملة من زيادة املنافسة  7 ـ الس
ــوي وأهمها خفض  ــر االحتكارات في قطاع النقل اجل وكس
ــهيل حركة نقل البضائع  ــني اخلدمات وتس ــعار وحتس األس

واملسافرين بوجه عام.
8ـ  االستفادة من الدراسات املستقبلية في هذا املجال والتي 
توقعت استمرار منو احلركة اجلوية في املنطقة العربية خالل 

السنوات العشرين املقبلة. 
9 ـ توفير إحصاءات النقل اجلوي وفقا ملتطلبات املعايير 
ــي وتعزيز  ــيق اإلقليم ــزز من جهود التنس ــة مبا يع الدولي

االستثمارات في القطاع وتطوير األسواق.

بالتعاون مع لجنة سيدات األعمال الكويتية

»مجموعة الراية« اختتمت برنامج 
مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

اختتم���ت أنش���طة برنامج 
سيدات االعمال العربيات في شرم 
أقيم بالتعاون مع  الذي  الشيخ 
الكويتية  جلنة سيدات االعمال 
ومؤسسة التقدم العلمي وبتنظيم 
من مجموعة الراية وحتت رعاية 
الش���يخة حصة سعد العبداهلل 
الصباح، وبحض���ور نخبة من 
س���يدات االعم���ال اخلليجيات 

والعربيات.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
املؤمترات واملعارض مبجموعة 
الراي���ة قيس العل���ى ان اهمية 
البرنامج تكمن في استعراضه 
لطبيعة الساحة اإلعالمية وأنواع 
وس���ائل اإلعالم وط���رق عملها 
وكيفية تأثيرها على الرأي العام، 
والتع���رف عل���ى منهجية عمل 
الصحافيني وتأثير العالقات على 
أدائهم املهني، واإلحاطة بأسس 
العمل اإلعالمي ملؤسسات األعمال، 
الفعالة  املمارسة  والتدرب على 
للمؤسس���ة في مجال التواصل 
اإلعالمي وستش���ارك نخبة من 
القيادات النسائية في املؤسسات 
الكويت  اخلاصة والرسمية من 
والسعودية والبحرين واإلمارات 
املتح���دة وقطر ودول  العربية 
عربية أخرى في البرنامج الذي 
يهدف إلى الت���درب على أنواع 
املقابالت واحلوارات الصحافية، 
وكيفية االستعداد لها، وتوظيفها 
لصال���ح املؤسس���ة وأهدافها، 
وكيفية تفادي األسئلة احملرجة، 

والتعاط���ي اإلعالمي الفعال في 
حلظات األزمة.

وأشار العلي الى ان مجموعة 
الراية تسعى إلى حتقيق تطور 
نوعي في اخلدمات اإلعالمية مبا 
يحقق الثقة بالشركات الوطنية 
وقدرتها على االب���داع، والعمل 
على بناء مؤسسة متكاملة حتقق 
الريادة في الس���وق اخلليجية 
في املج���االت اإلعالمية وإدارة 
املش���اريع عبر رؤية متطورة، 
وقيادة سوق املعارض واملؤمترات 
التدريبية واخلدمات  والدورات 
اإلعالمية، والتركيز على اإلنتاج 
الفني والقن���وات التلفزيونية، 
واالستثمار في املجال األكادميي 
والتربوي بالتعاون مع هيئات 
مرموقة، وإنش���اء مراكز لدعم 
املرأة في املجتمع، والسعي لتأمني 

خدمات تدريبية خاصة بها.

قيس العلي

عبدالعزيز البالول

)سعود سالم(جانب من املؤمتر الصحافي


