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أعلنت شركة »فلكس« 
ريزورت���س للمنتجعات 
الس���ياحية،  والعق���ارات 
عن آخر نشاطاتها املقامة 
مبناس���بة حلول ش���هر 
املب���ارك حتت  رمض���ان 
عنوان »رمضانيات فلكس«، 
وذلك إميانا منها بضرورة 
مشاركة فرحة حلول الشهر 
الفضيل مع عموم املجتمع 
الكويت���ي، وإضافة روح 
التش���ويق واإلثارة لهذا 

الشهر الكرمي.
وأوضحت الشركة في 

بيان صحافي أن هذه املبادرة تأتي في إطار 
تنظيم مسابقة على صفحة »فلكس« في موقع 
فيس بوك، تزامنا مع أول أيام رمضان، حيث 
ستقدم إلى األعضاء املشاركني الفرصة للفوز 

يوميا بجوائز عديدة قيمة.
وتتمحور املس���ابقة حول عدة مواضيع 
تتعلق بشهر رمضان وأجوائه في الكويت، 
تأتي في قالب أسئلة متعددة اخليارات، لكي 
تتيح للمش���اركني الفرصة الختيار اإلجابة 
الصحيحة عن سلسلة من 30 سؤاال، حيث 
سيتم في نهاية الشهر منح جائزة عبارة عن 
اشتراكات وعروض مجانية مقدمة من صالون 
داش���ينغ ديف وفلكس سبا للمتسابق الذي 
يجيب عن معظم األس���ئلة بشكل صحيح، 
باإلضافة إلى أن »فلكس« ستمنح أيضا جوائز 
يومية لصاحب احلظ في اإلجابة الصحيحة 

عن السؤال اليومي.
وفي ه���ذا الصدد، عب���ر رئيس مجلس 

االدارة والعض���و املنتدب 
ل� »فلكس« خالد الصايغ 
عن احلدث بقوله: »لقد أردنا 
أن نكون جزءا من األجواء 
التي يضفيها رمضان بأن 
نحتفل مع اجلميع، من خالل 
نشاطات متميزة تعمل على 
توحيد املجتمع حول املعنى 
احلقيقي لهذه املناسبة«، 
القصد من  مضيف���ا: »إن 
مس���ابقة ش���هر رمضان 
املبارك يكمن في خلق املتعة 
واملبادرة التفاعلية للترفيه 
عن اجلمهور، بوجود مناخ 
حتد وحماس جلميع املتس���ابقني، اننا نأمل 
املشاركة من اجلميع في هذه املسابقة والتمتع 

باجلوائز التي ستقدم لهم«.
وأكدت الشركة أنها تواصل تقدمي أنشطة 
جديدة ومثيرة ألعضائها خاصة واملجتمع 
عامة، وذلك كجزء من إستراتيجيتها في التقدم 
والعطاء املستمر، داعية اجلميع للمشاركة 
والفوز عبر دخولهم على صفحتها اخلاصة 
ب� »الفيس بوك«، متمنية للكويت وشعبها 

صوما مقبوال في شهر رمضان الكرمي.
اجلدي���ر بالذك���ر ان »فلك���س« غورميه 
أطلقت خطا ساخنا لتقدمي النصائح مجانا 
وللجميع، حول كيفي���ة احلفاظ على نظام 
غذائي صحي ومتوازن خالل شهر رمضان، 
ومن جانب آخر فإن أعضاء »فلكس« غورميه 
سيتس���لمون يوميا رسالة قصيرة حتتوي 
على اقتراحات حول التغذية املناس���بة لهم 

خالل الشهر املبارك.

طالل النصف متسلما درع »بيتك« من عبدالعزيز الرومي  لقطة للصائمني داخل خيمة »الوطني« في أول أيام رمضان

»أميال الخليج« تطرح مشاريع
في عمان بمعرض العقار الرمضاني
بوعركي: المستثمرون الكويتيون األكثر ضخًا 

لالستثمارات في القطاع العقاري في عمان

»فلكس ريزورتس« تطلق مسابقة »رمضانيات«
على صفحات الـ »فيس بوك«

الرومي: نجاح »بيتك« على المستوى العالمي
فخر للقطاع الخاص الكويتي 

أشاد وكيل ديوان احملاسبة 
عبدالعزي���ز الرومي بدور بيت 
الكويت���ي )بيتك( في  التمويل 
تطوير صناعة الصيرفة اإلسالمية 
على املستويني احمللي والعاملي 
باعتباره أحد أعرق وأكبر رواد 
هذه الصناعة في وقت حتظى فيه 
الصيرفة اإلسالمية بإقبال ومنو 
مطردين على كافة املستويات، 
مش���يرا في هذا الص���دد إلى أن 
النج���اح الذي حققت���ه جتربة 
»بيتك« هو مصدر فخر لالقتصاد 
الكويتي عموما، ودليل على دور 
القطاع اخلاص احمللي املؤثر في 
األنش���طة االقتصادية واملالية 

داخليا وخارجيا.
وق���ال الرومي خالل احتفال 
واس���ع نظمه الديوان ملوظفيه 
ش���ارك فيه »بيت���ك«، ان دعم 
ومس���اهمة »بيتك« في مختلف 
األنشطة واملناسبات االجتماعية، 
هما أيضا مصدر اعتزاز وتقدير 
من كل مؤسسات املجتمع الكويتي، 
حيث يقدم البنك صورة مضيئة 
ملا ينبغي أن تقوم به املؤسسات 
االقتصادية جتاه املجتمع الذي 
نشأت ومنت من خالله، مؤكدا 
أن هذا الدور يضيف إلى رصيد 

اجن���ازات البنك الذي ش���هدت 
به مؤسس���ات التقييم العاملية 

احملايدة.
وأض���اف الروم���ي: نقدر ل� 
»بيتك« مبادرته باملشاركة في هذا 
احلفل والتي تبرهن على حرصه 
املتواصل على تعزيز وتأصيل 
روح التعاون مع الهيئات واجلهات 
الرسمية التي يرى أن وجودها 
يش���كل ضمانة ويس���دي دعما 
الوطني ومؤسساته،  لالقتصاد 
مشيرا في هذا الصدد إلى أن ديوان 
احملاس���بة دأب على تنظيم هذا 
احلفل ملوظفيه لتعميق العالقات 
وروح اإلخاء معهم وحتفيزهم 
على بذل املزي���د من اجلهد مبا 

يخدم املصلحة العامة.
وأشار الرومي إلى أن ديوان 
احملاس���بة يعتز مبا ميلكه من 
التأهيل واملهنية  كفاءات عالية 
ف���ي الوقت ال���ذي ال يدخر فيه 
جهدا من أج���ل تنمية وتطوير 
موارده البش���رية وحفزها على 
االجتهاد في العمل من أجل حتقيق 
األهداف املرسومة، مبا ينسجم 
مع املسؤوليات امللقاة على عاتق 
الديوان كجهة رسمية مرموقة 
حتظى تقاريرها الدورية احملايدة 

باهتمام السلطتني.
م���ن جهته قال مدي���ر إدارة 
اخلدم���ات املالي���ة اخلاصة في 
»بيتك« طالل خالد النصف في 
كلمة له خالل االحتفال، ان »بيتك 
يقدر عاليا الدور املهم واحليوي 
لديوان احملاسبة ويثمن أداءه الذي 
يتسم دوما باحلرص على سالمة 
املؤسسات الكويتية واالقتصاد 
الوطني عموما، ومن هذا املنطلق 
نعتبر في »بيتك« ديوان احملاسبة 
ركنا أساسيا للعمل االقتصادي 
البالد ومؤشرا على  واملالي في 
العمل  االلتزام بتطبيق معايير 

املهني.
وأكد النصف أن »بيتك« يبدي 
اهتماما بأن يكون على تواصل 
الهيئات واملؤسس���ات  دائم مع 
واجلهات الرسمية دعما ألنشطتها 
وجهوده���ا التي ترمي في املقام 
األول إلى خدمة االقتصاد الوطني 
وخط���ط التنمي���ة، انطالقا من 

مسؤوليته االجتماعية.
وكان االحتفال الذي حضره 
مسؤولو الديوان وموظفوه، قد 
أقيم في أج���واء ودية تخللتها 
العديد من املس���ابقات الثقافية 

والتراثية.

أعلنت ش���ركة أميال اخلليج 
العقارية عن مشاركتها في معرض 
الذي تنظمه  الرمضان���ي  العقار 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 21 الى 
24 أغسطس اجلاري حتت رعاية 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالس���كان الشيخ أحمد 
الفهد، وسط مشاركه أكثر من 25 
شركة عقارية محلية وخليجية 

وعربية. 
وأوض���ح مدي���ر التس���ويق 
واملبيعات في شركة أميال اخلليج 

سعود بوعركي أن الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض حزمة من املش���اريع في سلطنة عمان، 
أهمها وحدات سكنية للتمليك في سلطنة عمان تتمثل 
في شقق متعددة املساحات ومبواقع اختيرت بدقة، 
حيث ان الش���ركة لديها مشروع يقع بوالية صحار 
العمانية التي متتاز مبوقعه���ا احليوي على خليج 
عمان مما يجعلها بوابة لدول املنطقة وما يصاحبها 
من تطور منقطع النظير في ش���تى املجاالت وعلى 
مختلف املستويات املعيشية واالقتصادية والعمرانية 
والسياحية والصناعية ومن أهم هذه املشاريع ميناء 
صحار الصناعي وكذلك انشاء املطار اجلديد بالوالية 

واملجمعات التجارية والفنادق الكبرى.
وذكر أن الشركة ستسوق أيضا خالل مشاركتها 
في املعرض عدة أراض استثمارية في مسقط وصحار 
ومختلف واليات س���لطنة عمان بأس���عار تنافسية 
جذابة سيتم طرحها خصيصا في املعرض وألول مرة، 
مضيفا أن السوق العقاري العماني احد أهم األسواق 
النش���طة على مستوى دول اخلليج العربي وهذا ما 
يؤكده املختصون في مجال العقارات بالسلطنة، حيث 
تشكل االستثمارات اخلليجية في السوق العقاري في 
سلطنة عمان ما نسبته 38% من اجمالي االستثمارات، 
مش���يرا الى أن املس���تثمرين الكويتيني األكثر ضخا 
لالس���تثمارات في القطاع العقاري في عمان كما أن 
قانون السماح بتملك اخلليجيني للعقار أسهم كثيرا 
في نشاط االستثمارات اخلليجية في عمان، وقد ساعد 
كثيرا في ذلك االجراءات احلكومية امليسرة ألبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي، والتي منها التملك للعقار 
الذي تنص عليه املادة الثامنة من االتفاقية االقتصادية 
املوحدة لعام 1981 بالس���ماح بتمل���ك العقار، واملادة 
الثالثة من االتفاقية االقتصادية 2001 بشأن املساواة 
في املعاملة بني مواطني دول املجلس في متلك العقار 

وما تبع ذلك من اجراءات تخفف 
ضوابط تطبيق تلك النصوص. 
مش���يرا الى ان متلك اخلليجيني 
في الس���لطنة للعقارات اكثر من 
متلك العمانيني في دول املجلس، 
وذلك نتيجة الرتفاع اسعار العقار 
في دول املجلس وتدني اسعارها 
نسبيا في الس���لطنة الى جانب 
تواف���ر االراضي ف���ي املخططات 
نتيجة التساع مساحة السلطنة 
وتنوع مناخها والبيئة املشجعة 

في متلك العقار.

المواطنون الخليجيون

وذكر بوعركي أن نظام متلك العقار ملواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي أعطى احلق في متلك العقار 
في دول املجلس حس���ب لوائح ونظام الدولة محل 
العقار، حيث يسمح ملواطني دول مجلس التعاون من 
االشخاص الطبيعيني بتملك عقار او عقارين في املناطق 
السكنية في اي دولة عضو باحدى طرق التصرف او 
بااليصاء، شريطة اال تزيد املساحة على ثالثة آالف 
متر مربع لغرض الس���كن للمالك او السرته، وليس 
له حق اس���تغالل اي من العقارات لغرض آخر اال اذا 
س���محت قوانني الدولة محل العقار بذلك. وكما نص 
نظام متلك العقار على ان يبدأ املالك في بناء االرض 
خالل ثالث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وان 
يتم البناء خالل خمس سنوات من ذلك التاريخ واال 
كان للدول املعنية االستيالء على العقار وبيعه على 
حس���ابه مع تعويض املالك بنفس ثمن العقار وقت 
شرائه او ثمنه حني بيعه ايهما اقل مع حفظ حقه في 
التظلم ام���ام اجلهة املختصة، وللدولة ان متدد املدة 

املذكورة اذا اقتنعت.
وتابع أنه: ال يحق ملالك العقار التصرف فيه تصرفا 
ناقال للملكية اال بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ 
تسجيله باسمه ويجوز االستثناء في حالة الضرورة 
القصوى ان يتصرف املالك قب���ل انقضاء هذه املدة 
بشرط احلصول على اذن مسبق من اجلهات املختصة، 
ويسمح ملواطني دول مجلس التعاون من االشخاص 
الطبيعيني واالعتباريني باستئجار االراضي واالنتفاع 
بها في اي دولة عضو في املشاريع االقتصادية املسموح 
لهم مبمارسة االنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا 
احلق بالبيع والرهن وفقا ملا تقضي به قوانني الدولة، 
وكانت سلطنة عمان قد سمحت ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي بتملك العقار منذ العام 2004 وفق 

ضوابط معينة تنظم عمليات التملك للخليجيني.

تنظمه »المسار« 21 الجاري بمشاركة أكثر من 25 شركة

فرص لألعضاء المشاركين للفوز يومياً بجوائز قيمة

البنك شارك في حفل ديوان المحاسبة لموظفيه

سعود بوعركي 

خالد الصايغ

طالل التركي

تراجع عجز الموازنة اللبنانية
في النصف األول بـ ٪17.43

بيروت ـ رشيد سنو
رغم استمرار دفع خدمة الدين العام 
اللبنان����ي البالغ نح����و 53 مليار دوالر 
وارتفاع فات����ورة الكهرباء التي تدفعها 
الدولة كثمن للمحروقات، فإن النتائج 
املالية العامة للدولة لغاية شهر يونيو 
املاضي س����جلت انخفاض����ا في العجز 
االجمالي للموازنة مع الفترة ذاتها من 
العام املاضي بقيم����ة 967 مليار ليرة، 
وبلغت نس����بة هذا العجز 17.43% من 
مجموع النفقات لغاي����ة النصف االول 

من السنة احلالية.
وفي الوقت نفس����ه، ارتفع الفائض 
االولي للموازنة نحو 1.063 مليار ليرة 
عن العام املاضي وناهز 1.649 مليار ليرة 
في االشهر الستة االولى من 2010، اي نحو 

20.8% من مجمل مجموع النفقات.
واوضح بيان وزارة املال الذي يلخص 
عمليات املوازن����ة واخلزينة ان العجز 
االجمالي )املوازنة وعمليات اخلزينة( بلغ 
لغاية يونيو من السنة احلالية 1.382 مليار 
ليرة، اي ما نسبته 17.43% من اجمالي 
النفقات احملققة خالل هذه الفترة مسجال 
انخفاضا قدره 967 مليار ليرة عن الفترة 
املقارنة من العام املاضي والتي بلغ العجز 
احملقق خاللها 2.349 مليار ليرة اي ما 

نسبته 26.8% من اجمالي النفقات.
وبلغ الفائض االولي االجمالي الذي 
حتقق لغاية شهر يونيو من السنة احلالية 
نحو 1.649 مليار ليرة، اي نحو %20.8 
من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره 
نحو 1.063 مليار ليرة مقارنة مع فائض 
اول����ي بلغ نحو 586 مليار ليرة للفترة 
نفسها من العام املاضي، اي ما نسبته 

6.69% من مجمل مجموع النفقات.
واظهر ملخص الوضع املالي ان اجمالي 

ايرادات املوازنة واخلزينة احملصلة خالل 
االشهر الستة املاضية من السنة احلالية 
بلغ 6.547 ملي����ارات ليرة، اي بارتفاع 
قدره 130 مليار ليرة ونس����بته %2.02 
مقارنة مبا كانت علي����ه هذه االيرادات 

خالل العام املاضي.
وس����جلت ايرادات املوازن����ة 6.210 
ملي����ارات ليرة في 2010 اي ارتفاعا بلغ 
نحو 135 مليارا ونسبته 2.23%، ويعود 
هذا التحسن الى االرتفاع الذي شهدته 
ايرادات اجلمارك بقيمة 97 مليار ليرة 
تقريبا او 7.58% وايرادات الضريبة على 
القيمة املضافة بقيمة تقارب 180 مليار 

ليرة او %13.05.
وبل����غ اجمال����ي االنف����اق )املوازنة 
واخلزينة( لغاية يونيو املاضي 7.928 
مليارات ليرة في مقابل 8.766 مليارات 
ليرة في الفترة ذاتها من العام املاضي، 
االمر الذي يعك����س انخفاضا في حجم 
االنفاق االجمالي قدره نحو 837 مليار 

ليرة اي ما نسبته %9.55.
وبلغ مجموع االنفاق من خارج خدمة 
الدين العام في االش����هر الستة املاضية 
4.898 ملي����ارات ليرة مقارنة مع 5.831 
مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام 
املاضي، اي بانخفاض قدره 933 مليار 
ليرة في حجم االنفاق من خارج خدمة 

الدين العام.
وترى مصادر مالية ان من اس����باب 
انخفاض عجز املوازنة هو عدم استطاعة 
احلكوم����ة الصرف اال بح����دود ضيقة 
وضروري����ة، ألن املوازنة هذا العام كما 
االعوام االربعة السابقة لم يجر تصديقها 
من مجلس النواب، وبالتالي ال تستطيع 
احلكومة الصرف اال على امور مستعجلة 

كالرواتب وثمن محروقات للكهرباء.

موائد »الوطني« إلفطار الصائمين تشهد إقبااًل كبيرًا 
مع انطالقتها في أول أيام رمضان المبارك

الماضي.
تجدر اإلشارة إلى أن بنك 
الكويت الوطن���ي الذي دأب 
على التبرع إلحدى مؤسسات 
المجتم���ع الخي���ري بعوائد 
حملته الخيرية التي أطلقها 
قبل 17 عاما تحت شعار »افعل 
الخير في شهر الخير«، كان قد 
قرر قبل أربعة أعوام تخصيص 
الموارد لصالح مشروع »موائد 
الخير« م���ن الوطني إلفطار 
الصائمين والتي يتولى فيها 
البنك مباش���رة اس���تضافة 
الموائد الرمضانية واستقبال 
وخدمة الصائمين بإش���راف 
فريق متطوعين من العاملين 

في البنك.

المب���ارك حقق���ت على مدى 
الماضية  القليلة  الس���نوات 
نجاحات وقفزات نوعية من 
حيث حجم اإلقبال المتنامي 
والع���دد المتزاي���د لوجبات 
التي يت���م توزيعها  اإلفطار 
سنويا، مشيرا إلى أن حملة 
الفائت س���جلت رقما  العام 
قياسيا في عدد وجبات اإلفطار 
التي تم تقديمها للصائمين 
تجاوز100 ألف وجبة، ويمكن 
القول على ضوء ما تش���هده 
موائد الوطن��ي من إقبال منذ 
مطلع شهر رمض��ان الكريم 
لهذا العام ب���أن هذه الحملة 
ستسجل رقما قياسيا جديدا 
يتج���اوز بكثير رق���م العام 

ان  الترك���ي  وأض���اف 
الوطني إلفطار  حملة موائد 
الصائمين في شهر رمضان 

الخير في شهر الخير« طالل 
التركي ان حملة موائد الوطني 
إلفطار الصائمين في ش���هر 
رمضان المبارك، التي تشكل 
محطة سنوية بارزة في سجل 
الخيرية  الوطن���ي  مبادرات 
الرائدة، تكتسب  واإلنسانية 
هذا العام زخما إضافيا بسبب 
اتساع نطاقها إلى معظم مسجد 
الكويت والمناطق التي تتواجد 
فيها كثافة عالية من العمالة 
الصائم���ة، عالوة على تزايد 
أعداد المتطوعين من موظفي 
بنك الكويت الوطني والذين 
يتولون اإلشراف على عمليات 
استقبال وخدمة الصائمين 

وتوزيع وجبات اإلفطار.

تشهد حملة موائد الوطني 
إلفطار الصائمين، التي أطلقها 
بنك الكويت الوطني مع بداية 
ش���هر رمضان المب���ارك في 
إطار برنامج اجتماعي حافل 
باألنشطة الخيرية واإلنسانية، 
إقباال الفتا من جانب الصائمين 
الذين توافدوا بالمئات على 
مراكز اإلفط���ار الجماعي في 
الخيمتين المقامتين إحداهما 
قرب المسجد الكبير المواجه 
الرئيس���ي للبنك  للمبن���ى 
واألخرى بجانب فرع سينما 

السالمية.
العالقات  وقال مس���ؤول 
العامة في بنك الكويت الوطني 
والمسؤول عن حملة »افعل 

بمشاركة العشرات من المتطوعين وحضور كبار مسؤولي البنك

التركي: نهدف إلى توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار واستقبال الصائمين في خيمتين


