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تعلن عن تقنيتين جديدتين
على مستوى العالم

في مجالي التوجيه والمكابح

»إنفينيتي« 

»الوطني«: خطة التنمية ضمن سلسلة من 6 خطوات
ستساعد الكويت على التحول لمركز مالي بحلول 2035

أشار تقرير بنك الكويت الوطني الى 
أن العام 2010 قد يكون منعطفا كبيرا 
بالنسبة لالقتصاد، وتتمثل نقطة 
البداية على هذا الصعيد في اقرار 
مجلس األمة لواحدة من أكثر اخلطط التنموية طموحا 
في املنطقة، اذ بعد س����نوات من تدني االنفاق احلكومي 
على البنية التحتية ومشاريع التنمية، والذي أدى الى 
ابطاء وتيرة النم����و االقتصادي في املاضي الى ما دون 
معدالته في دول اخلليج األخرى، تبرز مؤشرات ايجابية 
بالت����زام احلكومة بتنفيذ اصالح����ات جوهرية وبرامج 
تنموي����ة، وترمي هذه القراءة املوجزة الى اس����تعراض 
وتبي����ان األهداف واالصالحات الت����ي تتضمنها الرؤية 
االس����تراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة اخلمسية 

احلالية أن تشكل املرحلة األولى منها. 
وحلظ التقرير أن املبادرات اجلديدة التي حتمل األثر 
األكبر على االقتصاد في األجل القصير تشمل طرح عدد 
من املشاريع الكبيرة، الى جانب مشاريع أخرى عديدة 
طور االعداد أو مت التخطيط لها وفقا خلطة التنمية التي 
مت اقرارها مؤخرا، ورغم وجود بعض املخاوف بشأن قدرة 
الب����الد على تنفيذ اخلطة بالكامل، اال أن التقرير يتوقع 
أن يكون تأثير هذه اخلطة على اقتصاد الكويت ايجابيا 
الى حد كبير، والشك أن االصالحات التشريعية املزمع 
اجراؤه����ا حتمل في طياتها عددا كبيرا من الفوائد، وفي 
ه����ذا االطار فقد مت فعال اقرار عدد من القوانني اجلديدة، 

منها قانون هيئة أسواق املال وقانون اخلصخصة.

الخطة المقرة

وأشار التقرير الى أن مجلس األمة أقر في شهر فبراير 
املاضي خطة تنمية تتضمن انفاقا اس����تثماريا بنحو 31 
ملي����ار دينار )108 مليارات دوالر(، وتعتبر هذه اخلطة 
األولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل 
لها أن حتقق رؤية الكويت االس����تراتيجية في التحول 
الى مركز مالي وجتاري اقليمي بحلول عام 2035، وأحد 
العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع 
اخلاص دوره القيادي، وذلك بصورة رئيسية من خالل 
اقرار اصالحات وحوافز متنوعة لتنش����يط االستثمار 
اخلاص، وتبعا لذلك فان نصف املصروفات االستثمارية 
املتصورة ضمن اخلط����ة يتوقع لها أن تأتي من القطاع 
اخلاص كاستثمارات مباش����رة أو ضمن نظام »البناء، 
التش����غيل، التحويل«  )B.O.T(أو »ش����راكات القطاعني 

العام واخلاص«.

وتطرح اخلطة أف����كارا وقوانني لتمويل املش����اريع 
التنموية وتوفير الدعم للقطاعات املختلفة، مبا في ذلك 
الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم واملقاولني ذوي 

الدخل املنخفض. 

برنامج اإلصالح

وأش����ار التقرير الى أن رؤية الكويت االستراتيجية 
للعام 2035 تقترح اصالحات تش����مل خمس����ة مجاالت 
هي االقتصاد، والس����كان، والنظام السياس����ي، والبيئة 
الثقافي����ة، واملكانة الدولية للكويت، ويش����تمل برنامج 

االصالح على:

تقليص الروتني: تقليص املتطلبات الرسمية القامة 1  
وتش����غيل املصالح التجارية، واضفاء املزيد من 
السهولة والكفاءة عليها )نظام النافذة الواحدة(، وزيادة 
فرص احلصول على األراضي ورأس املال للبادئني مبشاريع 
جديدة واألنشطة التجارية الصغيرة، وحترير التجارة 

الدولية.

حتسني فرص احلصول على األراضي: طرح األراضي 2  
احلكومية عن طريق املزادات العلنية، واشراك القطاع 
اخلاص في تطوير األراضي العامة والبنية التحتية، وتأسيس 

هيئة مركزية لألراضي.

خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق: محاربة 3  
الفس����اد واملعامل����ة التمييزية، واص����دار قانون 
وتأس����يس هيئة للمنافس����ة، وايجاد أرضية متساوية 
لعمل الش����ركات الكبيرة والصغيرة، وتقليص التدخل 
احلكومي في الس����وق، والغاء القيود على املستثمرين 

األجانب، وتشجيع االستثمار األجنبي املباشر.

تعزيز الوضع املالي للدولة على نحو مستدام: وقف 4  
الزيادات السريعة في التوظيف والرواتب في القطاع 
العام، وخفض املصروفات من خالل اخلصخصة، وتقليص 
املصروفات احلكومية على البنية التحتية واملشاريع التنموية 
)من خالل شراكات القطاعني العام واخلاص(، وتنويع االيرادات 

احلكومية. 

توسيع وتعزيز قطاع الطاقة: عزل هذه الصناعة 5   
عن احلراك السياسي، واملزيد من االنفتاح على 
اخلبرات العاملية، وحتسني قطاع الكهرباء، واالستغالل 
األمثل للموارد املتوافرة، ودراسة اخليار البتروكيماوي، 

وبناء ومركز طاقة اقليمي.

مركز مواصالت اقليمي: حتديث وزيادة طاقة البنية 6   
التحتية احلالية، وطرح ترتيبات بديلة الدارة البنية 
التحتية احلالية، وبناء مركز لوجستي متعدد األدوار يكون 
مبثابة البوابة نحو الشييمال، وحتسييني البيئة التنظيمية 

للتجارة، وتطوير قطاع التجارة واخلدمات اللوجستية.

تطوير مركز مالي متخصص: بناء مركز مالي 7   
وفق أرق���ى املعايير العاملي���ة، وتطوير مركز 
مالي متخصص يركز على ادارة الثروات واألس���واق 

املالية.

تغيير ديناميكيات سوق العمالة: اعتماد االحترافية 8   
وتشديد شييروط العمل في القطاع العام، واعداد 
الكويتيني للعمل في القطيياع اخلاص من خالل التدريب 
ومواءمة املهارات مع االحتياجات، وحتسني ظروف العمل 

في القطاع اخلاص.

حتديث النظام التعليمي: تعزيز كفاءة التعليم، 9  
ورفع مستويات أداء الطلبة واملدارس، وحتسني 
ومواءمة التعليم املهني واجلامعي، وتوس���يع نطاق 

اخليارات التعليمية.

بناء نظام أقوى للرعاية الصحية: تشجيع وترويج 10   
أمناط احلياة والسييلوكيات الصحية، وتعزيز 
البنية التحتية الصحية، واملشيياركة في الشبكات العاملية 

املرموقة وزيادة احلضور على صعيد الصحة العاملية.

حماية البيئة وتعزي���ز تنمية التخضير: 11  
استخدام املوارد الطبيعية مبزيد من الكفاءة، 
وتعزيز القوانني الناظمة واجراءات التطبيق، واالستثمار 

في الطاقة اخلضراء.

بناء مالذ ثقافي وترفيهي ورياضي واعالمي: 12 
تطوير مركز للفنون، وتنمية الفنون االبداعية، 

وانشاء مرافق تعزز الصورة والهوية.
ع���الوة على ذلك، فان اخلط���ة تقضي باصدار أو 
مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية اقتصادية »ويشمل 
ذلك: اخلصخصة، شراكات القطاعني العام واخلاص، 
قانون املنافسة، قانون املؤسسات، احلوكمة، ضريبة 
الدخل، التوريق« وانشاء 7 هيئات متخصصة »تشمل: 
س���وق األوراق املالية، املجلس األعلى للخصخصة، 

النقل واملواصالت، االتصاالت«.
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أعلنت سيارات »إنفينيتي« عن تقنيتني 
جديدتني على مستوى العالم وهما »نظام 
التوجيه الكهرو هيدروليكي اآللي« و»نظام 
املكابح الذكية املعززة كهربائيا«، وس���يتم 
تركيب النظامني اجلديدين على »إنفينيتي 
M« الهجينة وهي س���يارة فاخرة من فئة 
السيارات الهجينة التي من املتوقع تدشينها 
عام 2011 في الوالي���ات املتحدة األميركية 

وأوروبا.
ويتميز النظامان اجلديدان بدرجة اإلبداع 
العالية وفي الوقت نفسه اآلليات البسيطة 
والتحكم الكمبيوتري املتقدم، ويقدمان أداء 
فعاال من الناحية البيئية للسيارات الهجينة، 
باإلضافة الى امكانية الدمج السلسة للقطع 
والتوجيه التفاعلي والكبح الفعال، الى جانب 

اإلحساس بقدرات املناورة الطبيعية.

التوجيه الكهرو هيدروليكي اآللي

للمرة األولى على مس���توى العالم، مت 
اعتماد »نظام التوجيه الكهرو هيدروليكي 
اآللي« حيث يتم تشغيل احملرك الكهربائي 

عندما يقوم السائق بتوجيه املركبة.
ويتميز النظام بأن���ه أصغر حجما من 
أنظمة التوجيه اآللي التقليدية، وأبدع من 
خالل دمج قطع متعددة، ويوفر النظام مزايا 
نوعني من التوجي���ه � التوجيه الطبيعي 
الهيدروليكي  اآلل���ي  والس���لس للتوجيه 
والفعالية احملس���نة في اس���تهالك الوقود 
التي نعرفها في التوجيه اآللي الكهربائي، 
وجتتمع هاتني اآلليتني لتقدمي نظام متوازن 

 »M يناس���ب احتياجات عمالء »إنفينيتي
السيارة الرياضية الفاخرة.

المكابح الذكية المعززة كهربائيا

وه���و األول م���ن نوعه عاملي���ا ايضا، 
ويس���تخدم احملرك الكهربائي في املركبة 
لتشغيل اسطوانات املكابح مباشرة، وعندما 
يضغط الس���ائق على دواسة املكابح، تتم 
احملافظة على قوة الكبح الضرورية بينما 
يتم التحكم في الضغط الهيدروليكي لكابح 
االحتكاك لتعزيز إع���ادة توليد الطاقة في 
احملرك الهجني، وبفضل هيكليته املتميزة 
ببساطتها بحيث يشغل احملرك الكهربائي 
أسطوانات املكابح مباشرة، ميكن تطبيق 
نظام املكابح الذكي���ة املعززة كهربائيا في 

املركبات الهجينة في املستقبل.
اجلدير بالذكر ان هدف »إنفينيتي« يتمثل 
في حتقيق األداء البيئي املتفوق وفي الوقت 
نفسه اتباع سياسة اجلودة اجلوهرية في 
سياراتها، ويتألف نظام القيادة الهجني الذي 
يستخدم في سيارات »إنفينيتي M« الهجينة 
من محرك البنزين واحملرك الكهربائي ونظام 
التحكم الذكي والفريد بالفاصل الثنائي الذي 
يستخدم فاصلني مس���تقلني متحكم بهما 
الكترونيا على العجالت، ويتيح ذلك إمكانية 
تعزيز الفاعلي���ة البيئية العالية وحتقيق 
جتربة مثيرة في القيادة مع مستويات عالية 
من االس���تجابة في التسارع اخلطي الذي 
يساوي أو يتفوق على أداء السيارات التي 

تعمل محركاتها بالبنزين.

تقـرير


