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السلة االقتصادية

األبعاد اإلدارية واالقتصادية في سيرة أم المؤمنين 
عائشة رضي اهلل عنها )3 - 4(

م���ن  األس���رة  إدارة 
أسباب النجاح في العمل 

القيادي:
اإلدارة الناجحة لألسرة 
هي فن إداري مهم وسبب 
القائد،  رئيس���ي لنجاح 
القائد  فأول أمر يقوم به 
هو وضوح الرؤية ألسرته 
وأهدافه في الحياة وتوافق 
أسرته مع هذه الرؤية، وهذا 
النبي ژ يعززه  ما كان 
في أسرته، فقال اهلل عز 

وجل مخاطبا النبي ژ ليوصل أزواجه 
هذا المفهوم )يأيها النبي قل ألزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميال، وإن كنتن 
تردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة فإن اهلل 
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما(، واألمر 
اآلخر هو بناء األسرة على الحب الزوجي 
والعاطفة الجياشة وقضاء الوطر الجنسي 
بين الزوجين، ف���كان النبي ژ يصرح 
بحب عائشة بين أصحابه وكما مر علينا 
في الحديث السابق عندما سأله عمرو بن 
العاص عن أحب الناس إليه فقال عائشة، 
وكان يقبل زوجته حتى في رمضان، فعن 
عائشة رضوان اهلل عليها أن رسول اهلل 
كان يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أربا 
ألربه من رس���ول اهلل ژ، ولمسلم )في 
رمضان(، فروى البخاري عن عائشة قال: 
»كنت أغتسل أنا والنبي ژ من إناء واحد«، 
والقاعدة الثالثة ه���ي الترفيه والفكاهة 
مع األسرة، فعن عائشة رضي اهلل عنها 
قالت: »زارتنا سودة يوما فجلس رسول 
اهلل بيني وبينها إحدى رجليه في حجري 
واألخرى في حجرها، فعملت لها حريرة، 
فقلت كلي، فأبت، فقلت: لتأكلي أو أللطخن 
وجهك، فأبت فأخذت من القصعة ش���يئا 
فلطخت به وجهها، فرفع رسول اهلل ژ 
رجله من حجرها لتستقيد مني، فأخذت من 
القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول 
اهلل ژ يضحك« رواه النسائي، وكان ژ 
يتنزه مع عائشة رضوان اهلل عليها كما 
روى البخاري، »إذا كان بالليل س���ار مع 
عائشة يتحدث«، هذا باإلضافة إلى إقامة 
األسرة على قاعدة الشورى ومشاورتهم 

في أمور دنياهم.
النظ���ام  عل���ى  الحف���اظ  أهمي���ة 

االجتماعي: 
من أهم قواعد نجاح المجتمعات والدول 
 )system( وجود نظ���ام اجتماعي واضح
وهذا ال ش���ك أوضح���ه اهلل عز وجل في 
كتابه، ففي قضايا الطالق عندما حدد اهلل 
عز وجل أوجه الطالق قال )تلك حدود اهلل 
فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهلل فأولئك 
هم الظالمون(، فهناك نظام واضح وصارم 
ويمنع الجميع من تعديه، ولذلك أوجب 
اهلل عز وجل من يطعن بش���رف المرأة 
بدون دليل أن يجلد ثمانين جلدة، وهكذا 
في كثير من األمور، فعن عائش���ة رضي 
اهلل عنها، قالت: قلت للنبي ژ: »حسبك 
من صفية ك���ذا وكذا«، قال بعض الرواة: 
تعني قصيرة، فقال ژ: »لقد قلت كلمة 
لو مزجت بماء البحر لمزجته« رواه أبو 
داوود والترمذي، وأيضا عندما شفع في 
أمر المخزومية التي سرقت فقال »وأيم اهلل 
لو أن فاطمة بنت محمد س���رقت لقطعت 

يديها«.
 فذلك نظام اجتماعي على مس���توى 
األسرة والمجتمع صارم يوجهه المجتمع 

نحو النجاح واالزدهار والسعادة.
أهمية ودور المرأة في المس���اهمة في 

بناء المجتمع:
للمرأة دور كبير في المجتمع المسلم، 
فهي على الرغم من أنها تحافظ على النواة 
األساسية للمجتمع وهي األسرة، وتقويها 
وتحافظ عليها وتربي األجيال إال أن لها دور 
في البناء، وأهمها كما قلنا التربية والتعليم 
فهي مهمة أساسية منوطة بالمرأة، ولها 
حق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
فكانت عائش���ة رض���ي اهلل عنها تكاتب 
الصحابة متى م���ا رأت خلال أو انحرافا 
عن هدي النبي، فبعثت عائشة رضوان 
اهلل عليها إلى أبي هريرة: »ال تحدث بهذا 
الحديث � تعني »أفطر من أصبح جنبا في 
رمضان« � أش���هد على أن النبي ژ كان 
يصبح جنبا من أهل���ه ثم يصوم« رواه 
النسائي، وكانت تستقبل الوفود فروى 
أبو داوود أن نسوة من أهل الشام دخلن 
على عائش���ة رضي اهلل عنها فسألتهن 
عن الحمامات، وأيضا كانت لها مساهمات 
اجتماعية في المناسبات، فقالت: »أمرني 
رسول اهلل ژ أن أدخل امرأة دخلت على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئا« رواه أبو داود، 
وكانت تحسن حتى لغير المسلمين، فعن 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: »ان يهودية 
دخلت عليها فاستوهبتها طيبا، فوهبت 
لها عائشة فقالت )أي اليهودية(: أجارك 
اهلل من عذاب القبر، قالت: فوقع في نفسي 

من ذلك حتى جاء رسول 
اهلل قالت: فذكرت ذلك له 
قلت: يا رس���ول اهلل أن 
للقبر عذاب���ا؟ قال: نعم« 

رواه أحمد. 
ث����ال����ث����ا: األب����ع����اد 

االقتصادية:
1 � الف���رد االقتصادي 
إذ البد  دمار للمجتم���ع، 
من أن يكون االقتصاد ذات 

مسؤوليات مجتمعية:
الغربي  المجتمع  بني 
 ،economic man الرجل االقتصادي على 
والذي يجمع المال كهدف أساسي وال يهمه 
ما يضر المجتمع اذا ما ردعته القوانين، 
فنراهم يصدرون السجائر مع علمهم أنها 
تقتل الماليين من البشر سنويا، وأيضا 
يمنعون بيع القمح والذرة وغيرهما من 
المواد الغذائية لترتفع أسعارها ويموت 
أيضا على أثرها ماليين من البشر جوعا، 
وحتى يتدارك الغرب هذه المعضلة وهي 
تنمية المسؤولية االجتماعية للفرد لديهم، 
قام باعف���اء األفراد من الضرائب بقدر ما 
تبرعوا، وأما في مجتمعنا المسلم فهناك 
أروع األمثلة في عهد نبينا محمد ژ وبناء 
للمسؤولية االجتماعية بجانب التحصيل 
االقتصادي، فعن عائشة رضوان اهلل عليها 
قالت: قال رسول اهلل ژ: »اذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها 
بم���ا أنفقت، ولزوجها أجره بما كس���ب، 
وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم أجر 

بعض شيئا« رواه البخاري.
وعنها رض���وان اهلل عليها: »ان امرأة 
دخلت عليها ومعها ابنتان فأعطيتها تمرة 
فشققتها بينهما« رواه أحمد، وورد عنها 
رضوان اهلل عليها: »أنها جاءها مال فأنفقت 
منه، ثم لما جاء المغرب قالت لموالتها: 
أئتي لنا بطعام الفطور � لتفطر من صومها 
� قالت: لو أبقيت لنا شيئا حتى نشتري 
طعاما، قالت: لوال ذكرتني قد نسيت«، وعن 
عروة بن الزبير أنه قال في وصفها، رأيتها 
تقسم سبعين ألفا وهي ترفع درعها، وهذا 
تعليم للمسلمين وبناء لقاعدة أصيلة وهي 
المسؤولية االجتماعية للرجل االقتصادي 

فلله حق في أمواله.
2 - اقتصاد الدولة يجب أن يكون مبنيا 

على نظام وقواعد واضحة وحازمة:
من مميزات االقتصاد االسالمي أنه مبني 
على قواعد واضحة ومحددة في الكتاب 
والسنة، وتعنى هذه القواعد باتاحة الحرية 
االقتصادية وح���ق التملك ولكن بحدود 
اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر، عدم استغالل 
حاجات الناس من خالل االقراض وفرض 
الفوائد الربوية، ومنع االحتكار، والمساهمة 
في بناء المجتمع ف���ي نظام الزكاة التي 
يجب أن تؤدى، وتحريم الغش، وتحريم 
تس���لم الهدايا من المسؤولين، وحماية 
المستهلك، ووجود نظام رقابي اقتصادي 
واداري )الحسبة، ديوان المظالم( ...الخ، 
ولقد ساهمت أم المؤمنين عائشة رضوان 
اهلل عليها ف���ي توضيح كثير من األمور 
االقتصادية التي تهم المس���لمين بحكم 

قربها من النبي ژ:
- بيع األقساط: ففي الصحيحين عن 
عائشة أن بريرة اشترت نفسها من سادتها 
بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم ينكر 

النبي ژ ذلك.
- تحليل اللح���وم التي تباع من أهل 
الكتاب: فقد روى البخاري من حديث عائشة 
رضي اهلل عنه���ا: »أن قوما حديثي عهد 
بكفر يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم 
اهلل عليه أم ال؟ فقال النبي ژ: »س���موا 

عليه أنتم وكلوا«. 
- وروى البيهقي والدارقطني وعبدالرزاق 
في مصنفه، ع���ن تحريم بيع العينة، أن 
ام���رأة دخلت على أم المؤمنين عائش���ة 
رضوان اهلل عليها في نسوة فسألتها امرأة 
فقالت: ي���ا أم المؤمنين كانت لي جارية 
فبعتها من زيد بن أرق���م بثمانمائة الى 
العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فنقدته 
الستمائة وكتبت عليه الثمانمائة، فقالت: 
عائشة بئسما اشتريت وبئسما اشترى 
زيد بن أرقم، انه أبطل جهاده مع رسول 
اهلل ژ، اال أن يتوب، فقالت المرأة: أرأيت 
ان أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، 
قالت: »فمن جاءه بموعظة من ربه فانتهى 

فله ما سلف«.
- وعن عائشة في حدود صرف المرأة 
في األسرة، ان هند بنت عتبة رضي اهلل 
عنها قالت: يا رس���ول اهلل، ان سفيان ال 
يعطيني ما يكفين���ي ويكفي بني، فقال 
ژ: »خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 

ويكفي بنيك« رواه البخاري.
ونكتف���ي في هذا الب���اب ألن أحاديث 
أمنا عائشة كثيرة ولكن لالستدالل على 

الجوانب االقتصادية في سيرتها.
)يتبع غدا(

د.وليد عبدالوهاب الحداد
عبدالسالم البحر 

»سبائك«: فرص واعدة في سوق تأجير معدات البناء الخليجي
اشاع جوا من التفاؤل في قطاع 
التأجير، وال تزال الشركات في 
انتظار انشاء شركات مساهمة 
الس���كنية،  املدن  عامة لتطوير 
من اجل تثبيت منو اعمالها بعد 
ان تض���ررت جراء االزمة املالية 

االخيرة.

إنفاق الحكومات الخليجية
يدعم الطلب

اما ف���ي بقي���ة دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي فالوضع 
مشابه لوضع الكويت تقريبا اذ 
ان اس���واق بيع وتأجير معدات 
البناء تضررت خالل االزمة املالية 
كما سبق وذكرنا لكنها تفتش على 
االنتعاش بفضل االنفاق احلكومي 
فالالفت ان ثلثي املشاريع املعلقة 
او امللغاة بس���بب االزمة تعود 
للقطاع اخلاص لذا تعتبر اغلب 
املشاريع احلكومية على املسار 

الصحيح.
وكانت معظ���م دول اخلليج 
قد اعلنت عن زي���ادة في حجم 
امليزانيات احلكومية للتعامل مع 
التحديات االقتصادية املتصاعدة 
وتتراوح نسبة هذه الزيادات الى 
اجمالي الناجت احمللي للقطاع غير 
النفط���ي ما بني 3% في البحرين 

و9% في السعودية.
وف���ي الس���عودية ايضا من 
املتوقع ان يرتف���ع الطلب على 
املعدات واآلليات الثقيلة ومركبات 
البناء لدعم مشاريع البناء التي 
تطلقها احلكومة التي خصصت لها 
ما يقارب 400 مليار دوالر وتشمل 
مشاريع في مجاالت مختلفة مثل 
الرعاية الصحية والبنى التحتية 

ومرافق النقل واالتصاالت.
وفي االمارات اليزال هذا السوق 
واعد على الرغم من الضرر الكبير 
العقاري،  الذي حلق في قطاعه 
وتبق���ى حركة ش���ركات تأجير 
معدات البناء رهن عودة احلركة 
في املشاريع في وقت قريب، على 
اعتبار ان سوق االمارات يحظى 
بثقة عالية جدا في االس���تثمار 

على املدى البعيد.
اما في قطر فاستمر االقتصاد 
في وتيرة منوه رغم االزمة مما 
جعل بع���ض ش���ركات تأجير 
معدات البناء تتج���ه الى هناك 
به���دف االس���تفادة م���ن عجلة 
املشاريع املس���تمرة ولم يشهد 
س���وقا البحرين وسلطنة عمان 
اي جديد يذكر على هذا الصعيد 

خالل العام احلالي.
وعن ردة فعل شركات تأجير 
معدات البناء في املنطقة لتخطي 
االزمة املالية قال تقرير »سبائك« 
ان االزمة غربلت سوق شركات 
تأجير اآلليات واملعدات اذ بدأت 
الشركات املتعثرة تخرج بطبيعة 
احلال، وذلك كان ملصلحة الشركات 

اجليدة ذات السمعة الواسعة.
من جانب آخر باتت الشركات 
تعتم���د اكث���ر على املش���اريع 
احلكومية بعد انخفاض الطلب من 
الشركات اخلاصة بنسبة تصل الى 
50% منذ 2009 وحتى الربع االول 
من 2010، كما استحدثت خدمات 
جديدة للعمالء مثل الطلب عبر 
الهاتف املتحرك خلدمات الصيانة 
مع توفير الطلبيات وقطع الغيار 
الكترونية  واس���تحداث برامج 

متخصصة الدارة العمليات.

املالي���ة على قطاع الش���ركات، 
التي وقعت ف���ي براثن الديون 
واس���تحقاقاتها وبالتالي جلأت 
الكثير من هذه الشركات خصوصا 
العقارية منها الى تأجيل او تعليق 
مشاريع بناء ابراج جتارية عدة، او 
حتى عمارات استثمارية في حني 
بقي سوق السكن اخلاص مستقرا 
نوعا ما، لذا وجدت شركات بيع 
البناء نفس���ها  وتأجير معدات 
مضط���رة الع���ادة هيكلة عقود 
ماضية فق���ط بانتظار اي عقود 

جديدة.
غير ان هذا الوضع يبدو انه 
يس���ير نحو التغي���ر في عامي 
2010 و2011 فمجل���س االمة أقر 
في فبراي���ر املاضي خطة تنمية 
حكومية تتضمن انفاقا استثماريا 
بنحو 31 مليار دينار )108 مليارات 
دوالر( عل���ى مدى 4 س���نوات 
وتعتبر ه���ذه اخلطة األولى في 
سلسلة من ست خطط تنموية 
متتالية يؤمل لها ان حتقق رؤية 
الكويت االستراتيجية في التحول 
الى مركز مالي وجتاري اقليمي 

بحلول عام 2035.
ومبجرد االعالن عن هذه اخلطة 
بدأت شركات تأجير معدات البناء 
تس���تعد لفترة انتعاش جديدة، 
وبالفعل مت ترسية عقود حكومية 
عدة في قطاع االنشاء وبناء املرافق 
التحتية، مما  البني���ة  وتطوير 

فانه يالحظ أن معظمها يتركز في 
قطاع اإلنشاء، الذي يشمل القطاع 
البنى  العقاري وبعض أعم���ال 
التحتية كاملرافق واجلسور وسكك 
القطاع اس���تحوذ  احلديد، فهذا 
وحده على ما نس���بته 80% من 
إجمالي قيمة املش���اريع املعلقة 
أو امللغاة ف���ي اخلليج، وتتركز 
أغلب هذه املشاريع في اإلمارات، 

وخصوصا في دبي.
وقد انعكس تأجيل املشاريع 
العقارية في اخلليج س���لبا على 
حركة بيع آليات ومعدات البناء، 
إذ تراجعت نس���ب املبيعات بني 
25% و50%، لك���ن تراجع الطلب 
على اس���تئجار املعدات كان أقل 
من ذلك، وقد تراوحت نس���بته 
خالل العام املاضي بني 15% و%20، 
وذلك بفعل نقص السيولة لدى 
املقاول���ني، والتش���دد االئتماني 
لدى املصارف، إذ انتشرت بقوة 
أزمة متويل شراء معدات جديدة 
التأجير املتوسطة  لدى شركات 
والصغيرة، بعد أن ركزت جهات 
التحوط  التمويل والبنوك على 
أكثر من الفترة الس���ابقة لألزمة 

حتسبا ألي مخاطر محدقة.

خطة التنمية الكويتية

وفي الكويت انكمش س���وق 
تأجير معدات البناء خالل العام 
املاضي بس���بب تداعيات االزمة 

الس���ابقة، فقبل  2008 واألعوام 
األزمة املالية العاملية التي وصلت 
إلى دول التعاون في سبتمبر عام 
2008، شهدت املنطقة ارتفاعا كبيرا 
ف���ي الطلب على ه���ذا النوع من 
املعدات بفضل النمو االقتصادي 
القوي والطفرة العقارية الضخمة، 
خصوصا أن قطاع اإلنش���اءات 
يهيمن على احلص���ة األكبر من 
مشاريع كافة دول اخلليج من دون 

استثناء، لكن بنسب متفاوتة.
غير أن صناعة تأجير معدات 
البناء في اخلليج، تضررت آخر 
عامني بسبب األزمة املالية التي 
القطاعات، وكان  عصفت بأغلب 
قطاع اإلنشاء واملشاريع بني أكبر 
املتضررين في املنطقة، خصوصا 
في اإلمارات والكويت، وقد تأثر 
قطاع معدات البناء بفعل تأجيل 
املشاريع، األمر الذي دفع الشركات 
املتخصص���ة في بي���ع وتأجير 
إلى حلول  اللجوء  املعدات نحو 
أكث���ر ديناميكي���ة للتغلب على 

ضعف الطلب.
وعلى الرغم م���ن أن إجمالي 
حجم املشاريع في اخلليج يبلغ 
2.1 تريليون دوالر، وفق بيانات 
مجلة »ميد«، إال أن التي مت إلغاؤها 
أو تعليقها وصلت إلى أكثر من 
19% من إجمالي حجم املشاريع، 
إلى توزيع املش���اريع  وبالنظر 
امللغاة أو املعلقة بحسب القطاعات، 

تناول التقرير الشهري لشركة 
سبائك لإلجارة واالستثمار سوق 
تأجير معدات البناء في منطقة 
اخلليج العربي، والتطورات التي 
طرأت على القطاع خالل العامني 
املاضي���ني جراء األزم���ة املالية 
األخيرة، باإلضافة إلى التوقعات 
املستقبلية لهذه الصناعة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقد ألقى التقرير، في البداية، 
نظرة سريعة على السوق العاملي، 
مشيرا الى أن حجم قطاع تأجير 
الثقيلة  معدات اإلنشاء والبناء 
حول العالم يبلغ 81 مليار دوالر 
تقريبا، ومن املتوقع أن يش���هد 
هذا الس���وق منوا بنسبة %8.5 
خالل العام احلالي بفضل الطلب 
املتنامي من األس���واق الناشئة، 
بعد انكماش خالل عام 2009 إثر 
تداعيات األزمة املالية التي عصفت 
باالقتصادات املتقدمة حول العالم، 
وحس���ب أبحاث أوف-هايواي، 
البريطان���ي املتخصص  املركز 
بش���ؤون معدات البناء، سيأتي 
أغلب الطلب على معدات البناء 
في عام 2010 من الصني، حيث من 
التأجير  املتوقع أن ينمو سوق 
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أما بالنسبة ملبيعات معدات 
البناء الثقيلة حول العالم، فمن 
املتوق���ع أن تتخط���ى 517 ألف 
قطعة، أكثر من نصفها ستتم في 
الصني، غير أن أكبر نس���بة منو 
في هذا اإلطار سيشهدها السوق 
الهندي، حيث من املتوقع أن ترتفع 
املبيع���ات 34% في 2010، أما في 
دول أوروبا الغربية، فس���تصل 
املبيعات إلى 92.5 ألف قطعة من 
املعدات بزيادة 7% عن ارقام 2009. 
كذلك، من املفترض أن ينمو هذا 
القطاع في أميركا الشمالية بنسبة 
3% في 2010 ليصل إلى 78.4 ألف 
قطعة مباعة، لكن هذا احلجم من 
املبيعات أقل بكثير من القمة في 
عام 2008، عندما وصلت مبيعات 
معدات البناء إلى 210 آالف وحدة 
في الوالي���ات املتحدة األميركية 
وكندا، وتعتب���ر اليابان املنطقة 
الوحيدة في العالم التي ستشهد 
انخفاض���ا في مبيع���ات معدات 
اإلنش���اء في 2010، وذلك بنسبة 
9% تقريبا إلى 23.6 ألف قطعة.

صناعة تأجير معدات
البناء واألزمة المالية

اما عن أسواق تأجير معدات 
البناء ف���ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فقد نوه تقرير »سبائك« 
الى أن احلديث عن معدات البناء 
ينحصر عادة باملعدات الثقيلة مثل 
األوناش واجلرافات والشاحنات 
واحلفارات والسقاالت وما شابه، 
وال يتناول املعدات الصغيرة مثل 
املقادح وأدوات الصبغ وغيرها.

ومنذ بداية عام 2010، الحظ 
التقري���ر حدوث حتس���ن الفت 
في الطلب على معدات اإلنش���اء 
في املنطقة، حت���ى وإن كان في 
مستويات أقل بكثير من مستويات 

خالل العامين المقبلين وآفاق جديدة للسوق بفضل المشاريع التنموية الضخمة المتوقعة

عوامل نمو وتوقعات متفائلة 
اختتمت »س��بائك« تقريرها بالقول ان سوق 
تأجير معدات البناء في املنطقة يحمل فرصا كثيرة، 
إذ اليزال هناك الكثير من املشاريع حتت اإلنشاء 
ومشاريع أخرى تنتظر التنفيذ، مشيرة الى مجموعة 
من العوامل التي من املتوقع أن تس��اهم في منو 
قطاع تأجير آليات اإلنشاء في دول مجلس التعاون 

اخلليجي خالل الفترة املقبلة، أهمها:
1� وضع املالية العامة املريح نسبيا لدول التعاون، 
فمع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه اليوم، لن 
يتعرض اجلانب التمويلي للميزانيات العامة لضغوط 
تذكر في حال اختارت احلكومات االستمرار في 
توفير احملفزات االقتصادية واملشاريع اإلمنائية، 
مع األخذ بعني االعتبار أن فوائض ميزانيات دول 
اخللي��ج منذ عام 2003 قد جت��اوزت 600 مليار 
دوالر، أي ما يفوق إجمالي مصروفات حكومات 

املنطقة لعامني كاملني.
2� تركز اثنني من كل 3 مشاريع على األقل في 
املنطقة في قطاع البناء، فحوالي 73% من إجمالي 
املشاريع للقطاع العام واخلاص تتركز في قطاع 

العقار واإلنشاء، مما يفتح آفاقا جديدة لسوق تأجير 
معدات البناء، وقطاع اإلنشاء يشمل قطاعات مختلفة 
من املساكن والفنادق واملكاتب إلى جانب املرافق 

واجلسور وسكك احلديد والبنية التحتية.
3� نحو 75% من املشاريع احلكومية واخلاصة 
في اخلليج مازالت في مراحل التخطيط، ما يشير 
إلى أنه في حال استمر العمل في هذه املشاريع، فإن 

تطلعات قطاع تأجير املعدات تبقى مشجعة.
4� االرتفاع احلاد في متوسط حجم املشاريع 
في املنطقة، ففي حني لم يتجاوز متوس��ط حجم 
املشروع الواحد 500 مليون دوالر في عام 2003، 
وصل بالنسبة للمشاريع اجلديدة هذا العام إلى نحو 
4 مليارات دوالر، االمر الذي يحتم على شركات 

املقاوالت استخدام معدات بناء أكثر واضخم.
5� رغم إلغاء عدد من املشاريع في اخلليج، إال 
أن ذلك سيؤدي إلى تقويض االستثمارات عدمية 
اجلدوى والورقية ويخفض التكلفة، مما قد يؤدي 
في نهاية املطاف إلى حتقيق منو أكثر اس��تدامة 

وتوازنا في املدى الطويل.

»الخطوط الوطنية« تعلن عن جدول رحالت
موسم شتاء 2010/ 2011

أعلنت شركة اخلطوط الوطنية عن جدول 
رحالتها ملوسم شتاء 2010/ 2011، الذي يعبر 
عن اس���تمرار توجه الشركة مبنح ضيوفها 
جدول رحالت مالئما ومتميزا صمم خصيصا 
ليتناسب مع تنامي عدد ضيوفها املميزين 

في الكويت. 
وذكرت الش���ركة في بيان صحافي أمس 
أن جدول الرح���الت اجلديد الذي يبدأ في 1 
نوفمبر يتضمن رحالت إضافية إلى العديد 
من الوجهات التي تشهد طلبا متزايدا من قبل 
ضيوف الوطنية مبواعيد تالئم احتياجاتهم 
بشكل أكبر، ويعد التوسع في رحالت الناقلة 
املتميزة إلى العاصمة النمس���اوية - ڤيينا 
إحدى أهم اإلضافات للجدول الشتوي، أيام 
الثالث���اء واخلميس والس���بت مع إضافة 3 
رحالت أس���بوعية مباشرة عبر بيروت إلى 
ڤيينا أيام األربعاء واجلمعة واألحد مبواعيد 
مالئمة متنح ضيوفها خيار سفر متميزا من 

وإلى سائر املدن األوروبية األخرى.
وبهذه املناس���بة ص���رح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للخطوط الوطنية، 
عبدالسالم البحر قائال: »يسرنا أن نستمر في 
تلبية الطلب املتزايد على خدماتنا املتميزة 
وذلك عبر توس���يع أسطول طائراتنا وعبر 
تقدمي جدول رحالت جديد ملوس���م الشتاء 
املقبل يلبي احتياجات ومطالب ضيوفنا الذي 

يشهد عددهم ارتفاعا مستمرا«.
وتس���تمر اخلطوط الوطنية بتس���يير 
رحالتها إلى إسطنبول طوال فصل الشتاء 

من خالل 3 رحالت أس���بوعية أيام الثالثاء 
واخلميس والسبت بأوقات مناسبة. إضافة 
إلى ذلك، يتضمن اجلدول اجلديد زيادة عدد 
الرحالت إلى ش���رم الشيخ إلى أربع رحالت 
أس���بوعية بعد أن باتت إحدى أكثر وجهات 
اخلط���وط الوطنية إقباال، وق���د مت حتديد 
الوطنية  املواعيد ليتاح لضيوف اخلطوط 
قضاء إجازات قصيرة في املدينة السياحية 
الس���احرة، وقد حدد للرحالت أيام األربعاء 

واخلميس والسبت واألحد. 
إلى جانب ذلك، س���يرتفع عدد الرحالت 
األس���بوعية املتوجهة إلى البحرين إلى 16 
رحلة، بينما تش���هد مواعيد إقالع الرحالت 
املتوجه���ة إلى عمان تغيي���را لتصبح أكثر 
مالءمة لضيوف اخلطوط الوطنية، وتستمر 
الشركة في توفير 3 رحالت يومية منتظمة 

إلى دبي، مانحة ضيوف الشركة املسافرين 
بهدف الس���ياحة أو األعمال خيارات عديدة 

ألوقات السفر التي يفضلونها.
ب����دوره يقول رئيس القط����اع التجاري 
للخطوط الوطنية لي ش����ايف: »كش����ركة 
طيران ذات خدم����ات متميزة نحرص دائما 
على استقبال اقتراحات ضيوفنا الكرام التي 
تساعدنا على حتقيق متطلباتهم، فلقد حرصنا 
من خالل جدول رحالتنا الشتوي اجلديد على 
توفير مواعيد أكثر مالءمة وإضافة رحالت 
للعديد من الوجهات التي تشهد إقباال من قبل 
ضيوفنا«. وأضاف: »لقد شهدت رحالتنا إلى 
ڤيينا جناحا كبيرا منذ انطالقها، وأصبحت 
تع����د محطة هامة لضيوفنا ونقطة انطالق 
إلى سائر املدن األوروبية ونسعى للحفاظ 

على ذلك«.

4 رحالت أسبوعية إلى شرم الشيخ أيام األربعاء والخميس والسبت واألحد


