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تنطلق تحت رعاية وزير النفط في أكبر مسابقة علمية تضم أكثر من 150 مدرسة

»إكسون موبيل« و»كويت إنرجي« وشركاؤهما
يطلقون مسابقة معرض الكويت العلمي في نسختها الثالثة

عمر راشد
انطلقت، أمس، مس���ابقة معرض الكويت العلمي في 
نسختها الثالثة حتت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ 
أحمد العبداهلل والتي تعد أكبر مسابقة علمية في الكويت 
تطلقها شركتا »إكسون موبيل الكويت« و»كويت إنرجي« 
بدعم من القطاعني احلكومي واخلاص مع انضمام رعاة 
من السنوات السابقة ورعاة جدد لدعم طالب من أكثر من 
150 مدرسة من أنحاء الكويت وحتفيز الشباب البارزين 
في مادتي العلوم والرياضيات على ابتكار مشاريع علمية 
متميزة خالل فترة املسابقة وتش���جيعهم على متابعة 

دراساتهم العليا في هذين املجالني.
  وبهذه املناسبة، قال وزير النفط ووزير اإلعالم أحمد 
العبداهلل بعد عامني من النجاحات التي حققتها املسابقة 
في تطوير مه���ارات الطالب العلمية، تواصل مس���ابقة 
معرض الكويت العلمي التأكيد على أنها مسيرة للطالب 
تزودهم باملعرفة والعلم لتطوير إمكانياتهم املكتس���بة 
في املدارس وتشجيع فضولهم وطموحهم لالستكشاف 
في مجاالت جديدة حتت إشراف فريق مهني من العلماء 

واملدرسني.
وأضاف نتمنى رؤية عدد أكبر من املشاركني من كافة 
املدارس احلكومية واخلاصة وكافة اجلنسيات في املسابقة 
هذا العام، وأن نرى من شبابنا في املستقبل علماء الغد 

البارزين على مستوى عاملي.
من ناحيتها، قالت سفيرة الواليات املتحدة لدى الكويت 
ديبورا جونز »لقد ش���هدت ما حققته مس���ابقة معرض 
الكويت العلمي في العامني الس���ابقني، مثابرة حتلى بها 
مئات الطالب خالل تطويرهم ملش���اريع علمية مبتكرة 
منها ما جتيب عن تس���اؤالت يعيشونها يوميا وأخرى 
تق���دم أفكارا لتحديات نترقبها في الغد، فاحلاجة هي أم 

االختراع«. 
وأضافت قد ال نكون بحاجة لدعم من شتى القطاعات فقط 
لتحقيق ما نريد، ولكننا بالتأكيد نحتاج للتعليم والتشجيع 
والتحفيز لتحقيق أهدافنا. يس����رني جدا أن أكون سفيرة 
لرحلة معرض الكويت العلم����ي الثالثة ولطالب الكويت 
املبتكرين الذين سيعيشون خمسة أشهر من االستكشافات 
والتحديات والنجاحات، كي نرى ثمار دعمنا لهم في جناحهم 

العلمي في السنوات القادمة.
م����ن جانبه، قال العضو املنت����دب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم الشيخ طالل األحمد 

ان مؤسسة البترول تؤمن بأهمية االستثمار باملشروعات 
العلمي����ة التي تلعب دورا فعاال في حتفيز جيل من علماء 
الغد الذين يعتبرون الداعم األساس����ي ملؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة والقطاع النفطي ككل في دولة 

الكويت.
وقال متيزت املسابقة مبا حققته في أعوامها السابقة من 
إلهام وتش����جيع للطالب املبدعني في العلوم والرياضيات 
ونتطلع لرؤية االبتكارات العلمية املميزة التي سيقوم بها 

الطالب هذا العام.
  بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل 
الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج، د.جون هوهوليك: 
نبدأ في ش����هر أكتوبر مس����ابقة جديدة مليئة بالتشويق 
والعزمية واالبتكارات في مجاالت علمية تشهد اليوم نقصا 

في الكوادر ليس فقط في الكويت بل عامليا.
احتدنا ع����ام 2008 بهدف واحد وه����و حتفيز الطالب 
على استكش����اف املواد العلمية وتشجيعهم على مواصلة 
دراساتهم العليا ومهن في مجاالت علمية ملواجهة حتديات 
حاضرة ومستقبلية تكمن حلولها في الدراسات والبحوث 

العلمية.
والع����ام املاضي، لم يقم الط����الب الفائزون بالضرورة 
بتقدمي اختراعات علمية، بل قدموا حلوال علمية لتساؤالت 

حاضرة، كانت أجوبتهم لها مشوقة ومبدعة.
نش����كر جميع ش����ركائنا على دعمهم جلوهر املسابقة 
وملش����اركتنا عاما جديدا من مس����ابقة مع����رض الكويت 

العلمي.
وقال مدير مش����اريع الكويت في شركة كويت إنرجي 
حمزة عباس ان الكويت تعد واحدة من الدول األكثر اعتمادا 
على العلوم والرياضيات لكونها إحدى أكبر مصدري النفط 

على مستوى العالم.
وعليه، من املهم جدا أن نعمل باستمرار لتحقيق التقدم في 

هذا املجال عن طريق بناء جيل من العلماء واملبتكرين.
وهذه املسابقة تعتبر خطوة أساسية نحو هذا الهدف 
حيث نراها اآلن في نسختها الثالثة وقد حققت جناحا كبيرا 

في جذب الطالب املبدعني من شتى أنحاء الكويت.
 من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
املتحدة إلدارة املرافق أحمد الكندري يس����رنا في الشركة 
الكويتية املتحدة إلدارة املرافق أن نكون رعاة للمس����ابقة 
للمرة الثانية على التوالي، ففي العام املاضي قمنا باالنضمام 
للمسابقة بعدما شهدنا شغف طالب الكويت للتعلم وابتكار 
مش����اريع علمية قد تأتي بحلول لتحديات نعيشها يوميا 

وتعكس رؤية شبابنا لها. 
وقال مس����اعد مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي طالل العجمي: يكمن أساس مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي في دعم وتشجيع والعمل على التطوير 
العلمي والتكنولوجي في الكويت وذلك عن طريق تقدمي 

الدعم للمبادرات التي من شأنها رفع املستوى العلمي. 
ومن جانبه، أشار املدير التنفيذي ملعهد تقنية املعلومات 
جميل عارف الى أن مسابقة معرض الكويت العلمي تقدم 
منفذا لالستكشاف العلمي في التخصصات التي تلهم الطالب 
وبالطرق التي يستوعب بها ما مييز كل تخصص، الفتا الى 
أن التوجه يعتمد كمعهد تعليمي على االرتقاء في املستوى 
التعليمي الذي نقدمه والذي ميتاز به الطالب أو املتدرب إن 
كان����ت في املجاالت التقليدية أو التي تواكب التكنولوجيا 

ألن العلم هو أساس التقدم في أي قطاع أو دولة.
وبدوره، أش����ار نائب رئيس املدراء العامني في البنك 
األهلي عبداهلل الس����ميط إلى أن هذه الس����نة األولى التي 
ينضم فيها البنك األهلي ملعرض الكويت العلمي، الفتا الى 
أننا كوننا مؤسسة مالية، فإن العديد من املهن التي تعتمد 
عليها عملياتنا تتطلب الدراية التامة بالعمليات احلسابية 
التحليلية، وهذا ما يتعلمه الطالب خالل خمسة أشهر من 
املسابقة. يسرنا أن نكون ضمن شركات ومؤسسات تضع 
الشباب في مقدمة استثماراتها، ونتطلع ملا يخبأه الطالب 

من ابتكارات.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في املركز 
م.مهندس مجبل املطوع إن هذه الس����نة الثانية التي يقدم 
فيها املرك����ز العلمي الدعم ملعرض الكوي����ت العلمي بعد 
جناح متواصل شهدته املس����ابقة خالل سنتني متتاليتني 
منذ انطالقتها. إننا اليوم نقدم دعمنا ملؤسس����ي املعرض 
لرفع املستوى العلمي لدى الطالب في الكويت ، مشيرا الى 
ان للمركز العلمي دورا مساندا في العملية التعليمية في 
الكويت، فإننا نتطلع الستضافة طالب مسابقة هذا العام 

في املركز العلمي ليستفيدوا من مرافقنا. 
وب����دوره، قال رئيس اجلامع����ة األميركية بالكويت د. 
ونفريد تومس����ون ان اجلامعة يسرها جدا أن تقدم منحة 
دراسية للفائز أو املجموعة التي ستفوز باملركز األول وأن 
اجلامعة ستستقبل الطالب أو املجموعة التي متيزت بأفضل 
ابتكار علمي. وبني أن معرض الكويت العلمي من املبادرات 
القليلة التي تضم جميع املدارس في الكويت والتي تبني 
إمكانيات الطالب العلمية خالل العام الدراسي كي يستطيع 

الطالب من تطبيق ما تعلمه في املدرسة.

أحمد الصفار

املصدر: موسوعة ويكيبيديا وشركة بيت التمويل لألبحاث احملدودة

املصدر: البنوك املركزية، الزاوية، وشركة بيت التمويل لألبحاث احملدودة

املصدر: البنوك املركزية، الزاوية، وشركة بيت التمويل لألبحاث احملدودة

محمد وايل املهنا

السفيرة األميركية تتوسط احلضور في افتتاح أنشطة مسابقة معرض الكويت العلمي

»دار الكوثر« تطرح مبادلة عقارات
في السعودية واألردن بقيمة 3 ماليين دوالر 

الصفار: السوق العقاري متعطش للصفقات العقارية الضخمة
العنصر املسيطر على  ستكون 
أداء السوق العقاري خالل الفترات 
املقبلة، بعد أن تراجع عدد األفراد 

واملستثمرين عن الشراء.
من جانب آخر أكد الصفار أن 
السوق العقاري احمللي متعطش 
للصفقات العقارية سواء الضخمة 
أو صفق���ات املبادلة التي كانت 
سائدة في السنوات املاضية قبل 
األزمة العاملية، وموجة التفاؤل 
احلالي���ة قد تع���ود بالصفقات 
العقارية إلى السوق احمللي بعد 
طول غياب« وذلك شريطة توافر 

العوامل املساعدة.
وأشار الصفار إلى أن التحرك 
السريع في تنفيذ اخلطط التنموية 
قد يسعف احلال ويعمل على إنقاذ 
الوضع العق���اري قبل أن يزداد 
سوءا، السيما أن القطاع يشهد 
حالة ترقب شديد في الوقت الذي 
تعمل الشركات على استعراض 
مش���اريعها قب���ل االنتهاء منها 

بسنوات«.

قطاع االعمال اخلاصة والبدء 
في املشاريع التي حتقق طموح 

ورغبات الشباب.
ويؤك���د د.املهن���ا عل���ى ان 
العربية« متكنت  »املرطب���ات 
النس���ب املطلوبة  من حتقيق 
للعمالة م���ن الكويتيني ولكن 
ليس هذا هو هدفها فقط وامنا 
هدفها يكمن في تطعيم منشآتهم 
بالقدرات الكويتية التي حتقق 

لهم االستقرار واالستمرار.
ويكشف د.املهنا عن استعداد 
»املرطبات العربية« لطرح عدد 
الوظيفية لزوار  الف���رص  من 
املع���رض، كما س���يقدم جناح 
الشركة في املعرض البروشورات 
التعريفية بالشركة، فيما اشار 
نائب املدير العام الى ان هناك 
صعوبات تواجهها الشركة في 
احلصول على عمالتها خاصة 
في ظل منافسة القطاع احلكومي 
إضاف���ة ال���ى نظ���رة املجتمع 

للتصنيع بشكل عام.

الراهنة  العقاري خالل املرحلة 
والسيما إنعاش حركة السوق 

العقاري. 
وفيما يتعلق باملعايير التي 
البدل  إليها عملي���ات  تس���تند 
العقاري، أش���ار إل���ى أن املوقع 
والسعر وااللتزامات الناشئة على 
العقار هي ما حتدد قيمة املبادلة، 
العقارية  موضحا أن الصفقات 

منش���أتهم كونها احد اضخم 
املنشأت على املستويني احمللي 

واالقليمي.
ويق���ول د.املهن���ا مخاطبا 
الشباب: ان القطاع اخلاص هو 
فرصة لتقدمي الكثير من املزايا 
املادية للعاملني فيه فهو يقدم 
اخلبرات الواس���عة التي تتيح 
الفرص المكانية االنطالق الى 

الكوثر  أعلنت ش���ركة »دار 
العقاري���ة« إح���دى ش���ركات 
»املجموع���ة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار« طرح خدمة املبادالت 
العقارية لألراض���ي والعقارات 
في بعض دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 
وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة احمد الصفار 
في بيان صحافي بأن الش���ركة 
تسعى لتوفير عدة أراض في كل 
من الس���عودية واألردن وتصل 
قيمة األراضي املعروضة الى 3 

ماليني دوالر.
وأشار الصفار إلى أن الشركة 
اجته���ت لتوفر حالي���ا عقارات 
وأراض���ي للمبادلة بقيمة تصل 
إل���ى 3 مالي���ني دوالر، في دول 
عدة أبرزها السعودية واألردن، 
موضحا أن أزمة السيولة احلادة 
التي مرت بها الشركات واألفراد 
جعلت ظاه���رة »املبادالت« هي 
الس���وق  أداء  املس���يطرة على 

انضمت ش���ركة املرطبات 
العربية الى مجموعة الشركات 
املش���اركة في معرض وظائف 
الكوي���ت 2010 ال���ذي تقيم���ه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 24 الى 

26 نوفمبر املقبل.
وبهذه املناسبة اكد نائب املدير 
العام للشركة د.محمد وايل املهنا 
على اميان »املرطيات العربية« 
بأهمية العنصر الكويتي لتطوير 
االعمال، مشددا على اهمية مثل 
هذه املعارض التي تتيح الفرصة 
للكشف عن الطاقات الشبابية 
املطلوبة للتطوير. وقال د.املهنا 
في تصريحات مبناسبة املعرض 
ان ه���دف »املرطبات العربية« 
من املش���اركة في املعرض هو 
اس���تقطاب الكفاءات الكويتية 
التي حتقق ملنشأتهم االستقرار 
الطاقات  املطل���وب، وايج���اد 
الكويتية الشابة املناسبة لنوع 
التي تخدم  وطبيعة االعم���ال 

تشارك في معرض وظائف 2010

المهنا: »المرطبات العربية«
تسعى لرفع نسبة التكويت المطلوبة

أصول المصارف اإلسالمية تمثل 34.3٪ من إجمالي أصول قطاع البنوك المحلية و17٪ على مستوى الخليج

»بيتك«: الكويت األولى خليجيًا في نسبة أصول البنوك اإلسالمية إلى األصول المصرفية
التعاون اخلليجي بالزخم القوي 
املصاحب لنموها للمضي قدما 
لألمام مبعدل منو سنوي يتراوح 
بني 15% إلى 20% في عام 2010، 
وذل���ك اعتمادا عل���ى العوامل 

التالية:
� وجود إطار إشرافي وتنظيمي 
متماسك ومتني، واستقرار النظام 
املصرفي املدعوم نسبيا بتمويل 

رأسمالي قوي.
� ارتف���اع الن���اجت احملل���ي 
اإلجمال���ي في املنطق���ة )القوة 
الشرائية للفرد( 27.937 دوالرا، 
باإلضافة إلى ارتفاع أعداد السكان 
ممن هم في فئة الشباب )%30 
من الس���كان ضمن فئة ما دون 
السكان  15 س���نة و66.7% من 
تتراوح أعماره���م بني 15 � 64 
سنة(، مما سيساعد على دعم 
نس���ب اإلنفاق لدى املستهلكني 
والدخول في استثمارات والذي 
سيؤدي بدوره إلى زيادة ومنو 
الطلب على املنتجات واخلدمات 

املالية اإلسالمية.
� خطط التطوي���ر املختلفة 
التي طرحتها احلكومات من أجل 
تنويع اقتصاد، وهذا األمر في حد 
ذاته يخلق فرصا لنمو البنوك 
اإلس���المية وتوسيع محافظها 

املخصصة لتمويل املشاريع.
ولفت ال���ى ان وجود مراكز 
مالي���ة ف���ي كل م���ن البحرين 
وقطر واإلمارات، فضال عن عدد 
من املنظمات املالية اإلس���المية 
مثل هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس���ات املالية اإلسالمية، 
مركز إدارة الس���يولة، والسوق 
املالية اإلسالمية الدولية سيستمر 
في جذب العبني جدد إلى املنطقة، 
واالرتق���اء بالصناعة املصرفية 

اإلسالمية إلى مستويات أعلى.

في دول مجلس التعاون اخلليجي 
القروض السكنية،  فهي تشمل 
وترتكز على مس���توى عال من 
الطلب عل���ى القروض العقارية 
في الس���وق احمللية. ففي دولة 
اإلمارات العربية، يس���عى نحو 
70% من املستثمرين اإلماراتيني 
للحصول على متويل لش���راء 

أصول عقارية«. 
العربي���ة  اململك���ة  وف���ي 
السعودية، من املتوقع أن يشجع 
إق���رار قانون التمويل العقاري 
اجلدي���د مس���تويات اإلقراض 
العق���اري التج���اري م���ن قبل 
البنوك. وقد بدأت بالفعل العديد 
من البن���وك في تقدمي التمويل 
للعقارات السكنية مبا يتوافق 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية 
تسدد على فترات متتد إلى 25 

سنة.
وقال التقرير انه من املتوقع 
أن حتتفظ الصناعة املصرفية 
اإلس���المية ف���ي دول مجلس 

اخلليجي حتتل مكانة الصدارة 
في قل���ب الصناع���ة املصرفية 
اإلسالمية، مع وجود بعض أكبر 
البنوك في العالم اإلسالمي التي 
نش���أت في منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي مبا فيها بنك 
العربية  اململك���ة  الراجحي في 
السعودية وبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في الكويت ويبلغ إجمالي 
أصولهم���ا 46 مليار دوالر و40 
مليار دوالر، على التوالي، كما في 

نهاية الربع األول من 2010. 
وكش���ف التقرير ان نصيب 
الصناعة املصرفية اإلس���المية 
حسب الدولة فإن القطاع املصرفي 
الكويتي اإلسالمية ميثل ما نسبته 
)34.3%( م���ن إجمالي األصول 
املصرفية في الكويت ككل، تليها 
قط���ر )19.3%(، اململكة العربية 
الس���عودية )15.9%( واإلمارات 

)14.0%(، والبحرين )%10.9(.
وأشار الى انه في تقرير صادر 
عن »ذا بانكر« حول أفضل 500 

على خلفية الطلب املتزايد على 
املنتج���ات واخلدمات املصرفية 
اإلسالمية في املنطقة. ولتلبية 
املتنامية للتمويل  االحتياجات 
املتواف���ق مع أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية في املنطقة.
وتابع: »جلأت معظم البنوك 
التقليدية إما إلى تأسيس بنوك 
تابعة جدي���دة أو توفير نافذة 
للتعامالت املصرفية اإلسالمية 
التعامالت  إط���ار بني���ة  ضمن 
التقليدية القائم���ة لديها بينما 
قام عدد قليل م���ن تلك البنوك 
بالتحول إلى بنوك إسالمية مثل 
بنك دبي في دولة اإلمارات والبنك 
السعودي في البحرين. وفي عام 
2009، أعطى بنك الكويت املركزي 
الض���وء األخضر مبدي���ا بذلك 
موافقته لبنك الكويت والشرق 
األوسط للتحول بالكامل إلى بنك 

إسالمي.
وأضاف: »ومن حيث التمويل، 
والفرص املتاحة للبنوك اإلسالمية 

ملحوظا بش���كل دائم في قطاع 
األعمال وزيادة في الطلب على 
منتجاتها وخدماتها، مشيرا إلى أن 
حصة القطاع املصرفي اإلسالمي 
واصلت منوها لتشكل نحو %17 
من إجمالي أصول النظام املصرفي 
في املنطقة كما في نهاية مارس 

 .2010
وتابع: برزت كل من اململكة 
العربي���ة الس���عودية ودول���ة 
التي  اإلمارات كأكبر األس���واق 
راجت فيها اخلدمات املصرفية 
اإلس���المية ضمن منظومة دول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث 
بلغ إجمالي موجودات املصارف 
اإلس���المية بكام���ل أنش���طتها 
وخدماتها ومنتجاتها 27.4% و%27 
في هذين السوقني على التوالي 
من إجمالي املوجودات املصرفية 

اإلسالمية في املنطقة ككل.
وقال التقرير: »اليوم ال يختلف 
اثنان على أن اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية في دول مجلس التعاون 

كشف تقرير 
ت���ه  ر صد أ
شركة »بيتك« 
لألبحاث عن 
أن صناعة الصيرفة اإلسالمية 
متثل 34.3% من إجمالي األصول 
املصرفية الكويتية، فيما تشكل 
نحو 17% من إجمالي أصول النظام 
املصرفي في دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي، ويتوقع أن تواصل 
الصناعة منوها مبعدل سنوي 
يت���راوح ب���ني 15 و 20%، إذا ما 
استمرت أربعة عوامل رئيسية 
منها اإلطار التنظيمي، وارتفاع 
الناجت احمللي، وتوسيع مجاالت 
العمل، وخطط التطوير احلكومية 
التي تدفع قدما مبعدالت النمو 
وتضيف زخم���ا قويا ممثال في 

زيادة الطلب. 
وجاء في التقرير أن الكويت 
املرتب���ة األولى بني  ف���ي  تأتي 
التعاون من حيث  دول مجلس 
البنوك اإلسالمية  نسبة أصول 
إلى إجمالي األصول املصرفية، 
فيما تعتبر السعودية واإلمارات 
من أكثر الدول التي تروج فيها 
املالية  اخلدم���ات واملنتج���ات 
اإلسالمية، وأن هناك فرصا عديدة 
أمام حلول التمويل اإلسالمي في 
املنطق���ة حيث يتصدر التمويل 
العقاري واجهة االهتمامات في 

اإلمارات والسعودية.
وأوض���ح التقرير أن القطاع 
املصرفي اإلسالمي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ش���هد منوا 

نسبته 43% إلى مجموع األصول 
املصرفية اإلسالمية على الصعيد 
العاملي في عام 2009، ومن املتوقع 
أن يشهد هذا التوجه ارتفاعا الحقا 

مؤسسة إسالمية ذكرت أن حصة 
البنوك اإلسالمية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ساهمت مببلغ 
يزيد على 35 مليار دوالر أو ما 

4 عناصر رئيسية تعطي الصيرفة اإلسالمية زخمًا من أهمها اإلطار التشريعي واإلنفاق الحكوميالسعودية واإلمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية

تقـرير
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النظام المصرفي اإلسالمي في مجلس التعاون الخليجي:

حصة السوق كما في الربع األول 2010
اإلمارات
%27.0

البحرين
%11.5

السعودية
%27.4

قطر
%11.6

الكويت
%22.6

)فريال حماد(جانب من احلضور


