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معرض الكويت الدولي للعقار يختتم أنشطته اليوم وسط إقبال كبير
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عقيل بهبهاني وربيع صوفنجي ومعاذ الكندري أمام جناح »أمالك بهبهاني«

محمد الشافعي عبدالعزيز الرومي

صالح العبدلي 

محمد توفيق احسان ابونفيسة

سالم الصايغ عهود الروضان

أيام املعرض اخلمسة.
الدورة احلالية  إلى أن  وأشار 
للمعرض كشفت عن زيادة الوعي 
االستثماري والثقافة االستثمارية 
لدى ش����ريحة كبيرة من العمالء، 
حتى ان ثقافة االستفسار والشراء 
أصبحت مختلفة حاليا عما كانت 
عليه في الس����ابق، كما أن عوامل 
اخل����وف والت����ردد قد ب����دأت في 

االضمحالل.
 هذا وأيد مدير إدارة التسويق 
واملبيعات بشركة مرابحات للحلول 
الرأي  الش����افعي  العقارية محمد 
املتعلق بدقة تنظيم وجناح معرض 
الكويت الدولي للعقار، مبينا أن 
الذي حققه املعرض فاق  النجاح 
التوقعات، كما أنه فاق جناح أي 
مع����رض آخر أقيم خالل الس����نة 

احلالية على األقل.
وقال ان ما يؤكد كالمه هذا هو 
االرتفاع الكبي����ر في عدد العمالء 
الذي����ن زاروا املعرض، فضال عن 
االهتمام الذي ملسه من قبل العمالء، 
وهي كلها مؤشرات تنبئ بأن السوق 
الكويتي قد بدأ يس����تعيد عافيته 
فعليا، وأن املواطن الكويتي قد عاود 
مهمة البحث عن الفرص العقارية 

محليا وخليجيا وعامليا.
 ولفت إلى أن املعرض احلالي 
كشف عن وجود وفرة مالية لدى 
ش����ريحة كبيرة من املستثمرين 
الراغبني بالش����راء،  الكويتي����ني 
مؤكدا أن احلاجة للتمويل أصبحت 
مرتبطة بش����كل أساسي بحاجة 
املواطن للسكن اخلاص، في حني 
أن املستثمر لديه من املدخرات ما 
يكفيه للبحث ع����ن الفرص التي 

تناسب احتياجاته األخرى.
كما أبدى املدير التنفيذي لشركة 
أوريجنال العقارية محمد توفيق 
إعجابه باملعرض وبأن الش����ركة 

استطاعت خالله حتقيق خطتها 
التس����ويقية بنج����اح، مضيفا أن 
ما س����اهم في ذلك هو أن السوق 
الكويتي يبق����ى دائما  العق����اري 
مشجعا وجاذبا للمستثمرين من 
خالل الفرص االستثمارية املميزة 

التي يوفرها.
وأوضح توفيق أن أفضل فرص 
االس����تثمار العقاري في الكويت 
حاليا موجودة في منطقة اخليران 
التي بدأت تشهد طرح العديد من 
األراضي اجلديدة للبيع بأس����عار 
تنافس����ية، الفتا إل����ى أن منطقة 
اخليران السياحية تشبه في الوقت 
احلاضر إلى حد كبير منطقة شرم 
الشيخ في بداية الثمانينيات، مبينا 
أن املنطقة مازالت بحاجة إلى بعض 
ضوابط التملك وإلى إعادة النظر في 
قانون السكن اخلاص )املشاع(، ذلك 
أنه وفي ظل ارتفاع أسعار األراضي 
في اآلونة األخيرة، اضطرت بعض 
الش����ركات العقارية املطورة إلى 
العمل في تلك املنطقة بنظام املشاع 
لتتيح أكبر قدر ممكن من الفرص 
أمام شرائح املواطنني الراغبني في 

التملك في تلك املنطقة.
وأكدت مدير عام ش����ركة امللك 
للعقارات س����الم الصايغ حتقيق 
مبيع����ات جيدة خ����الل املعرض 
الذي قالت أنه استطاع استقطاب 
ش����ريحة جادة من العمالء الذين 
كانوا يدركون بشكل جيد رغباتهم 
وحاجاته����م العقارية، معربة عن 
دهشتها لإلقبال الكبير الذي شهده 
املع����رض وبخاصة ف����ي الفترات 
الصباحية واملس����ائية، مبينة أن 
هذا األمر لم يكن معروفا من قبل 
في املعارض العقارية املختلفة التي 
كانت تشهد في العادة هدوءا في 

الفترة الصباحية بشكل خاص.
وأش����ادت الصاي����غ بالثقافة 

العقارية التي يتمتع بها املواطن 
الكويتي، وبحبه للتملك العقاري 
الدائم سواء داخل أو خارج الكويت، 
مش����يرة إلى أن املواطن الكويتي 
ميتاز ع����ن غيره م����ن املواطنني 
اخلليجيني بحبه وشغفه لالستثمار 
العقاري بشكل دائم، وبالتالي فإن 
التعامل مع هذا املس����تثمر يعتبر 
اسهل من غيره بكثير نظرا لثقافته 

العقارية ورغبته في التملك.
التنفيذي  املدي����ر  أب����دى  كما 
والش����ريك في ش����ركة االرجوان 
املتحدة العقارية إحسان أبو نفيسة 
الكويت  الشديد مبعرض  إعجابه 
الدولي للعقار، مشيرا إلى ان هذا 
املعرض قد أثبت مرة أخرى للجميع 
العقارية  أنه من أفضل املعارض 

في الكويت.
 وقال أبو نفيس����ة ان الدورة 
احلالية للمعرض أثبتت للجميع أن 
احلياة قد بدأت تدب من جديد في 
أوصال السوق العقاري بالكويت، 
ف����ي طريقه نحو  وأن االنتعاش 
العودة، مش����يدا ف����ي ذات الوقت 
الدعائي����ة واإلعالمية  باحلمل����ة 
واإلعالنية التي س����بقت املعرض 
أو الت����ي تزامنت مع����ه على حد 

سواء.
وق����ال مدير إدارة التس����ويق 
الدولية  واملبيعات بشركة دينار 
العقارية هاني عبدالهادي ان شركة 
دينار كانت حريصة منذ انطالقتها 
في الع����ام 2009 على التواجد في 
املعارض العقارية مع حرصها على 
توفير احتياجات املواطن الكويتي 
من مش����اريع عقارية )سياحية( 
الناجح  لتوفر للمنتفع االنطباع 
للوهلة األولى، الس����يما في ظل 
االحداث االقتصادية التي شهدها 
الس����نتني  العقاري خالل  القطاع 
األخيرتني. ووصفت املدير التنفيذي 

لشركة الباحث الكويتي العقارية 
عهود الروض����ان الدورة احلالية 
ملعرض الكويت الدولي للعقار بأنها 
أكثر من ناجحة، مؤكدة أنها على 
الرغم من أنها كانت قد ش����اركت 
السابقة لهذا املعرض  الدورة  في 
وحققت خاللها النتائج املرضية، 
إال أنها لم تك����ن تتوقع أن تكون 
الدورة احلالية للمعرض على هذا 

القدر من التنظيم والنجاح.
وقالت انها متكنت من حتقيق 
نتائج طيبة في عملها منذ اليوم 
األول الفتتاح املعرض، وذلك على 
الرغم من أن اإلقبال في اليوم األول 
لم يكن بنفس مستوى األيام التالية، 
مبينة أن هذا األمر إمنا يدل داللة 
واضحة على تعطش املستثمرين 
ملثل هذه املعارض وما توفره من 
فرص استثمارية من جهة، ووجود 
املنتجات العقارية التي يحتاجها 
املواطن الكويتي والوافد من اجلهة 

األخرى.
التنفيذي لشركة  املدير  وقال 
أم����الك بهبهاني معاذ الكندري ان 
مستوى احلضور في املعرض لم 
يكن كبيرا كم����ا ينبغي ملثل هذا 
املع����ارض، لكنه قال  احلجم من 
ان ما متيز به املعرض هو وجود 
النوعية واجلودة من الزوار على 
حساب الكم، مبعنى أن عدد الزوار 
وإن كان قليال نس����بة إلى حجم 
املعرض، فإنه امتاز من حيث نوعية 
العمالء اجلادين والراغبني فعال في 
احلصول على فرص استثمارية 
وبدائ����ل ناجحة بعد فترة طويلة 

من الركود.
وأضاف أنه يكفي القائمني على 
املعرض فخرا أن معرضهم قد ساعد 
في تقييم الوضع احلالي للعقار في 
الكويت، وكشف عن بداية تعاف 
للقطاع العقاري الذي يعتبر من 
أهم مصادر الدخل واالستثمار في 
الكويت، مبينا أن شركته استطاعت 
حتقي����ق نتائج طيب����ة من خالل 
مشاركتها هذه التي قال انها يجب 
أن تتكرر خالل الدورات القادمة. 
وقال مدير شركة الكويت ومسقط 
العقارية بسام علي حسن ان نسبة 
جناح ال����دورة احلالية للمعرض 
فاقت دورته السابقة بنسبة جيدة، 
مشيرا إلى أنه قد ملس خالل املعرض 
حالة من التردد في الشراء واإلقبال 
على العقارات في مسقط، وذلك على 
الرغم من وجود السيولة الالزمة 

لدى مختلف شرائح العمالء.

رسائل إيجابية عديدة كشف 
الدولي  الكوي����ت  عنها مع����رض 
للعق����ار الذي نظمت����ه مجموعة 
»توب اكسبو« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع ش����ركة 
الدولي والذي  الكوي����ت  معرض 
يختتم أنشطته مساء اليوم، أولها 
أن العقار يظل دائما وابدا أفضل 
أنواع االس����تثمارات، وأن السوق 
الكويت بخير، وأنه  العقاري في 
قد بدأ مرحلة التعافي والنش����اط 
من جديد بعد فترة ركود جتاوزت 

العامني ونصف العام.
هذه الرسائل وغيرها هي التي 
رسمت البسمة على وجوه نسبة 
كبيرة من املش����اركني في الدورة 
احلالية ملع����رض الكويت الدولي 
للعق����ار من جه����ة، وعلى وجوه 
جمهور زوار وعم����الء املعرض، 
الذي����ن وجدوا في ه����ذا املعرض 
ضالتهم من خالل العديد من الفرص 
أفرزتها األزمة  التي  االستثمارية 
املالية العاملية، وهي الفرص التي 
تنوعت سواء من حيث النوعية من 
شقق أو ڤلل أو أراض، أو من حيث 
املكان في عدد من الدول العربية 
واألجنبية، أو طريقة االستثمار 
من حيث التمل����ك أو التأجير أو 

صكوك االنتفاع. 
بداية قال رئيس مجلس إدارة 
شركة منازل للتطوير العقاري-

مصر )شركة تابعة ملنازل القابضة( 
الروم����ي ان جميع  عبدالعزي����ز 
املؤش����رات احلالية تؤكد على أن 
الكويتي بدأ في  العقاري  السوق 
اس����تعادة عافيته من جديد بعد 
االنخفاض الذي شهده إبان األزمة 
املالية العاملية األخيرة، خاصة في 
ظل بوادر تعافي واستقرار األسواق 
األجنبية واخلليجية بشكل عام، 
ومن ه����ذا املنطلق دع����ا الرومي 
الفرص  انتهاز  إلى  املس����تثمرين 
املتاحة حاليا في السوق العقاري 
الكويتي أو املصري على حد سواء، 
مش����يرا الى ان األزم����ة أثبتت أن 
السوق العقاري في هذين البلدين 
مازال قويا جدا وثابتا إلى حد كبير 

مقارنة بباقي أسواق العالم.
وأشار إلى أن منازل للتطوير 
العقاري طرحت في مصر مشروعها 
العقاري الواقع على مساحة مليون 
مت����ر مربع في القاه����رة اجلديدة 
والذي يتضم����ن 580 ڤيال راقية 
داخل كومباون����د متكامل املرافق 
واخلدم����ات، مؤكدا عل����ى أنه قد 
مت بالفع����ل تس����ويق 80 ڤيال من 
إجمالي تلك الڤل����ل، الفتا إلى أن 
مساحات تلك الڤلل تتفاوت ما بني 
400 و3500 متر مربع، وبأسعار 
تنافس����ية تبدأ من 85 ألف دينار 
كويتي. وح����ول رأيه في معرض 
الكويت الدولي للعقار. كما أشاد 
املدير اإلقليمي للمبيعات بشركة 
ماس العاملية صالح العبدلي بدقة 
الدولي  الكويت  وتنظيم معرض 
للعقار، مؤكدا على أن جناح عملية 
التنظيم والدعاية ساهمت إلى حد 
كبير في استقطاب شريحة كبيرة 
من العمالء واملستثمرين على مدى 

خالل لقاء وفد الغرفة وزير التجارة الكندي

الوزان: خطة التنمية االقتصادية تشكل تحديًا كبيرًا 
أمام القطاعين الخاص والعام

بحث مع وزير التجارة الكندي تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين

الهارون: 300 مليون دوالر
 حجم التبادل التجاري بين الكويت وكندا

»أمالك بهبهاني« تطرح مشاريع عقارية 
في الكويت وباريس وفرنسا

إقبال كبير على جناح »بوبيان«
القى اجلناح اخلاص ببنك 
بوبيان في معرض الكويت 
للعقار الدولي الذي يختتم 
اليوم بأرض املعارض في 
مش���رف اقب���اال كبيرا من 
املواطن���ني واملقيمني الذين 
يرغب���ون في التعرف على 
اخلدمات التي يقدمها البنك 
واملتوافق���ة مع الش���ريعة 
االسالمية. ويتوقع ان يتزايد 
هذا االقبال على جناح بوبيان 
هذا اليوم خاصة وانه يعتبر 
آخر اي���ام املعرض لوجود 
مجموع���ة متنوع���ة م���ن 
اخلدمات واملنتجات واحللول 

التمويلية التي يقدمها البنك 
العم���الء والتي  ملختل���ف 
تلبي مختل���ف املتطلبات 

واالحتياجات. 
وقام موظفو البنك على 
ايام املعرض بعرض  مدار 
مختلف اخلدمات واملنتجات 
التي يقدمها البنك للعمالء 
وفي مقدمتها أدوات التمويل 
االسالمية املتعددة التي متنح 
العميل جمي���ع احتياجاته 
املختلفة سواء كانت مواد 
انشائية أو أثاث وهي التي 
تتيح للعميل فرصة تصميم 
وبناء منزل أحالمه بطريقته 

اخلاصة باالضافة الى أنواع 
التمويل األخرى التي تلبي 
جمي���ع احتياجات عمالئنا 
املختلفة سواء كانت سيارات، 
أو  قوارب ومعدات بحرية 
الكترونيات.  وتأتي مشاركة 
البنك في املعرض مواكبة 
مع خططه التوس���عية في 
السوق الكويتي حيث افتتح 
البنك رسميا فرعه في منطقة 
العديلية الى جانب خطته 
الفتتاح املزيد من الفروع قبل 
نهاية العام احلالي في ظل 
استراتيجيته للوصول الى 

30 فرعا خالل 5 سنوات.

عاطف رمضان 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أمالك بهبهاني 
عقيل بهبهاني أن الشركة تطرح عدة مشاريع في 
كل من باريس والرفييرا الفرنسية وفيري القريبة 
من جنيڤ، مشيرا إلى ان الشركة ستسدل الستار 
على برج يعقوب اجلديد الواقع على اخلليج العربي، 
وتتطل����ع للتعرف اكثر عل����ى عمالئها الطامحني 

القتناء أحد عقاراتها في املستقبل. 
جاء ذلك خالل افتتاح جناح الشركة في معرض 
العقار الدولي ب����أرض املعارض الدولية مبنطقة 
مش����رف بحضور امللحق االقتصادي بالس����فارة 
الفرنس����ية لدى الكويت ربيع صوفنجي واملدير 
التنفيذي للشركة معاذ الكندري ومساعدة املدير 
التنفيذي بالش����ركة جويل داني����ال حامت وكذلك 
عدد من الضيوف. وأضاف بهبهاني ان الش����ركة 
لديها شقق مفروشة لإليجار في لندن، إلى جانب 
مشروع للبيع كائن في منطقة ونذر التي تبعد عن 
لندن 30 كيلومترا. وأشار بهبهاني إلى أن »أمالك 
بهبهاني« تعتبر احدى الشركات العقارية املتميزة 

وغير التقليدية في تش����ييد العقار وتسويقه في 
الكويت وخارجها، مبينا أنها تتخصص في بناء 
وتأجير أفخم الش����قق واملنازل املعلقة في مواقع 
مميزة من الكويت ومبساحات ومرافق مختلفة، 
بينما تقوم ببيع وحدات سكنية من شقق او ڤلل 
في م����دن حيوية مثل لندن وباريس ونيس وفي 
مواق����ع غنية عن التعري����ف، والتي مت تصميمها 
خصيصا لتكون مبثابة املن����زل الثاني أو منزل 
العطالت للعائلة. وبني أنه ولدت فكرة الش����ركة 
من افتقار الس����وق احمللي للشقق السكنية ذات 
اجلودة العالية والتصميم العملي واملرافق املهمة 
التي بالعادة تأتي معها كعدد من مواقف السيارات 

وتأمني احلماية األمنية الالزمة.
واشار إلى أنه كان هناك طلب واضح وصريح 
عل����ى العقارات االوروبية خصوصا في فرنس����ا 
وبريطانيا مما جعل الشركة تفكر بجدية وبسرعة 
في طرح مشاريع راقية في جميع اجلهات في هذه 
الدول وهذه املدن التي جتد الرغبة واالستحسان 

من الكثير من الكويتيني ذوي الذوق الرفيع.

عاطف رمضان
أكد وزير التج����ارة والصناعة احمد الهارون أن 
حج����م التبادل التجاري ب����ني الكويت وكندا اليزال 
دون مس����توى الطموح وال تزي����د قيمته على 300 
مليون دوالر، مشيرا إلى ضرورة أن يصل البلدان 
إلى إنشاء شراكات اقتصادية متينة تعود منافعها 
على كال البلدين. جاء ذلك لدى اجتماع الهارون أمس 
بوزير التجارة الدولية في كندا بيتر فان لون حيث 
بحثا سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية 
بني البلدين. وأش����اد اله����ارون بالعالقات الكندية � 
الكويتية خاصة في السنوات األخيرة التي شهدت 
خالله����ا عالقات البلدين تقدما ملحوظا واصفا هذه 
العالقات بأنها التزال دون مستوى الطموح. وأوضح 
اله����ارون ان الكويت حريصة على توطيد عالقاتها 
االقتصادية والتجارية بكندا كونها من الدول الكبيرة 
واألساسية في قطاع الصناعة، مشيرا الى النتائج 
االيجابية التي حققته����ا الزيارة التي قام بها العام 
املاضي لكندا. ولفت إلى أن ان القطاع االستثماري 
من القطاعات املهمة في مجال التعاون بني البلدين 

السيما ان هناك الكثير من العوامل املشجعة لتنمية 
العالقات االستثمارية بني كندا والكويت.

من جانب����ه، أفاد الوزير الكن����دي بأن العالقات 
الكويتية � الكندية متنامية، مشيرا إلى ان األجواء 
مهيئة لتطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني 
البلدين لتصل الى املستوى املأمول من قبل اجلانبني. 
وبني ان هناك مجاالت عديدة ميكن التعاون من خاللها 
بهدف تعزيز العالقات بني الكويت وكندا، مشيرا الى 
ان هناك رغبة مش����تركة بني الطرفني لتحقيق هذا 
الهدف مبا يع����ود بالنفع على اقتصاد كال البلدين، 
معربا عن أمله في ان حتقق زيارته للكويت األهداف 
املرجوة منها في ظل الترحيب واالستعداد الذي أبداه 

املسؤولون الكويتيون ملا يخدم مصالح البلدين.
وطالب الوزير الكندي بضرورة معاجلة كل ما من 
شأنه عرقلة تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بني 
الكويت وكندا، مؤكدا ضرورة تبادل املعلومات بني 
البلدين حول الفرص االستثمارية املتاحة في الكويت 
وكندا داعيا املستثمرين الكويتيني الى استغالل قانون 
االستثمار الكندي الذي يتميز باملرونة والتسهيل.

110 مليارات دوالر في ظل األسعار 
احلالية، مشيرا الى ان متوسط دخل 

الفرد يبلغ 34 ألف دوالر.
نفط »أوپيك«

ومن جانبه قال وزير التجارة 
الدولي����ة الكندي بيت����ر فان لون 
خالل مؤمتر صحافي على هامش 
اللقاء أن كندا تس����عى الستغالل 
الفرص املتاحة في خطة التنمية، 
فيما يخص االستثمار في البنية 
التحتية والهندس����ة والبناء، كما 
ميكن لكندا أن تقدم خدمات واسعة 
في مجال الصحة والتعليم، مبا أنها 
رائدة في ه����ذا املجال، مضيفا أن 
كندا ميكن أن تقدم خدمات تقنية 
خاصة ومنتجات في مجال الزراعة 

بالكويت.
وردا على سؤال إن كان النفط 
الكندي يهدد أسعار نفط أوپيك، 
أجاب أن النفط الكندي من النوع 
الثقيل وال ميكن ان يهدد األسعار، 
خاص����ة أن الطل����ب العاملي على 

النفط كبير  وأشاد باجلهود التي 
تبذله����ا حكومة الكوي����ت للدفع 
باقتصادها إلى األمام رغم الركود 

االقتصادي.
 وعن الشراكة الكويتية الكندية 
قال إنها قوي����ة ومنذ مدة، حيث 
بلغ حجم املبادالت التجارية بني 
البلدين نح����و 145 مليون دوالر 
في السنة املاضية، معربا عن أمله 
في زيادة حجم هذا التبادل خالل 
األعوام املقبلة، الفتا إلى أن أسواق 
الكويت ودول مجلس التعاون في 
أولوية األس����واق اإلستراتيجية 
للتجارة العاملية لكندا، وذلك في 
إطار سعيها للمشاركة في الفرص 
االس����تثمارية في قطاعات النفط 
والغاز وقطاع اخلدمات والصحة 
والزراعة، مشيرا إلى اجلهد الذي 
الكويت لتنويع اقتصادها  تبذله 

وتطوير البنية التحتية.
وأوضح أنه على الرغم من أن 
كندا تعتبر قوة عظمي في قطاع 
الطاقة م����ع امتالكه����ا ثاني أكبر 

احتياط����ات النفط في العالم بعد 
أنها تعتمد على  إال  الس����عودية، 
اقتصاد متنوع، مشيرا إلى مجموعة 
التكنولوجيات من الطراز العاملي 
التي متتلكها الش����ركات الكندية 
وميكنها أن تساهم في مخططات 
التنمية ف����ي الكويت في مختلف 
قطاعات البنية التحتية مثل النقل 
العالية والزراعة  والتكنولوجيا 
والطاقات البينية، وقطاع الرعاية 

الصحية.
التزام احلكومة  الوزير   وأكد 
الكندية بالتجارة احلرة، خاصة 
مع إتباعها برنامجا طموحا بشأن 
التج����ارة احلرة، حيث يهدف إلى 
فتح أس����واق جديدة أمام العمالة 
الكندية وتعزي����ز التجارة احلرة 

واالستثمارات في اخلارج.
 ولف����ت الوزير إل����ى أن خطة 
التي وضعتها  العمل االقتصادي 
كندا للخروج من الركود االقتصادي 
حققت تقدما كبيرا، حيث اتخذت 
الالزمة  العديد م����ن اخلط����وات 

للخروج بوض����ع مالي أفضل من 
سائر الدول الصناعية الكبرى، الفتا 
إلى التزام بالده بتسهيل إجراءات 
االس����تثمار وخف����ض الضرائب، 
عالوة على سالمة النظام املصرفي 
وانخفاض الديون والعجز املالي، 
وهي عوامل رئيس����ية تساهم في 

انتعاش االقتصاد.
 وأشار الوزير إلى توقيع مركز 
الصحة جلامع����ة ماغيل عقدا مع 
وزارة الصحة الكويتية قيمة 86 
مليون دوالر ملدة خمس سنوات 
ملس����اعدة قطاع الصح����ة العامة 
في الكويت على حتسني خدماته 
للمرضى املصابني بأمراض القلب، 
باإلضافة إلى إبرام وزارة الصحة 
الكويتية عقدا مع جامعة تورنتو 
وتبلغ قيمته 101 مليون دوالر على 
مدة خمس س����نوات وبفضل هذا 
العقد ميك����ن للمرضى الكويتيني 
تلقى العالج اخلاص بداء السرطان 
في مدين����ة توروتنو ريثما تقوم 

الكويت بتطوير هذه العالجات.

عمر راشد
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس 
إدارة غرفة التجارة والصناعة عبد 
الوهاب الوزان على أهمية العالقات 
االقتصادية والتجارية بني الكويت 
وكندا، موضحا أن الكويت تسعى 
لتطوير تلك العالقات خاصة أنها 
تتمتع ببنية سياس����ية مستقرة 
ودميوقراطي����ة، وبنظام مصرفي 
يواكب التطورات، مشيرا الى ان 
القطاع اخلاص يتمتع بالطموح 
ولديه اخلبرة في مجاالت عدة داخل 

وخارج الكويت.
وأوضح الوزان خالل استقباله، 
أمس، الوفد الكندي التجاري برئاسة 
وزير التج����ارة الكندي بيتر فان 
لون أن اجلهات احلكومية بالكويت 
س����تعمل على حتس����ني وتطوير 
العالقات بشكل كبير بني اجلانبني 
من خالل ب����ذل املزيد من اجلهود 
إلى وضع  الطرفني، مش����يرا  بني 
إستراتيجية مس����تقبلية لزيادة 

التعاون مع اجلانب الكندي.
 وب����ني أن احلكومة قامت في 
إطار سعيها لتطبيق نظام اإلصالح 
االقتصادي بإقرار اخلطة التنموية 
مؤخرا والتي تتعدي تكلفتها 130 
مليار دوالر، مما يشكل حتديا كبيرا 

للقطاع اخلاص والعام.
 وأش����ار ال����وزان إل����ى جدية 
احلكومة في تبني برنامج طموح 
لتطبيق نظام اقتصادي عن طريق 
اخلصخصة لتحويل الكويت ملركز 
مالي وجتاري، مؤكدا أن االقتصاد 
الكويت����ي من أكث����ر االقتصادات 
انفتاحا في الش����رق األوسط كما 
يصل الناجت احمللي اإلجمالي إلى 


