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.. ومتجوال في أحد أجنحة الشركات الطبطبائي في جناح »األنباء«

)كرم ذياب(الصفار يستعرض للطبطبائي أحد املجسمات العقارية رشيد الطبطبائي يقص شريط افتتاح املعرض بحضور أحمد الصفار وإيهاب جابر وخالد العبدالهادي

منال محسن

»اتحاد الصناعات« يدعو »المواصالت« 
إلى إصالح خطوط الهواتف في صبحان

الكويت مقرًا المتحان شهادة 
CPA المحاسب القانوني المعتمد

دعا احتاد الصناعات الكويتية وزارة املواصالت الى ايجاد حلول 
سريعة بخصوص اخللل احلادث في خدمات خطوط الهواتف األرضية 

في منطقة صبحان الصناعية.
وقال االحتاد في بيان صحافي انه تلقى شكاوى من قبل العديد 
من املصانع الكائنة في منطق���ة صبحان الصناعية نتيجة انقطاع 

اخلطوط الهاتفية لدى تلك املصانع منذ عدة أشهر.
وبينّ االحتاد ان تلك املصانع التي تعاني من انقطاع خطوط هواتفها 
قد راجعت مقسم الفروانية ألكثر من مرة اال ان تلك املصانع تستند 
بشكل كبير على شبكة االتصاالت في نشاطها وأعمالها وذلك وفقا 

ملا ذكرته املصانع في الشكاوى التي أرسلتها الى االحتاد.

كش����فت املدي����ر التنفي����ذي 
العامليون  بشركة املستشارون 
منال محسن عن توجه اجلمعية 
الوطني����ة ملجالس احملاس����بة 
األميركية لتنظيم امتحان شهادة 
 CPA احملاسب القانوني املعتمد
خارج الواليات املتحدة األميركية 
ألول مرة منذ إطالق هذه الشهادة 
على أن تكون الكويت هي محطتها 

األولى. 
 وأكدت منال محسن في بيان 
صحافي أن »الكويت« قد جاءت 
بي عدد من املواقع التي خضعت 
للدراسة ومت اختيارها ألسباب 
إستراتيجية بحتة كموقع معتمد 
لعقد اختبار املرور للحصول على 
الشهادة، األمر الذي سيكون له 
عظيم األثر في ظل إقبال متوقع 
للمهنيي في مجالي احملاس����بة 
والتدقيق اللذين يتوقع أن يشهدا 
نقلة نوعية وذلك س����واء على 

املستوى احمللي أو اإلقليمي.
مضم����ون  ف����ي  وبين����ت 
تصريحاته����ا أن قرار اجلمعية 
جاء عل����ى وقع تزاي����د الطلب 
ألداء امتحان الش����هادة وهو ما 
كان يقت����رن بصعوبة الس����فر 
إلى الوالي����ات املتحدة مما دفع 
مجلس إدارة اجلمعية الوطنية 
ملجالس احملاسبة )NASBA( إلى 
االتف����اق مع مجلس إدارة معهد 
القانونيي األميركي  احملاسبي 
)AICPA( ومرك����ز برومتري����ك 
املس����ؤول عن تنظيم االمتحان 
 CPA على عقد امتحانات شهادة
في عدد من الدول األسيوية على 
أن يج����رى االمتح����ان في كافة 
املواقع باللغة االجنليزية  تلك 
وبنفس تركيبته التي يعقد بها 
في الواليات املتحدة األميركية.

واش����ارت ال����ى أن الهيئات 
 )AICPA(و )NASBA( الث����الث
و)برومتريك( كانت قد أعلنت 
في الس����ابع عش����ر من أكتوبر 
اجلاري قرارها بتنظيم امتحان 
شهادة CPA في كل من الكويت 
إلى جانب  والبحرين ولبن����ان 
الياب����ان واإلم����ارات العربي����ة 

املتحدة.
وعن استعدادات الشركة لعقد 
برنامج مراجعة CPA القادم، أفادت 
منال محسن بأن »املستشارون 
العامليون« سوف تعقد برنامج 
املراجعة في ديسمبر 2010، وأنها 
س����تعتمد في برنامج املراجعة 
على منهج الناش����ر Wiley لعام 
2011 وهو أح����دث إصدار ملنهج 
املراجعة، مشيرة إلى أنه سيصدر 
في نوفمبر 2010 متضمنا أحدث 
التعديالت التي مت إدخالها على 
املنهج، متوقعة أن يكون له أثر 
كبير في جودة البرنامج، السيما 
أن املشاركي في برنامج مراجعة 
CPA هذا العام س����وف يكونون 
هم أول من تتاح لهم فرصة أداء 

االمتحان داخل الكويت.

الطبطبائي: أسعار العقارات في الكويت مناسبة
وإقبال ملحوظ عليها مع بداية التعافي من األزمة المالية

النواحي االجتماعية  س����واء من 
أو البن����ى التحتية او في اجلانب 
اإلسكاني. وأوضح أن أي ضخ او 
إنفاق حكومي على خطة التنمية 
س����تعود بالنهاية باإليجاب على 
القطاع اخلاص وعلى أسواق العقار 
واملال وتنشيط عدة قطاعات كقطاع 
املقاوالت وقطاع شركات اخلدمات 
والبنوك والشركات االستثمارية 
وهو م����ا نتطلع إلي����ه حتى تبدأ 

العجلة االقتصادية في الدوران.
ولفت إلى ان استمرار اإلنفاق 
احلكومي سيكون مستمرا مما يلقي 
بظالله على النش����اط االقتصادي 
في الكويت بش����كل عام. وذكر ان 
خطة التنمية سيكون لها اثر ليس 
فقط على قطاع الشركات احمللية 
فقط بل س����تكون هن����اك فرصة 
متاحة لدخول شركات أجنبية إلى 
السوق احمللي من خالل مشاركتها 
مع القطاع اخل����اص في الكويت. 
لتنفيذ هذه املشاريع. ومضى قائال: 
هناك فريق سيقوم بإعداد الدراسة 
فيما يتعلق بآلية التمويل املناسبة 
للخطة وحسب االتفاق الذي كان 
ب����ي اللجنة املالية ف����ي البرملان 
واحلكومة حيث سيتم تقدمي هذه 

اآللية املناسبة للخطة.

الواقع ووفق����ا لتصريحات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ 
أحمد الفهد ان هناك اجنازات حتققت 
من خطة التنمية وقد رصت اخلطة 

مبالغ تقدر مبليارات الدنانير.
وذكر أن هذه األموال املرصودة 
للخط����ة تش����كل جمي����ع مناحي 
الكويت  ف����ي  وقطاع����ات احلياة 

إلى أن  الطبطبائ����ي  وأش����ار 
وزارة التج����ارة والصناعة تدعم 
إقامة املعارض بشكل عام وكذلك 

املعارض العقارية.
وع����ن خط����ة التنمي����ة ق����ال 
الطبطبائي انه����ا صدرت بقانون 
التزام من قبل احلكومة  وتعتبر 
جتاه البرملان وهناك جهود حقيقية 
تبذل لتطبيق هذه اخلطة على ارض 

تس����وق مجموعة م����ن العقارات 
احمللية سواء كانت عقارات سكنية 
او ش����اليهات او شققا جتارية او 
اس����تثمارية. وبي ان الش����ركات 
املشاركة تس����وق أيضا مجموعة 
من العقارات في بعض دول مجلس 
الدول  التعاون اخلليجي وبعض 
العربية واألجنبية مثل اس����بانيا 

وأميركا وبريطانيا وتركيا.

العقارات الكويتية والدولية ذكر 
الطبطبائي انه ينظم للمرة األولى 
من قبل اجلهة املنظمة، معربا عن 
أمله في جناحه وأن يستقطب عددا 
كبيرا من الزائرين لالطالع عن قرب 
على منتجاته االستثمارية. وأشار 
إلى ان املع����رض يحوي منتجات 
عقارية كثيرة من خالل مشاركة 
العديد من الشركات الكويتية التي 

 عاطف رمضان
أك����د وكي����ل وزارة التج����ارة 
والصناعة رش����يد الطبطبائي ان 
أسعار العقارات في العالم أصبحت 
مس����تقرة ومتاحة، مشيرا إلى أن 
الفرص العقارية باتت مناس����بة 
وجاذبة ملن يرغب في االستثمار 
في القطاع العقاري سواء داخل أو 

خارج الكويت.
وأضاف الطبطبائي في تصريحه 
للصحافيي أم����س عقب افتتاحه 
معرض العقارات الكويتية والدولية 
2011 في فندق كويت ريجنس����ي 
باالس، ان القطاع العقاري أصبح 
قطاعا مهما يقدم نسبة كبيرة من 
الناجت القومي، موضحا ان حجم 
التعام����الت العقارية في الكويت 
وفي كثير م����ن دول العالم كبير 
س����واء من حيث عمليات البيوع 

او عمليات الشراء.
وأوضح الطبطبائي ان العقار 
يتسم بكونه استثمارا مستقرا إلى 
حد ما مقارن����ة ببعض القطاعات 
االقتصادي����ة األخ����رى، مبينا ان 
هناك إقب����اال كبيرا على العقارات 
خاصة مع بداية تعافي األزمة املالية 

العاملية.
وح����ول رؤيته ع����ن معرض 

افتتح معرض العقارات الكويتية والدولية وشركات تسوّق منتجات داخل وخارج الكويت

اإلنفاق الحكومي على خطة التنمية ينعش القطاع الخاص


