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 «الخطوط الوطنية» تعّين جون مورغان 

  رئيسًا جديدًا للقطاع التجاري

 شركاء جدد في برامج الخصومات

 «التجاري» يطلق حملته الترويجية 
«Tijari»لعمالء حسابي «األول» و  

 سعاد الهارون 

 غازي النفيسي

 أعلنــــت اخلطــــوط الوطنية 
عن تعيني جون مورغان رئيسا 
التجاري والذي  جديدا لقطاعها 
ينضم للشركة حامال خبرة تفوق 
العشرين عاما في قطاع الطيران 
الدولي، وأكثر من ثالثة أعوام في 

منطقة الشرق األوسط.
التنفيذي  الرئيــــس    ورحب 
للخطوط الوطنية جورج كوبر 
بانضمام مورغان إلى فريق العمل، 
مبينا أن مسيرة مورغان تضم 
النجاحات في قطاع  العديد من 
الطيــــران التجاري ممــــا يثري 
مســــيرة منو وتطور اخلطوط 

الوطنيــــة باعتبارها واحدة من شــــركات الطيران 
الرائدة في املنطقة.  من جانبه أعرب مورغان، الرئيس 
اجلديد للقطاع التجاري عن سعادته لالنضمام لفريق 
إدارة اخلطوط الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة قد 
اكتسبت سمعة طيبة تعدت حدود الكويت منذ بدء 
عملياتها التشغيلية، معربا عن اعتزازه لالنضمام 
للخطــــوط الوطنية في هــــذه املرحلة من تطورها 

وتطلعه للمشــــاركة اإليجابية 
في مسيرة النجاح التي تشهدها 

أفضل شركة طيران كويتية.
  وقبــــل انضمامــــه للخطوط 
العديد  الوطنية، شغل مورغان 
من املناصب بأقســــام التسويق 
واملبيعات والشؤون التجارية لدى 
أبرز شركات الطيران في العالم. 
فقد بدأ مســــيرته املهنية كمدير 
إقليمي لتطوير األعمال ومن ثم 
مدير عام للمبيعات لدى اخلطوط 
اجلوية البريطانية. بعدها تقلد 
مورغان منصب مدير التسويق 
فــــي BMI، بريتيش  واملبيعات 
ميدالند وبعدها عمل نائبا للرئيس ألوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا في شركة طيران إيوس قبل انتقاله 
للشرق األوسط كنائب رئيس للقطاع التجاري لدى 

شركة رويال جت في أبوظبي.
  ويحمل جون مورغان شهادة البكالوريوس مع 
مرتبة الشرف في إدارة األعمال من جامعة استون- 

برمنغهام.  

 جورج كوبر

باإلضافة إلى الشركاء املميزين 
الذين ساهموا في إجناح حملة 
حساب Tijari، تضم املجموعة 
اجلديـــدة قائمة مـــن املطاعم 
الراقيـــة واملقاهـــي ومحالت 
األلبسة والتجهيزات الرياضية 
الفخمة التي نثق في أنها ستنال 

إعجاب هذه الفئة املهمة.
حـــرص  علـــى    وشـــدد 
«التجاري» الدائم على توفير 
أفضل املنتجـــات واخلدمات 
التعاون  لعمالئه من خـــالل 
مـــع أفضـــل الشـــركاء فـــي 
الكويـــت، بهـــدف «احملافظة 
على رضا عمالئنـــا ووالئهم 

للبنك».

الى أشهر  لألطفال، باإلضافة 
أماكن الترفيه اخلاصة باألطفال 
فـــي الكويـــت، الفتـــا الى ان 
عمالء «حسابي األول» سوف 
يتمتعـــون بخصومات تصل 
الى ٥٠٪ من قيمة مشترياتهم 
عند استخدامهم بطاقة الصرف 
اآللي، علما بان حساب األطفال 
هو حساب من عمر يوم ولغاية 

١٤ سنة.
  كما يضم البرنامج الترويجي 
عمالء حساب Tijari املخصص 
لفئة الشباب من عمر ١٥ حتى ٢١ 
عاما، حيث مت اختيار مجموعة 
من األماكـــن املميزة واحملببة 
لدى الشـــباب فـــي الكويت، 

 أعلن البنـــك التجاري عن 
الترويجية  إطـــالق حملتـــه 
لبرنامج اخلصومات اجلديد 
للعـــام ٢٠١١، والـــذي يقـــدم 
خصومـــات حصرية ومذهلة 
لعمالء حسابي األول وحساب 
Tijari، حيث يوفر لهم أفضل 
العروض واملميزات من اجلهات 
املشاركة من محالت ومتاجر 
ومؤسسات ترفيهية وصحية 

وتعليمية وغيرها.
  وبهذه املناسبة، قال املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
بالبنك رمزي الصبوري: «نولي 
اهتماما بشكل كبير الحتياجات 
العمـــالء ونحولها إلى برامج 
وخدمات ومنتجات تلبي تلك 

االحتياجات».
   وأضـــاف الصبـــوري في 
تصريح صحافي ان قائمة هذا 
العام مميـــزة الحتوائها على 
قائمة كبيرة من الشركاء اجلدد 
ستدعم كًال من حسابي األول 
وحساب Tijari ليكونوا أفضل 

احلسابات.
برنامـــج  ان  وأوضـــح     
اخلصومات يضـــم مجموعة 
من الشركاء اجلدد مثل عيادة 
أســـنان، ومحـــالت مالبـــس 
رياضية وبوتيـــكات فاخرة 

 «الخليج» يعلن أسماء الفائزين 
«red» بثامن سحب شهري لحساب  

 تتضمن جوائزه رحلة إلى بوكيت لشخصين

 أعلن بنك الخليج عن أسماء أصحاب الحظ 
السعيد الســـتة الذين فازوا بجوائز السحب 
الثامن الشهري لحساب red™ الذي أجري في 
١١ يناير الجاري حيث نال الجائزة األولى: حمد 
عبداللطيف الحليل، الذي فاز برحلة إلى بوكيت 
تشمل اإلقامة في فندق من فئة الخمس نجوم، 

فضال عن اإلفطار وخدمة التنقل. 
  وقـــال البنك في بيان صحافي ان الرابحين 
الخمســـة اآلخرين، هم: محمد عبدالنبي غلوم 
محمد، نورة جاســـم عبداهللا المريفع، مشعل 
علي احمد جمعة، حسين خالد خلف قمبر وعمار 
حميد عبداهللا حسن حيث حصل كل منهم على 

جهاز ١٦٠GB iPod مع نظام الصوت. 
  يذكر ان برنامج red™، هو حســـاب الطالب 
الوحيد في الكويت الذي ينظم سحوبات شهرية 
وقد أطلقه بنك الخليج تلبية الحتياجات طالب 
الذيـــن تتراوح أعمارهم  الجامعات والكليات 

بين ١٧ و٢٤ عاما، ويدخل جميع عمالء حساب 
red™ في السحب الشهري بشكل تلقائي حين 
يقومون بتحويل المكافأة الطالبية الشـــهرية 
إلى حساب red™ . كما سيحظى عمالء برنامج 
red™ بفرصة إدارة حساباتهم من خالل الخدمة 
المصرفية عبـــر االنترنت، الخدمة المصرفية 
عبر الموبايل أو الخدمـــة الهاتفية المصرفية 
التي تتيح لهم حرية التصرف في حساباتهم 

بكل سهولة ويسر.
  ولالنضمـــام إلى برنامج red™، يســـتطيع 
العمالء زيارة أحد فـــروع بنك الخليج البالغ 
عددها ٥٢ فرعا، أو االتصال بالخدمة الهاتفية 
المصرفية على الرقم ١٨٠٥٨٠٥ للحصول على 
المســـاعدة والتوجيه، كما يســـتطيع العمالء 
زيارة موقع بنك الخليج اإللكتروني للحصول 
علـــى جميـــع المعلومـــات المتوافـــرة حول 

 .™red برنامج

 بوستر احلملة الترويجية رمزي الصبوري

 تنظمه «كويت إكسبو» لمدة يومين بمشاركة ورعاية كبرى الجهات الحكومية والخاصة 

 «الصالحية العقارية» أعلنت رعايتها لمؤتمر صناع العقار الثالث في ١٣ فبراير

 الهارون: الشيخ أحمد الفهد يفتتح أنشطة 
  منتدى «مشاريع التنمية.. بوابة مستقبل الكويت»

 النفيسي: كيف ستنفذ مشاريع خطة التنمية 
  في ظل تشدد مطالبات البنوك في الضمانات؟

 سوء التنسيق والتخطيط يعود بشكل مباشر إلى غياب حكومي واضح 
  بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبين أصحاب القرار في الجهات الرقابية

القدرات اإلنتاجية للشركة، هذا 
إلى جانب املشاريع املستقبلية 
الكيماويات  لشـــركة صناعـــة 
البترولية والتي منها بناء مصانع 
جديدة إلنتاج البتروكيماويات.

  أهمية المنتدى

  وقالت الهــــارون ان املنتدى 
ســــوف يناقش ٦ مواضيع هي 
خطة التنمية وحتدياتها، حتريك 
الدورة االقتصادية ودور املصارف، 
أهمية دور القطاع اخلاص واليات 
املشــــاركة، خطــــة التنمية في 
القطاع النفطي، التنمية البشرية 
والتنمية املستدامة واخيرا البنية 

التحتية.
  وأكدت الهارون على ان اهمية 
املنتدى تأتي مــــن اهمية خطة 
التنمية التي يعول عليها الكثير 
النتشــــال االقتصاد احمللي من 
العاملية  املالية  تداعيات االزمة 
التــــي أصابت كافــــة القطاعات 
االقتصاديــــة بالبلــــد بالوهن 
الشــــديد، مشيرة الى ان اخلطة 
مبا حتتويه من مشــــاريع تقدر 
بحوالي ١٣٠ مليار دوالر تعتبر 
املخــــرج الوحيــــد للخروج من 

تداعيات االزمة.
  من جهة ثانية، قالت الهارون 
ان الدخول الى املعرض املصاحب 
للمنتدى سوف يكون باملجان 
جلميع الزائرين ليطلعوا على 
التــــي تنفذها  اهم املشــــاريع 
الراعية واملشاركة  الشــــركات 
للمنتدى، اما الدخول الى جلسات 
املنتدى فسوف تكون باشتراك 

رمزي.  

لتنفيذ املشاريع التنموية والبدء 
بتشكيل فريق عمل من الكفاءات 
واخلبـــرات الوطنية في مجال 
التنظيـــم واإلدارة والتطوير 
اإلداري للقيام بتحديد وحتليل 
املعوقـــات ووضـــع احللـــول 
والتوصيات التي تســـاعد في 

جناح خطة التنمية . 

  غياب قنوات التمويل

  وأكد النفيســـي أن ســـوء 
التنســـيق والتخطيـــط فـــي 
الكويت يعود بشـــكل مباشر 
إلى الغياب احلكومي الواضح 
بني املؤسســـات التشـــريعية 
والتنفيذية وبني أصحاب القرار 
في اجلهات الرقابية، وكذلك عدم 
القدرة على االنسجام مع أفكار 
وتوجهات نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد الذي يتسلح 
بالتفاؤل واحلماس واالعتقاد 
بإمكانيـــة حتويـــل اخلريطة 
االقتصادية الكويتية بالتزامن 
مع تغييـــر البنيـــة الهيكلية 
لالقتصاد الوطني وزيادة اإلنتاج 
واإلنتاجية في القطاعني العام 
واخلاص دون احلاجة للمرور 
بخطـــوات التحـــول كالتدرج 
واملعايشة، واالكتفاء بالبركة.

  وتساءل النفيسي عن كيفية 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية في 
الدورة  ظل قصور واضح في 
املستندية وتشدد في مطالبات 
البنوك بضمانات سواء حكومية 
أو مـــن العمـــالء؟ موضحا أن 
مشاريع خطة التنمية تتضمن 
٨٨٨ مشروعا حكوميا موزعة 
على عدة قطاعـــات منها ١٥٤ 
مشـــروعا اقتصاديا بنســـبة 
١٧٫٣٪ و٤٠١ مشـــروع للتنمية 
البشـــرية واملجتمعية بنسبة 
٤٥٫٢٪ و٥٣ مشروعا للتخطيط 
واإلحصاء واإلدارة بنسبة ٦٪ 
وأخيـــرا ٢٨٠ مشـــروعا غير 
موجهـــة ومخصصة للجهات 
امللحقة واملســـتقلة بنســـبة 
٣١٫٥٪ وبتكلفة إجمالية تصل 
٦ مليارات دينار، ومتسائال من 
جديد عن الطرق التي ستضمن 
توفير تلك األموال في ظل تشدد 

البنوك في اإلقراض؟ 

املنتدى ستســــتمر ملدة يومني 
حيث ســــيركز اليوم الثاني من 
اجللسات على األهمية االقتصادية 
للقطاع النفطي وجوانب تطوير 
النفطــــي لتنفيذ خطة  القطاع 
التنميــــة باالضافة الــــى آليات 
مشاركة القطاع النفطي لتنفيذ 
خطــــة التنميــــة وخصخصــــة 
النفطي إلكمال برنامج  القطاع 
اخلصخصة كمحور رئيســــي 
التنمية وسيحضر هذه  خلطة 
اجللسة كل من مدير التخطيط 
االستراتيجي في مؤسسة البترول 
الكويتية شيماء مرزوق الغنيم 
ومخطط أول في املؤسسة جابر 
محمد الصخي ود.عباس املجرن 

من جامعة الكويت.
  وذكرت الهارون أن جلسات 
املنتدى ســــتتضمن العديد من 
األفكار اجلديدة الرامية إلى زيادة 
جرعة املشاركة من قبل القطاع 
اخلاص في مشــــاريع التنمية، 
مبينة أن املؤمتر سيناقش وللمرة 
األولى مشاريع القطاع النفطي 
التي يبلغ حجمها ٢٥ مليار دينار 

ودور القطاع اخلاص فيها.
  وبينت الهـــارون أن القطاع 
النفطي احمللي يحظى باهتمام 
كبير نظـــرا لوجود مشـــاريع 
مليارية من املتوقع تنفيذها على 
املدى القريب والتي في مقدمتها 
مشروع إنشاء املصفاة اجلديدة 
الوحدات  ومشـــروع تطويـــر 
اإلنتاجية ملصافي التكرير التابعة 
لشركة البترول الوطنية إضافة 
إلى العديد من مشاريع التطوير 
في شركة نفط الكويت لتطوير 

يجب على اجلهـــاز احلكومي 
أن ينفذهـــا قبل تطبيق خطة 
التنمية حتى تنجح السيما وان 
هناك مجموعة مـــن العراقيل 
والصعوبـــات التـــي تقف في 
تنفيذها أو االستمرار فيها ومنها 
مشـــاكل تنظيمية وإجرائية 
وتشـــريعية يجـــب عالجها 
اآلن ومنها تداخل وازدواجية 
االختصاصات واملهام بني أجهزة 

الدولة . 
  وأشـــار إلـــى أن الكويـــت 
تعاني من اإلجراءات والدورات 
املستندية املعقدة والطويلة في 
ذات الوقت وهو ما يحتاج إلى 
تبســـيطها واختصارها، كما 
أن هناك قوانني وتشـــريعات 
اقتصاديـــة وجتارية يجب أن 
تصدر، ال ميكن خلطة املشاريع 
التنموية في أي دولة أن تنفذ 
بدون عالجها وذلك حتى تضمن 
أو  االستمرارية بدون عراقيل 
بـــدول قامت  تأخيـــر احتذاء 
مشـــاريعها ونفذت مبشاركة 
الوقت  القطاع اخلاص حسب 

والتكلفة املقترحة . 
  وطالـــب النفيســـي بإعادة 
هيكلة اجلهاز احلكومي وإزالة كل 
العراقيل املوجودة والتي سوف 
تعيق خطـــة الدولة الطموحة 

عن تنفيذ مشاريع خطة التنمية 
حيث سيحضر اجللسة األولى 
نائب رئيس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
االسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
الدولـــة لشـــؤون مجلس االمة 
ووزيراالسكان د. محمد البصيري 
باالضافة الى نائب رئيس الوزراء 
األسبق عبدالعزيز الدخيل وعضو 
العبد  االمـــة م.ناجـــي  مجلس 
الهادي، وستناقش هذه اجللسة 
السياسات واالعتبارات التي بنيت 
عليها خطـــة التنمية وعناصر 
ومكونات اخلطة واآللية والرؤية 
احلكومية إلجناز خطة التنمية 
املتاحـــة والتحديات  والفرص 
املتوقعة في طريق تنفيذ خطة 
التنمية وقدرة األجهزة املختلفة 

على مواجهتها.

  اليوم الثاني

الهارون ان جلسات    وبينت 

  وبـــني أن متويل مشـــاريع 
التنمية البد وان يتم من خالل 
القنوات الشرعية واملتمثلة في 
البنوك احمللية وحتت إشراف 
ورقابة البنك املركزي الكويتي 
وليس كما ينادي بعض النواب 
حاليـــا بعكس هـــذه احلقيقة 
واللجوء إلى مصادر متويلية 
أخـــرى منها إنشـــاء صندوق 
للتمويل أو مـــن خالل زيادة 
الكويتي  رأســـمال الصندوق 
للتنميـــة، موضحـــا انه ومن 
املفترض أن تتم عملية التمويل 
من خالل القطاع اخلاص املتمثل 

في البنوك احمللية. 
  وأضاف أن هناك أولويات 

الهـــارون ان العديد من اجلهات 
احلكومية والشـــركات اخلاصة 
حرصت على رعاية املنتدى وذلك 
من منطلق اهمية خطة التنمية 
فـــي حتريك االقتصـــاد احمللي 
وخلق بيئة تنافســـية شريفة 
بني الشركات احمللية والعاملية 
املليارية،  في تنفيذ املشـــاريع 
مشيرة الى ان اجلهات التي أعلنت 
رعايتها ألنشطة املنتدى هي بيت 
التمويـــل الكويتي ومؤسســـة 
الكويتية والشـــركات  البترول 
التابعـــة لها وجامعـــة الكويت 
البرنامج اإلنشـــائي  ممثلة في 
السالم اجلامعية  ملدينة صباح 
ومؤسســـة اخلليج لالستثمار 
واملجموعة املشتركة للمقاوالت 
وشركة األنظمة الهندسية وشركة 
اإلمناء العقارية واحتاد الشركات 

االستثمارية. 

  الجهات المشاركة

املنتدى  الـــى ان    واشـــارت 
سيحظى مبشاركة كل من وزارة 
الكهرباء واملاء ووزارة الصحة 
ومستشفى الشيخ جابر وجمعية 
املهندسني واجلهاز الفني لدراسة 
التنموية والهيئة  املشـــروعات 
العامـــة للصناعة واملؤسســـة 
العامة للرعاية السكنية ومكتب 
استثمار رأسمال األجنبي بوزارة 
الهيئة  إلى  التجارة باإلضافـــة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.
  وأكدت الهارون على ان جلسات 
املنتدى سوف تشارك فيها نخبة 
من الشخصيات القيادية املسؤولة 

قد تسبب أوال في وقف تنفيذ 
العديد من املشــــاريع العقارية 
وثانيا في تخــــوف العديد من 
الشركات من اإلقدام على تنفيذ 
مشاريع جديدة أو مستقبلية 

ضمن مشاريع خطة التنمية.
  وأضاف أن املضي قدما في 
التنمية ســــيمثل  تنفيذ خطة 
عالمــــة فاصلة في مســــتقبل 
االقتصــــاد الوطنــــي الســــيما 
امليزانية املرصودة لها يتضمن 
إنفاقا استثماريا يصل إلى ٣٧ 
مليار دينار خالل أربع سنوات 
، وهو ما ســــيكون له دور في 
مشاركة القطاع اخلاص للقيام 
بدور حيوي ومؤثــــر في تلك 
اخلطة فضال عن مســــاهمتها 
في حتريك عجلة االقتصاد التي 
تعثرت خالل الفترة املاضية . 

  غياب التشريعات والتنسيق

  وأشار النفيسي إلى أن خطة 
التنمية ستحدث نقلة نوعية في 
تاريخ االقتصاد الوطني ، مطالبا 
اجلميع بالتكاتف والوقوف إلى 
جانب تلك اخلطة النتشال البالد 
من عثرتها االقتصادية التي متر 
بها حاليا نظــــرا لتوقف اغلب 
مشاريع التنمية خالل السنوات 

املاضية . 

 أعلنت مدير عام شركة كويت 
إكســـبو للمعارض واملؤمترات 
سعاد الهارون عن انطالق انشطة 
منتدى االســـتثمار في مشاريع 
التنمية حتت شـــعار «مشاريع 
التنمية.. بوابة مستقبل الكويت» 
غدا الثالثاء حتت رعاية وحضور 
نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد.
فـــي بيان  الهارون    وقالـــت 
ان املؤمتر ســـيركز  صحافـــي 
بشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي ميكن أن تواجهها 
عند التنفيـــذ خاصة ما يتعلق 
التمويـــل والتي تعد  بعمليات 
من أهم العوامل التي تساعد في 
جناح مشاريع التنمية، خاصة ان 
البنوك التزال متمسكة بسياستها 

احلذرة في عمليات التمويل.
  وأكدت الهارون على أن املنتدى 
سيهدف إلى تسليط الضوء على 
مجموعة من احملاور الهامة وهي 
املتاحـــة والتحديات  الفـــرص 
املتوقعة في طريق تنفيذ خطة 
الدولة  التنمية وقدرة اجهـــزة 
املختلفة علـــى مواجهتها ودور 
القطاع اخلاص في تنفيذ برنامج 
عمل احلكومة، حيث سيركز هذا 
احملور على إبراز قدرات القطاع 
اخلاص في املساهمة بدور حيوي 
في تلك املشـــاريع واإلمكانيات 

التي ميتلكها.
  وعـــن اجلهات التـــي أعلنت 
رعايتها النشـــطة املنتدى قالت 

 أعلنــــت شــــركة الصاحلية 
العقارية عــــن رعايتها ملؤمتر 
صناع العقار الذي ينظمه احتاد 
العقاريني في دورته الثالثة في 
١٣ فبراير املقبل حتت شــــعار 
«مســــتقبل العقار... من خطة 

التنمية؟».
  وبهذه املناسبة شدد رئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب 
لشــــركة الصاحليــــة العقارية 
غازي فهد النفيسي في تصريح 
صحافي بأن اخلطة حتتاج إلى 
التسارع في اخلطوات لعودة 
طرح املشاريع من جديد في ظل 
األزمة املالية التي تعصف بالبـالد 
منذ نهـايـات ٢٠٠٨، موضحا أن 
استمرار هذا التوقف يعني أن 
ضغوط وآثار األزمة املالية قد 
يستمران في ظل ضعف خطوط 
االئتمان من البنوك احمللية وعدم 
تنفيــــذ مشــــاريع جديدة رغم 
احلاجة الشديدة لتنفيذ العديد 

من املشاريع التنموية . 
  وأكد النفيسي انه منذ إقرار 
اخلطة وحتــــى اآلن واجلميع 
يترقب وينتظر حلظة احلسم 
في البدء احلقيقي للخطة وفي 
التنفيذ العملي والفعلي لها حتى 
تتحرك العديد من األمور العالقة 
منذ سنوات والتي في مقدمتها 
توقف تنفيذ مشــــاريع عقارية 
ذات صبغة كبيرة والتي حتقق 
الرؤية األميرية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
التحول إلى مركز مالي وجتاري 
انه وفي أعقاب  إقليمي، مبينا 
إقرار خطة التنمية بدأت تلوح 
في األفق بشائر االنفراجة على 
القطاعــــات االقتصادية  جميع 
كونها ســــتمثل نقلــــة نوعية 
لالقتصــــاد الوطني بعد توقف 
دام سنوات وهو ما لم يتحقق 
حتى اآلن على ارض الواقع إال 
في مجموعة من املشاريع ذات 
الصبغة اخلدماتية والتي توقفت 
منذ ســــنوات ألسباب مختلفة 
لكنها أدرجت ضمن خطة التنمية 

ألهميتها.
  وشــــدد النفيســــي على أن 
استمرار متسك البنوك بسياستها 
احلذرة في عملية التمويل خالل 
العامني املاضيني يلقي بظالله 
على مستقبل تنفيذ خطة التنمية 
السيما ان شح القنوات التمويلية 

 الجراح: ٣ جلسات وورشة عمل
ــاد العقاريني ورئيس   رحب رئيس احت
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح 
برعاية شركة الصاحلية العقارية للمؤمتر 
مؤكدا أن حرص االحتاد على تنظيم املؤمتر 
بشكل سنوي ثابت من عامني نابع من أهمية 
حتقيق األهداف للعقاريني وآمالهم في سوق 
عقاري نشط السيما انه اجلهة املعنية بشؤون 

القطاع العقاري في الكويت.
ــالل العامني  ــال ان املؤمتر حظي خ   وق
املاضيني باهتمام كبير وإقبال على املشاركة 
ــرا ملا يقوم به من دور كبير في تقريب  نظ
وجهات النظر بني العقاريني واملسؤولني بالدولة 
فضال عن اخلروج مبجموعة من التوصيات 
ــكل عام  التي تخدم االقتصاد الوطني بش

والسوق العقاري بشكل خاص.
   وأكد اجلراح أن املؤمتر في دورته اجلديدة 
سوف يسلط الضوء على العديد من القضايا 

منها دور القطاع اخلاص في خطة التنمية 
وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور 
التشريعات والقوانني املتعلقة مبشاركة القطاع 

العقاري في خطة التنمية.
ــات املؤمتر قال اجلراح انها    وعن جلس
ستضم ٣ جلسات عمل حيث ستكون اجللسة 
ــية بعنوان  ــة نقاش األولى عبارة عن جلس
«دور القطاع اخلاص في خطة التنمية» كما 
ــة الثانية عبارة عن جلسة  ستكون اجللس
نقاشية عن «التشريعات والقوانني املتعلقة 
مبشاركة القطاع اخلاص بخطة التنمية» في 
ــة الثالثة  حني حددت اللجنة املنظمة اجللس
من املؤمتر لتكون جلسة نقاشية حول «آلية 
مشاركة الشركات العقارية في خطة التنمية» 
على أن يختتم املؤمتر بورشة عمل مخصصة 
ملناقشة اآللية الصحيحة لتمويل مشاريع 

التنمية.  
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