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«الوطني»: الدوالر يتراجع 
إلى أدنى مستوياته منذ شهرين 

«إيه بي سي» العقارية تحصل على تمويل من «بيتك» 
بقيمة ٣ ماليين دينار إلنجاز «أرابيال»

أعلنت شــــركة «ايه بي سي» 
العقارية اململوكة لشركة عقارات 
الكويت وشــــركة املعوشــــرجي 
للتجهيزات الغذائية، عن حصولها 
على متويل بقيمة ٣ ماليني دينار 
من بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
ضمن مســــاعيها إلجناز مشروع 
أرابيال. وافاد مدير عام الشــــركة 
عصام فهمي بأن تعاون بيتك مع 
«ايه بي ســــي» العقارية يعكس 
الدور املتوازن الذي يقدمه البنك 
في دعم املشاريع العقارية التي من 
شأنها املساهمة في تطوير وازدهار 
السوق احمللي عامة، ذلك في وقت 
أحجمت فيــــه غالبية البنوك عن 
القيام بهذا الدور الهام، الفتا الى 
أن تفاعل بيتك مع الشــــركة جاء 
ليعكس متانة وضعها املالي ومدى 
جدوى مشاريعها التي تعكف على 

تنفيذها في الكويت.

تنشيط السياحة الداخلية

وكشــــف فهمي فــــي تصريح 
التقديرية  التكلفــــة  أن  صحافي 
للمشروع تقدر بحوالي ١٢ مليون 
دينار منها ٩ ماليني دينار متويل 
ذاتي من املساهمني، الفتا الى أن 
املشروع سيكون مبثابة نقلة نوعية 
لتنشيط السياحة الداخلية التي 
تتطلب دعم من كافة املستويات 

إلحيائها.
 وقــــال: «بالرغــــم مــــن كثرة 
املشــــاريع التنافســــية إال أننا ال 
جند فروقا كبيرة للتميز بينها، 
وهكذا اصبح الزما على كل مشروع 
جتاري أن يكون أصيال أو مبتكرا 
حتى يحقق النشاط املنشود، وأن 
يقدم كل ما هو جديد وغير عادي 
ألن األشياء املعتادة والعادية لم 

تعد جتدي وال تثمن».
واشار فهمي الى أن املستثمرين 
اصبحوا اآلن في حاجة إلى قناعة 
راســــخة ومؤكدة في أي مشروع 

إليه  لكي يتخذوا قرار االنضمام 
أو املشــــاركة فيه، مبينا أن ذلك 
كان مبثابة نقطة االنطالق نحو 
فكرة إنشاء مشروع أرابيال وهو 
فكر مبتكر فريد من نوعه، قد مت 
اســــتلهام مضمونه من احلاجة 
الشديدة والضرورة امللحة لتوافر 
األماكن الهادئة اجلميلة التي تلبي 
الرغبات الترفيهية وذلك بعيدا عن 
التي  الراهنة  الصخب والفوضى 
تنتشر وتعرف بها معظم أماكن 

الترفيهية واملنتزهات احلالية.
 وأضاف: ان أرابيال تعد في املقام 
األول مالذا للمطاعم الراقية حيث 
تتجمع كلها في مكان واحد هادئ 
ســــاحر األجواء ويسلب األلباب 
لروعة جمــــال مناظره الطبيعية 
الطابع  وهندسته املعمارية ذات 
األوروبي اخلالب، إنه ببساطة مكان 
لغذاء الروح والشهية معا ما يعني 
أنه سينقل املميزات اخلارجية الى 

الداخل.
وعلى الصعيد نفســــه بني أن 
املشروع يتمتع مبوقعه املتميز على 

شارع التعاون وله اطاللة ساحرة 
على اخلليج العربي، فقد مت تصميم 
وابداع وحدات األبنية وفقا ألحدث 
التصميمات األوروبية العصرية 
األنيقة يتخللها طريق للمشــــاة 
الطبيعي واجللسات  من احلجر 
اخلارجية الهادئة والتي روعي في 
تصميمها استخدام أرضيات من 
اخلشب الطبيعي إلعطاء اإلحساس 
باألجــــواء األوروبيــــة اخلالبة، 
كما روعي فــــي التصميم توفير 
اخلدمات الالزمــــة لتحقيق بيئة 
عمل مثالية للمطاعم وذلك كمواقف 
السيارات بطول ربع كيلومتر أسفل 
املشروع على مساحة ١١٫٥٠٠ متر 
مربع تقريبا باإلضافة للمساحات 
املكشوفة وخدمة إيقاف السيارات 
علــــى املداخل الســــتة اجلانبية 

للمشروع.

تفاصيل المشروع

وألقــــى الضوء علــــى بعض 
تفاصيل املشــــروع حيث بني أنه 
يتضمن حوالي ٣٦ وحدة جتارية 

جميعها تتمتع بجلسات داخلية 
وخارجية مخصصة جلميع أنواع 
املطاعم الفاخرة والكافيهات العاملية 
واملقاهي ذات املســــتوى الراقي، 
باإلضافــــة إلى متتــــع كل وحدة 
مبمرات خدمــــة منفصلة لضمان 
خدمة جيدة للتشغيل السليم، كما 
يتضمن املشروع صالون جتميل 
للسيدات وآخر للرجال، باإلضافة 
إلى مركز عاملي لالهتمام بجمال 

وصحة ورشاقة املرأة.
وأوضح أن مســــاحة األرض 
املقام عليها املشروع تبلغ حوالي 
١١٫٥ ألف متر مربــــع، فيما توقع 
االنتهاء من األعمال اخلرســــانية 
في نصف فبرايــــر واالنتهاء من 
فــــي نهاية  التشــــطيبات  أعمال 
شــــهر مارس من هذا العام وهو 
التاريخ املتوقع للبدء في تسليم 
الوحــــدات للمســــتأجرين للبدء 
الديكورات اخلاصة بهم،  بأعمال 
مبينــــا أن الشــــركة املالكة بدأت 
بتلقي طلبات احلجوزات اخلاصة 
بالوحدات والتي بلغت حتى اآلن ما 

يقارب الـ ٤٣ طلب لعالمات جتارية 
عاملية ومحلية تتنافس حلجز الـ 

٣٦ وحدة املتوافرة باملشروع.
الشــــركة حاليــــا  وذكــــر أن 
الشــــركات  بصدد اختيار احدى 
املتخصصة ذات اخلبرة العريقة 
باملجال العقاري لتتولى مسؤولية 
تسويق املشروع بالكامل واختيار 
املزيج األمثــــل ملختلف العالمات 
التجارية العاملية واحمللية والتي 
تعتبر املرحلة األهم في املشروع 
لضمان جناحه، مؤكدا «أننا نتطلع 
إلى تخصيص ما نسبته ٦٠٪ من 
الوحدات لعالمات جتارية عاملية 
تتواجد للمرة األولى في الكويت 
باإلضافة لبعض العالمات التجارية 
احمللية اجلديــــدة التي نرى أنها 
ستنجح بشــــدة وتالقي اعجاب 
املســــتهلكني ويرجع ذلك النجاح 
املتوقع للقائمني على العمل فيها من 
الشباب الكويتي الناجح بأفكاره 

اجليدة واجلديدة».
وأضاف قائال: «ومن املتوقع 
أن يتم بدء التشــــغيل في نهاية 
النصف األول مــــن العام احلالي 
وسط توقعات بنجاح هذا املشروع 
واقبال الزوار عليه خصوصا أنه 
يعد املكان األول في الكويت حيث 
يجمع بني هــــذا الكم من املطاعم 
واملطابخ احمللية العاملية جميعا 

حتت سقف واحد».
واختتم فهمي تصريحه بتوجيه 
الشكر الى جميع اجلهات احلكومية 
التي ســــاعدت بشكل  واخلاصة 
مباشر أو غير مباشر على تسهيل 
إجناز معامالت املشروع، وخص 
بيت التمويل الكويتي بوافر الشكر 
والتقدير على مســــاندته الدائمة 
والدعم الشديد الذي قدمه للمشروع 
اميانا ويقينا منه بنجاحه فضال عن 
دوره الكبير بدعم جميع املشاريع 
التنمويــــة التي تهدف إلى القيام 

بالنهضة املرجوة.

المشروع يعد نقلة نوعية للتجربة السياحية في الكويت وسط إمكانيات فريدة من نوعها

الوطني  الكويــــت  قال بنــــك 
في تقريره االســــبوعي حول 
تطــــورات االســــواق العاملية 
الدوالر هبط يوم اجلمعة  ان 
املاضية الى أدنى مستوياته منذ شهرين وسط تنامي 
الثقة بالنمو االقتصادي العاملي وعلى خلفية سماح 
الصني لعملتهــــا باالرتفاع الى ٦٫٥٨١٥ دوالرات وهو 

رقم قياسي جديد.
 وقــــد تزايدت فروق العائد بني العملة االميركية 
والعمالت الرئيسية االخرى خالل االسبوع املاضي 
مع تنامي التفاؤل بشــــأن النمو االقتصادي وتزايد 
التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا واململكة 
املتحدة، االمر الذي أدى الى تعرض الدوالر ملزيد من 
الضغوط، وعلى أثر التحسن الكبير الذي طرأ على 
مؤشر ثقة مؤسسات االعمال في أملانيا والذي يعده 
املعهــــد االقتصادي االملاني «IFO»، صعد اليورو الى 
١٫٣٦٢٦ دوالر، وهو أعلى مســــتوياته خالل شهرين، 
وبعــــد أن افتتح التداول علــــى ١٫٣٣٩٠ دوالر صباح 
االثنني، انخفض خالل اليــــوم الى ١٫٣٢٤٥ دوالر ثم 
تقدم بشكل مطرد على مدى االيام التالية ليقفل مساء 

اجلمعة على ١٫٣٦٢١ دوالر. 
واتخذ اجلنيه االســــترليني مسارا موازيا ملسار 
اليورو مستفيدا من ارتفاع معدالت العائد حيث أدى 
تزايد الضغــــوط التضخمية الى تكهنات ان يضطر 
بنك اجنلترا الى رفع أســــعار الفائدة في وقت أقرب 
مما كان متوقعا، وقد مت تداول اجلنيه عند مستويات 
أعلى من ١٫٦٠٥٠ دوالر يوم الثالثاء قبل أن يقفل عند 
انتهاء التداول يوم اجلمعة عند ١٫٦٠٠٠ دوالر محققا 

مكاسب بلغت ٠٫٨٪ خالل االسبوع. 
كذلك جنح الني الياباني في تعزيز موقعه مقابل 
العملــــة االميركية وارتفع الــــى ٨١٫٨٥ مقابل الدوالر 
قبل أن يفقد بعض مكاسبه ويقفل بسعر ٨٢٫٨٧ في 

نهاية االسبوع. 

بيانات متباينة لقطاع االسكان

وعلى صعيد االقتصاد االميركي، لفت «الوطني» الى 
انه اليزال قطاع االسكان يرسل اشارات مختلطة لكنها 
التزال مبجملها تدل على استمرار ضعف هذا القطاع 
بعد أكثر من سنة على بداية التعافي االقتصادي في 
الواليات املتحدة، فقد انخفضت عمليات بدء انشــــاء 
املساكن بنسبة ٤٫٣٪ لتصل الى معدلها السنوي الى 
٥٢٩٫٠٠٠ وحدة، وهو أدنى مستوى لهذا املؤشر منذ 

شهر أكتوبر ٢٠٠٩. 
ومبوازاة ذلك، قفز عدد تصاريح البناء، وهو مؤشر 
يستخدم لتقدير حركة البناء في املستقبل، ليصل الى 
معدل شهري بلغ ١٦٫٧٪ في شهر ديسمبر، وليعكس 
بذلك احملاوالت التي بذلت خالل الشهر للحصول على 

املوافقات قبل نهاية السنة.
 وأخيرا، ارتفعت مشتريات املساكن اجلديدة بنسبة 
١٢٪ لتصل الى ٥٫٢٨ ماليني وحدة على أساس سنوي، 
وهو أداء فاق توقعات االسواق، ومما ال شك فيه أن 
حجم املبيعات تأثر ايجابا بسعي املشترين الغتنام 
فرصة تدني أســــعار الفائدة على الرهون العقارية 
قبل أن يؤدي اســــتمرار مسيرة التعافي االقتصادي 

الى زيادة تكاليف االقتراض. 

انخفاض المطالبات بالتعويض عن البطالة

وقد انخفض خالل االسبوع املاضي، بشكل غير 
متوقع وبنســــبة فاقت التوقعات، عــــدد االميركيني 
الذين تقدموا للمرة االولى مبطالبات للحصول على 
التعويض عن فقدان وظائفهم، فيما يعتبر مؤشــــرا 
جديدا على أن ســــوق العمل رمبا بدأ بالتحسن. فقد 
انخفض عدد املطالبــــات بالتعويض عن البطالة بـ 
٣٧٫٠٠٠ مطالبة خالل االســــبوع املنتهي في ١٥ يناير 
ليصل الى ٤٠٤٫٠٠٠ مطالبة، علما بأن توقعات أوساط 
السوق كانت قد أجمعت على ٤٢٥٫٠٠٠ مطالبة، وأن 

معدل البطالة بلغ ٩٫٤٪ حسب آخر التقارير. 

مؤشر ثقة مؤسسات األعمال 

وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، صعد 
مؤشـــر ثقة مؤسســـات االعمال االملانية في شهر 

ديسمبر الى أعلى مستوياته منذ عقدين من الزمن 
مضيفا بذلك اشـــارات جديدة الى أن تعافي أكبر 
اقتصاد أوروبي بات يعتمد أكثر فأكثر على الطلب 
احمللي، فقد ارتفع مؤشر بيئة االعمال الذي يعده 
املعهد االقتصادي االملاني (IFO) الى ١١٠٫٣ نقاط في 

يناير مقارنة بـ ١٠٩٫٨ نقاط في الشهر السابق. 
واشــــار «الوطني» الى أن االقتصاد االملاني حقق 
قفزة كبيرة وقوية خالل السنة املاضية حيث جاءت 
زيادة الصادرات مصحوبة بعالمات قوية على حتسن 
الطلب احمللي، االمر الذي رمبا يكون وراء قرار احلكومة 
هذا االسبوع رفع توقعاتها بشأن النمو االقتصادي 

خالل سنة ٢٠١١ الى ٢٫٣٪.

ثقة المستهلكين األوروبيين تتراجع من جديد

كما انخفضت ثقة املســــتهلكني في الدول السبع 
عشرة التي تتكون منها منطقة اليورو وذلك في شهر 
يناير وللشهر الثاني على التوالي، لتصل الى أدنى 
مستوياتها منذ شــــهر أغسطس ٢٠١٠. وقد انخفض 
مؤشر ثقة املستهلكني الى ١١٫٤- خالل الشهر املذكور 
مقارنة بـ ١١- نقطة في ديسمبر والذي كان أيضا الرقم 

الذي كانت تتوقعه أوساط السوق.
التضخم عند أعلى مســــتوياته في بريطانيا منذ 

٨ أشهر
تسارع التضخم ومبعدالت فاقت توقعات املراقبني 
االقتصاديني ليصل إلى معدل سنوي بلغ ٣٫٧٪ على 
خلفية ارتفاع أسعار الوقود والطعام، مضيفا بذلك 
مزيدا من الضغوط على بنك إجنلترا لرفع أســــعار 

الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.
 وارتفعت األسعار خالل الشهر بنسبة ١٪، وهو 
أكبر ارتفاع يسجل خالل شهر واحد منذ بدء استخدام 
هذا املؤشــــر ســــنة ١٩٩٦، بينما بلغ معدل التضخم 
األساسي ٢٫٩٪ على أساس سنوي. وبالنظر إلى أن 
مستوى التضخم بات أعلى من املستوى املستهدف 
والبالغ ٣٪، فقد بات ينبغي على محافظ بنك إجنلترا 

أن يوجه كتابا عاما يشرح فيه هذا االرتفاع.
 وفــــي الوقت ذاته قال أعضاء في مجلس العموم 
البريطانــــي والذين يعكفون علــــى تدقيق أداء بنك 
إجنلترا إنهم قلقون بشــــأن تسارع ارتفاع األسعار 
ويريدون سماع تأكيدات من بنك إجنلترا بأن البنك 

لم يفقد السيطرة على التضخم. 
وفي تطور منفصل، ارتفع مؤشر تضخم أسعار 
التجزئة، وهو مقياس لتكلفة املعيشة يستخدم بشكل 
رئيسي في املفاوضات على األجور، إلى ٤٫٨٪ في شهر 

ديسمبر مقارنة بـ ٤٫٧٪ في الشهر السابق.

تحسن ثقة المستهلكين البريطانيين

وقد ارتفع مؤشر ثقة املستهلكني في اململكة املتحدة 
من أدنى مستوياته منذ ٢٠ شهرا خالل شهر ديسمبر 
مع توقع البريطانيني حدوث تسابق كبير على شراء 
السلع املنزلية قبل بدء تطبيق الزيادة املقررة على 
ضريبة املبيعات، فقد ارتفع هذا املؤشر ٨ نقاط ليصل 
إلى ٥٣ نقطة، في أول مكاســــب يسجلها منذ ٤ أشهر 
بينما ارتفعت ضريبة القيمة املضافة على مبيعات 
الســــلع واخلدمات بنسبة ٢٫٥٪ لتصل إلى ٢٠٪ يوم 

٤ يناير. 
بينمــــا لم يطرأ أي تغير على معدل البطالة الذي 
يقاس وفق معايير منظمة العمل الدولية، حيث استقر 
عند مســــتوى ٧٫٩٪ لفترة الثالثة أشهر حتى نهاية 
نوفمبر، مقارنة بـــــ ١٠٫١٪ في منطقة اليورو و٩٫٤٪ 

في الواليات املتحدة و٥٫١٪ في اليابان.
 وجتدر اإلشارة إلى أن احلكومة اجلديدة تراهن 
على استمرار القطاع اخلاص في خلق وظائف جديدة 
في الوقت الذي تستعد فيه احلكومة لالستغناء عن 
٣٣٠٫٠٠٠ موظف في القطاع العام على مدى السنوات 

األربع القادمة.
 وعلى صعيد منفصل، تراجع في شهر ديسمبر، 
وبشكل غير متوقع، عدد املطالبات بالتعويض عن 
البطالة إلى أدنى مســـتوياته منذ ٢١ شهرا، وبلغ 
هذا التراجع ٤٫١٠٠ مطالبة لينخفض بذلك إجمالي 
عدد املطالبات إلى ١٫٤٥٧ مليون مطالبة. وأضاف 
تقرير مكتب اإلحصائيات الوطنية أن معدل البطالة 
ضمن املجموعة العمرية من ١٦ - ٢٤ سنة وصل 

اآلن إلى أعلى مستوياته منذ سنة ١٩٩٢. 
وعلى الرغم من موسم التسوق مبناسبة عطلة 
األعياد في بريطانيا، سجلت مبيعات التجزئة أكبر 
تراجع لها خالل شهر ديسمبر متأثرة بكثافة تساقط 
الثلوج وارتفاع األســـعار، فقد انخفضت املبيعات 
بنسبة ٠٫٨٪ خالل الشهر مقارنة بارتفاع بلغ ٠٫٤٪ 
في الشـــهر الســـابق وأيضا بتوقعات بانخفاضها 

بنسبة ٠٫٢٪. 

تراجع حاد للدوالر أمام العمالت

إطاللة مميزة للمشروع على اخلليج العربي

..وأحد املداخل اجلانبية للمشروع

جانب من توقيع االتفاقية

مدخل للمشروع من شارع التعاون

الكويت وهنغاريا توّقعان اتفاقية 
للتعاون االقتصادي والفني الثنائي

«اتحاد الصناعات» يصدر خطته 
التدريبية لعام ٢٠١١

أصدر احتاد الصناعات الكويتية 
خطته السنوية لبرامج التدريب 
للعام ٢٠١١، وذلك بهدف رفع مستوى 
العاملني في الصناعة من النواحي 
الفنية وتنميــــة قدراتهم العلمية 
والعملية.وقــــال أمني ســــر احتاد 
الصناعات أحمد القضيبي ان االحتاد 
يحرص على مواكبة املســــتجدات 
والتطويرات االقتصادية من خالل 
إيجاد منظومة من البرامج التدريبية 
التي تتعلق بالقطاع الصناعي كأحد 
القطاعات األساســــية التي تدخل 
ضمن اخلطة اإلمنائية متوسطة 
األجل من خالل رفع مساهمته في 
الدخل الوطني بنسبة ١٢٪.وأوضح 
القضيبي في تصريح صحافي أن 
البالد باتت بحاجة إلى التوســــع 
في مجال التدريب والتطوير وذلك 
لتأهيل الكوادر الوطنية وتوطينها 
في املصانع التابعة للقطاع اخلاص 
ســــواء من خالل اجلانب الفني أو 
النظري، الفتا إلى أن معظم العمالة 
الوطنية فــــي املصانع تتركز في 
اإلدارات العليا فقط بنسبة ٨٠٪ ما 
يستدعي استحداث برامج للتدريب 
لتلك العمالة والتي يبلغ عددها في 
قطاع الصناعات التحويلية ما يقارب 
الـ ٣٨٠٠ موظف.وتوقع القضيبي أن 
تشهد تلك البرامج التدريبية مشاركة 
كثيفة من قبل القيادات في الشركات 
الصناعية واألخــــرى ذات الصلة 
وأيضا العاملني في املصانع وذلك 
حلاجة املوظفني إلى التعرف على 
أحدث اخلبرات واملعارف املتعلقة 
بالنشاط الصناعي.  وبني القضيبي 
أن االحتاد يحــــرص على اختيار 
احملاضرين األكفاء وذوي اخلبرة 
لتنفيذ هذه البرامج، مشيرا إلى أنه 
يتم اإلشراف على مضمون املادة 
العلمية املقدمة والتأكد من شمولها 

حلــــاالت علمية تتعلــــق بالقطاع 
الصناعــــي إلى جانب التنســــيق 
واإلشراف على عقد هذه البرامج 
التدريبية لضمان االستفادة املثلى 
للمشاركني.وأشار إلى أن البرامج 
التدريبية تعقد بالتعاون وبدعم من 
قبل كل من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي والهيئة العامة للصناعة 
وعليــــه تكون املشــــاركة مجانية 
أو مخفضة التكاليف للمشاركني.

ومن ضمن البرامج التي تتضمنها 
اخلطة التدريبية اجلديدة لالحتاد: 
التخطيط الصناعي االستراتيجي، 
مهارات التفاوض وإعداد العقود، 
تنمية املوارد البشرية، إدارة اجلودة 
الشاملة، أســــاليب كتابة التقارير 
الفنيــــة، نقاط الرقابــــة احلرجة 
لتحليل املخاطر، عمليات الشراء 
والتوريد اللوجستية، طرق البحث 
العلمي والتكنولوجيا، إدارة خطوط 
اإلنتاج، األمن والسالمة الصناعية، 
إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروعات الصناعية، استخدام نظم 
محاسبة التكاليف، حتليل البيانات 
والقوائم املالية، واســــتراتيجيات 

التسويق التنافسي.

استقبل وزير املالية مصطفى الشمالي صباح 
امس وزير الدولة لوزارة االقتصاد الوطني في 
جمهورية هنغاريا د.جولت بيتشي وذلك خالل 
زيارته الرسمية للبالد والتي تهدف إلى تعزيز 
التعاون االقتصادي الثنائي بني البلدين والتوقيع 
علـــى اتفاقية التعاون االقتصـــادي والفني بني 

البلدين.
وقد قام وكيل وزارة املالية خليفة مســـاعد 
حمادة بالتوقيع على اتفاقية التعاون االقتصادي 
والفني عن اجلانب الكويتي، ووقعها عن اجلانب 
الهنغاري وزير الدولة لوزارة االقتصاد الوطني في 
جمهورية هنغاريا د.جولت بيتشي وتهدف اتفاقية 
التعاون االقتصادي والفني الى توطيد العالقات 
االقتصادية بشكل عام بني الدول، حيث حترص 
على مواكبة القوانني واملستجدات االقتصادية على 
الساحة الدولية واحمللية، وزيادة تشجيع إقامة 
املشاريع االقتصادية واملالية والتجارية والصناعية 
واملصرفية وغيرها من املجاالت، وتبادل املعلومات 

املتعلقة باألبحاث العلمية والفنية.
وتنص االتفاقية على تبادل تدريب األخصائيني 

في إطار برامج تعاون محددة، والسماح بانتقال 
رؤوس األمـــوال والبضائع واخلدمات املختلفة، 
باالضافة الى العمل على تعزيز إقامة املشاريع 

املشتركة املختلفة في مختلف املجاالت.
كما نصت االتفاقية على دعوة رجال األعمال 
إلى إقامة مشاريع االستثمار املشتركة واملشاركة 
في االستثمار في املناطق احلرة في كل من الكويت 
والدول األخرى، وتشجيع القطاع اخلاص على 
إنشاء شركات استثمارية مشتركة متارس نشاطها 
في املجاالت ذات االهتمام املشترك والتي يتم االتفاق 
عليها بني البلدين، فضال على مراعاة متطلبات 
منظمة التجارة العاملية (WOT) واالتفاقيات املنبثقة 
عنهـــا مبوجب التزاماتهما فـــي املنظمة، وإبرام 
اتفاقيات خاصة على أســـاس هذه االتفاقية في 

املجاالت التي قد يتفق عليها بني البلدين.
جتدر اإلشارة إلى أن االتفاقية تنص في املادة 
(٦) منها على تشكيل جلنة مشتركة بني البلدين، 
وتترأس وزارة املاليـــة في الكويت عن اجلانب 
الكويتي وتتـــرأس وزارة العالقات االقتصادية 

اخلارجية عن اجلانب الهنغاري. 

تقـرير

أسعار العقار في الصين تواصل االرتفاع
ــعار العقار في  ذكر تقرير «الوطني» أن أس
ــبة ٦٫٤٪ في  ٧٠ مدينة صينية قد ارتفعت بنس
ــمبر مقارنة مبستواها قبل سنة وبنسبة  ديس
ــهر السابق، ومن املتوقع أن  ٠٫٣٪ مقارنة بالش
يؤدي ارتفاع األسعار إلى تزايد املخاوف من أن 
تلجأ احلكومة إلى تشديد القيود الهادفة للحد من 
خطر حدوث فقاعة عقار وذلك عن طريق رفع 
سعر الفائدة املعياري ورفع املتطلبات الرأسمالية 
املفروضة على البنوك، علما بأن أسعار املساكن 
القائمة ارتفعت بنسبة ٠٫٥٪ في شهر ديسمبر، 

في أكبر ارتفاع لها منذ ٣ أشهر. 

من جانب اخر، تسارع معدل النمو االقتصادي 
احلقيقي في الصني ليصل إلى ٩٫٨٪ مع ارتفاع 
ــة واإلنتاج الصناعي، متجاوزا  مبيعات التجزئ
بذلك نسبة الـ ٩٫٤٪ التي أجمعت عليها توقعات 
السوق وكذلك نسبة النمو التي بلغت ٩٫٦٪ في 

ربع السنة السابق.
 وعلى صعيد منفصل، تباطأ مؤشر أسعار 
السلع االستهالكية ليصل إلى ٤٫٦٪ على أساس 
ــمبر املاضي مقارنة بـ ٥٫١٪  ــنوي في ديس س
ــبة األعلى منذ  ــر والتي كانت النس في نوفمب

٢٨ شهرا.

أحمد القضيبي


