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 خالل مشاركتها في معرض «شعارنا أخضر»

 يقام خالل الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ الجاري

 الفهد يشيد بإنجازات «ايكويت» البيئية

 «توب العقارية» راعيًا لمعرض قطر الدولي للعقار
 أعلنـــت مجموعـــة «توب» 
للتســـويق العقاري وشركتها 
الزميلـــة مجموعة  القطريـــة 
«يوتوبيـــا» للعقـــارات عـــن 
مشاركتهما ورعايتهما الذهبية 
الدولي السادس  ملعرض قطر 
للعقار واملزمع إقامته في مركز 
الدوحة الدولي للمعارض خالل 
الفترة مـــن ٢٢ الى ٢٥ مارس 
اجلـــاري، حيـــث ستشـــارك 
املجموعة بعدد من املشـــاريع 
املميـــزة من مصر  العقاريـــة 

وبريطانيا.
املنتـــدب  العضـــو    وقـــال 

للمجموعـــة وليد القدومي أن املجموعة اعتادت 
على املشـــاركة في هـــذا املعرض منـــذ دورته 
األولى ملا يشكله من وســـيلة مهمة للمجموعة 
للتواصل مع السوق العقاري القطري ومع عمالء 
املجموعة فيه، مبينا أن املجموعة متكنت خالل 
السنوات املاضية من استقطاب شريحة كبيرة 
من املستثمرين والعمالء في هذا السوق املميز 
والذي ميتاز مستثمروه بالوعي وحرصهم على 
اقتناص كل الفرص الواعدة والتي تعود عليهم 

بالفائدة في املستقبل.
  وحول املشاريع التي تعرضها املجموعة حاليا، 
قال القدومي إن املجموعة قد وقعت اتفاقية حصرية 
مع مجموعة بيراميزا للفنادق واملنتجعات لتسويق 
مشروعها الســـكني املميز بالم فيو والكائن في 

منطقة حدائق ٦ أكتوبر.
  وأضاف أن املشـــروع يقام على مساحة ٢٥ 
فدانا، وتشكل نسبة املباني فيه ١٨٪ من مساحة 
املشروع واملساحة الباقية تشكل مناطق للخدمات 
العامة واحلدائق وحمامات السباحة وغيرها، وبني 

القدومي أن املشروع يتألف من 
٢٨ بناية سكنية وبإجمالي ٦٧٢ 
شقة ســـكنية مبساحات ٢-٣ 
غرف نوم ومنافعها باإلضافة الى 
وحدات دوبلكس، مشيرا الى أن 
أسعار الشقق مناسبة ملختلف 
الشرائح ويبدأ سعر املتر فيها 
من ٢٨٥٠ جنيها مصريا كامل 
التشطيبات مع منح العميل مدة 
سداد ٤ سنوات من دون فوائد، 
ان املشروع قيد اإلنشاء  وبني 
حاليا ومن املتوقع االنتهاء منه 

في ديسمبر ٢٠١٣. 
القدومي ان مجموعة    وقال 
بيرميزا تقدم هدية مجانية لكل مشـــتري شقة 
وهي عبارة عن صك إقامة ملدة أســـبوع سنويا 
وملدة ١٥ عاما في أي من منتجعات املجموعة في 
مصر وقريبا في دبي، حيث ميتاز الصك بتقدمي 
غرفتني فندقيتني لعدد ٤ أشخاص، مع منح العميل 
خصومات إضافية على مختلف اخلدمات األخرى 

التي تقدمها املنتجعات.
  ومن املشاريع األخرى التي ستعرضها املجموعة 
أيضا عبارة عن أراض استثمارية في بريطانيا 
في منطقة تودجنتون الواقعة بالقرب من لوتن 
وأضاف ان األراضي استثمارية ومفروزة مبساحات 
تبدأ من ٥٠٠ متر مربع وبأسعار تبدأ من ١٤ ألف 
جنيه استرليني، وملكية األراضي حرة وملختلف 

اجلنسيات.
  وبني القدومـــي أن األراضي في بريطانيا قد 
اســـتقطبت على مدى األعوام اخلمسة املاضية 
اآلالف من املستثمرين من مختلف دول مجلس 
التعاون وعدد من الدول العربية، مبينا أن النسبة 

الكبرى كانت من املستثمرين اخلليجيني. 

 أعلنـــت شـــركة ايكويـــت 
انها تلقت  للبتروكيماويـــات 
إشـــادة وتقدير نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء للشـــؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهـــد الجنازاتها البيئية ذات 

الصدى العاملي.
  وخالل رعاية وحضور الشيخ 
الفهد ملعرض «شـــعارنا  أحمد 
اخضر» من تنظيم الهيئة العامة 

للبيئة، قام نائب رئيس شركة 
ايكويت للشؤون الفنية محمد آل 
بن علي بتقدمي شرح موجز حول 
مجموعة من املبادرات البيئية مثل 
اطالق الشركة الول مشروع في 
الشرق االوسط لترشيد وإعادة 
اســـتخدام مياه املصانع وأول 
مشروع في الكويت الستخالص 
وإعادة اســـتخدام ثاني أكسيد 

الكربون.
   وأضاف آل بن علي في تصريح 
صحافي ان هذه املبادرات امتداد 

ايكويت للمســـؤولية  لبرنامج 
الذي يســـاهم في  املجتمعيـــة 
التنميـــة املســـتدامة للكويـــت 
بواســـطة التركيز على محاور 
البيئة والصحة والتعليم وغيرها 

في املجاالت ذات العالقة.
  من جانبه، أشـــاد مدير عام 
الهيئة العامـــة للبيئة د.صالح 
املضحـــي بالـــدور الفاعل الذي 
متارسه شركة ايكويت في حماية 
الكويتية واحلفاظ على  البيئة 

املوارد الطبيعية. 

 الشيخ أحمد الفهد مكرما من محمد آل بن علي

 وليد القدومي

 في ندوة الصالون اإلعالمي بعنوان «استشراف المستقبل االقتصادي للكويت»

 الحميضي: نعتمد على عنصر واحد للدخل يمثل ٩٤٪ 
  من إجمالي موارد الدخل القومي.. فأين نحن ذاهبون؟!

 السعدون: هناك من يحاول القفز على عناوين التنمية ويريد نسبتها لنفسه 

 أبو العيون: العامل البشري أساس التنمية
 أشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي 
ومحافظ البنك املركزي املصري األسبق د.محمود 
ــى أن العامل  ــون مبداخلة لفت فيها إل أبوالعي
ــتركة في أي عمل  البشري هو األرضية املش
ــه االقتصاد أو القائمون  تنموي، وإذا لم ينتب
ــوف يكون األمر أمرا سلبيا  عليه إلى ذلك فس
جدا وسطحيا كذلك، فالبشر هم األصول الذين 
ينبغي أن تعود التنمية عليهم بالنفع املباشر، 
فهل استهدفت اخلطة التنموية في الكويت العامل 
البشري من حيث استيعاب طلب السوق على 
ــة؟ مضيفا أن ذلك معيار جناح أي خطة  العمال
تنموية ومبتغاها، وفي الكويت ما نسبته ٥٠٪ 
ــرين فأين وظائف هؤالء وهل هم  حتت العش

مدرجون في حسابات اخلطة؟
  وأشار إلى نقطة أخرى وهي ضرورة ارتباط 
نتائج التنمية بالعدالة االجتماعية، وأن ما حدث 
ــي مصر دليل على ذلك حيث كان هناك منو  ف

اقتصادي ترتب عليه ثروات وفجوات، مشيرا 
إلى أن هذا األمر يعد مصدرا من مصادر القلق 
االجتماعي الذي يؤثر على الدولة ككل وليس على 
االقتصاد فقط. كما أشار إلى مصطلح الفساد 
مؤكدا على أن هناك شقني له وهما عملية الفساد 
واملفسد، فهما طرفان لعملية الفساد واملسالة 
في كيفية القضاء على تلك العالقة بني الفساد 
واملفسد حتى نصل إلى عدالة في توزيع الثروة 
وخلق فرص عمل حقيقية، فتحسني مستوى 
البشر يساعد على حتقيق العدالة االجتماعية 

واالرتقاء مبستوى األداء.
ــماه بعملية  ــار أبو العيون إلى ما أس   وأش
ــادي بني الدول العربية، حيث  التكامل االقتص
أشار إلى مبادرة صاحب السمو األمير في القمة 
االقتصادية العربية األخيرة التي استضافتها 
ــه - ضاعت في  ــب قول الكويت ولكنها – حس

دهاليز اجلامعة العربية. 
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 ماضي اخلميس مكرما بدر احلميضي  ..ومكرما جاسم السعدون

واألخرى تؤمن بالقطاع اخلاص 
وحده، والثالثة تؤمن بضرورة 
املزج بني القطاعني وهذه األخيرة 
هي األجنـــح واألقـــوى واألكثر 

استمرارية. 
  كما أشار إلى أن املوازنة العامة 
النفط بنســـبة  للكويت ميولها 
٩٤٪ وذلـــك يعكس خالال أكيدا، 
فينبغي االعتماد على موارد أخرى 
كالضريبة التصاعدية على القطاع 
اخلاص مثـــال، وذلك بالضرورة 
يستلزم وجود قطاع خاص ناشط 
يستطيع أن يساهم في امليزانية 

العامة للدولة. 
  أما رئيس مجلس ادارة شركة 
املـــال للصرافة عبـــداهللا جنيب 
املال فقد أكد فـــي مداخلته على 
أنه ال ميكن ألحـــد أن ينكر دور 
القطاع اخلاص في الكويت وفي 
أي مجتمـــع، مضيفا بأن القطاع 
اخلاص دائما يحاول استقطاب 
العمالـــة الكويتيـــة ولكنـــه ال 
يستطيع ذلك بسبب عدم قدرته 
على أن يجاري املميزات األخرى 
القطـــاع احلكومي  التي يقدمها 
للمواطن الكويتـــي، إضافة إلى 
أن الكويتـــي عموما ال يقبل بأي 
وظائف وهذه مشكلة أخرى، فدائما 
ما يفضلون الوظائف اإلدارية غير 
احلرفية وغير الفنية وهذه مشكلة 
أخرى يقابلها القطاع اخلاص في 
توظيف العمالة الكويتية، وكذلك 
هيمنـــة احلكومة على االقتصاد 
وهذا أمر سلبي جدا على القطاع 

اخلاص.

  الفساد في المجتمع

  من جانبه أكد اإلعالمي قيس 
الشـــطي في مداخلته على أنه ال 
يجب احلديث عن الفساد مبعزل 
التي  العاديـــة  املمارســـات  عن 
حتدث بني الناس على مستويات 
أقل، مشـــيرا الى أن عدم احترام 
قوانـــني املرور مثال هو فســـاد، 
والواســـطة فســـاد وغيرها من 
األمور واملمارسات على املستويات 
الصغرى قبل الكبرى، كما تطرق 
إلى مسألة تكافؤ الفرص في العمل 
والتوظيـــف معتبرهـــا من أهم 
العناصر التي تساهم في تطور 
الدولة أو تخلفها وأنه يجب العمل 
على خلق شـــعب مبادر وخالق 
يســـتطيع أن يســـاهم ويشارك 
في التنمية بشكل مباشر. كذلك 
أكد على أهمية التعليم معتبرها 
قضية جوهرية تتطلب إصالحا 
شـــامال حتى تتناسب مخرجات 
التعليم مع احتياجات السوق. 
وأيضا أشار الى احلكومة وطريقة 
تعاملها مع عملية التنمية قائال 
«عقلية احلكومة ال تتناسب مع 
أهداف التنمية ألنها تتعامل على 
أساس أنها متتلك كل شيء وذلك 
أمر يؤثر ســـلبا على االقتصاد 
ويضر بعملية التنمية وباخلطط 

املستقبلية».
  كما تساءلت اإلعالمية نظيرة 
العوضي عن مســـتقبل الكويت 

بعد عام ٢٠٢٥؟ 
  واختتمت املداخالت مبداخلة 
اعتبر من خاللها اإلعالمي عبداهللا 
زمان أن أســـاس املشكلة يكمن 
بالدرجة األولى في مستوي الثقافة 
ووعي الفرد، وافتقاد املثل األعلى، 
مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في 

قضية ثقافة الفرد واملجتمع. 

إلى أن الفوائد هي الطامة الكبرى 
والتي يجب أن تتم معاجلتها.

  أما الكاتـــب الصحافي أحمد 
املليفي فقد أشـــار إلى أنه رغم 
كل ما يحـــدث ورغم هذا الزخم 
الكويت  الذي تشهده  السياسي 
بني فترة وأخرى إال أن احلكومة 
مازالت تسير في نفس االجتاه 
وعلى نفس الـــدرب غير عابئة 
مبا يجري وال باملســـتقبل، كما 
أشار إلى أهمية القطاع اخلاص 
مستغربا من ان هذا القطاع بالرغم 
من أهميته في دفع عجلة االقتصاد 
ال يبحث إال عن املصلحة فقط.

  وفي تعليقه على ما سبق من 
مداخالت، أشار احلميضي إلى أن 
مسألة الفوائد ليست البنوك هي 
من تتحكم فيها وال البنك املركزي 
كذلك ألن الفائدة مرتبطة بسعر 
الدوالر وبالنظام املالي العاملي. 
أما فيما يتصل بالقطاع اخلاص 
فقد أكد على أن القطاع اخلاص 
الكويتي من أنشط القطاعات في 
عموم الدول التي يستثمر فيها 
عربيـــا وأجنبيا وله العديد من 
املساهمات واألنشطة التأسيسية 
في الكويت قبل االستقالل وبعده، 
مشـــيرا إلى أن هناك من يعمل 
على ســـن القوانني التي تعطل 
عمل القطاع اخلاص في الكويت 
وتضيق اخلنـــاق عليه لصالح 

البعض.

  مشروع الدولة

أكد على  الســـعدون فقد    أما 
ضرورة تقدمي األداء على الوالء 
وأن هذا هو الذي يجعل األمور كلها 
بخير وتسير في االجتاه الصحيح 
مشيرا إلى أن هذه املسألة مرتبطة 
مبا أسماه مشروع الدولة، مؤكدا 
على أنه هناك الكثير من الدول التي 
قدمت األداء على الوالء وبالتالي 
تقدمت ســـريعا واستطاعت أن 
حتقق منـــوا اقتصاديـــا كبيرا 
جعلها في مصاف الدول املتقدمة، 
رافضا عدم تصنيف الناس حتت 
مســـميات معينة ولكن يجب أن 
يكون االحتكام واملعيار هو األداء 
والكفاءة في اإلدارة فقط. وان هناك 
ثالث مدارس اقتصادية، األولى 
مدرسة تؤمن بالقطاع العام وحده، 

اجتماعية وسياســـية في نفس 
الوقت، مضيفا أن قضية إسقاط 
القروض هـــذه ال أصل لها من 
األساس سوى أنها مجرد دعاية 
انتخابية مارسها البعض وتشبث 

بها بعض الناس.
  وتطرق السعدون إلى ما أطلق 
عليه مشروع «مارشال العرب» 
وهو – على حد وصفه – مشروع 
على غرار ما مت العمل به جتاه 
أوروبا عقب خروجها من احلرب 
العاملية الثانية، مشيرا إلى أنه 
عندما مت العمل بهذا املشـــروع 
الذي كان يهدف إلى املســـاهمة 
في املشاركة في البنية التحتية 
وإنعاش االقتصاد كانت أوروبا 
وقتها خارجة من حرب مدمرة أما 
الوضع العربي اآلن فليس كذلك، 
وهي ثورات تصحيح وتطهير 
من الفساد الذي أثر بالسلب على 
اقتصاد هذه الدول، مع العلم أن 
هذه الدول متتلك املوارد وحتصل 
كذلك على مســـاعدات من البنك 
الدولي وكذلك حتظى باستثمارات 

خارجية واسعة.

  المستقبل االقتصادي

الندوة عددا من    وقد شهدت 
املداخـــالت كانت فـــي مجملها 
محاولة الستشراف القادم، حيث 
اعتبر املؤرخ فرحان الفرحان أن 
ما حتدث به الضيفان يعد ناقوس 
خطر يدق من أجل املستقبل ومن 
أجل أن نفكر ملســـتقبل الكويت 
االقتصادي بشكل أكثر واقعية، 
مشيرا إلى أنه هناك من الرؤساء 
ورؤساء الوزارات والوزراء من 

مات ولم يجد ماال ليدفن.
  من ناحيتها علقت احملامية 
والناشطة السياسية جنالء النقي 
على ما يشهده الواقع االقتصادي 
الكويتي واملشـــهد بصفة عامة 
على الفســـاد، معتبرة أن سبب 
العرقلة هو وجود الفساد، وأن 
الفساد يتعارض دائما وأبدا مع 
عملية التطوير والتنمية، مؤكدة 
على ضرورة العمل على تطوير 
مؤسسات الدولة بدال من تقدمي 

االستقاالت.
  وأكدت عـــدم موافقتها على 
القروض، لكنها أشارت  إسقاط 

ملشـــروع احلكم على حســـاب 
مشروع الدولة، واآلن فاملنطقة 
العربية متجهـــة نحو حتقيق 

مشروع الدولة».
  وأكد على أن عملية التنمية 
تتناقض مع مشروع احلكم، بل 
تستلزم حتقيق مشروع الدولة 
والتداول الســـلمي للسلطة ألن 
التنمية ومشاريعها حتتاج إلى 
دولة مؤسسات واستقرار، ودولة 
ال تنهار بزوال السلطة ولكنها 

تبقى ببقاء مؤسساتها.
  وأشار إلى أن التحديات في 
الكويت تكمن في مشكلة إدارة وأن 
مجلس الوزراء احلالي ال يستطيع 
أن يعطينا ذلك وال يستطيع أيضا 
أن ينتقل بالدولة من مشـــروع 
احلكم إلى مشـــروع الدولة مع 

تأصيل قيم املواطنة.
  وفيما يتصل بعملية التنمية 
في الكويت، قال السعدون: «ان 
هنـــاك من يريـــد أن يقفز على 
عناوين مشاريع التنمية محاوال 
أن ينسب لنفسه هذه العناوين 
دون حتقيق شيء ملموس على 
األرض يســـتفيد منه املجتمع 

واالقتصاد على حد سواء».
  وأكد أن خطـــة التنمية البد 
أن تسير في اجتاهني متعاقبني 
أهدافها،  كي تتمكن من حتقيق 
األول هو معاجلة اآلثار السلبية 
في احملاوالت التنموية السابقة، 
والثاني هو العمل على حتقيق 
عدة مكاسب حقيقة وهي مساهمة 
القطـــاع اخلاص فـــي العملية 
االقتصادية بشكل مباشر وفعال، 
وإيجاد فرص عمل حقيقية ألن 
القطاع احلكومي يخلق ما يعرف 
بالبطالة املقنعة التي يعاني منها 
االقتصاد، مع العمل على فرض 
القطاع  ضرائب تصاعدية على 
اخلاص من أجل املســـاهمة في 

موارد الدولة.

  السخاء الحكومي

  وعلق احلميضي على ما أسماه 
بالســـخاء احلكومي والبرملاني 
بأنـــه مـــن املمكن أن يتســـبب 
في أننا نســـمع من يقول يوما 
«الشعب يريد إسقاط القروض» 
وساعتها ستكون هنالك كارثة 

 أحمد يوسف
  قال وزير املالية األسبق بدر 
احلميضي ان املوازنة العامة في 
الكويت قد حققت زيادة كبيرة 
وتضاعفـــت عدة مرات منذ عام 
١٩٣٨ والتي كانت نحو ٢٥٠ ألف 
دينار إلى االن والتي تبلغ نحو 

١٩ مليار دينار.
  وحمل احلميضي بندي األجور 
والدعم مسؤولية تضخم املوازنة 
العامة للدولة، مؤكدا على أن بند 
األجور باألبواب امللحقة به يصل 
إلى ٧٫٥ مليارات دينار ولو زدنا 
عليه قيمة الدعم فسيصل مجموع 
البندين في املوازنة العامة للدولة 
ما قيمته أكثر من ٧٠٪ من املوازنة 
بينما نسبة ما يتم رصده للعملية 
التنموية ومشاريعها ما قيمته 
١٤٪ فقط من امليزانية وذلك شيء 

يدعو إلى القلق بالطبع.
  جاء ذلك أول من أمس خالل 
اســـتضافة الصالون اإلعالمي 
لندوة بعنـــوان «استشـــراف 
املستقبل االقتصادي للكويت» 
والذي حتدث فيها أيضا رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة الشـــال 
الستشـــارات جاسم السعدون، 
وبحضور نخبة من رجال األعمال 
واملهتمني بالشأن االقتصادي في 

الكويت واإلعالميني.
  وأشار احلميضي إلى أنه لو 
اســـتمرت األوضاع بهذا الشكل 
وبهذه الزيادة املطردة في زيادات 
الرواتب فإنه من املتوقع أن يصل 
بند الرواتب في عام ٢٠٢٥ إلى ٢٥ 
مليار دينار األمر الذي يســـبب 

إرهاقا كبيرا ملوازنة الدولة.
  وتساءل احلميضي: هل يعلم 
أعضاء مجلـــس األمة وأعضاء 
احلكومـــة ما تبعـــات ذلك وما 

يترتب عليه؟ 
  وأضاف أن القضية األساسية 
هي املســـتقبل، اننا نعتمد على 
عنصـــر واحد للدخـــل ميثل ما 
قيمته ٩٤٪ مـــن إجمالي موارد 
الدخل القومي في الكويت وهو 
النفط، مشيرا إلى أن النفط عنصر 
ناضب وما يحدث اآلن من ارتفاع 
إلى  لألسعار مرده في احلقيقة 
القلق وليس زيادة الطلب على 

النفط.

  القطاع الخاص

  وأشـــار إلى أن هناك حتديا 
آخر يؤثر على االقتصاد الكويتي 
بشكل مباشر وهو مسألة القطاع 
اخلاص ودوره في تقوية االقتصاد 
أدائه، مؤكدا  الكويتي وحتسني 
على أن هناك عزوفا من املواطنني 
الكويتيني عن العمل في القطاع 
اخلاص بسبب حتجيم دور القطاع 
اخلاص واملزايا املبالغ فيها في 
القطاع احلكومي، وبالتالي فان 
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن: 

إلى أين نحن ذاهبون؟
  وفنـــد احلميضي عـــددا من 
التحديات التي وصفها بالكبرى 
تواجه االقتصاد الكويتي والتي 
حصرها في االعتماد الكلي على 
النفط كمصدر للدخل، احلاجة 
خللـــق فـــرص العمـــل تفاديا 
للمشاكل االجتماعية الناجتة عن 
البطالة، وكذلك معاجلة التضخم 
امليزانية بســـبب  احلاصل في 
الرواتب والدعم احلكومي، مؤكدا 
في نفس الوقـــت على ضرورة 
الفساد ومحاربته وما  مواجهة 
يســـببه من أذى بالغ لالقتصاد 

القومي الكويتي.
  مـــن جانبه، تنـــاول رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة الشـــال 
لالستشـــارات جاسم السعدون 
الوضع االقتصادي الكويتي من 
زاوية ما تشهده املنطقة العربية 
من ثورات وفوران سياسي، مؤكدا 
على أن ما يحدث اآلن في العالم 
العربي هو حدث جلل سيكون 
له تأثيره املباشر على الكويت 
وعلى دول اخلليج بصفة عامة، 
وأن التعامل مـــع هذه األحداث 
يســـتلزم قرارات إستراتيجية 

سليمة وسريعة.

  وضع كوريا

  واستشهد السعدون بوضع 
كوريا في الستينيات والذي كان 
في نفس مرتبة مصر ولكن اآلن 
كوريـــا تقدمت وظلت مصر في 
مكانها ال تتحرك بل رجعت إلى 
الوراء، وأرجع ذلك إلى ما أسماه 
«التحول اإلرادي من دول أرادت 
أن تكون لها مكانة مرموقة بني 

الدول املتقدمة».
  وقال: «ان املنطقة العربية في 
حقيقتها مشـــروع حكم وليس 
مشروع دولة، ومشروع احلكم 
بالضرورة يستلزم وجود بيئة 
من الفســـاد حتيط بـــه وتدافع 
عنه كظاهرة تصاحب التأسيس 

 (محمد ماهر) بدر احلميضي وجاسم السعدون خالل ندوة الصالون اإلعالمي  


