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مايكروسوفت الكويت ورابطة الكويت واخلليج القابضة توقعان االتفاقية هيثم الكاظمي

.. ومستمعا ألحد العارضني وسط إقبال غفير ملتابعة عروض الشركات  عبدالعزيز اخلالدي في جانب من افتتاح املعرض

بعد شهور من مطالبة بكين بتغيير موقع المشروع لمخاوف تتعلق بالبيئة

»البترول الوطنية« و»سينوبك الصينية« يختاران 
موقعًا جديدًا لمشروع مصفاة بجنوب الصين

بكنيـ  رويترز: قالت مجموعة سينوبك الصينية 
إنه وقع اختيارها مع شركة البترول الوطنية على 
مدينة تشانغيانغ في إقليم جوانغدونغ بجنوب 
الصني موقعا جديدا إلقامة مشروع مشترك لتشييد 
مصفاة بعد شهور من مطالبة بكني بتغير موقع 

املشروع ملخاوف تتعلق بالبيئة.
وقالت املجموعة في بيان إن املشروع سيستكمل 
في 2013 وإن اجلانبني يأمالن في احلصول على 
موافقة بكني النهائية في غضون شهور، وأضافت 
سينوبك الشركة األم لشركة سينوبك كورب أكبر 
شركات التكرير في آسيا »اعتبارا من هذا األسبوع 
سيبدأ اجلانبان دراسات اجلدوى للموقع اجلديد 

وإعداد تقرير لتقييم التأثيرات البيئية«.
وكان املشروع الذي يضم مصفاة بطاقة 300 
ألف برميل يوميا ومجمعا لاليثيلني بطاقة نصف 
مليون طن ســـنويا إلنتاج البالستيك واأللياف 
الكيماوية قد وقع اختياره في البداية على نانشا 
في جوانغدتشو عاصمة جوانغدونغ في قلب دلتا 

نهر بيرل املزدحمة بالسكان.
لكن الشركتني اضطرتا لتغيير مكان املشروع 
في مايو تقريبا بعد معارضة قوية من دعاة حماية 
البيئة والســـكان فضال عن هونغ كونغ ومكاو 
املجاورتني بســـبب االضرار احملتملة على أراض 

رطبة تخضع حلماية الدولة وتقع بها نانشا.

صاللةـ  كونا: ارتفع عدد السياح الكويتيني في 
مدينة صاللة العمانية منذ بداية خريف صاللة 
2009 وحتى االول من الشـــهر اجلاري الى نحو 

2341 سائحا بنسبة %1.76.
وذكرت االحصاءات الصادرة عن دائرة اإلحصاء 
بوزارة االقتصاد الوطني ان عدد السياح الكويتيني 
بلغ خالل العام املاضي 3198 سائحا، وأضافت انه 
منذ انطالق االعمال امليدانية حلصر ومسح زوار 
خريف صاللة 2009 في 21 من يونيو املاضي وحتى 

11 اجلاري بلغ 132 ألفا و978 زائرا.
وأشارت الى ان السواح القادمني من دول مجلس 
التعاون تشكل مبا فيها السلطنة النسبة األكبر 
من زوار خريف صاللة حيث بلغ عدد الســـواح 
املواطنني واخلليجني نحو 118 ألفا و716 ســـائحا 
يشكلون ما نسبته 89.27% من إجمالي عدد السواح 

الزائرين لصاللة.
وأوضحت ان السواح العمانيني يشكلون العدد 
األكبر من مجموع سواح دول املجلس حيث بلغ 
عددهم 72 الفا و522 ســـائحا اي بنسبة %54.54 
من إجمالـــي زوار صاللة، وقالت االحصاءات ان 
مجموع الزوار من مواطني دولة االمارات العربية 
املتحدة جاء في املرتبة الثانية من حيث عدد زوار 

احملافظة اخلليجني وبلغ عددهم 32550 ســـائحا 
يشكلون ما نسبته %24.48.

وتلت االمارات اململكة العربية السعودية بنحو 
8013 سائحا مشكلة بذلك ما نسبته 6.03% تليها 
دولة الكويت بنحو 2341 سائحا بنسبة 1.76% ودولة 
قطر بنحو 1803 سواح اي بنسبة 1.36%، كما بلغ 
عدد زوار اخلريف من مملكة البحرين 1487 سائحا 
مشكلني ما نسبته 1.12% من إجمالي عدد السواح 

الزائرين ملدينة صاللة التابعة حملافظة ظفار.
وتابعت ان مجموعة دول آسيا جاءت في املرتبة 
الثانية بعد دول مجلس التعاون اخلليجي في عدد 
السواح الذين زاروا احملافظة خالل نفس الفترة 
حيث بلغ عددهم حســـب مجموعات اجلنسيات 
نحو 10218 سائحا يشكلون ما نسبته 7.68% من 

إجمالي عدد السواح الزائرين للمحافظة.
اما الدول العربية فجاء عدد السواح القادمني 
منها نحو 2406 ســـواح مشكلني 1.81% ثم الدول 
األوروبية حيث بلغ عدد سواح احملافظة من هذه 

الدول 1137 سائحا أي بنسبة %0.86.
يذكر ان الدخل القومي لسلطنة عمان من قطاع 
السياحة يبلغ 1% ومن املقرر ان يرتفع في اخلطة 

اخلمسية السادسة الى %3.

اجليدة التي من شأنها ان تساعد في 
الترويج واالنتعاش التجاري في 
البالد، معربا عن متنياته بالتوفيق 
لكل املشاركني والزائرين للمعرض. 
وأضاف ان املعرض يضم العديد 
من املنتجات الغذائية املتنوعة من 
خالل مشاركة العديد من الشركات 
اخلليجية والعربية التي متثل دوال 
مثل، ســــورية وباكستان وايران 
والســــعودية واالمارات واليمن 
ومصر والبحرين واالردن وفلسطني 
املنتجــــات االوروبية  الى  اضافة 
واحمللية، وذلــــك امنا يأتي رغبة 
من التسويق داخل السوق الكويتي 
املفتوح على جميع االسواق والسلع 
العاملية. كما يضم املعرض مكائن 
تغليف املنتجات الغذائية ولوازمها 
ومعدات جتهيــــز وتصنيع املواد 
الغذائيــــة وشــــركات التجهيزات 
الغذائية وصناعة األلبان واللحوم 
والدواجــــن ومشــــتقاتها. ونفى 
اخلالدي ان تكــــون هناك مغاالة 
في املعروضــــات الغذائية، مؤكدا 
في الوقت نفســــه حرص الوزارة 
الدائم علــــى عمليات الرقابة على 
جميع املنتجات من السلع املصنعة 

محليا او التي يتم استيرادها. 

وأكــــد ان من األهداف الرئيســــية 
العالقات  للجان املشتركة تقوية 
الثنائية بني الكويت والدول التي مت 
التوقيع معها، باإلضافة الى تذليل 
التحديات التــــي تواجهه طبيعة 
العمل والعالقات التجارية. وقال 
ان املعرض هذا العام يتميز بتجمع 
كبريات الشركات املتخصصة في 
املواد الغذائية حتت سقف واحد 
حيث اعتاد الناس هنا على الربط 
بني املعرض وقرب حلول شــــهر 
رمضان املبارك. واكد ان الوزارة 
تدعم مثل هذه التظاهرات التجارية 

دول العالم لتكون حتت مظلة دول 
مجلس التعاون اخلليجي، الفتا الى 
ان مــــن الدول التي يتم التفاوض 
اليابــــان وكوريا اجلنوبية  معها 
واســــتراليا ونيوزيلندا وتركيا. 
وقال ان وزارة التجارة والصناعة 
أحيت عمل اللجان املشــــتركة مع 
عدد مــــن الدول التي تربطنها بها 
عالقات جتارة مشتركة. وأضاف 
ان االجتماعات األخيرة شــــملت 
اجلانب األملاني في برلني، كما ان 
االجتماع املقبل خالل شهر أكتوبر 
ســــيكون مع اجلانب األوكراني. 

الى ان معظــــم دول  وأشــــار 
التعــــاون اخلليجي قد  مجلــــس 
توصل الى مراحل شــــبه نهائية 
بشــــأن مفاوضات التجارة احلرة 
مع الواليــــات املتحدة األميركية، 
مشــــيرا الى ان هــــذه االتفاقيات 
من شأنها تعزيز العمل املشترك 
وتوسيع نطاق األعمال والتجارة 
احلرة مع الواليات املتحدة. ولفت 
الى ان وزارة التجارة والصناعية 
تعمل من خالل فريق عمل تترأسه 
وزارة املالية مــــن أجل التفاوض 
كمجموعــــة دول اخلليج مع باقي 

احمد يوسف
أكــــد وكيــــل وزارة التجــــارة 
والصناعة باإلنابة الوكيل املساعد 
التجــــارة اخلارجيــــة  لشــــؤون 
عبدالعزيز اخلالــــدي ان الوزارة 
قطعت شوطا متقدما في مفاوضات 
التجارة احلرة »TIFA« مع الواليات 

املتحدة األميركية.
وقال اخلالدي لــــدى افتتاحه 
أمس معرض الغــــذاء الرمضاني 
الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي على أرض املعارض 
الدولية مبشرف وتستمر عروضه 
حتى 21 أغســــطس اجلــــاري، ان 
الــــوزارة حريصة علــــى متابعة 
مجريات اتفاقيات التجارة الثنائية 
املوقعة مع العديد من الدول ذات 
العالقات املشتركة، هذا من جانب 
ومن جانــــب آخر تعمل من خالل 
مجلس دول التعاون على تفعيل 

اتفاقيات التجارة الدولية.
وأضاف ان جولــــة املباحثات 
األميركية عقدت في الســــابق في 
الكويت فيها  الكويت وأحــــرزت 
مراحل متقدمه، الفتا إلى ان اجلولة 
املقبلة ينتظر ان تتم في الواليات 

املتحدة األميركية.

منذ بداية الخريف وحتى األول من الشهر الجاري

ارتفاع عدد السياح الكويتيين
لمدينة صاللة العمانية بنسبة %1.76

افتتح معرض الغذاء الرمضاني بمشاركة 100 شركة متخصصة محلية وخليجية

الخالدي: انتهاء مفاوضات التجارة الحرة مع أميركا قريبًا
تفعيل دور لجان العمل المش�تركة مع الدول التي تربطنا بها عالقات تجارة لمزيد من التعاون

تغليظ العقوبات على منتهكي حقوق الملكية الفكرية
قـــال اخلالدي ان كل اجلهـــات املعنية 
بحماية حقوق امللكية الفكرية في الكويت 
جتتمع بصورة دورية الجناز جميع األعمال 
املوكلة إليها مـــن اجل الوصول بالكويت 
الـــى مراتب متقدمة دوليا في مجال حفظ 
حقوق امللكية الفكرية، الفتا الى ان هناك 

بعض التعديالت على مواد القانون نعمل 
على تعديلها.

وأكد ان التعديالت التي سيتم تعديلها 
تشـــتمل على تغليظ العقوبات، حيث ان 
العقوبات احلالية تعد غير رادعة ملنتهكي 

قوانني حقوق امللكية الفكرية.

»مايكروسوفت الكويت« توّقع اتفاقية
مع شركة رابطة الكويت والخليج القابضة 

منها تبسيط عملياتها، وإيجاد 
السبل التي متكنها من استخدام 
املوارد بكفاءة وفاعلية أكبر، دون 
تكاليف إضافية. وتابع: »ومن 
هنا، تلعب تقنياتنا دورا كبيرا 
في مساعدة الشركات على تلبية 
هذه املتطلبات، عبر متكينها من 
تعزيز إنتاجيتها والعمل بأسلوب 
أكثر تطورا، مما يسهم بدوره في 
دعم قدرتها على حتقيق أفضل 

النتائج«.

التشغيلية في مختلف جوانب 
أعمالها. وتسهم االتفاقية أيضا 
في مساعدة الشركة على معايرة 
جميع تقنياتها، مما ســـيعزز 
بساطة إدارة التراخيص ويوفر 
لها العديد من مزايا الصيانة التي 
تضمن االرتقاء بإنتاجية موظفيها 
ودعم قدراتها التنافسية. بهذه 
املناســـبة، قال شربل فاخوري 
»تفرض بيئة األعمال اليوم على 
الشركات حتديات عديدة تتطلب 

»مايكروســـوفت  أبرمـــت 
الكويت« أمس اتفاقية مع شركة 
رابطة الكويت واخلليج القابضة، 
توفر مبوجبها للشركة الرائدة 
في إدارة اإلمداد أحدث التقنيات 
التي من شأنها أن تعزز إجراءات 
اإلدارة الداخلية فيها وتتيح لها 
إدارة مواردها بسهولة وكفاءة. 
وقد وقع االتفاقية كل من، مدير 
عام »مايكروســـوفت اخلليج« 
شربل فاخوري ونائب رئيس 
مجلـــس اإلدارة شـــركة رابطة 
الكويت واخلليج القابضة يعقوب 
الوزان وستتولى »شركة اكسيس 
سلوشـــنز ألنظمة الكمبيوتر« 
أحد شركاء »مايكروسوفت« في 

الكويت تنفيذ املشروع.
وســـتتمكن شـــركة رابطة 
القابضة  الكويـــت واخلليـــج 
من خـــالل تطبيقـــات وأدوات 
»مايكروسوفت« احلديثة، مبا في 
ذلك حلول »االستخدام االفتراضي 
املتعـــدد«، وبرامـــج احلماية، 
واملعايرة، وحلول »االتصاالت 
املوحدة«، مـــن تعزيز إمكانات 
مشاركة البيانات واالرتقاء باألداء 
التكاليف  املؤسســـي وخفض 

الشـــركات  فرصـــة لهذه 
التســـويق ملنتجاتها  في 

التدريبية. 
أن  الكاظمي  واوضـــح 
املعـــرض جنح في دورته 
األولـــى فـــي اســـتقطاب 
العديد من الشرائح بجميع 
تخصصاتها، مشـــيرا إلى 
ان كل املؤسسات حريصة 
على تدريب موظفيها من 
اجل االرتقاء مبســـتواهم 
املهني واالنتاجي وهو ما 
دفع العديد من املؤسسات 
للمعـــرض  للحضـــور 
البرامج  والتعرف علـــى 
التدريبيـــة التـــي تقدمها 

اجلهات املشاركة. 
الكاظمي ان  واضـــاف 
إستراتيجية »جاينكس« 
في املدى الطويل تقوم على 
املساهمة في حتقيق رغبة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الرامية إلى 
حتويل الكويت إلى مركز 

مالي عاملي.

ارتفاع حجـــم حجوزات 
االفراد للدورات التي قدمتها 
اجلهات املشاركة باملعرض 
االول بنسبة 20-30% كان 
الدافـــع الرئيســـي القبال 
العديـــد من املؤسســـات 
للمشـــاركة في املعرض، 
مبينـــا ان االزمـــة املالية 
أدت إلى تقليص الشركات 
حجم إنفاقها على التدريب 
وبالتالـــي يعتبر املعرض 

بقلم: ليام هاليغان
في االونة االخيرة مني االقتصاد الياباني النائم 
بانكماش سنوي بنسبة 13% من اجمالي الناجت 
احمللي بعد ان جعلت السلطات من سياسات دفن 
الرأس في الرمل املصرفية شكال فنيا تعتنقه اآلن 
الواليات املتحدة وبريطانيا. وحتى االملان العتاة 
ليسوا مبنأى عن ذلك مع معاناة صادراتهم من 
اســــوأ تدهور لها في التاريخ. وفي الوقت ذاته 
جند ان الكثير من االســــواق الناشئة يبلي بالء 
حســــنا. وبينما يصرخ العالم الغربي من االلم 
نرى ان معظم البلدان الصناعية الكثيفة السكان 
في الشرق تنمو مبعدل جيد. فقد سجلت الصني 
بني مارس وحزيران معدل منو مدهشا بلغ %7.9 
مرتفعا من 6.1% في الربع االول. وتشير أحدث 
توقعات صندوق النقد الدولي الى ان االسواق 
الناشئة ككل ستنمو مبعدل 2% تقريبا هذا العام 
ومبعدل 5% في العــــام املقبل. وفي الوقت ذاته 
ستنكمش االقتصادات املتطورة بنسبة 4% في 

2010 وقد تواصل االنكماش في العام املقبل.
وكان كثيرون من االقتصاديني الغربيني قد 
قالوا في االشهر االخيرة ان االقتصادات الناشئة 

ستنجر الى هذا الركود العاملي وانها ال ميكن ان 
تواصل النمو اال اذا واصل الغرب منوه. وكان ذلك 
هراء ضيق االفق يخدم املصلحة الذاتية للغرب. 
الواقع هو ان العمالقة الناشئني ميتلكون اسواقا 
وطنية هائلة وان جزءا كبيرا من جتارتهم يجري 
فيما بينهم وليس مع الغرب. فعلى سبيل املثال 
ومنذ العام املاضي متثل الصني وليس الواليات 
املتحدة اكبر شريك جتاري للبرازيل. وهذا النمو 
في التجارة بني البلدان االسيوية هو من القصص 
التي ال حتظى باالهتمام ألزمة االئتمان الراهنة. 
ولكن املستثمرين اخذوا يالحظون ما يجري. فكل 
واحد من مؤشرات االسهم العشرة االعلى اداء في 
العالم حتى االن هذا العام مركزه اقتصاد سوق 
ناشئة. وفي االسبوع املاضي ارتفع مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشيونال لكل االقتصادات 
الناشئة الى اعلى من مستواه عندما انهار بنك 
ليمان براذرز في اواسط سبتمبر املاضي وعندما 
اندلعت ازمة الرهن العقاري وانهارت االسواق 
العامليــــة. وفي لندن ونيويورك اليزال مؤشــــر 
فاينانشــــال تاميز ومؤشر ســــتاندرد آند بورز 
500 اقل بنســــبة 20% عما كانا عليه قبل انهيار 

ليمان براذرز، بالرغم من ان احلكومتني األميركية 
والبريطانية اطلقتا اكبر رزمتي انقاذ في زمن 
السلم.  اما سوق االسهم الصينية فقد ارتفع بنسبة 
88% خالل االثني عشر شهرا املاضية وكذلك االسهم 
البرازيلية. وخالل العام احلالي ارتفعت االسهم 
الهندية بنسبة 70% تقريبا. ويقول البعض ان 
اسعار اصول االقتصادات الناشئة ارتفعت بسرعة 
اكبر مما ينبغي وانها باتت معرضة للتهاوي. وملا 
كانت هذه اسواقا غير ناضجة وكان املستثمرون 
البارعون يتطلعون دائما الى جني االرباح فان 
هنالك بعض احلقيقة في هذا الرأي. فمن املؤكد 
ان نســــبة الربح الى الســــعر في مؤشر االسهم 
البرازيلية هي في اواسط العشرينيات في حني 
ان نظيرتها الصينية هي في اواسط الثالثينيات. 
وهذا يشير الى احتمال وجود مبالغة في الشراء 
في هذه االسواق. ولكن نسبة الربح الى السعر 
في مؤشر فاينانشــــال تاميز 100 تزيد على 50 
وهي نسبة مرتفعة بشكل غير معقول. فنتيجة 
لضخ النقود املطبوعة والثقة العمياء واملبالغة 
اصبحت االســــهم البريطانية مقيمة بأعلى من 

الواقع مقارنة بأداء شركاتها.

والصورة الكبيرة هي ان البلدان الناشئة هي 
في وضع مالي افضل بكثير من وضع االقتصادات 
الغربية التي كانت تعجب بها في املاضي. وتعني 
عمليات انقاذ املصارف واجراءات مكافحة الركود 
ان متوســــط عبء الديون الســــيادية ملجموعة 
الدول السبع ستصل الى 114% بحلول عام 2014 
حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وهذا يزيد 
على ثالثة اضعاف نسبة 35% املتوقعة للديون 

السيادية في االقتصادات الناشئة الرئيسية.
لقد راكم العالم الغربي ديونا هائلة بأموال 
مقترضة من الشرق إلشباع الهوس االستهالكي 
الغربي في السنوات العشر الى اخلمس عشرة 
املاضية. يالسخرية مؤرخي املستقبل منا، وسّرع 
هذا التضخم فــــي الديون من حدوث حتول في 
القــــوة اضعف قدرة الغرب علــــى فرض ارادته 

على بقية العالم.
أليس هذا مقنعا؟ لنتأمل في حقيقة انه في 
االسبوع املاضي كان سعر مبادالت التخلف عن 
السداد للبلدان الناشئة، أي تكلفة التأمني على 
التخلف عن ســــداد دين سيادي، وللمرة االولى 

اقل من سعرها للدول الصناعية. 

أعلن مركـــز جاينكس 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الدولية عن تنظيمه معرض 
البشرية »خالل  »التنمية 
الفترة من 5 إلى 8 اكتوبر 
املقبل بقاعة الشيخة سلوى 
الصباح باملارينا ـ برعاية 
وزارة التعليم العالي ووسط 
حضور كبريات الشركات 

الكويتية والعاملية.
وبهذه املناسبة قال املدير 
العام ملركز جاينكس هيثم 
الكاظمي إن املعرض سيكون 
من أكبر املعارض التي مت 
تنظيمها في الكويت ودول 
اخلليج باعتباره وخاصة 
مع النجاح املبهر الذي حققه 
املعــــرض خالل نســــخته 
االولى في يونيو املاضي، 
مشيرا إلى ان االقبال الكبير 
من جانب الشــــركات على 
املعرض كان الدافع الرئيسي 
لتنظيمه للمرة الثانية خالل 

عام واحد. 
الكاظمي ان  واضـــاف 

»الشركة« تنظم معرض »التنمية البشرية« خالل الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر

الكاظمي: إستراتيجية »جاينكس« للمدى 
الطويل تهدف لتحقيق التحول إلى مركز مالي

وحدة لبنك شعاع كابيتال تتوقع
 تراجعًا في األرباح العام الحالي

باتشي اللبنانية ترفض التعليق
على خطط لطرح أسهم الشركة لالكتتاب

دبــــيـ  رويترز: نقلــــت صحيفة »إميريتس بيزنــــس« عن الرئيس 
التنفيذي لشــــركة اخلليج للتمويل ستيف ويليامز إحدى وحدات بنك 
شعاع كابيتال االستثماري قوله إن الشركة تتوقع أن تنخفض أرباحها 
في عام 2009 عن أرباح العام املاضي. وقال »سنحقق أرباحا أقل لكنها 
ســــتظل أرباحا جيدة في سوق يحمل حتديات كبيرة«، وتابع ويليامز 
»أرباحنا ستكون قوية« دون أن يذكر أرقاما محددة، وأضاف أن القروض 
التي ستقدمها الوحدة ستتراوح بني 30 و40 % فقط من إجمالي قروض 
العام املاضي والتي بلغت 700 مليون درهم وأن هذا العام سيكون أول 

عام تشهد فيه الشركة تباطؤا.

بيروتـ  رويترز: رفضت شركة باتشي اللبنانية النتاج الشيكوالتة 
التعليق على تقرير عن عزمها طرح حصة 49% من أسهمها لالكتتاب 

فيما تتطلع للتوسع باخلارج.
وذكرت صحيفة »فاينانشـــال تاميز« علـــى موقعها االلكتروني 
االحد املاضي نقال عن مازن عبيدي املدير العام التنفيذي لباتشـــي 
إن املجموعة اململوكة بالكامل لنزار شقير عينت مستشارين ماليني 

لبحث إدراج أولي في دبي وإدراج ثانوي في لندن.
وتراجع االقبال على عمليات الطرح العام األولى التي كانت يوما 
أداة مفضلة جلمع رأس املال في الشرق األوسط في النصف الثاني 

من 2008 كرد فعل للمستثمرين على االزمة االقتصادية العاملية.

األسواق الناشئة لم تعد ناشئة

)محمد ماهر(


