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»بيت دوت كوم«: 52% من شركات الشرق األوسط

وشمال أفريقيا بصدد توظيف جدد خالل 3 أشهر

60% يرون أن خفض الوظائف لـ »ديار«
 مجرد »غيض من فيض«

التخفيض��ات احلادثة في الوظائف في منطقة 
دول مجلس التع��اون اخلليجي التزال بعيدة عن 
املدى املتوقع، حيث س��يتأثر املئات من املوظفني 
بهذه احلرك��ة قبل الوصول ال��ى حالة االنتعاش 
االقتصادي، وذلك وفقا لنتائج اس��تطالع أجرته 
األرابي��ان بيزن��س. وقد رأى ما يق��رب من %60 
من املشاركني في االستطالع على االنترنت انهم 
يعتقدون أن إعالن شركة ديار للتنمية عن خفض 
20% من القوة العاملة لديها في اآلونة األخيرة امنا 
هو »غيض من فيض«، فلديهم اعتقاد كبير أن عدة 
مئات من املوظفني عبر دول مجلس التعاون اخلليجي 
س��يمثلون ضحية االنكماش احلادث في قطاعي 

العقارات والبناء على وجه اخلصوص. وقد س��اد 
شعور بالتفاؤل في املنطقة في األسابيع األخيرة، 
اث��ر توقعات صندوق النق��د الدولي بعودة النمو 
االقتصادي للمنطقة في عام 2010. واليزال املعظم 
من املشاركني في االستطالع ينتابهم الشعور بالقلق 
حيال اآلثار الناجمة واملستمرة لألزمة العاملية على 
الرغم من تصريح املسؤول عن القطاع االقتصادي 
بدول��ة اإلمارات العربية املتحدة بتوقعهم لتحقيق 
منو خالل الع��ام املقبل يصل الى 4.5%. لكن أحد 
كبار املصرفيني في اإلمارات قد حذر في األسبوع 
املاضي من ان موجة ثانية من خفض الوظائف قد 

تضرب البالد العام املقبل.

أفاد اس����تطالع مسحي صدر 
أمس، عن ش����ركة بيت دوت كوم 
وقامت بنشره »آريبيان بيزنس« 
بأن أكثر من نصف الشركات في 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقي����ا تخط����ط لتوظيف جدد 
خالل األشهر القليلة املقبلة، وذلك 
مواكبة مع توقع قرب نهاية األزمة 

االقتصادية العاملية.
وكان 26% م����ن املس����تجيبني 
أف����ادوا بأنهم  ق����د  لالس����تطالع 
»بالتأكيد« سيقومون بتوظيفات 
جديدة بينما أكد 26% آخرون أنهم 
»رمبا« يقومون بتوظيفات جديدة. 
وكانت ش����ركة بيت دوت كوم قد 
أجرت االس����تطالع وفقا ملؤش����ر 
التوظيف����ات اجلديدة وبالتعاون 
مع أخصائي األبحاث من يوجوف 
سراج. وفي دولة اإلمارات، كان ربع 
من شملهم االستطالع قد صرحوا 
بأن شركاتهم »بالتأكيد« ستوظف 
جددا خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
وذلك مقابل 23% آخرون صرحوا 
بأنهم »رمبا من احملتمل« أن يقوموا 
بتعيني جدد. وق����د ارتفعت هذه 
النسبة إلى ما مجموعه 63% عندما 
التوظيف  مت السؤال عن احتمال 
خالل العام املقبل، وفق ما كشف 
االس����تطالع. فقط أقل من خمس 
جمهور املس����تجيبني، أي حوالي 
19%، صرحوا بأنهم »رمبا« أو »لن« 
يقوموا بتوظي����ف أي جدد خالل 

الربع السنوي القادم.
وفي عمان، أجاب أكثر من ثلث 

البحث عن رؤساء ومديري عموم 
جدد. كما ص����رح 5% فقط بأنهم 
ينوون البح����ث عن كبير مديري 
تنفيذيني جديد. بينما قال 6% إنهم 
س����يعلنون عن مناصب شاغرة 
املاليات.  العمليات ومدير  كمدير 
ويبدو أنه بينما قامت »العديد من 
الشركات اإلقليمية جاهدة بتقليص 
تكاليفها خ����الل فترة الركود، مع 
ما أدى إليه ذلك من فقدان العديد 
من املوظفني لوظائفهم، فإن هذه 
الش����ركات اآلن أصبحت تش����عر 
بوجود نقص لديها في املوظفني، 
ولذلك ستحرص على تعويض هذا 
النق����ص بتوظيف جديد. وهو ما 
يعد دليال على حدوث حتسن في 
الوضع االقتصادي«. وذلك وفق 
حتليل جوانا لوجنوورث، الرئيس 
التنفيذي للتس����ويق مبؤسس����ة 

يوجوف سراج.
وتع����د جمي����ع دول اخلليج، 
باستثناء قطر، متفائلة من حيث 
القدرة على التوظيف في املستقبل. 
وتأتي تالية بعد اململكة السعودية، 
م����ن حي����ث النظ����رة اإليجابية، 
وبنس����بة 38% البحرين وبنسبة 
34% الكويت، حيث صرحت نسب 
كبيرة من الش����ركات في كل منها 
بأنها »بالتأكيد« ستوظف جددا في 
العام املقبل. يأتي ذلك في مقابل 
تصريحات الشركات في قطر والتي 
صرح فيها »بالتأكيد« نسبة %31 
فقط - وهو أدنى رقم بني جميع 

البلدان التي شملها االستطالع.

املستجيبني بأنها لن تكون أقل من 
خمسة وظائف معروضة للباحثني 

عن عمل في مؤسساتهم.
كما ص����رح 24% آخرون بأن 
شركاتهم س����توفر نحو ستة إلى 
10 وظائف، بينما صرح 3% بأنه 
ستتوافر لديه أكثر من 100 وظيفة 
جديدة. وقد أظهر االس����تطالع أن 
الوظائف الش����اغرة ستكون على 
األرجح في مس����توى املتوسطة، 
تليها املس����تويات التنفيذية، فلم 
يصرح سوى 2% فقط بأنهم ينوون 

املقبل����ة، وذلك في مقابل 53% في 
الكويت و47% في البحرين فقط.

وتش����ير ه����ذه األرق����ام وفق 
حتليل مؤسس����ة بيت دوت كوم، 
إلى أن الشركات في اململكة العربية 
السعودية في الوقت الراهن تعد في 
وضعية انتعاش اقتصادي أفضل 
من غيرها في الظروف االقتصادية 
احلالية. وفي إجابة عن الس����ؤال 
بصدد عدد الوظائف التي ستكون 
املقبلة  الثالثة  متاحة في األشهر 
للموظفني اجلدد، صرح 42% من 

من شملهم االستطالع 34% بأنهم 
»بالتأكيد« سيقومون بتوظيف جدد 
في األش����هر الثالثة املقبلة، تليها 
العربية السعودية حيث  اململكة 

أجاب بذلك 31% ثم لبنان %30.
أم����ا في منطق����ة اخلليج، فقد 
اختلفت استجابات الدول إلى حد 
كبير، من حيث نواياهم لتوظيف 
املزي����د من املوظف����ني، ففي قطر، 
صرح 55% من املستجيبني بأنهم 
»بالتأكيد« أو »رمبا« سيقومون 
بتوظيف جدد خالل األشهر الثالثة 

تعرض مشروعات استثمارية وعقارية وسياحية

30 شركة تشارك بالمعرض المصري العقاري

العيسى: »التجارة« طبقت القوانين 
وحافظت على حقوق مساهمي »الصفاة العالمية«

اندماج بنك »بلتون فاينانشال« 
و»بايونيرز القابضة« المالية

القاهرة � رويترز: قالت شركة اخلدمات املالية املصرية بايونيرز 
القابضة أمس إنها ستش���تري بنك االستثمار بلتون فاينانشال 
في صفقة أسهم بالكامل مما أدى الرتفاع سهمها 9% في البورصة 
املصرية. وقالت بايونيرز إنها س���تصدر 100 مليون سهم جديد 
بس���عر لم يحدد بعد مبا يشكل القيمة اإلجمالية لبلتون ومينح 

مساهميه حصة تبلغ 17% في الشركة املندمجة.
وقالت بايونيرز في بيان »وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز 
القابضة لالستثمار على االندماج مع شركة بلتون املالية القابضة 
عن طريق زيادة رأسمال الشركة ومبادلة األسهم مع حاملي أسهم 
ش���ركة بلتون املالية القابضة«. وقفز سهم بايونيرز بنحو %9 
في أوائل التداول حيث رأى املستثمرون مزيجا جيدا من اخلبرة 

السوقية.

رؤساء الشركات األلمانية: العام المقبل 
سيكون األصعب على صناعة السيارات

أشاد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة نيش���ان القابضة وأحد مساهمي شركة 
الصفاة العاملية شريف العيسى باإلجراءات التي 
اتخذتها وزارة التج���ارة بإبطال عضوية جميع 
أعضاء مجلس إدارة شركة الصفاة العاملية لعدم 
ايداع أسهم ضمان العضوية وفقا للمادة 139 من 
قانون الشركات التجارية، إضافة إلى قيامها بإلغاء 
موعد اجلمعية العامة العادية وغير العادية التي 

كان من املنتظر عقدها اليوم االثنني.
وأكد العيسى في بيان صحافي ان وزارة التجارة 
والصناع���ة طبقت القوانني وحرصت على حفظ 
حقوق مساهمي الش���ركة، معربا عن استغرابه 
الشديد من التصريحات التي أدلى بها وفق قوله 

من يدعي انه ممثل عن املساهمني ورئيس ملجلس 
اإلدارة الذي أبطلت عضوية أعضائه.

وقال العيسى ان جميع املكاتبات واخلطابات 
الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ومن الشركة 
الكويتية للمقاصة وتؤكد عدم ملكية رئيس مجلس 
اإلدارة املزعوم وأحد أعضاء املجلس ألي أس���هم 
في شركة الصفاة العاملية، وبالتالي فإن قرارات 
وإجراءات وزارة التجارة والصناعة كانت صائبة 
وجاءت تلبية لرغبة املساهمني. وأكد العيسى ان 
ما قام به من اجراءات وخطوات تأتي من منطلق 
حرصه على مصالح الشركة ومصالح املساهمني 
كونه ميلك 10% وكونه هو مؤسسها منذ انطالقتها 

ومن حقه ان يحافظ على حقوقه.

هامبورغ � د.ب.أ: توقع رؤس����اء أكبر ش����ركات 
السيارات األملانية أن يكون موقف صناعة ومبيعات 
السيارات خالل العام املقبل 2010 أصعب من العام 
احلالي. وأشار رئيس مجموعة فولكس واجن مارتني 
فينتركورن إلى حاجة اخلبراء إلى بعض الوقت لطرح 
التوقعات حول األداء في عامي 2011 و2012، وتوقع أن 
يتراجع عدد السيارات املطروحة في األسواق خالل 
األعوام اخلمس����ة املقبلة بنحو 50 مليون سيارة. 
وأوضح رئيس املجموعة أنه سيحاول انقاذ مستقبل 
املجموعة باالعتماد على اختصار فترات العمل إذا 

لزم األمر لتجنب شطب الوظائف.

من جانبه راهن ديتر زيتش����ه رئيس مجموعة 
داميلر على االستثمارات الكبيرة خالل العام املقبل 
وأشار إلى أهمية جناح املوديالت اجلديدة لتعويض 
النفقات الهائلة مع التركيز على االس����واق الواعدة 
مثل الصني. أما نوربرت رايتهوفر رئيس مجموعة 
بي.إم.دبليو فش����دد على ضرورة النظر للمستقبل 
لتنفيذ مطالب االحتاد األوروبي بخفض نسب ثاني 
أكسيد الكربون في العادم إلى 95 غراما في الكيلومتر 
الواح����د بحلول عام 2020، وأض����اف أن املجموعة 
تراقب أيضا التطورات في هذه النقطة في السوقني 

األميركي والياباني.

تغطية االكتتاب بـ »الوحدة السورية« 4.4 مرات
املنامة � رويترز: قالت مجموعة 
البركة املصرفية ومقرها البحرين 
إن طلبات االكتت����اب في الطرح 
العام األولي لوحدتها الس����ورية 
زادت 4.4 م����رات عن املعروض. 

واضافت البركة ان الطرح العام 
األولي حلصة تبلغ 35% في الوحدة 
التي يبلغ رأس����مالها 100 مليون 
دوالر اجتذب طلبات اكتتاب بلغت 
أكثر من 165 مليون دوالر. ويحسب 

عادة حجم طلبات االكتتاب في أي 
طرح عام أولي على أساس استبعاد 
احلجم املستهدف وهو ما يعني أن 
الطلبات في هذه احلالة جتاوزت 

املعروض بواقع 3.4 مرات.

يستضيف مركز املؤمترات والرويال سويت بفندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة مبيناء الش����ويخ املعرض 
املصري للعقار واالستثمار اخلامس من احلادي عشر 
الى اخلامس عشر من نوفمبر اجلاري حتت رعاية 
السفير املصري طاهر فرحات، وتنظمه الشركة املتحدة 
للتسويق وتنظيم املعارض UNIEXPO بالتعاون مع 
مكتب التمثيل التجاري واالقتصادي املصري بالكويت، 
وبإشراف من الهيئة العامة لشؤون املعارض واألسواق 
الدولية مبصر. يضم املعرض أكثر من ثالثني شركة 
عقارية وس����ياحية مصرية تعرض العش����رات من 
املشروعات االستثمارية والعقارية في مختلف األنحاء 
بجمهورية مصر العربية وتضم تلك املش����روعات 
وحدات سكنية وأراضي وقرى سياحية وشاليهات 
وأبراجا وڤلال وعمارات ومزارع ومنتجعات وفنادق. 
وقال مدير التسويق في شركة النيل العاملية العقارية 
اسالم غازي ان الشركة ستطرح وحدات سكنية من 
)شقق، ڤلل( مبدينة حدائق األهرامات والتي تتميز 
بوجود أربع بوابات للمدينة وهو )خوفو، خفرع، 
منقرع، مينا( وتتميز حدائق األهرام بالهدوء التام 
والبعد عن ازدحام وسط القاهرة، وتقع على هضبة 
األهرام ما يجعلها كربوة جميلة تطل على األهرامات 
مباشرة، كما تتميز بقربها من مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
ودرمي الند واملاجيك الند وأكبر مول جتاري لبهجت 
ستورز وكذلك مدينة 6 اكتوبر )جامعة 6 اكتوبر(. 
م����ن جانبه، قال مدير عام ش����ركة اجليداء العاملية 
للتنمية والتطوير العقاري عامر عبدالعزيز خليفة ان 

الشركة ستعرض من خالل جناحها باملعرض املصري 
للعقار واالستثمار اخلامس مجموعة من املشروعات 
العقارية والس����ياحية في مصر، مشيرا الى ان هذه 
املشاريع موزعة بني مختلف املدن اجلديدة، مشيرا 
الى ان املشروع األبرز بينها هو فندق زين، وقد قاربت 
الشركة على االنتهاء منه متوقعا في الوقت ذاته ان 
ينتهي تنفيذه بداية العام املقبل، وانه يحتوي على 
وحدات فندقية مبس����توى 5 جنوم ويتميز بتوافر 
اخلدمات التي تساعد املستثمر على انتهاز الفرص 
واخلدمات املقدمة له من خالل تأجير اإلدارة الوحدة 
له في األوقات التي ال يستخدمها ليحقق بذلك ربحا 
مستمرا، باإلضافة الى اس����تمتاعه بالوحدة وقتما 
يش����اء، هذا باإلضافة الى مشروعني األول مشروع 
س����راية رويال بالزا ويقع في اإلسكندرية مبنطقة 
جليم ومطل على البحر مباشرة. اما رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة س����يتي اليت ممدوح محمد يوسف 
فقال ان الشركة تشارك في املعرض املصري للعقار 
واالستثمار لتعرض مجموعة من املشروعات العقارية 
املتميزة من بينها مشروع مدينة سيتي اليت السكنية 
والتجارية )مدينة الذهب( في قلب مدينة االسكندرية 
من الناحية الشرقية في منطقة سيدي بشر اجلديدة، 
ومشروع سيتي اليت يتكون من تسع عمارات سكنية 
على حرف U على أربعة شوارع مختلفة بارتفاع احد 
عشر دورا وكراج دورين بالسرداب ومول جتاري 
بارتفاع ثالثة أدوار وتسعة أدوار سكنية ترخيص 

مباني حي املنتزه لسنة 2006.
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پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي واليوكل�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

»مواعيد عمل املخترب من 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر


