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االقتصادية

اخلارجي والسبب الرئيسي لذلك هو ضعف 
مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر أساسا 
للتنمية في البالد والتي تأخرت احلكومة 
في تنفيذها، وكذلك العمل على التخفيف 
من اإلجراءات الروتينية والتي باتت سمة 
أصيلة في األداء احلكومي والتي بدورها 

تشكل عائقا كبيرا في مسيرة التنمية.
األراض���ي  مس���احة  أن  وأوض���ح 
املس���تخدمة في الب���الد ال تتعدى 8% من 
املساحة اإلجمالية، مما يبني ضيق الفرص 
االستثمارية املعروضة على القطاع اخلاص 
مطالبا احلكومة مبزيد من طرح االراضي 
ف���ي الفترات املقبلة معربا في ذات الوقت 
ع���ن تفاؤله الكبير بالع���ام املقبل، حيث 
بدأت بالفعل اغلب املؤسسات والشركات 
الكويتي���ة، كما نرى، في التعافي من اثار 
األزمة العاملية، متمنيا ان تتوافر مقومات 
التنمية وانقشاع غيمة األزمة االقتصادية 
بشكل نهائي حتى نحقق مسيرة التنمية 
الكاملة التي يدعمها صاحب السمو األمير 
ف���ي جعل الكويت مرك���زا ماليا وجتاريا 

»المستثمرون«: تقشف الشركات.. 
هل يبرئ جراح األزمات؟

التنموي���ة ذات القيمة املضافة املعقولة املخاطر، 
بدال من املضاربات العالية املخاطر.

وعلى اجلانب املشرق، التقت »املستثمرون« 
الرئيس التنفيذي لشركة بيت أبوظبي لالستثمار، 
ف���واز علي اجلودر، ليؤكد ان النجوم ال تظهر إال 
في الظالم احلالك، ففي أوج األزمة املالية اخلانقة، 
تألقت »بيت أبوظبي لالستثمار« في مشاريعها 
وخططها وإستراتيجيتها املستقبلية، وهي ماضية 
في مشاريعها وشراكاتها مع العديد من املؤسسات 
املالية في املنطقة والعالم. الفتا إلى أن صندوق 
»ويلفارما« هو احد ما غنمته الشركة خالل هذه 
الفترة، وأن تنوع األنشطة االقتصادية الذي تضعه 
حكومة إمارة أبوظبي نصب عينها، أصبح منهاجا 
ومثاال يحتذى في العالم لتحقيق التنمية املستدامة. 
وأوضح أيضا كيف تصبح مشاريع البنى التحتية 
ركيزة أساسية في خلق مجاالت وخدمات توائم 
فترات األزمات. كما ج���اء العدد ال� 91 من املجلة 
حافال بالعديد من املواضي���ع اجلديدة واألبواب 
الشيقة إضافة إلى العديد من البحوث والتقارير، 

والدراسات والتغطيات املتنوعة.

أشاد املدير العام لشركة دارت ميديا للدعاية 
واإلعالن والتسويق اإللكتروني دخيل الدخيل 
بدور مع����ارض الفرص الوظيفي����ة في عملية 
توطني الوظائف وإحلاق العمالة الوطنية بجميع 
مؤسسات القطاع اخلاص احمللي، مؤكدا أن هذه 
املعارض باتت محط اهتمام شريحة كبيرة من 
املواطنني الراغبني في العمل حتت مظلة القطاع 

اخلاص.
وقال الدخيل مبناسبة مشاركة دارت ميديا 
في مؤمتر ومعرض الفرص الوظيفية السادس 
»وظائف 2009« والذي سيقام برعاية إستراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكل����ة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة ف����ي الفترة من 27 وحتى 30 
ديس����مبر اجلاري بقاعة الراية وتنظمه شركة 
فيجن لالستشارات: ان هذه املشاركة تأتي في إطار 
حرص الشركة على تقدمي الدعم اإلعالمي للمعرض 
في دورته اجلديدة ليتحقق الهدف املنشود منه 
وهو توجيه الشباب الكويتي الباحث عن عمل 
الى املعرض لالطالع على الفرص املتوافرة في 

مختلف املجاالت والتخصصات.
وذكر الدخيل ان شركة دارت ميديا تشارك من 
خالل مش���روع Q8CV.com املتخصص في مجال 

التوظيف والتابع إلدارتها.

480 وظيفة

 م���ن جهتها قال���ت املدير التنفيذي ملش���روع
 Q8CV.com نسرين زكريا: ان الشركة ستوفر خالل 
أنشطة املعرض أكثر من 480 وظيفة متنوعة في 
كثير من مؤسسات القطاع اخلاص احمللي، الفتة 
الى ان Q8CV.com يستقبل طلبات التوظيف من 
الباحثني عن فرص عمل وفي ذات الوقت يتلقى 
احيتاجات الشركات واملؤسسات احمللية ويقوم 
بتوصيل طرفي املعادلة الوظيفية بعضهم ببعض.  
وأشارت نسرين إلى أن معرض الفرص الوظيفية 
السادس سيتيح الفرصة ليس للخريجني اجلدد 
فحسب وامنا س���يتيح الفرصة أيضا أمام الذين 
فقدوا وظائفهم في الفترة األخيرة م جراء التداعيات 
السلبية لألزمة املالية العاملية، وبالتالي سيكون 
للمعرض أهمية خاصة هذا العام، وبالتالي زيادة 
أعداد ال���زوار. ومن اجلدير بالذكر أن املوقع منذ 
انشائه عام 2007 قام بطرح 7340 فرصة وظيفية 
ملشتركي املوقع البالغ عددهم 182.49 مستخدما، 
وقد بلغ عدد طلبات التوظيف املقدمة للشركات 

من خالل املوقع أكثر من 756.183 طلب.

سلطت مجلة »املستثمرون« في عددها ال� 91 
الضوء على ما أفرزت���ه دوامة املال من توجهات 
إدارية عليا في املؤسسات االستثمارية إلى منحى 
جديد من التقشف بعدما أصبحت تواجه اختبارا 
قاسيا فرضته الظروف االقتصادية األخيرة متمثلة 
في شح السيولة أحيانا وجفافها أحيانا أخرى، 
بعدما كانت سياس���ة البذخ ف���ي املصاريف هي 

السائدة قبل الربع األخير من 2008.
وفي حتقيق مفص���ل، تناولت قضية االدخار 
وتقليص النفق���ات بعد أن أصبح الكاش عزيزا، 
وبات صاحبه ملكا، أشار الكثيرون إلى أن البنوك 
والتي تعد القنوات التمويلية األولى في االقتصاد، 
قد عمدت إلى التشدد في سياسة اإلقراض بعدما 
ش���عرت بأن السيولة هو عصب بقائها وبشحها 
سينهار البيت من الداخل. والالفت للنظر في هذا 
امللف الذي شارك فيه بعض الرؤساء التنفيذيون 
في الشركات االستثمارية ومكاتب االستشارات 
االقتصادية إضافة إلى أساتذة االقتصاد في جامعة 
الكويت، هو أن الكثير منهم وجهوا أصابع االتهام 
في تبخر الكاش إلى عوامل أخرى غير األزمة املالية 
العاملية، لعل من أهمه���ا انتفاء مبدأي احلوكمة 
والشفافية، وعدم وجود إدارة للمخاطر في بعض 
الشركات، إضافة إلى املكافآت املالية والتي يصفها 

البعض ب� »اخليالية« للوظائف اإلدارية العليا.
لكن هذا التشدد اإلقراضي وتقليص املصروفات 
كان له - حسب بعض احملللني – انعكاسات سلبية 
على االقتصاد، حيث لفت رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة الرؤية لالستثمار خالد 
فهد الوقيان، إلى أن السياسات التقشفية لدى البنوك 
والشركات قلصت سيولة العمالء واستثماراتهم 
وأثرت على نوعية املشاريع. أما رئيس مجلس 
اإلدارة في ش���ركة أصول لالس���تثمار، سليمان 
العميري، فقد أكد أن متنع البنوك واملؤسس���ات 
املالية عن اإلقراض أدى إلى ركود اقتصادي واضح، 
على األقل من حيث انخفاض القدرة الش���رائية 
واالدخاري���ة لألفراد، وإحج���ام الكثير منهم عن 
املشاركة في االستثمارات جتنبا للخسائر. في حني 
أشار الرئيس التنفيذي في شركة بيت االستثمار 
اخلليجي بدر العلي، إلى أن األزمة أدت إلى توجه 
العديد من الشركات االستثمارية إلعادة صياغة 
منتجاتها االستثمارية، والتوجه نحو املشاريع 

احلداد والعمر عقب توقيع العقد

الدخيل: المعارض الوظيفية محط اهتمام  
الراغبين في العمل بالقطاع الخاص

Q8CV.com دارت ميديا« تشارك في »وظائف 2009« من خالل مشروع«

 »بيان«: السوق تفاعل مع هدوء الوضع السياسي 
وجدولة ديون »جلوبل« وارتفاع األسواق الخليجية

قال التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية استطاع مواصلة 
صعوده خالل األسبوع املاضي 
وسط تداوالت نشطة لم يشهدها 
السوق منذ أشهر، إذ متكن مؤشر 
السوق السعري من جتاوز حاجز 
ال� 7 آالف نقطة بقوة، فيما تخطت 
اليومية في  الت���داوالت  قيم���ة 
 إحدى جلسات األسبوع مستوى

 ال� 100 مليون دينار للمرة األولى 
منذ سبتمبر املاضي. ومع نهاية 
تداوالت األس���بوع، حقق مؤشر 
السوق السعري منوا بلغت نسبته 
5.12% مقارنة بإغالق األس���بوع 
الذي س���بقه، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني بنسبة 5.18%. ومن جهة 
أخرى، منت املتوسطات اليومية 
ملؤشرات التداول بشكل ملحوظ 
خالل األسبوع املاضي، حيث ارتفع 
التداول بنسبة  متوس���ط قيمة 
121.52% ليصل إلى 82.17 مليون 

دينار، بينما بلغ املتوسط اليومي 
حلجم التداول 667.18 مليون سهم، 
بنمو نسبته 151.74% عن املتوسط 
في األسبوع السابق. هذا وهيمنت 
على تعامالت املتداولني في األسبوع 
املاضي عمليات الشراء التي شملت 
أس���هما من مختلف األوزان، كما 
لعبت عمليات جني األرباح دورا 
بارزا في نشاط األسبوع، إال أن 
تأثيرها لم يكن ليغير من اجتاه 
الس���وق الصعودي الذي دعمته 

مجموعة من العوامل.
وأضاف التقرير انه في بداية 
األسبوع، تفاعل السوق مع إعالن 
العاملي  شركة بيت االس���تثمار 
)جلوبل( عن توقيع اتفاقية مع 
دائنيها متكنها من إعادة جدولة 
ديونها البالغة 1.73 مليار دوالر 
تقريبا على مدى ثالث سنوات. 
ومن ثم جتاوب سوق الكويت، كما 
جميع أسواق األسهم في اخلليج، 
مع إعالن حكومة دبي عن حصولها 

على دعم مالي من حكومة أبوظبي 
بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات 
دوالر، وذل���ك لتغطية جزء من 
االلتزامات عل���ى مجموعة دبي 
العاملية، على أن يتم تخصيص 
4.1 مليارات دوالر من ذلك املبلغ 
لسداد الصكوك التي استحقت على 
العقارية األسبوع  شركة نخيل 
املاضي. ويضاف إلى ما س���بق 
هدوء الوضع السياس���ي احمللي 
بشكل عام، والذي تدعم بانتهاء 
االس���تجوابات األربع���ة املقدمة 
ضد احلكومة ف���ي مجلس األمة 
وحصول كل من رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية على ثقة 
أعضاء املجلس النيابي بأغلبية 

مريحة.
وعل���ى صعي���د الت���داوالت 
اليومي���ة، لف���ت التقرير الى ان 
السوق حترك بشكل شبه أفقي 
خالل النصف األول من جلس���ة 
يوم األحد بعد ارتفاعه بش���كل 

بس���يط في بداية اجللسة، ومن 
ثم أخذ بالصعود تدريجيا وسط 
منو ملحوظ في متغيرات التداول 
الثالثة ليقفل على مكاسب الفتة، 
حيث منا املؤشر السعري بنسبة 
1.33% في حني س���جل املؤش���ر 
الوزني منوا بلغت نسبته %1.73 
تابع السوق صعوده خالل جلسة 
يوم االثنني مع استمرار النمو في 
مؤشرات التداول، إال أن عمليات 
جني األرباح التي شهدها في نهاية 
اجللسة خففت من مكاسبه اليومية 
جلهة مؤشريه السعري والوزني، 
فأقفل األول على ارتفاع بنسبة 
0.88% فيما منا الثاني بنس���بة 
بلغت 0.27%. وازداد تأثير عمليات 
البيع ف���ي اليوم الثالث، ما أدى 
الى تراجع السوق خالل النصف 
األول من جلسة الثالثاء، إال أنه 
سرعان ما عكس اجتاهه بعد ذلك 
ليعوض خسائره بشكل تدريجي 
ويغلق في الدقائق األخيرة على 

مكاس���ب إضافية بلغت نسبتها 
0.33% للمؤشر السعري و%0.98 
للمؤشر الوزني بدعم من عمليات 
الشراء التي ش���هدتها مجموعة 
من األس���هم القيادية. وفي يوم 
األربعاء، ش���هد الس���وق بعض 
التذب���ذب خالل فت���رة التداول، 
ولكنه متكن من تعزيز وجوده في 
املنطقة اخلضراء نتيجة عمليات 
الشراء التي تناولت غالبية األسهم 
املتداولة، وفي ظل ارتفاع متغيرات 
التداول الثالثة، حيث سجل كل 
من املؤشرين السعري والوزني 
منوا يوميا بنسبة 1.20% و%1.21 
على التوالي. واس���تمر السوق 
في  االرتفاع في آخر جلس���ات 
األس���بوع، محققا من���وا يوميا 
للجلسة السادسة على التوالي، 
إذ أقفل املؤش���ر الس���عري على 
ارتفاع بنسبة 1.28% كما سجل 
ارتفاعا بلغت  الوزني  املؤش���ر 

نسبته %0.90.

ومؤثرة لتنمية القطاع العقاري الذي يشهد 
تراجعا وتأخرا كبيرا، مما أدى إلى هروب 
األموال الكويتية إلى االستثمار في السوق 

وأكد العمر أن مسيرة التنمية لن تكتمل 
إال بالدور احلكومي الفعال وعلى س���بيل 
املث���ال ال احلصر وضع حلول س���ريعة 

أعلنت شركة أعيان العقارية عن رعايتها 
املاسية ملؤمتر صناع العقار الثاني الذي 
يقيم���ه احتاد العقاريني وتنظمه ش���ركة 
اخلليج للمعارض، حيث تنطلق أنشطته 
يوم 22 ديسمبر، وذلك حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 

الشيخ أحمد الفهد.
املنت���دب والرئيس  العض���و  وصرح 
التنفيذي لشركة أعيان يوسف العمر بأننا 
نأمل أن تساهم هذه املؤمترات اجلادة في 
تعزيز دور القطاع اخلاص باملشاركة في 
تنمية املش���اريع االس���كانية واالستفادة 
من طرح املشاريع احلكومية على القطاع 
اخلاص والعمل على التعاون املشترك املثمر، 
كما ستقوم الش���ركة ومن خالل املؤمتر 
بعرض مشروعاتها السكنية التي تعتبر 
من أهم املعالم البارزة في الكويت، حيث 
طورت الشركة العديد من املشاريع السكنية 
والتجارية في مختلف مناطق الكويت ودول 

اخلليج ومصر.

العمر: مسيرة التنمية لن تكتمل إال بالدور الحكومي الفّعال
»أعيان« تقدم رعايتها الماسية لمؤتمر صناع العقار الثاني

وسط تداوالت نشطة لم يشهدها السوق منذ أشهر

أحمد الهارون

الهارون لـ »األنباء«: محادثاتنا في ڤيتنام والفلبين مثمرة 
وناجحة بكل المقاييس وهدفنا إزاحة جميع المعوقات أمام مستثمرينا

فواز كرامي
وص���ف وزير التجارة والصناعة احمد الهارون مباحثاته مع 
اجلانب الڤيتنامي عقب اجتماع اللجن���ة الكويتية � الڤيتنامية 
املش���تركة بالناجحة واملثمرة جدا، مشيرا الى ان هذا االجتماع 
هو االول للجنة والتي جاءت تتويجا لزيارة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل جولته العام املاضي.
واضاف الهارون في تصريح ل� »األنباء«: ان الوفد الكويتي انهى 
امس مباحث���ات ناجحة ايضا مع اجلانب الفلبيني في العاصمة 
مانيال، مش���يرا ال���ى ان اللجنة الكويتية � الفلبينية املش���تركة 
جتتمع للمرة االولى ايضا منذ تأسيس���ها ف���ي عام 1997، الفتا 
ال���ى ان املفاوضات كانت ناجحة ايض���ا بكل املقاييس من حيث 
تطوير التعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري بني البلدين 

الصديقني.
 وع���ن الزي���ارة ال���ى ڤيتن���ام ق���ال اله���ارون ان اجلان���ب
  الڤيتنام���ي ممثال في جميع املس���ؤولني الذي���ن التقاهم الوفد

 الكويتي، اكدوا ضرورة تعزيز التعاون املش���ترك في املجاالت 
االقتصادية ذات االهتمام املشترك، السيما املتعلقة منها بتطوير 
البنى التحتية االجتماعي���ة والتكنولوجية في ڤيتنام وتعزيز 
التش���اور بني البلدين الصديقني على اعلى املس���تويات، مشيرا 
الى وجود العديد من املشاريع الكويتية في ڤيتنام مثل مشروع 

املصفاة.
وتابع: »لقد اكد املس���ؤولون الڤيتناميون عزمهم على تقدمي 

جميع التسهيالت امام املستثمرين الكويتيني الذين يرغبون في 
دخول السوق الڤيتنامي مبا في ذلك التسهيالت التشريعية خللق 
جو استثماري تفاضلي الستثماراتنا«، مشيرا الى ان املفاوضات 
شملت العديد من القطاعات كاملوارد البشرية، والنفط، والطيران 

والزراعة والبناء والتعليم.
وكش���ف الهارون الذي اس���تغرقت زيارته الى هانوي يومني 
عن انعقاد للجنة الڤيتنامية � الكويتية املش���تركة العام املقبل 
في الكويت، مش���يرا الى وجود حتضي���رات لتوقيع العديد من 
االتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون االقتصادي والتبادل التجاري 

بني الدولتني.
هذا وكان الهارون قام بزيارة الى ڤيتنام استغ����رقت يومني 
التق���ى خاللها رئيس املجلس الوطني جنوين فو ترونغ ونائب 
رئيس الدولة جن����وين ثيان نان ونائب رئيس الوزراء هوان����غ 
ترون���غ هاي ووزير التج����ارة والصناع���ة الڤيتنامي فو هوي 

هوانغ.
ومن جانبه قال س���فيرنا لدى هانوي حمد اجلطيلي في بيان 
امس ان زيارة الوزير الهارون كانت ناجحة بكل املقاييس موضحا 

ان الزيارة تأتي تفعيال لالتفاقيات املوقعة بني البلدين.
وأوضح اجلطيلي ان االجتماعات بحثت سبل تطوير العالقات 
التجارية بني البلدين وزيادة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات 

التي تواجه الطرفني من حيث التبادل التجاري.
واضاف ان الوزير اله���ارون قدم دعوة الى نظيره الڤيتنامي 

لزيارة الكويت حيث رحب بدوره بهذه الدعوة التي اعتبرها فرصة 
مناسبة لتعزيز العالقات التجارية بني الطرفني.

من جانبه أكد مدي���ر االدارة االقتصادية في وزارة اخلارجية 
الشيخ علي اخلالد اجلابر الصباح ان اجتماع اللجنة كان ناجحا 
بجميع املقاييس حيث متت مناقش���ة جمي���ع معوقات التبادل 

التجاري والتعاون االقتصادي بني البلدين الصديقني.
وشارك في اللجنة املشتركة من اجلانب الكويتي كل من غرفة 
التجارة والصناعة والهيئة العامة لالستثمار والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربي���ة ووزارة اخلارجية ووزارة املالية 

ووزارة التجارة والصناعة والطيران املدني.
وكان الوزي���ر الهارون قد بحث امس مع نائب رئيس الوزراء 
ووزير التعليم والتدريب الڤيتنامي جنوين ثيان نان سبل تنمية 

وتطوير التعاون التجاري بني البلدين.
وأك���د الوزي���ر الهارون عل���ى االهمية التي توليه���ا الكويت 
جلمهورية ڤيتنام االش���تراكية الصديق���ة باعتبارها بلدا واعدا 

وجاذبا لالستثمار.
والتقى الوزير الهارون ايضا رئيس املجلس الوطني الڤيتنامي 
جنوين فو ترون���غ وكذلك نائب وزير التخطيط واالس���تثمار 
الڤيتنامي جنوين بيك دات حيث تطرق الى سبل تطوير االستثمار 
وتبادل املعلومات املتعلقة باجلوانب التجارية اضافة الى النشاط 
الذي يقوم به الصن���دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

للمساهمة في العديد من مشاريع البنية التحتية.

يعقد احتاد العقاريني غدا مؤمترا صحافيا للحديث حول 
مؤمتر صناع العقار الثاني الذي يقيمه احتاد العقاريني حيث 
س���يناقش مس���تقبل القطاع العقاري في الكويت من جميع 
االوجه واجلوانب، وس���تتم كذلك مناقشة صعوبة االئتمان 
وندرة االدوات التمويلية احلالية ومستقبل املدن االسكانية 
ودور القط���اع اخلاص في التنمية العقارية في ظل القوانني 

احلالية.

مؤتمر صناع العقار الثاني يناقش دور القطاع الخاص في التنمية

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق
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