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اختتام معرض »لمحات من تاريخ الكويت االقتصادي«.. أرشيف مليء بالعبر
عاطف رمضان 

اختتم مع���رض »حملات من 
تاريخ الكويت االقتصادي« أمس 
أنشطته مبجمع األڤنيوز، حيث 
أقيم بتنظي���م مجموعة امللتقى 
اإلعالمية ومبشاركة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وبنكي »الوطني« 
و»اخلليج« وشركة محمد حمود 
الشايع ومركز البحوث والدراسات 
الكويتية والصن���دوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادي���ة العربية 
واجلمعية الكويتية لهواة الطوابع 
والعمالت وشركة نفط الكويت. 
وقد أقيم املعرض للمرة األولى، 
وعلى الرغم من أن فكرته كانت 
جديدة إال أنه حظي بإعجاب كثير 
من املواطنني واملقيمني، خاصة أنه 
متيز باحتوائه لكثير من املعلومات 
املهمة كنشأة الكويت التي كانت 
في بداية القرن الس���ابع عش���ر 
)1613 ميالدية( تقريبا � حس���ب 
الوثائق التاريخية � حيث دفعت 
الظروف االقتصادية واالجتماعية 
بعض القبائل واألفراد إلى الهجرة 
واإلقامة في هذه األرض في تلك 
الفترة إلقام���ة مجتمع عمراني 
وسكاني ظل يتطور حتى وصل 
إلى ما وصل إليه اليوم، ومنذ نشأة 
هذا املجتمع وهو يتميز بالنشاط 
االقتصادي املتنوع فكانت الكويت 
محطة للقوافل التجارية من فارس 
وبالد ما بني النهرين باجتاه شرق 
اجلزيرة العربية ووس���طها كما 

كانت نقطة اتصال الطريق البحري 
القادم من الهند وش���رق افريقيا 

إلى بالد الشام وأوروبا. 
ووفر موقع الكويت اجلغرافي 
لها وضع���ا اقتصادي���ا متميزا 
وفرض عليها اجتاهات اقتصادية 

معينة. 
»األنباء« استطلعت آراء عدد 
م���ن زوار املعرض من املواطنني 
واملقيمني حي���ث أعربوا جميعا 
عن إعجابهم بفكرة ووقت إقامة 
املعرض التي تزامنت مع األعياد 

والتجارة. 
واضاف أن الكويتيني اشتهروا 
كذلك بالصيد ومارسوا الغوص 

وبرعوا فيه.
من جانبه، قال ممدوح سليم 
إن مع���رض »حملات م���ن تاريخ 
الكوي���ت االقتصادي« قد أضاف 
له معلومات جديدة بالنسبة له 
عن تاريخ الكويت، مش���يدا بهذا 

التراث العريق.
وأشار س���ليم إلى أن الصور 
واملقتنيات التي كانت معروضة 

العديد من ه���ذه املعارض خالل 
الفترة املقبلة لكونه يجمع العديد 
من الشركات واجلهات حتت سقف 

واحد.
وف���ي الس���ياق نفس���ه ذكر 
املواطن س���عد العازمي أن فكرة 
معرض »حملات من تاريخ الكويت 
االقتصادي« القت استحس���ان 
كثير من الناس، مطالبا اجلهات 
املعنية بأن تدعم األفكار اجلديدة 
أنواعها  أو املعارض مبختل���ف 
لكونها تنش���ط حركة املبيعات 

الكويت،  التي تشهدها  الوطنية 
مشيرين إلى أن األسر الكويتية 
في حاج���ة لالطالع على الصور 
القدمية  والوثائق واملقتني���ات 
واألدوات التي استخدمها الرعيل 

األول في بناء نهضة الكويت. 
املواطن فهد  أكد  البداية  ففي 
العجمي على ض���رورة أن تقام 
معارض مش���ابهة لهذا املعرض، 
مشيرا إلى أن الكويتيني اشتهروا 
بكثير م���ن األعمال مثل صناعة 
السفن واستخراج اللؤلؤ من البحر 

في هذا املعرض تنقل لنا مشهدا 
مضيئا في تاريخ الكويت، مؤكدا 
»أن من ال ماضي له ال حاضر أو 

مستقبل له«.
وفي اإلطار ذاته أفاد املواطن 
بدر الشمري بأنه من هواة جمع 
الطوابع والعمالت القدمية وأنه 
حرص عل���ى زيارة هذا املعرض 
مبجرد علمه بتخصيص جناح 
للجمعية الكويتية لهواة الطوابع 

والعمالت.
وأع���رب عن أمله ف���ي إقامة 

في األسواق.
وزاد قائ���ال: أم���ا املع���ارض 
التثقيفية املشابهة لهذا املعرض 
فإنه���ا مهمة بالنس���بة لألس���ر 
والشباب واألطفال للتعرف عن 
قرب على تاريخ بلدنا ونش���أة 

اقتصاده.
اجلدير ذكره أن املعرض ركز 
أيضا على األنشطة االقتصادية 
احلديث���ة ف���ي الكويت حيث 
اس���تعرض معلومات وشرحا 
تفصيليا عن فترة أعقاب اكتشاف 

النفط حيث دخلت الكويت الى 
مرحلة جديدة من األنش���طة 
االقتصادية التي نعايشها اليوم 
والتي اعتم���دت اعتمادا كبيرا 
النفط  على اس���تغالل عوائد 
مدعومة مبجموعة من العوامل 
التي متيز الكويت وفي مقدمتها 
االس���تقرار السياسي وسيادة 
القان���ون واملوق���ع اجلغرافي 
املتميز وتوافر البنية احلديثة 
وتطبيق سياس���ات االقتصاد 

احلر وغيرها. 

زواره أكدوا لـ »األنباء« أن فكرته لخصت محطات مهمة في تاريخ البالد وطالبوا بتنظيمه سنويًا 

جناح البنك الوطني في املعرض وفي اإلطار ماكينات مصرفية قدمية

األسرة الكويتية حرصت على متابعة أنشطة املعرض.. وآخرون يطلعون على وثائق كويتية تاريخية في أحد األجنحةشابان كويتيان يتابعان تاريخ عمالت الكويت

نشاط جيد في سوق إصدار الصكوك اإلسالمية

)أسامة البطراوي( .. وجناح شركة محمد حمود الشايع وفي اإلطار وثيقة تاريخية جلواز سفر علي احلمود الشايع صادرة عام 1963 

تقرير لـ »آي إن جي« أكد أن السعودية تتصدر الدول الخليجية في سوق الصكوك

توقعات بارتفاع نسبة المستثمرين الدوليين في السوق االئتمانية بالشرق األوسط
وضع حلول لها، للتمكن من جذب املستثمرين، ولزيادة الوعي حول 

املنتج الذي استثمروا فيه.
وحول الفرص املوجودة في شراء األسهم، أوضح التقرير انه قد 
حان الوقت اآلن لإلدارة النشطة الختيار األسهم، الفتا الى ان آليات 
االستثمار املدعومة بعمليات انتقاء األسهم bottom-up ستتبوأ الريادة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في العام احلالي.
واس���تدرك التقرير انه مت حتقيق عوائد بنسبة 34.21% في عام 
2009 لصندوق آي ان جي إلدارة االستثمار في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، الفتا الى ان العام احلالي أعطى فرصة كبيرة في منتصف 

أنحاء املنطقة ملديري الصناديق الباحثني عن الفرص.
وفيما يتعلق بأدوات الدين وتطورها في املنطقة، توقع التقرير ان 
ميثل عام 2010 حتديا نظرا حلاجة املس����تثمرين لالستثمار في فرص 
اكثر انتقائية سواء على مس����توى الدولة او على مستوى القطاعات، 
كما نتوقع املزيد من اإلصدارات من اجلهات الس����يادية في منطقة دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مع توقع استمرار دخول كيانات ذات صفة 
حكومية الى السوق، ومع ذلك فمن املتوقع ان يكون معدل اإلصدارات 
أبطأ، ومن املتوقع ايضا ان متر املنطقة حاليا بعملية إعادة تقييم كبرى 
مع ارتفاع نسبة املس����تثمرين الدوليني الذين يرون فرصة وقيمة في 

السوق االئتمانية في الشرق األوسط.
وأش����ار التقرير الى ان اسواق األسهم في السعودية وقطر وعمان 
ومصر تفاعلت على نحو انتقائي باحملفزات الداخلية التي س����تجذب 

املستثمرين األجانب واحملليني.
وقال ان اململكة العربية السعودية من أقوى األسواق احمللية بني دول 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، ويعد االقتصاد القطري األسرع 
منوا على مستوى العالم، كما يعتبر األكثر جاذبية نتيجة ملا تتمتع به 
املؤسس����ات القطرية من دعم حكومي، أما أداء السوق العماني فيمكن 
تقييمه على امل����دى القصير، خاصة اذا أخذنا بعني االعتبار التوقعات 
املتعلقة باملصاريف احلكومية، والتي حتفز اإلنفاق على البنية التحتية، 
ما س����يدفع عجلة النمو في العديد من قطاعات السوق، أما في السوق 
املصرية، فالدوافع للنمو والفرص العديدة املتوافرة جتعل هذا السوق 
األكثر تنوعا، إضافة الى معدالت االختراق الضئيلة في مختلف قطاعاتها 

وانخفاض مستويات التكافؤ، والتعداد السكاني الضخم.

الفردية والتي ستس���تمر في لع���ب دور مهم في التأثير على عقول 
املستثمرين.

ولفت التقرير الى ان س���وق الصكوك س���يواصل النمو، السيما 
في السعودية التي تظل حريصة على خلق نظام للدين يتوافق مع 
أحكام الشريعة، وتوقعاتنا فيما يخص هذا القطاع إيجابية، إال ان 
بعض العقبات التي ظهرت على مدى األشهر ال� 18 املاضية، البد من 

افريقيا في العام احلالي ان اداء الس���وق الكويتي اليزال ضعيفا في 
ظل تدني مستوى االداء في عام 2009، مستدركا انه بالرغم من وجود 
بعض الفرص، اال انها انتقائية ومحدودة، ما يؤدي الى تدني التقييم 

ورمبا العودة الى مستويات تاريخية في األداء.
وبني التقرير ان منطقة الش���رق األوسط وش���مال افريقيا ظهر 
فيها متييز واضح ألس���واق االئتمان، بسبب قوة اجلهات السيادية 

ميثل العام احلالي للسوق الكويتي حتديات في العثور على الفرص 
املناس���بة مع انخفاض اإلصدارات اجلديدة وارتفاع مستوى درجة 
التقلب، ما س���يوفر فرصا مناسبة للمديرين الذين قاموا باالجتهاد 
الواجب والتحليل االئتماني الش���امل، لالستفادة من سوء تسعير 
االئتمانات املختلفة، وتوقع تقرير ص���ادر عن »آي ان جي« إلدارة 
االستثمار حول توقعاته ألداء االستثمار في الشرق األوسط وشمال 


