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حسني اخلرافي مع سيلجاي كياتبان

طاقم »دارات األردنية« ووفد »رواج« خالل اجلولة في مشروع ريف عمان

معارض وأخبار

تقـرير

»الوطني«: اليورو يسجل أعلى مستوى
في ستة أشهر مقابل الدوالر

»اتحاد الصناعات« بحث تعزيز التعاون االقتصادي مع تايلند
زار احتاد الصناعات الكويتية وفد من شركة 
بيكو التايلندية وذلك لبحث س���بل التعاون 
املشترك إلجناح املعرض التايلندي األول الذي 
س���يقام في أرض املعارض في مش���رف قبيل 

العام املقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات 
حسني اخلرافي على ضرورة تعزيز التعاون 
التج���اري واالقتص���ادي وإيجاد  والتب���ادل 
شراكات واستثمارات مجدية بني املستثمرين 
من البلدين ملا له أهمي���ة في تقوية العالقات 

الثنائية بينهما.
كما أكد اخلرافي على أهمية إقامة املعارض 
في كال البلدين للمساهمة في تسويق وترويج 

املنتجات.
وفي هذا الس���ياق، قال املدير التنفيذي في 
شركة بيكو سيلجاي كياتبان انه من املقرر أن 
تشارك في املعرض نحو 100 شركة تايلندية، 

مبين���ا أنه س���يتم عرض الف���رص التجارية 
واالستثمارية التي متلكها بالده.

وأشار إلى أن الشركات املشاركة ستعرض 
مناذج من صناعات تايلندية من طعام وجواهر 

وأزياء وفنون أخرى في الديكور.
وبني أن بالده تبحث عن مس���تثمرين في 
قطاعات محددة منها اإلنش���اءات والتش���ييد 
والصحة والتعليم والساحة وصناعة احللي.

الرئيس���ية للمعرض، أشار  ومن األهداف 
كياتبان إلى أن شركته تسعى إلى ترويج العالمة 
التجارية التايلندية من بضائع وخدمات باإلمكان 
تقدميها للشركات الكويتية إضافة إلى منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.
كما أوضح أن املعرض يهدف إلى تأسيس 
اتصال جتاري فعال بني البلدين سواء على صعيد 
احلكومة أو القطاع اخلاص إضافة إلى تعزيز 

تواجد املنتج التايلندي في أسواق عدة.

تقرير  ق���ال 
البنك الوطني 
إن األس���بوع 
شهد  املاضي 
هبوطا حادا للدوالر مقابل سلة 
من العمالت مع تعرض العملة 
األميركية ملزي���د من الضغوط 
جنمت ع���ن توقع���ات بلجوء 
الفيدرالي  مجل���س االحتي���اط 
التخاذ إجراءات إضافية لتخفيف 
سياس���ته النقدي���ة. وقد صعد 
اليورو إلى أعلى مستوى له � على 
مدى ستة أشهر � مقابل الدوالر 
ليصل إل���ى 1.3495 بعد أن كان 
ق���د تراجع إلى 1.3025 في وقت 
سابق من األسبوع، بينما جرى 
تداول اجلنيه اإلسترليني ضمن 
نطاق ضيق نسبيا بني 1.5500 
و1.5843 متأثرا بشائعات أن بنك 
إجنلترا قد ينظر في اتخاذ املزيد 
من إجراءات التخفيف الكمي بغية 

املساعدة على دعم االقتصاد.
وأش���ار التقرير إلى أن الني 
الياباني بدأ األس���بوع وهو في 
وضع أضعف بع���د تدخل بنك 
اليابان في األسواق خالل األسبوع 
السابق، وبعد أن مت تداوله عند 
مستويات راوحت ال� 85.80، لكنه 
عاد ليكتسب مزيدا من قوة الدفع 
في تداوالت يوم اجلمعة ويصل 
إلى 84.20 م���ع تراجع احلديث 
عن احتم���ال حدوث تدخل آخر 
من جانب بنك اليابان وبعد نفي 
شائعات بأن محافظ بنك اليابان 

قد يقدم استقالته.
ولفت إلى أن الدوالر األسترالي 
عزز موقفه خالل األسبوع املاضي 
وارتفع إلى مستوى 0.9615، وهو 
أعلى مستوى له خالل األسبوع، 
مس���تفيدا من احتمال قيام بنك 
االحتياط األسترالي برفع أسعار 

الفائدة.
وأف���اد التقرير ب���أن الفرنك 
السويس���ري اخت���رق احلاجز 
النفس���ي عن���د مس���توى 1.00 
مقابل العملة األميركية ووصل 
إلى 0.9776، وهو أعلى مستوى 

األمر ال���ذي ميكن أن يؤدي إلى 
مزيد من التخفيض للعائد على 
أدوات الدين األميركي ويضعف 
الطلب عل���ى األصول األميركية 

عموما.

استقرار قطاع العقار السكني

وقال التقرير انه ظهرت بعض 
دالئل االستقرار على قطاع العقار 
السكني في شهر أغسطس بعد 
أن شهد هذا القطاع تراجعا حادا 
نتيجة النتهاء فت���رة االئتمان 
الضريبي الذي منحته احلكومة 
لتشجيع األميركيني على شراء 
وحدات العقار السكني وذلك في 
شهر أبريل، مشيرا إلى أن عدد 
عمليات بدء إنشاء املساكن ارتفع 
بنسبة 10.5% في أكبر ارتفاع لهذا 
املؤشر منذ شهر نوفمبر، ليصل 
إلى 598.000 وحدة سنويا مقارنة 
العدد  بالتوقعات بأن يبلغ هذا 

550.000 وحدة.

مؤشر الثقة باألعمال في ألمانيا
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الثقة ببيئة األعمال 
في أملانيا س��جل أداء إيجابيا فاق التوقعات وهدأ 
املخاوف التي جنمت عن أداء مؤشر مدير الشراء 
من كون مس��يرة التعافي االقتصادي الهش في 
منطقة اليورو قد بدأت تتعثر. وقد سجل املؤشر 

الذي يقوم على أس��اس استطالع شهري يضم 
7.000 شركة، وبشكل غير متوقع، ارتفاعا طفيفا 
ليصل إلى 106.8 نقاط في س��بتمبر مقارنة ب�� 
106.7 نقاط في أغسطس املاضي، ومقابل توقعات 

بأن يهبط إلى 106.2 نقاط.

العملة السويسرية منذ  تصله 
عامني ونصف العام.

اجتماع مجلس االحتياط الفيدرالي

وتابع التقرير: وسط مخاوف 
من تعثر مس���يرة التعافي بعد 
خروج االقتصاد من أسوأ انكماش 
يشهده منذ »الكساد الكبير«، خطا 
مجلس االحتياط الفيدرالي خطوة 
باجتاه جولة جديدة من إجراءات 
تخفيف السياسة النقدية بهدف 
حتفي���ز النمو إذا ما أصبح ذلك 

ضروريا.
وأضاف: وصرح في اجتماعه 
ال���ذي عق���د األس���بوع املاضي 
واستغرق يوما واحدا بأنه مستعد 
لتوفير تسهيالت إضافية لدعم 
التعافي االقتص���ادي والعودة 
بالتضخم إلى مستويات متوافقة 
مع التكلي���ف املعطى للمجلس. 
ومن املرجح جدا أن يتم ذلك عن 
طريق ش���راء سندات اخلزينة، 

وتابع: قفز عدد تصاريح البناء 
إلى 569.000، وهو أعلى مستوى 
له منذ أربعة أشهر مقابل توقعات 
بإص���دار 560.000 تصريحا أما 
عدد مبيعات الوحدات السكنية 
األميركية التي كانت مملوكة في 
السابق، فقد عاد لالرتفاع بعد أن 
أدنى مستوياته منذ  إلى  وصل 
13 سنة، فيما ميثل دليال جديدا 
على أن قطاع العقار الس���كني 
كان آخذا في االس���تقرار بعد أن 
ش���هد تباطؤا حادا خالل أشهر 
الصيف، كم���ا ارتفعت مبيعات 
املساكن القائمة بنسبة 7.6% إلى 

4.13 مليون وحدة سنويا.
وأض���اف: وأخي���را، بقيت 
مشتريات املساكن اجلديدة في 
الواليات املتح���دة دون تغيير 
خالل شهر أغسطس عند مستوى 
ال288.000 وحدة، في أداء جاء 
أضعف مما كان متوقعا له حيث 
كانت أوساط السوق تتوقع ارتفاع 

هذه املبيعات إلى 292.000 وحدة، 
وبذلك كان أداء هذا املؤشر مماثال 
ملا سجله في شهر يوليو فكان 
بالتالي ثاني أضعف أداء له منذ 

سنة 1963.

البطالة في الواليات المتحدة

وأف���اد التقري���ر ب���أن عدد 
املطالبات اجلديدة بالتعويض 
عن فقدان الوظائف في الواليات 
املتحدة ارتفع بشكل غير متوقع 
خالل األسبوع املاضي، األمر الذي 
يس���لط الضوء على اس���تمرار 
ضعف سوق العمل، فقد ارتفع 
عدد هذه املطالب���ات ب� 12.000 
مطالبة ليصل الى 465.000 بعد 
أسبوعني متتاليني من االنخفاض، 
وكانت السوق تتوقع بقاء عدد 
املطالبات م���ن دون تغيير عند 
مستواه البالغ 450.000 مطالبة 

في األسبوع السابق.

منطقة اليورو

وذك���ر التقري���ر أن مع���دل 
منو قطاع���ي اخلدمات واإلنتاج 
الصناعي في منطقة اليورو تباطأ 
لينخفض إلى مستوى أدنى بكثير 
مما كان متوقعا للشهر احلالي، 
وأثار ذلك مخاوف حول صحة 
اقتصاديات دول املنطقة ال�� 16.

وأض���اف: انخفض مؤش���ر 
الش���راء لقطاع اخلدمات  مدير 
الذي يعكس بيانات مس���تمدة 
من اس���تطالعات تشمل حوالي 
2.000 مؤسسة أعمال تضم نطاقا 
واسعا من أصحاب األعمال من 
البنوك إلى املطاعم، ليصل إلى 
53.6 نقطة في ش���هر سبتمبر 
مقارنة مبستواه البالغ 55.9 نقطة 
في شهر أغسطس، وكانت تلك 
أدنى قراءة لهذا املؤشر منذ شهر 
فبراير. ومع أن املؤشر اليزال فوق 
مستوى ال� 50 نقطة � وهو اخلط 
الفاصل بني منو وتقلص النشاط 
التج���اري � إال أن هذا األداء جاء 
أدنى بكثير من توقعات السوق 
بأن يسجل 55.5 نقطة. أما على 
صعيد اإلنتاج الصناعي، فيدل 
مؤش���ر مدير الش���راء على أن 
االقتصاد قد سجل منوا بلغ %0.6 
خالل الربع الثالث من الس���نة، 
لكن هذا األداء جاء دون مستوى 
ال�� 1.0% الذي س���جله في الربع 

الثاني.

دالئل على استقرار قطاع العقار السكني األميركي

خالل لقاء جمع رئيس االتحاد حسين الخرافي مع وفد من شركة »بيكو«

»وسطاء المال العرب« تبرم اتفاقية 
إستراتيجية مع األكاديمية االقتصادية

»الخليج« يوّقع عقد شراكة لمدة ثالث سنوات 
مع المركز العالمي  في كلية العلوم اإلدارية

»الجابرية للمعارض« تسّوق %60
 من مساحة معرض المال واالستثمار

26 شركة أعلنت مشاركتها 
في معرض التراث الدولي 

»رواج للتسويق العقاري« توّقع عقدًا حصريًا 
مع »دارات العقارية« في األردن

عمان تبل����غ حوالي 300 ألف 
متر مربع يتم تطويرها على 
شكل 51 مزرعة وبيتا في بيئة 

ريفية مخدومة بالكامل.
وذكر أن مس����احة املزارع 
تتراوح بني 4 و6 آالف متر مربع 
تقريب����ا، وكل مزرعة حتتوي 

على بيت.

أحد أه����م املش����اريع التابعة 
لدارات األردنية القابضة. وأكد 
د.البطاينة حرص شركة دارات 
على تطوير العالقات مع شركة 
رواج سواء في الكويت أو على 
مستوى دول اخلليج العربي.

وأش����ار د.البطاينة الى أن 
مس����احة أرض مشروع ريف 

وقعت شركة رواج للتسويق 
العق����اري عق����دا حصريا مع 
ش����ركة دارات العقاري����ة في 
األردن ملشروع ريف عمان في 
قرية جب����ة مبحافظة جرش 

األردنية.
وعل����ى أثر ذل����ك، قام وفد 
تس����ويقي إعالمي من شركة 
رواج بزيارة للملكة األردنية 
الهاشمية للقاء املسؤولني في 
ش����ركة دارات الرف العقارية 
واالطالع على موقع املشروع 
احملفوف بأشجار البلوط ذات 
اإلطاللة الساحرة التي تكشف 
اللتني  سحر جرش وعجلون 
متتازان باجلو اجلبلي اجلميل 
ال����ذي تتجلى في����ه الفصول 

األربعة.
خالل الزيارة عقد مدير عام 
شركة دارات العقارية د.مالك 
البطاينة مؤمترا صحافيا أوضح 
خالله أن دارات العقارية تعد 

كشف مدير عام شركة وسطاء 
املال الع����رب، عبداهلل عباس أن 
عملية التجارة بالعمالت في منطقة 
اخلليج العربي من خالل اإلنترنت 
باتت حتقق منوا ملحوظا خالل 
الفترة الراهنة، وذلك في ظل اتساع 
رقع����ة ع����دد املتداولني وتقصي 
املستثمرين للفرص املدرة للربح 
والبحث عن قنوات اس����تثمارية 
التقلبات  بديلة وآمنة في ظ����ل 
التي تشهدها البورصات العاملية 
خالل الفت����رة الراهنة، مما جعل 
تداول اخلليجيني للعمالت يفوق 
التوقعات في فترة قصيرة نظرا 

للمرونة والسهولة التي تشهدها هذه التجارة.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده عباس على 
هامش إبرام اتفاقية إستراتيجية بني شركة وسطاء 
املال العرب والتي ميثلها، واألكادميية االقتصادية 
والت����ي مثلها علي احلمادي بالنيابة عن مدير إدارة 
تدريب القطاع احلكومي واخلاص الش����يخ صباح 
السلمان. وأوضح عباس أنه مبوجب هذه االتفاقية 
ستقوم ش����ركة وسطاء املال العرب برعاية أنشطة 
األكادميية االقتصادية واإلعالن عن دوراتها التدريبية، 

عالوة على قيامها بتوفير نخبة 
مميزة من احملاضرين املتخصصني 
بت����داول العمالت في األس����واق 
العاملية، وتزويد األكادميية بهم، 
إلى جانب تب����ادل اخلبرات بني 
الطرفني. وشدد على أن اتفاقية 
الش����راكة املبرمة مع األكادميية 
االقتصادية والتي يتركز نشاطها 
في التدريب على مجاالت االستثمار 
وإدارة املخاطر والتحليل التقني 
واألساسي، والتداول في األسواق 
احمللي����ة والعاملية، تأتي في ظل 
الدور الرائد لوسطاء املال العرب 
في التركيز على قاعدة املعلومات 
والتعريف بتجارة العمالت في األسواق العاملية من 
خالل آليات أكثر مرونة وس����هولة، وبصورة تتفق 
وأحكام الشريعة اإلسالمية، كما أنها تأتي استكماال 
لالتفاقيات التي عقدتها الشركة مع شركة داو جونز 
نيوز، والتي تعتب����ر كذلك واحدة من اكبر مزودي 
األخبار حول العالم، كما أنها عقدت اتفاقية مسبقا 
مع شركة إنفورما جلوبال ماركتس احلائزة جائزة 
أفضل مزود لتحليل العمالت األجنبية وأس����واقها 

العاملية لعام 2009.

عقد بنك اخلليج مؤخرا 
شراكة إستراتيجية مع املركز 
العاملي التابع لكلية العلوم 
اإلدارية � جامعة الكويت ملدة 
ثالث سنوات غرضها االرتقاء 
ب���أداء املديرين التنفيذيني 
لديه عن طريق تقدمي برامج 

تدريبية خاصة بهم.
ومبوجب هذه الشراكة، 
املدي���رون  س���يحظ������ى 
التنفيذيون في بنك اخلليج 
بعدة برامج تدريبية مصممة 
خصيصا لتلبية متطلباتهم 
الوظيفي���ة، فقد مت اعتماد 

وتصميم محتوى ه���ذه البرامج التي تطرح 
كل عام في الكويت بناء على أحدث األبحاث 
والدراسات، علما بأن هذه البرامج ستقدم عن 
طريق أس���اتذة منتمني إلى أفضل اجلامعات 
في العالم ومنها املعهد الدولي إلدارة األعمال 
)إنسياد( ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
)أم آي تي( وجامعة هارفارد. وعلى املستوى 
احمللي، لدى املركز العاملي العديد من الشراكات 

مع منظم���ات رائ���دة في 
الكويت، وعل���ى الصعيد 
العاملي لديه أيضا شراكات 
مع العديد من كليات إدارة 

األعمال املرموقة عامليا.
له�������ذه  وتوضيح���ا 
الش���راكة، قال مدير عام 
البش���رية لبنك  امل���وارد 
اخلليج سرور السامرائي 
»هدفنا هو البناء واحملافظة 
على فريق قي���ادي رفيع 
املستوى، لذلك فإن البنك 
في تطور مستمر من حيث 
استثمار الوقت واملصادر 

بغية حتقيق ذلك الهدف«.
واضاف: أن البرامج التدريبية التي تقدم من 
خالل هذه الشراكة مع املركز العاملي ستساعد 
على املضي قدما في تفعيل استراتيجية البنك، 
باإلضافة إلى إعداد قيادات البنك عن طريق 
تقدمي أفضل املمارسات لتأهيلهم ملستويات 
جديدة من القيادة خ���الل حياتهم الوظيفية 

ضمن البنك.

مجموع���ة  أعلن���ت 
اجلابرية للمعارض انه مت 
املال  متديد فترة معرض 
واالستثمار من ثالثة ايام 
الى اربعة نظرا للمشاركات 
الكثيرة من قبل الشركات 
املختلفة التي متثل اغلب 
القطاع���ات االقتصادي���ة 
الكوي���ت واخلليج  ف���ي 
العربي، حيث مت تسويق 
60% من مساحة املعرض 
الذي س���تنطلق انشطته 
املالية  حتت رعاية وزير 
د.مصطفى الشمالي خالل 

الفترة من 22 الى 25 نوفمبر املقبل.
ف���ي هذا الس���ياق، قال املدي���ر التنفيذي 
للمجموعة محم���ود عفيفي انها حملت على 
عاتقها النهوض بهذا احل���دث الهام والفعال 
للدورة الثانية لذلك قررت ان يكون املعرض 
مل���دة اربعة ايام متواصلة بدال من ثالثة ايام 
وذلك اميانا واسهاما منها في اعطاء الشركات 

املشاركة فرصة اكبر لتسويق 
منتجاتها خالل فترة املعرض 
اكبر  وايضا اعطاء فرصة 
جلذب العمالء الى املعرض 
وخصوصا في ظل االوضاع 
الراهنة وحتس���ن السوق 

العقاري.
واضاف عفيفي في بيان 
صحافي أمس: مما الشك فيه 
ان القطاع العقاري ميرض 
وال ميوت وهذه الفترة اكبر 
دليل على ذلك كما ان املعرض 
فرصة كبيرة للعمالء وذلك 
بعد اعالن بعض الشركات 
املشاركة عن طرحها ملشاريع جديدة مغرية 
الول مرة في املعرض والذي يس���اهم ايضا 
في انتعاش الس���وق العقاري واتاحة فرصة 
اكبر للعمالء الختيار افضل الفرص العقارية 
واالستثمارية ففي ذلك فرصة متميزة جلميع 
العمالء الباحثني عن افضل الفرص للش���راء 

او االستثمار.

اعلنت ش���ركة خطوات 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الدولي  التراث  ان معرض 
سينطلق مبشاركة 26 شركة 
مختلفة متثل اغلب القطاعات 
االقتصادية املختلفة وهم 
من اجلمهوري���ة اللبنانية 
واجلمهوري���ة الس���ورية، 
وسينطلق املعرض حتت 
رعاي���ة وحض���ور الفريق 
عبداحلميد احلجي محافظ 
الفروانية، حيث يس���تمر 
املعرض وملدة خمسة أيام 
متواصلة تب���دأ من يوم 9 

إلى 13 نوفمبر.
وفي هذا الس���ياق قال املدي���ر التنفيذي 
للشركة محمد حمدي في بيان صحافي أمس 
ان عدة شركات من لبنان ومن سورية أعلنت 
مشاركتها في معرض التراث الدولي والذي يعد 
من املعارض املتميزة واجلديدة على السوق 

احملل���ى الكويتي في مجال 
التراث الدولي، مشيرا الى 
ان املعرض يجمع شركات 
دولية ومحلية حتت سقفه 
لعرض أفضل ما لديهم من 
املنتجات التراثية املختلفة 
إل���ى األث���اث  باإلضاف���ة 
النادرة  والعطور والتحف 
واملنسوجات والصناعات 
اجللدية وكل ما يندرج حتت 

التراث.
وأوضح حمدي ان شركة 
خطوات تتطلع إلى مشاركات 
واس���عة في املعرض حتى 
يحقق األهداف املرجوة منه في زيادة احلركة 
التجارية واالقتصادية بني الدول وجعل الكويت 
نقطة االرتكاز لتلك احلركة والعمل على جعلها 
مركزا ماليا وجتاريا كما هو مخطط لها حيث 
مازال االقتصاد الكويتي قادرا على استيعاب 

الكثير من األنشطة االقتصادية.

»اإلبداع الخليجي« تدشن برنامج أسرار اإلدارة 
الناجحة وآليات التطبيق في القاهرة أكتوبر المقبل

 س���عيا منها لتطوير أداء اإلدارات العليا في منظمات 
األعمال احلكومية والقطاع اخلاص على مستوى رؤساء 
مجالس اإلدارات واملديرين العامني، وتطبيقا الستراتيجيتها 
في نشر الثقافة التدريبية في العديد من الدول العربية، 
تطلق ش���ركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات والتدريب 
برنامج أسرار اإلدارة الناجحة املنهجيات وآليات التطبيق 
في القاهرة خ���الل الفترة من 31 أكتوب���ر إلى 3 نوفمبر 

املقبلني.
وبهذه املناس���بة، أش���ار رئيس مجلس إدارة الشركة 
د.طارق السويدان الى أن البرنامج يتناول أسرار اإلدارة 
الناجحة في منظمات األعمال من خالل ربط املنهج النظري 
بآليات التطبيق، مشيرا إلى أن البرنامج يحاول اإلجابة عن 
كيفية التحول من التخطيط إلدارة املستقبل إلى التفكير 
لصناعة املس���تقبل والتعرف على طبيعة املأزق اإلداري 
بعد أن أصبحت كل مفاهيم وأساليب اإلدارة متقادمة بعد 
اندالع األزمة املالية والتي أوجدت حاجة ضرورية لتغيير 

املفاهيم اإلدارية القدمية واستبدالها بأخرى حديثة.
وأضاف د.الس���ويدان أن البرنامج يس���عى من خالل 
األهداف املوضوعة واحملاور الت���ي يتناولها إلى معرفة 
املداخل احلديثة التي جتعل لإلدارة السيطرة على مستويات 
األداء في املنظمة ومعرفة ما إذا كان املتدربون ميتلكون 
املتطلبات القياسية إلنشاء وتطوير نظم اإلدارة باجلودة 

الشاملة ملواجهة االضطراب أم ال.

سرور السامرائي

محمود عفيفي

محمد حمدي 

عبداهلل عباس


