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مع تزايد إحجام المستثمرين عن المخاطرة بسبب شبح »حرب العمالت«

أعلنت عن هدنة في »حرب العمالت«

»الوطني«: تراجع طفيف لـ »اليورو« و»اإلسترليني« 
أمام الدوالر والين يكبح اتجاهه التصاعدي

اتفاق مجموعة العشرين بإصالح صندوق النقد 
ينطوي على عناصر خالفية جديدة

أ.ف.پ:  ـ  كوريا اجلنوبية 
أعلـــن وزراء املاليـــة وحكام 
املصارف املركزية في مجموعة 
العشرين املجتمعون في كوريا 
اجلنوبيـــة هدنـــة في »حرب 
العمـــات« لكن االتفاق املبرم 
خاصة فيمـــا يتعلق بإصاح 
صندوق النقد الدولي ينطوي 
كما يبدو على عناصر خافية 

جديدة.
الغنية  الدول  التزمت  فقد 
اثناء هذا االجتماع  والناشئة 
التحضيري لقمـــة مجموعة 
العشرين املرتقب عقدها في 11 
و12 نوفمبر املقبل في سيئول، 
باحلد من حاالت االختال في 
حســـاباتها اجلاريـــة وبعدم 
التدخـــل لتخفيـــض عماتها 
الوطنية، في إطار اتفاق يستند 

الى مقترحات أميركية.
وفي مناخ ملبد مبخاطر حرب 
العمات دعا كبار املسؤولني 
املاليني في مجموعة العشرين 
الى وضع آليات صرف »حتددها 
الســـوق« و»الصمود امام كل 
اشكال التدابير احلمائية«، وهي 

التزامات رحب بها احملللون.
كذلـــك وافقـــت مجموعة 
العشرين على إصاح مرتقب 
منذ فترة طويلـــة لصندوق 
الدولي يعـــد »األكبر  النقـــد 
على اإلطاق« بحسب مديره 
العام دومينيك ستروس كان، 
ويزيد مشروع اإلصاح الذي 
يتطلب مصادقة مجلس إدارة 
الدولي، مقاعد  النقد  صندوق 
الدول الناشئة في مجلس إدارته 
الدول األوروبية  على حساب 
ويوسع صاحياته في مجال 
مراقبة السياسات االقتصادية 

للدول.

ويرى دومنيكو لومباردي 
العضو السابق في مجلس ادارة 
صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ان خاصات مجموعة 
العشرين تبدو مبثابة انتصار 
لوزير املالية االميركي تيموثي 
غايتنر الذي شدد على ان حاالت 
االختال في احلسابات اجلارية 

تهدد االقتصاد العاملي.
وقال لومباردي »ان التوافق 
داخل مجموعة العشرين انتقل 

تخفيض العمالت التنافسي في الثالثينيات
مازال مرفوضًا في التاريخ

كوريا اجلنوبيةـ  أ.ف.پ: عادت ذكرى »تخفيض العمالت 
التنافسي« الذي اعتمده عدد من الدول في ثالثينيات القرن 
ــة االقتصادية، إلى  ــي محاولة للخروج من األزم املاضي ف
ــرين لتفادي تكرار هذا  ــان وزراء مالية مجموعة العش أذه

السيناريو.
ــكل احادي  فعمليات تخفيض العمالت التي تقررت بش
اجلانب على خلفية تنامي النزعة القومية، مازالت مرفوضة 
من قبل املؤرخني وخبراء االقتصاد الذين يرون انها أسهمت 

في إغراق العالم في الركود الكبير.
وانهيار بورصة وول ستريت في 1929 كان مؤشرا لنهاية 
ــنوات فورة االزدهار االقتصادي، وأدى ذلك الى تراجع  س
ــليف وتدهور النشاط وإغالق املصانع وارتفاع معدل  التس

البطالة بشكل كبير.
ــاش العالم آنذاك في ظل نظام التغطية بالذهب الذي  وع
يفرض آليات تسعير ثابتة بني العملة واملعدن الثمني وبالتالي 
بني جميع العمالت التي تدخل في إطار هذا النظام، واختارت 
ــات املتحدة، مركز االزمة واول اقتصاد عاملي، اإلبقاء  الوالي

على التغطية الذهبية لعملتها.
لكن كثيرا من الدول األخرى ذهبت في اجتاه معاكس بدءا 
باستراليا. ففي حني ذاب احتياطيها مثلما يذوب الثلج حتت 
ــمس ولم تعد منتجاتها الزراعية وموادها األولية  وهج الش
ــاع، اجرت تخفيضا لعملتها الوطنية في 1930 حتى وان  تب
لم تعلن رسميا عن ذلك اال في يناير 1931، ففقدت 30% من 

قيمتها إزاء اجلنيه االسترليني.

»ميد« تعلن عن استضافة المؤتمر 
السنوي السادس للمشاريع الكويتية

أعلنت »ميد«، املزود الرئيسي للمعلومات االقتصادية ملنطقة 
الشـــرق األوسط، امس عن اســـتضافة املؤمتر السنوي السادس 
للمشـــاريع الكويتية 2010 خال الفترة من 29 نوفمبر إلى االول 
من ديســـمبر 2010، حيث سيســـلط املؤمتر الضوء على الفرص 
االستثمارية الرئيسية في ســـوق مشاريع التطوير في الكويت، 
والتي تقدر قيمتها حاليا بنحو 25 مليار دوالر، مدفوعة باخلطة 
الوطنية اخلمسية التي يقدر حجم أعمالها بنحو 100 مليار دوالر. 
وتتضمن قائمة املتحدثني الرئيســـيني في املؤمتر نخبة من كبار 
املسؤولني احلكوميني وصناع القرار وأصحاب األعمال واملتخصصني، 
مبن فيهم وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب، الذي 
سيستعرض املشـــاريع الكبرى التي تقوم وزارة األشغال العامة 
بتخطيطهـــا وتنفيذها، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
شيخة البحر، التي ستتحدث عن التوفير الناجح ملشاريع كبرى في 
الكويت مبا ينسجم مع رؤية الدولة لعام 2035، والرئيس التنفيذي 
ملؤسســـة البترول الكويتية فاروق الزنكي، والذي سيستعرض 

إجنازات املؤسسة واملشاريع احلالية واخلطط املستقبلية.

الى املوقف االميركي لكن بدون 
وضع حدود مرقمة حلاالت عدم 
االختال هذه، واالحتمال ضئيل 
في ان يكون لهذا االلتزام مفاعيل 

إلزامية«.
واضاف »ان الصينيني تعهدوا 
باعتمـــاد مزيد مـــن املرونة في 
صرف اليوان قبل قمة تورونتو 
)ملجموعة العشرين في يونيو( 
لكنهم لم يفعلوا ســـوى القليل 

منذ ذلك احلني«.
وفي حني تتهم الواليات املتحدة 
الصني بإبقاء اليوان في مستوى 
منخفض مصطنع، يشكو عدد 
من الدول الناشئة من السياسة 
املالية االميركية التي تؤدي الى 
تدهور قيمـــة الورقة اخلضراء 
ورفع صادراتها مع جذب رؤوس 
اموال غير ثابتة كتلك التي تعتمد 

على املراهنات.
وأكد وزيـــر املالية االميركي 
تيموثي غايتنر عقب املناقشات 

انه يؤيد »الدوالر القوي« وطالب 
بـ »رفع تدريجي« لقيمة عمات 
البلدان التي حتقق فائضا جتاريا 

كبيرا.
وأعلن بعض الوزراء بوضوح 
ان التفاؤل لم يكن سيد املوقف 
افتتاح اجتمـــاع مجموعة  عند 
العشرين، وقالت وزيرة االقتصاد 
الفرنسية كريستني الغارد في هذا 
الصدد »لقد وصلنا الى جيونغجو 
مع كثير من التخوف ونغادر مع 

كثير من االمل«.
وقال وزير املالية البريطاني 
جورج اوزبورن من جهته »ان 
ال احد كان ينتظر فعا« التقدم 
الذي احرز فيما يتعلق بأسواق 
الصرف واصاح صندوق النقد 
الكوري  الرئيس  الدولي، وكان 
اجلنوبي لي ميونغ باك هدد مازحا 
اجلمعة بقطع كل وسائل النقل الى 
جيونغجو طاملا لم يتم التوصل 

الى اتفاق.

الدوالر يواصل مكاسبه احملدودة أمام باقي العمالت

التقرير األسبوعي لبنك  قال 
الكويت الوطني عن حركة أسواق 
النقد العاملية، ان الدوالر ســــجل 
مكاســــب طفيفــــة للغاية خال 
األسبوع املاضي مع تزايد إحجام 
املســــتثمرين عن املخاطرة قبيل 
انعقــــاد اجتماع الــــدول الكبرى 
العشــــرين وما قد يتمخض عنه 
االجتماع مــــن قرارات تهدف إلى 
تافي اندالع »حرب عمات«، حيث 
ارتفع مؤشر وضع الدوالر بنسبة 
0.5% خال األسبوع مستفيدا من 

ضعف اجلنيه االسترليني.
اما اليــــورو فقد انخفض إلى 
1.3698 دوالر، وهو أدنى مستوى 
له خال األسبوع، قبل أن يسترد 
خسائره ويقفل في نهاية األسبوع 

على 1.3953دوالر.
اجلنيــــه  تعــــرض  بينمــــا 
االســــترليني خــــال األســــبوع 
لضغوط نتيجــــة لضعف أرقام 
املبيعات وتزايد القلق حول تأثير 
تخفيضات امليزانية العامة على 
التعافي االقتصادي، وقد  عملية 
بدأ اجلنيه األسبوع عند مستوى 
1.5990 دوالر وتراجع بشكل مطرد 
ليصل إلى 1.5650 دوالر وهو أدنى 
مستوياته خال األسبوع قبل أن 
يقفل في نهاية التداول يوم اجلمعة 
على 1.5682 دوالر على خســــارة 

بلغت 1.9% لألسبوع.
أما الــــني الياباني، فقد متكن 
من كبح اجتاهه التصاعدي مقابل 
الــــدوالر ومت تداوله ضمن نطاق 
80.81 – 81.90 وأقفــــل في نهاية 

األسبوع على 81.38.
كما انخفض اإلنتاج في الواليات 
املتحدة بشكل غير متوقع خال 
سبتمبر وبنسبة 0.2%، في أول أداء 
سلبي له منذ أكثر من عام، فيما 
يدل على أن مخرجات الصناعة 
التي كانت على رأس مسيرة خروج 
االقتصاد من الركود بدأت تتباطأ، 
ويعزى تراجع إنتاج املصانع إلى 
انخفاض بنسبة 0.4% في إنتاج 
السلع االستهاكية والذي تضمن 
انخفاضا بلغ 0.9% في إنتاج السلع 
املعمرة، بينما هبط إنتاج املرفق 
واخلدمات بنسبة 1.9% في حني 
ارتفع إنتاج قطاع التعدين الذي 

يشمل أعمال التنقيب عن النفط، 
بنسبة 0.7%، وكان قطاع صناعة 
السيارات أحد القطاعات التي قدمت 
مساهمة إيجابية في مجمل اإلنتاج 
حيث سجلت ارتفاعا بلغ %0.5.

وقد ارتفع عــــدد عمليات بدء 
إنشاء املساكن خال سبتمبر إلى 
610.000 وحدة سنويا، وهو أعلى 
مســــتوى لهذا املؤشر منذ أبريل 
املاضي وميثل هذا األداء ارتفاعا 
بنسبة 0.3% مقارنة باألداء الذي 
بلغ 608.000 وحدة بعد التعديل 
في الشهر الســــابق، وقد جتاوز 
هذا التحســــن الذي رفع املؤشر 
إلى أعلى مستوياته منذ خمسة 
أشهر توقعات السوق، مبا يشكل 
دليا على كون ســــوق العقار قد 
بدأ يســــتقر عند مستويات أعلى 
بعد أن ظل خال الفترة السابقة 

عند مستويات متدنية.
والحظ »الوطنــــي« ان معدل 
منو قطاعات اخلدمات والصناعات 
اإلنتاجية في منطقة اليورو خال 
أكتوبر كان األضعــــف منذ عام، 
األمر الذي قد يشكل إشارة إلى أن 
تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي 
اليورو قد أخذا يضغطان  وقوة 

على اقتصادات املنطقة.
 وانخفض املؤشر العام ملديري 
الشراء والذي يقوم على أساس 
نتائج اســــتطاع يضــــم مديري 
الشــــراء في كا قطاعي اخلدمات 
واإلنتاج الصناعي إلى 53.4 نقطة 
في أكتوبر مقارنة بـ 54.1 نقطة في 

شهر سبتمبر. وفي أداء يتوافق 
مع بــــروز دالئل على تباطؤ قوة 
اندفاع االقتصاد األوروبي، ظلت 
ثقة املستهلكني في منطقة اليورو 
دون تغيير خال أكتوبر اجلاري، 
حيث بلغ مؤشر الثقة -11 نقطة، 
الذي سجله  وهو املستوى ذاته 
في سبتمبر، في أداء يتوافق مع 
إجماع توقعات السوق، األمر الذي 
قد يفسر بأن األسر األوروبية رمبا 
أصبحت أكثر تشاؤما في الوقت 
الذي تلجأ فيه حكومات مختلفة 
مــــن البرتغال إلــــى اليونان إلى 
الرامية خلفض  تصعيد اجلهود 
العجز فــــي موازناتها في مرحلة 
برزت فيها دالئل على بدء تاشي 
قوة الدفع الكامنة وراء مســــيرة 

التعافي االقتصادي.
كما انخفضت مبيعات التجزئة 
بشــــكل غير متوقع في سبتمبر 
للشهر الثاني على التوالي في وقت 
بدأ فيه املســــتهلكون يستعدون 
ملواجهــــة آثــــار التخفيضات في 
امليزانية احلكومية، وقد انخفضت 
املبيعات بنسبة 0.2% مقارنة بشهر 
أغســــطس الذي شهد تراجع هذا 
املؤشــــر بنســــبة 0.7%، غير أن 
املبيعات ارتفعت بنســــبة %0.5 
مقارنة مبســــتواها قبل ســــنة، 
لكن أداء أغسطس كان األضعف 
منذ شهر يناير. وكانت شركات 
الوقود واملابس وخدمات اإلنترنت 
وطلبات التوريد عبر البريد هي 

التي شهدت التراجع األكبر.

خطوات الفحص النافي للجهالة تسير على قدم وساق

إدارة البورصة ترفض طلب »مجموعة األوراق« 
لالستحواذ على 5% من أسهم »زين«

أحمد يوسف
أكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن إدارة ســـوق 
األوراق املاليـــة رفضت امس طلب شـــركة مجموعة 
األوراق املالية بشـــراء اكثر من 5% من اســـهم شركة 
زين ملخالفتها لنظم االســـتحواذ في ســـوق الكويت 

لألوراق املالية.
من جهة أخرى أفادت مصادر بأن مجموعة األوراق 

املالية لديها حتركات أخرى في سبيل جتميع نسبة أكثر 
من 5% من أسهم زين، بعد أن رفضت إدارة البورصة 

اإلجراءات التي تقدمت بها مجموعة األوراق.
وقالـــت املصادر ان مجموعة األوراق قد ناقشـــت 
أمس فـــي أكثر من اجتماع الطرق املختلفة لتحصيل 
نسبة الـ 5% وما فوقها، وان هذه النسبة لن تؤثر في 
إمتام أو عرقلة مسار صفقة بيع الـ 46% إلى مجموعة 

اتصاالت اإلماراتية »اتصاالت«.
من جهة أخرى، وفيما يخص عملية الفحص النافي 
للجهالة، ذكرت املصادر ان االجتماعات املتوازية مع كل 
من اإلدارات الفنية والقانونية واملالية ممثلي طرفي 
البائع واملشتري، تسير على قدم وساق لتسطر العقود 
املبدئيـــة التي تتيح عملية فتح دفاتر »زين« النافية 

للجهالة، والتي يتوقع ان تستغرق أسابيع.

»زين« توفر مشاهدة  التلفزيون على أجهزة اآلي فون

الخليج يواجه صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية

أن  الشـــركة  كشـــفت زين 
عماءها من محبي اســـتخدام 
فـــون« اصبح  أجهـــزة »اآلي 
بإمكانهم اآلن التمتع مبشاهدة 
التلفزيونية، وهي  احملطـــات 
اخلدمة التي كانت متاحة ألجهزة 
التي تعمل  الهواتف األخـــرى 

بتقنية اجليل الثالث.
الشـــركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن عماءها من املهتمني 
النوعية مـــن األجهزة  بهـــذه 
اصبحـــت متاحة لهـــم خدمة 
القنوات  العديد من  مشـــاهدة 
التلفزيونيـــة املختلفـــة مثل: 
الوطن، الوطـــن بلس، الراي، 
الكويت الرياضية، اخلليجية، 
وباقة مجموعة قنوات روتانا.

وأوضحت الشركة أنها توفر 

هذه اخلدمـــة من خال الرابط 
املوجود على WAP.ZAIN خدمة 
Mobile TV، وذلك للعماء الذين 
لم يفعلوا خدمة مشاهدة البث 
احلي للتلفزيون، مبينة أن قيمة 
االشتراك لتفعيل هذه اخلدمة هي 
3 دنانير شهريا، ومن ثم تبدأ 
خدمات البث التلفزيوني لهذه 

املجموعة من القنوات.
التنفيذي  املديـــر  وقالـــت 
لقطاع اخلدمات املضافة في زين 
الكويت نادية السيف: »شخصية 
زين تتسم باحليوية والتغيير، 
وهذه الشخصية تنعكس على 
مستوى خدماتها، وفي الفترة 
األخيرة كشفت خدمات الشركة 
في تكنولوجيا املعلومات أن زين 
تســـتعد للدخول في منعطف 

دبي ـ الدوحة ـ رويترز: في شـــتى دول اخلليج ـ خاصة في الدول التي يقود النفط 
والغاز فيها منوا ســـريعا ـ من النادر أن جتد مواطنا يعمل في قطاع الصحة أو في أي 
مجال آخر تابع للقطاع اخلاص. ويبدو أن هناك ميثاقا غير معلن بني احلكام واملواطنني 
في اخلليج بأن يرضى املواطنون متام الرضا بشـــغل الوظائف احلكومية املريحة ذات 
األجر املرتفع وساعات العمل القصيرة والتي كثيرا ما ال يجد املوظف فيها ما يشغله. أما 
في القطاع اخلاص فقد بدأ األجانب من جنوب آسيا والعرب غير اخلليجيني والغربيون 

يشغلون الوظائف الواحدة تلو األخرى.
ويدرك حكام اخلليج منذ أكثر من عقد أنهم يواجهون مشكلة ألسباب ليس أقلها أن 
هذا األمر يضع ســـلطة تسيير العمل اليومية في قطاعات كاملة من االقتصاد في أيدي 
األجانـــب. وميثل العاملون األجانب أكثر من 80% من قوة العمل في القطاع اخلاص في 
كثير من الدول اخلليجية ويشـــغلون مناصب رئيسية في إدارة الشركات الوطنية في 

مجاالت الطيران والعقارات واخلدمات املالية وقطاع اإلعام.
واستجابة لذلك شـــرعت احلكومات في تنفيذ برامج »توطني« 

تهدف لدفع مواطنيها للعمل في القطاع اخلاص. وقادت سلطنة 
عمـــان الطريق فأطلقت في الثمانينيات من القرن املاضي 

برنامجا للعومنة وحذت حذوهـــا حكومات البحرين 
والكويت وقطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة. 

وعادة ما تتضمن هـــذه البرامج حوافز ضريبية 
للشركات اخلاصة التي تعني مواطنني وحتديد 

حصة من العمالة احمللية بكل شركة واالستثمار 
في تدريب اخلريجني.

لكن ذلك لم يؤت ثماره إذ جتد كثيرا من 
احلكومات اخلليجية صعوبة في تغيير ثقافة 
الوظيفة احلكومية التي يســـهل احلصول 
عليها وإعـــداد مواطنيها للعمل في القطاع 
اخلاص. ومازال القطريون الذين يشكلون 
16% من سكان الباد البالغ عددهم 1.7 مليون 
نسمة ال ميثلون وفقا لاحصاءات احلكومية 
سوى 5% فقط من اجمالي العاملني في القطاع 

اخلاص بالباد. 
وال يشغل املواطنون غير 1% فقط من وظائف 

القطاع اخلاص فـــي اإلمارات العربية املتحدة. 
أما السعودية بعدد سكانها الكبير فقد بلغ حجم 

مشاركة املواطنني في القطاع اخلاص %10.
وقالت املســـؤولة عن برنامـــج توطني الوظائف 

باإلمارات نورة البدور »نحتاج للمشـــاركة في القطاع 
اخلاص القطاع اخلاص عصب االقتصاد الوطني وللمواطنني 

احلق فـــي العمل في هـــذا القطاع. هذا مهم للغاية بالنســـبة 
لنا«.

وتابعـــت: »لقد اعتـــاد املواطن في اخلليج أن تكـــون بانتظاره وظيفة 
حكومية مريحة في اطار ما يســـميه األكادميي النمســـاوي بجامعـــة اإلمارات العربية 
املتحدة اجنو فورشتينلتشـــنر صفقة احلكم وهي أن يعطيك احلاكم كل شيء على أال 
تطلب شـــيئا. وقال فورشتينلتشنر »إنها في األساس عملية شراء الرضوخ السياسي 

من خال توزيع الثروة النفطية«.
وتابع: كانت األمور تسير جيدا مادامت الوظائف احلكومية متاحة. لكن في دول مثل 
الســـعودية حيث تبلغ نسبة البطالة 10.5% رغم أن ديبلوماسيني ومحللني يقولون إن 
النســـبة الفعلية أعلى من ذلك على األرجح لم تعد الوظائف احلكومية مضمونة. وفي 

الكويت ينتظر 12 ألف مواطن احلصول على وظائف حكومية.
ويقول خبراء إنه ما لم تتصدى احلكومات ملشكلة البطالة فرمبا تتزايد االحتجاجات 
مما يضيف إلى املخاطر األمنية في هذه الباد. ويتمثل جزء من املشكلة في أن كثيرا من 

مواطني اخلليج مازالوا ال يرون جدوى من السعي للعمل في القطاع اخلاص حيث انه 
في دولة مثل اإلمارات اختفت البيوت املتواضعة املبنية بســـعف النخيل لتحل محلها 
الڤيات الفاخرة وناطحات الســـحاب على مدى جيل أو اثنني تقول احلكومة إن معظم 

املواطنني عاطلون بإرادتهم.
وتظهر االحصاءات الرســـمية أن نسبة البطالة تبلغ 23% بني اإلماراتيني وهي نفس 

نسبة البطالة في قطاع غزة.
ومـــن جانبه قال املتخصص في االقتصاد السياســـي والعمالـــة بكلية دبي لإلدارة 
احلكومية بول داير »هذه اقتصادات غريبة.. فهي اقتصادات حتولت بني عشية وضحاها 
من اقتصادات فقيرة إلى حد ما وغير متطورة إلى اقتصادات بها اســـتثماراتضخمة من 
عائدات النفط«. ويقول املواطن اإلماراتي خالد املطوع )26 عاما( الذي كان يعمل حتى 

وقت قريب كمدير للمشروعات في أحد البنوك العاملية إن التحول لم يكن أمرا سها.
وأضاف وقد جلس مسترخيا بعد العمل في منتجع ريتز كارلتون في 
دبي »اعتقد أن األجيال األكبر سنا لم تكن مستعدة ملثل هذه الطفرة 
الهائلة، لكنني ال أعتقد أن الشباب هنا كانوا أكثر استعدادا لها 
بأي حال. اإلماراتيون يعيشون في مناخ أسري من الدرجة 

األولى، يضعون األسرة على رأس األولويات«.
ويرى كثيرون أيضا أن الوظيفة بالقطاع اخلاص 
أقل جاذبية من الوظيفـــة احلكومية والتي عادة 
ما يعملون فيها دوامـــا أقصر ويحصلون على 

أضعاف مرتب الوظيفة اخلاصة. 
كما أن القطـــاع اخلاص في اخلليج ليس 
مهيئا بشكل كبير الستيعاب املواطنني وبرامج 
توطني الوظائف ال تقدم حوافز كبيرة على 
اإلصاح. وتساءل فورشتينلتشنر في بحث 
أجـــراه عام 2009 عن األســـباب وراء هذه 
النسبة املرتفعة من البطالة بني اإلماراتيني 
في اقتصاد يحقق أحد أعلى معدالت النمو 
في الشرق األوســـط وفي ظل عائد نفطي 
كبيـــر. واإلجابة هي أن مايني الوظائف في 
القطاع اخلاص تســـتهدف أصا األجانب ال 

املواطنني اإلماراتيني.
وقال فورشتينلتشـــنر في البحث »القطاع 
اخلاص هنا مصمم لاستغال ليستغل املستثمرون 
األجانب وأصحاب النفوذ من املواطنني عمالة أجنبية 
مؤقتة ورخيصة فهو ليس مصمما لتوظيف عمالة 

دائمة محلية«.
ويعني التفاوت الهائل بني عدد املواطنني وعدد العاملني 
املؤقتني األجانب أن احلصص التي تفرضها احلكومة لتعيني 
املواطنني ضرب من ضروب اخليال. وتهدف السياســـة الرســـمية 
لتوطـــني الوظائف في قطر إلى جعل نصف القـــوة العاملة في الباد من 
املواطنني وهي نسبة يرى البعض أن من املستحيل حتقيقها في دولة ميثل مواطنوها 

أقل من خمس تعدادها اإلجمالي.
وتتوقع اإلمارات التي نفذت نظام احلصص في قطاعات مختلفة منذ 10 سنوات أن 
تبلغ نسبة العمالة اإلماراتية 40% في كثير من القطاعات في العام احلالي. ولم يحقق 
هذه النســـبة سوى بضع شـــركات. وهناك أيضا حقيقة ان عدد املواطنني في كثير من 
الدول غير كاف لدعم النمو. ويشـــير اســـتطاع أجرته رويترز إلى أن من املتوقع أن 
ينمو الناجت احمللي القطري بنســـبة هائلة تبلغ 15.5% في 2010 بينما سينمو االقتصاد 
الســـعودي بنسبة 3.8%. حتى اإلمارات التي تضم دبي املتضررة من األزمة العاملية من 
املتوقع أن تسجل منوا اقتصاديا بنسبة 2.4%. ونتيجة لذلك فإن شركات القطاع اخلاص 

مضطرة »للنزول إلى فئات أدنى لشغل هذه الوظائف«.

وتأتي إضافة هذه اخلدمة ألجهزة 
اآلي فون لتكمل هذه احلالة من 
التفرد والتميز«، مشـــيرة إلى 
أن شركة زين تسعى دائما إلى 
جلب التطبيقات التي تتواءم مع 

طموحات ورغبات عمائها.
ان: »زين  الســـيف  وأكدت 
ملتزمة بتقدمي أفضل اخلدمات 
مبا يتناسب مع اجتاهات وميول 
عمائها في استخدام الهواتف 
النقالة، ومن ثم فهي حريصة 
على جلب أحـــدث التطبيقات 
التكنولوجية حتى تواكب هذه 
املتغيرات املتســـارعة في هذه 

الصناعة«.
وأشـــارت إلى أن الشـــركة 
وجدت أن مجاالت الترفيه الرقمي 
باتت تستحوذ على جزء كبير 

من اســـتخدام الهواتف النقالة 
خصوصا مع تزايد سرعة إيقاع 
العصر، مبينا في ذات الوقت أن 
اجلهاز النقال اآلن لم يعد كسابق 
أداة لاتصال فقط، إمنا  عهده 
أصبح يعبر عن مدى الشغف 
الكبير مبدى التغير املتنامي في 

تكنولوجيا االتصاالت.
وذكرت الســـيف أن شركة 
زين عـــززت مـــن ريادتها في 
قطـــاع االتصاالت مـــن خال 
املبادرات العديدة التي نفذتها 
وهدفت منها الى االستحواذ على 
ثقة ورضـــا العماء، موضحة 
أن تنفيذ هذه املبادرات ارتكز 
على التخطيط اجليد والنابع من 
الدراية واخلبرة الكبيرتني في 

معرفة احتياجات السوق.

جديد مع مشتركيها«.
وأضافت: »جنحت زين في 
أن تخلق حالة جديدة ومتفردة 
في نوعية خدمات نقل البيانات، 

نادية السيف

صندوق النقد يتوقع نمو االقتصاد الكويتي 
2.3% في 2010 و4.4% في 2011

دبي ـ رويترز: توقع صندوق النقد الدولي 
أمس أن يبلغ منو االقتصاد الكويتي نسبة %2.3 

في 2010 و4.4% في 2011.
وأشارت التوقعات التي شملت دول اخلليج 
املصدرة للنفط إلى أن متوسط التضخم للكويت 
ســـيبلغ 3.6% في 2010 وفي حـــدود 4.1% في 

.2011
وأفاد بأن ميزان املعامات اجلارية التي حددها 
في مستوى 30.1% بالنسبة لسنة 2010 قد تبلغ 
مستوى 30.3% في 2011، مشيرا إلى أن امليزان 
املالي الكويتي سيكون منوه في حدود 22% في 

2010 و23% في 2011.
وجتدر اإلشـــارة الى أن الصندوق عدل من 
توقعاته السابقة للميزان املالي الكويتي الذي 

كان قد حدد نســـبة منوه في حدود 17.1% وفي 
2010 و17.8% في 2011.

وأفادت توقعات الصندوق بأن ينمو اقتصاد 
البحرين بـ 4% هذه السنة و4.5% العام املقبل 
وحسب الصندوق سينمو االقتصاد العماني بـ 

4.7% في 2010 و2011.
وكشفت توقعاته أن ينمو اقتصاد اإلمارات 
بنسبة 2.4% هذه السنة وبـ 3.2% في 2011 وأن 
يبلغ متوســـط التضخم 2% فـــي 2010 و%2.5 

في 2011.
وبحسب الصندوق الدولي فان النمو في قطر 
سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ %18.6 
في 2011. وسيكون النمو السعودي بحدود %3.4 

في 2010 و4.5% في 2011.


