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أحمد القضيبي

لقطة جماعية لفريق اإلدارة مع املديرين العامني على هامش االجتماع

»ميد«: »اتصاالت اإلماراتية« ُتقّدر
قيمة »زين العراق« بـ 5.76 مليارات دوالر

»اتحاد الصناعات« يعقد اللقاء الصناعي السنوي غدًا

التخاذ القرار النهائي.
يش���ار إلى أن شركة »زين 
الس���عودية« اململوكة بنسبة 
25% ل���� »زين« ق���د تعد عائقا 
أمام الصفقة هذه بني »اتصاالت« 
اإلماراتية و»زين« األم، بحسب 
القوانني السعودية، السيما أن ل� 
»اتصاالت« عمليات في السعودية 
من خالل شركة »موبايلي«، كما 
أن »زين« لم تبع هذه احلصة 
بعد ورفضت ثالثة عروض قدمت 

لها حتى اآلن.
ه���ذا، وبحس���ب مصادر 
مطلع���ة، ف���إن »اتص���االت« 
إلى  اإلماراتية تسعى جاهدة 
دخول السوق العراقي، رمبا من 
خالل »زين � العراق«، حيث إن 
»اتصاالت« � وقبل عرضها ل� 
»زين« � فشلت في وقت سابق 
في محادثات أجرتها مع شركة 

»كوريك« العراقية.

ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد، إضافة إلى 
وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون ووزير األشغال وزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر.
وأوض���ح القضيبي أن عدد 
املدعوين لهذا اللقاء بلغ 700، 
متوقع���ا أن يش���هد حضورا 
جيدا خصوصا أنه اللقاء األول 
الذي يجمع أصحاب املنش���آت 
الصناعي���ة م���ع ممثل���ني من 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والقيادات االقتصادية مبختلف 
أطيافها حتت سقف واحد، مؤكدا 
حرص االحتاد في تنظيم مثل 
تلك االنشطة املهمة بني احلني 
واألخر وذلك بهدف لم ش���مل 
التي متثل  الفاعلة  الش���ركات 
القطاع الصناعي وتعزيز أواصر 
االتصال والتواصل بني أعضاء 
الذين بلغ عددهم 314  االحتاد 
عضوا فاعال في القطاع الصناعي 

احمللي.

يناير ث���م مت متديده إلى ال� 28 
من فبراير 2011.

يذكر أنه وبحسب تصريحات 
أحمد ب���ن عل���ي، متحدثا عن 
»اتصاالت«، فإن الشركة التزال 
مهتمة بشراء »زين«، وهي تدرس 
نتائج الفح���ص الذي قامت به 

أسمعت صداها دول العالم.
 وبني أن االحتاد حرص على 
دعوة القي���ادات النفطية التي 
متثل القط���اع النفطي إضافة 
إلى ع���دد من ال���وزراء منهم: 
النائ���ب األول ملجلس الوزراء 
الش���يخ جابر  الدف���اع  وزير 
املبارك، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 

ق���ّدرت مؤسس���ة اإلمارات 
لالتصاالت )اتصاالت(، املشغل 
الرئيس���ي خلدمات الهاتف في 
اإلمارات العربية املتحدة، قيمة 
شركة »زين العراق« التابعة ل� 
»زين« مبا يعادل 5.76 مليارات 
دوالر، بع���د أن أنهت الش���ركة 
الفحص النافي للجهالة بنهاية 

شهر فبراير املاضي.
وبهذا تقارب قيمة ش���ركة 
»زي���ن الع���راق« وحدها نحو 
القيمة املرجحة لصفقة  نصف 
»اتصاالت � زين« التي تعادل 12 
مليار دوالر، بحسب التقديرات، 

وفقا ملا أوردته نشرة ميد.
وكانت »اتصاالت« اإلماراتية 
قّدمت في سبتمبر املاضي عرضا 
لشركة »زين« لشراء 46% منها، 
وبدأت اتصاالت وقتها الفحص 
النافي للجهالة والذي كان من 
املزمع االنتهاء منه في ال� 15 من 

يعق���د احت���اد الصناعات 
اللقاء الصناعي  الكويتية غدا 
الذي ستشارك  السنوي األول 
فيه نخب���ة من القي���ادات في 

البالد.
وبهذه املناسبة، قال أمني سر 
احتاد الصناعات أحمد القضيبي 
ان االحتاد عكف على تنظيم مثل 
تلك األنشطة إلميانه بأهميتها 
في جتديد أواص���ر العالقات 
ب���ني الفعالي���ات االقتصادية 
املختلفة ما يصب في حتقيق 
التكامل االقتصادي في  هدف 

الكويت.
وأشار القضيبي في تصريح 
صحاف���ي إلى أنه من املقرر أن 
يحضر اللق���اء عدد من وزراء 
الدولة والنواب في مجلس األمة 
الهيئات االقتصادية  ورؤساء 
وغي���ر االقتصادية إضافة إلى 
شخصيات اقتصادية مرموقة 
متثل القطاع اخلاص الكويتي 
الذي استطاع من خالل سواعد 
أبنائه أن يسجل جناحات متتالية 

فنادق ومنتجعات »سفير« تضع خطة تجديد شاملة
عقدت مجموعة فنادق ومنتجعات »سفير« االجتماع 
السنوي للمديرين العامني وذلك في »فندق وريزيدنس 
س����فير الكويت« في الفنطاس في إطار متابعة خطة 

التجديد الشاملة.
 وترأس سلس����لة االجتماعات، التي أقيمت على 
مدى ثالثة أيام، الرئيس التنفيذي للمجموعة هيلموت 
ميكلبورغ، وحضره املديرون العامون لفنادق »سفير« 
في كل الدول حيث تدير الشركة عملياتها فيها، إلى 

جانب اإلدارة العليا للشركة. 
وبدأ االجتماع باستعراض تقييم أداء الشركة لعام 
2010 س����لط فيه ميكلبورغ الضوء على اخلطة التي 
مت تنفيذها العام املاضي لتحديث الهيكل التنظيمي 
للمجموعة على كل األصعدة لتأس����يس قاعدة قوية 

قادرة على حفز النمو في املستقبل. 
وفي هذا الصدد، حددت الش����ركة مالمح الهيكل 
التنظيمي املوحد الش����امل جلميع فنادق »س����فير«، 
وطبقت إجراءات عمل جديدة وأنظمة تقييم مناسبة، 
وقد شكلت اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع »تراست 
إنترناشيونال«، الشركة املتخصصة عامليا في مجال 

أنظمة احلجز اإللكترونية، حدثا تقنيا مهما بالنسبة 
لها، كما تقوم الش����ركة بتحديث موقعها اإللكتروني 
احلالي وستكشف النقاب الحقا عن تصميم جديد يتيح 
للنزالء البقاء مطلعني على آخر املستجدات وتصفح 
مختلف أقس����ام املوقع بسالسة، كما مثلت قطاعات 
التس����ويق واالتصاالت محوري نقاش رئيسيني مت 
خاللهما حتديد االستراتيجيات اجلديدة التي ستدعم 

خطة النمو في عام 2011.
وقال الرئي����س التنفي����ذي للمجموعة هيلموت 
ميكلبورغ: »نظرا للمنافسة احملتدمة في قطاع الضيافة 
الي����وم، تبادر فنادق ومنتجعات س����فير إلى تنظيم 
وحتديث الهيكل التنظيم����ي للمجموعة لتتمكن من 
إدارة عملياتها املتنامية في الكويت والدول املجاورة 

بشكل أفضل.
كما ركز االجتماع على أهمية تطوير املوارد البشرية، 
إذ حترص »سفير« باستمرار على تكوين بيئة عمل 
ودية ترتكز على مجموعة من القيم واملبادئ.  وقام 
املديرون العامون بتقييم الفرص املتوافرة وتبادل اآلراء 

واخلبرات حول مجموعة من املواضيع املهمة.

بنك إنجلترا: بريطانيا يمكن أن تواجه أزمة مالية جديدة 

الواليات األميركية.. خط المواجهة في أزمة الديون 
واشنطن � د.ب.أ- شبه املتظاهرون في والية 
ويسكونس����ني األميركية قضيتهم باحلركات 
املنادية بالدميوقراطية في الش����رق االوسط 
حيث ان ما بدأ قبل أسبوعني كاحتجاج على 
خفض مزايا عمال القطاع العام اكتسب زخما 

وبدأ في االنتشار الى واليات أخرى.
ومع ذلك فإن هناك تشبيها أفضل قد يتمثل 
في أزمة الديون اجلارية في أوروبا حيث أدت 
التهديدات اخلاصة بالدين احلكومي إلى سلسلة 
من عمليات االنقاذ املالي والتخفيضات اجلذرية 
في امليزانيات . وخرج املتظاهرون الى الشوارع 
في ايرلندا، بينما حتول املتظاهرون الى العنف 
في اليونان. ويتفق أغلب االقتصاديني على أن 
الواليات املتحدة ليست بعد في نفس الوضع 

االليم الذي تواجهه منطقة اليورو.
فعلى الرغم من التوقعات بأن يبلغ العجز في 
املوازنة 1.65 تريليون دوالر هذا العام، اي قرابة 
11% من الناجت االقتصادي، فإن الواليات املتحدة 
تتمتع برفاهية كونها مالذا آمنا لالحتياطيات 
مما يعطيها القدرة على حتمل العجز بصورة 
تفوق قدرة أغلب الدول االخرى. ومع ذلك، فإن 
الوضع مختلف للغاية على املستوى االقليمي 
حيث ان الواليات املتحدة مطالبة من الناحية 
القانونية بأن تكون لديها ميزانيات متوازنة 
ويواجه الكثير من حكام الواليات أزمات حادة 
في امليزانية جتبرهم على التفكير في اتخاذ 
قرارات بتطبيق تخفيضات جذرية على اخلدمات 

االجتماعية وعمال القطاع العام واملرتبات.
وأصبحت والية ويسكونسني الواقعة في 
قلب منطقة الغرب االوس����ط، أرض املعركة 

املركزية حيث أعلن حاكمها اجلمهوري سكوت 
ووكر هذا االسبوع عن اجراءات تقشفية كبرى 
تتضمن خفض يصل الى 8% من االجور للعامل 
املتوسط بالقطاع العام لرأب فجوة في امليزانية 

تبلغ قرابة 3.5 مليارات دوالر.
ولكن ووكر انتهز الفرصة واستغل أزمة 
امليزانية الستصدار تشريع يحرم أغلب عمال 
القطاع العام من حقوقهم للتفاوض اجلماعي 
من أجل احلصول على مزايا صحية ومعاشات 
وزيادات ف����ي الرواتب. وقام آالف من العمال 
الغاضبني بوقفة احتجاجية على مدار االسبوعني 
املاضيني في مبنى الكابيتول في ماديس����ون 
عاصمة الوالية. وفر املشرعون الدميوقراطيون 
فعليا من الوالية ملنع املجلس الذي يس����يطر 

عليه جمهوريون من مترير التشريع.
وقال الرئيس األميركي ب����اراك أوباما إن 
تشريع ويسكونسني هو مبثابة »اعتداء« على 
النقابات العمالية التي حتالفت طويال مع حزبه 
الدميوقراطي الذي مييل الى اليس����ار. ولكن 
ووكر يقول ان احلد من حقوق التفاوض هو 
الطريق الوحيد لتفعيل أنواع من التخفيضات 
على تسويات عمال القطاع العام بشكل يعود 
مبيزاني����ة واليته للت����وازن. وقال ووكر »إن 

احلقائق واضحة: ويسكونسني مفلسة«.
وتسببت هذه املواجهة في اثارة حالة من 
اجلدل الوطني ح����ول دور النقابات العمالية 
وأجور عمال القطاع العام وكيفية التعامل مع 
أش����كال العجز الطاحنة في ميزانية الواليات 
وإنه جدل أكثر أهمية من معارك ميزانية أوباما 
على املس����توى الفيدرالي. ولعب ووكر أيضا 

على مش����اعر الرأي العام بالدفع بأن موظفي 
احلكومة يتمتعون بالكثير كاملعاشات السخية 
املضمونة واملزايا الصحية. وقد ارتفعت االجور 
أيضا بسرعة مضاعفة بالنسبة ملوظفي القطاع 
العام مقارنة بنظرائهم في القطاع اخلاص على 
مدار العقد املاضي. ويأتي هذا في الوقت الذي 
تبدلت فيه مصائر النقابات العامة واخلاصة 
حيث ان قرابة ثلث موظفي القطاع العام االن 
هم من اعضاء النقابات بزيادة نحو 10% مقارنة 
بع����ام 1960. وذهبت عضوية موظفي القطاع 
اخلاص في االجتاه املعاكس حيث انخفضت 
الى 7% فقط. ومع ذلك، فإنه التساؤل حول ما 
اذا كان موظفو القطاع العام يحظون في واقع 
االمر بقدر كبير من املزايا االفضل ميثل نقطة 
يدور حولها نقاش س����اخن بني االقتصاديني 
ويعتمد النقاش بشكل كبير على االرقام التي 
تستخدمها. فقد خلصت الدراسات التي اجراها 
جيفري كيفي بجامعة روجترز الى أن موظفي 
القطاع العام يحصلون في املتوسط على زيادة 
طفيفة في التسويات عن نظرائهم في القطاع 
اخلاص. وم����ع ذلك فإن موظفي القطاع العام 
هم في الغالب االفضل تعليما . ووجد كيفي ان 
املوظفني أصحاب الدرجات املدرسية واجلامعية 
املرتفعة يجنون أمواال أفضل في القطاع اخلاص. 
وتراقب الواليات االخرى معركة امليزانية في 
ويسكونسني عن كثب. وقد انتشرت املظاهرات 
في واليتي أوهايو وانديانا املجاورتني حيث 
يفكر املش����رعون اجلمهوريون في استصدار 
تشريعات مماثلة للحد من حقوق التفاوض 

اخلاصة مبوظفي القطاع العام.

لندن � أ.ف.پ: حذر محافظ بنك إجنلترا ميرفني 
كنغ في مقابلة امس من ان بريطانيا قد تواجه ازمة 

مالية جديدة اذا لم تطبق اصالحات مصرفية.
وصرح كنغ لصحيفة »ديلي تلغراف« ان حالة 
عدم التوازن في النظام املصرفي التزال ماثلة كما 

أنها »تهدد بالتزايد مرة اخرى«.
واضاف محافظ بنك بريطانيا املركزي ان البنوك 
تواصل استغالل ماليني العمالء بشكل روتيني. 
ودعا البنوك الى التوقف عن محاولة »الوصول 

بأرباحها الى اعلى مستوى«.
وتأتي تصريح���ات كنغ فيم���ا تدرس جلنة 
حكومية ما اذا كان يجب اجبار املؤسسات املالية 
على فصل اقسام االس���تثمارات فيها عن اقسام 

مصرفية التجزئة.
وقال كنغ »لقد س���محنا للنظام )املصرفي( بالبناء على اسس 

ستؤدي الى تدميره«.
واض���اف »لم نتمكن بعد من التغلب على فكرة أننا اكبر من ان 

نفشل، وهو مفهوم يجب أال يكون له مكان في اقتصاد السوق«.
وردا على سؤال حول امكانية تكرار االزمة املالية، قال كنغ »نعم. 
املش���كلة التزال ماثلة. البحث عن املكاسب اليزال مستمرا. وحالة 

عدم التوازن بدأت تنمو مرة اخرى«.
وقال انه خالل الس���نوات العشرين املاضية، دأب الكثيرون في 

قطاع اخلدمات املالية على التفكير في انه »اذا كان 
من املمكن حتقيق الربح من العمالء الذين يسهل 

خداعهم، فهذا امر مقبول متاما«.
وكانت احلكومة اعلنت الش���هر املاضي انها 
توصلت الى اتفاق مع كبرى البنوك بشأن املكافآت 
واالق���راض الكلي في س���عيها للحد من حصول 
املوظفني التنفيذيني على عالوات باهظة وتعزيز 

االنتعاش االقتصادي الهش.
وقال وزير املالية جورج اوزبورن ان اجمالي 
املكاف���آت التي دفعت ملوظف���ي اكبر اربعة بنوك 
مقرها في بريطانيا س���يكون اق���ل هذا العام من 
العام املاض���ي نتيجة هذا االتفاق الذي مت ابرامه 

بعد اسابيع من احملادثات.
وابقى بنك إجنلترا املركزي على معدل الفائدة 
عند معدل قياسي منخفض هو 0.50% في فبراير، وهي نفس النسبة 
منذ مارس 2009. وعند س���ؤاله عن احتمال رفع سعر الفائدة رمبا 
مطلع االس���بوع املقبل، قال كنغ ان هناك »س���ببا منطقيا للغاية 
للقيام بذلك اآلن«. اال انه قال ان زيادة معدالت الفائدة بسرعة كبيرة 

سيكون »خطوة غير مجدية«.
ورغم ان ارتفاع االسعار زاد من الضغوط لرفع اسعار الفائدة، اال 
ان البنك املركزي يخشى من هشاشة انتعاش االقتصاد البريطاني 

من الركود الذي انتهى في الربع االخير من عام 2009.

استهدفت األسهم القيادية والثقيلة

»بيان«: عمليات بيع عشوائية تجتاح بورصات الخليج
نتيجة الضغوط البيعية التي قام 
بها املستثمرون. وقد استمر قطاع 
البنوك في قيادة حركة التداوالت 
في السوق، مواصال استحواذه 
على النصيب األكبر من السيولة 
املتداولة. هذا ومازال املتداولون 
يترقبون نتائج الش���ركات عن 
العام املاض���ي، والتي لم يعلن 
عنها حتى نهاية األسبوع املاضي 
سوى ما نس���بته 29% فقط من 
إجمالي عدد الش���ركات املدرجة 

في السوق.
سوق مسقط وبورصة البحرين 
بدورهما سجال خسائرهما في ظل 
عمليات البيع العنيفة التي شملت 
كل القطاعات الت���ي مت التداول 
على أس���همها خالل األس���بوع، 
القيادية منها، وبنهاية  السيما 
األس���بوع شغل س���وق مسقط 
لألوراق املالية املرتبة اخلامسة 
بني أسواق األس���هم اخلليجية 
من حيث نسبة اخلسائر، فيما 
احتلت بورصة البحرين املركز 

السادس.

التي  املكثفة  البيع  ظل عمليات 
شارك فيها املستثمرون األجانب 
بقوة، وكان لهؤالء املستثمرين 
كذل���ك دورا في املس���اهمة في 
الضغ���وط البيعية التي ظهرت 
في س���وقي اإلمارات، واللذين 
سجال خسائر ملؤشريهما نتيجة 
الضغوط البيعية القوية، إضافة 
إلى عملي���ات املضاربة وجني 
األرباح التي أخذت معها غالبية 
القطاعات في السوقني إلى املنطقة 
احلمراء، وقد كانت خسائر سوق 
دبي املالي أكثر حدة، حيث شغل 
املرتبة الثالثة بني أسواق األسهم 
اخلليجية، فيما كان سوق أبوظبي 
لألوراق املالية هو األقل خسارة. 
من ناحية أخرى، توقع رئيس 
غرفة صناعة وجتارة دبي منو 

اقتصاد اإلمارة بنسبة %5.
الكويت لألوراق  أما س���وق 
املالية فقد شغل املرتبة الرابعة، 
حيث أنهى األسبوع املاضي، الذي 
اقتصرت تداوالت���ه على ثالث 
جلسات، مسجال خسائر قاسية 

املتداولني عن التعامل بانتظار ما 
ستؤول إليه مجريات األمور.

بورصة قطر بدورها شغلت 
الثاني���ة، وذلك بعد أن  املرتبة 
سجل مؤشرها تراجعات مؤثرة 
في معظم جلسات األسبوع، مما 
أدى إلى تراجعه دون مستوى ال� 
9.000 نقطة النفسي، وذلك في 

وعلى صعيد أداء األسواق، كان 
السوق املالي السعودي هو األكثر 
تكبدا للخسائر بنهاية األسبوع، 
حيث تراجع مؤش���ره بنس���بة 
واضحة نتيج���ة عمليات البيع 
العشوائية التي جلأ إليها العديد 
من املتداولني لتصريف أسهمهم، 
كما شهد السوق عزوف بعض 

قال التقرير االسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان أسواق األسهم 
اخلليجية عانت من خسائر حادة 
في األسبوع املاضي على خلفية 
األحداث السياس���ية املتالحقة 
واملتسارعة التي متر بها بعض 
العربية، حيث تراجعت  الدول 
مؤشرات بعض منها لتصل إلى 
مستويات تاريخية لم تشهدها 
من���ذ عدة س���نوات، وذلك عبر 
عمليات بيع عش���وائية واسعة 
النطاق مت تنفيذها على العديد من 
األسهم، وبخاصة األسهم القيادية 

والثقيلة.
واشار التقرير الى ان عمليات 
البيع التي ش���هدتها األس���واق 
اخلليجية أدت إلى ارتفاع نشاط 
الت���داول في معظمها، حيث منا 
املتوس���ط اليومي لعدد األسهم 
املتداول���ة في جميع األس���واق 
باستثناء سوق الكويت لألوراق 
املالية، فيما شهدت كل األسواق 
ارتفاعا في قيمة التداول باستثناء 

سوقي مسقط وأبوظبي.

ميرفني كنغ


