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االربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٩ اقتصـاد

سوء اإلدارة وعدم التنسيق يهددان التنمية احلضرية بالكويت
محمود عيسى

قــال تقريــر متخصص 
صــادر عــن مجلــة »ميــد« 
بالتعاون مع بنك املشــرق، 
أن اهم التحديات الرئيسية 
التــي تواجــه الكويــت في 
حـاضـــرها ومـسـتـقـــبلها 
وبرامجها املتعلقة بالتخطيط 
والتطويــر احلضري وبناء 
املدن الســكنية املستقبلية، 
تتمثل في التأخير في إجناز 
املشروعات واملعوقات التي 
تواجه صناعة اإلنشــاءات، 
فضال عن سوء إدارة املشاريع 
وضعف التعاون والتنسيق 
بني اجلهات احلكومية املعنية 

بالتخطيط.
الذي  التقريــر  وأضــاف 
جــاء بعنــوان »بنــاء مــدن 
املستقبل«، انه ميكن التعامل 
مع هذه التحديات من خالل 
تنشيط دور مجلس األمة في 
مراقبة ومسح وتدقيق خطط 
املشاريع في قطاع اإلنشاءات، 
باإلضافة إلى ضرورة تعزيز 
دور املجلــس البلــدي فــي 
تخطيط املدن، كما أن إنشاء 
جلنة مشــتركة متثــل كافة 
اجلهات والسلطات احلكومية 
املعنية بالتخطيط من شأنه 
حتســني مســتوى التعاون 
البناء والتنسيق املنظم بني 
هــذه اجلهات، وأخيــرا فان 
من املهم والضروري إشراك 
التخطيــط  املواطنــني فــي 
للبرامج واملشروعات املعنية 
بتلبية احتياجاتهم احلضرية 
في املســتقبل والوجه الذي 

احلضرية بحلول عام ٢٠5٠، 
مقارنة مع حوالي 55% اليوم، 
وبحلول عام ٢٠3٠، سيتركز 
٢8% مــن الناس فــي جميع 
أنحاء العالم في مدن ال يقل 
عدد سكان الواحدة منها عن 

مليون نسمة.
وتتركز جهود املختصني 
في هذا الشــان على حتقيق 
أفضل النتائج للمواطنني من 
حيث نوعية احلياة واملساواة 
واملرونــة واالســتدامة على 
املدى الطويل، ومع ذلك فإن 
املوارد املتاحة لتحقيق هذه 

الناجــح للتكنولوجيــا هو 
املفتــاح لتحقيق مســتقبل 

حضري أكثر ذكاء.

وضوح األهداف
يعتبــر تطويــر رؤيــة 
واضحــة ذات اهداف مدنية 
ونتائج اداء مرض، اخلطوة 
األولــى لتحســني التنميــة 
احلضريــة، وبالتالــي فانه 
اخلطــط  هيكلــة  يجــب 
الستيعاب احتياجات ذوي 
العالقــة واســتخدام حاالت 
للدراسة لتكون دليال ارشاديا 

الفرص االقتصادية احلقيقية، 
مســؤولي  فــإن  وبالتالــي 
البلديــات بحاجــة لتطويــر 
التخطيط االستراتيجي على 

اسس مهمة منها:
٭ األهداف املشتركة واملتطورة 
ألصحاب املصلحة الرئيسيني

٭ الدليل على الوضع احلقيقي 
واجتاهات االقتصاد واملجتمع 
واملوارد الطبيعية، وتخطيط 
األراضــي والبنيــة التحتية 

والنظم.
٭ الفرص الناشئة التي يقدمها 
النمو والتغيير واالســتثمار 

واالبتكار.

أصحاب املصلحة ومناذج احلوكمة
إن بنيــة احلوكمــة التي 
أكثــر  معاجلــة  تســتهدف 
التحديات احلضرية إحلاحا 
هي مفتاح النجاح. إنها »البيئة 
التمكينيــة« التــي تتضمــن 
عمليــات إداريــة وقانونيــة 
باملســاواة  شــفافة تتســم 
وتستجيب الحتياجات سكان 
املناطــق احلضريــة. وتعــد 
مشاركة أصحاب املصلحة في 
جميع األوقات جزءا مهما جدا 
من هذه العملية، ويقصد بهم 
قادة املدن والهيئات األكادميية 
املجتمعيــة  واملجموعــات 
والقطاع اخلاص والعاملون 

في مجال البيئة املبنية.

مناذج األعمال املناسبة
مــن أجــل تبريــر نشــر 
التقنيات اجلديــدة، عادة ما 
تكون هناك حاجة إلى دراسة 
حالــة ومنــوذج عمــل لدعم 

األهداف كانت محدودة بشكل 
متزايد منذ األزمة االقتصادية 

العاملية في عام ٢٠٠8. 
وغالبــا ما تكون األمناط 
احلاليــة لتطويــر املناطــق 
التحتية  احلضرية والبنية 
قــادرة علــى حتمــل  غيــر 
الطلــب  التكاليــف ملقابلــة 
العاملي، األمر الذي يستدعي 
وضع حلول أكثر ذكاء واقل 
تكلفــة مع توفير مســتوى 
حياتــي عال نظــرا للحاجة 
املاســة للعيــش بأســعار 
معقولة، وســيكون التكامل 

للعمل في املستقبل، ما يساعد 
أيضا في حتديد وقياس جناح 

أي تدخالت.

تخطيط مرن
وزاد التقريــر انــه غالبا 
ما تفترض اخلطط اخلاصة 
باملناطــق واملــدن واألقاليم 
مسارا ثابتا للتنمية أو قصورا 
في العمل كاملعتاد. كما انها ال 
تعكس التحديات احلضرية 
الفعلية أو الوشيكة. ان األطر 
غير املناسبة حترم املناطق 
احلضريــة ومجتمعاتها من 

االستثمار، حيث يعتمد قرار 
العمل على التكلفة الرأسمالية 
للنظــام مقابــل قدرتــه على 
الوفاء مبقاييس األداء احملددة 
من قبل املستثمر أو جتاوزها. 
ونــادرا ما يتم فهم التكاليف 
التشغيلية أو حتى تقييمها. 
وقد بــدأ هذا يعوق ابتكارات 
املدن الذكية، خاصة في عصر 
امليزانيــات العامة احملدودة. 
ويعتبر نقص االستثمار أحد 
أكبر العقبات التي حتول دون 
تطبيق التكنولوجيا الذكية.

املدن الناجحة 
وانتهى التقرير ليؤكد على 
أن املدن الناجحة هي أوال وقبل 
كل شيء األماكن التي يرغب 
النــاس في العيــش والعمل 
واالنخراط فيها. وبالتالي، فإن 
بناء مســتقبل حضري أكثر 
ذكاء ينبغي أن يعزز نوعية 
حيــاة املواطنني باســتخدام 
التكنولوجيــا كعامل متكني. 
ولكن ثمة عددا من األمثلة على 
التقنيات التي كان لتطبيقها 
في املدن تأثيرات سلبية دائمة 
على البيئة وعلى نوعية حياة 

السكان.
وبرغــم بعــض تقنيــات 
املدن الذكية التي قد تبدو أقل 
تأثيــرا من بعض هذه النظم 
القدمية والتي تشمل الطرق 
السريعة والسيارات ومحطات 
الطاقــة التي تعمــل بالوقود 
األحفوري، فقد يكون لها تأثير 
مماثــل ما لم يتــم التخطيط 
املسبق للتنسيق والتصميم 

والتشغيل والتسليم.

»ميد«: إنشاء جلنة مشتركة متثل اجلهات احلكومية سيحسن مستوى التعاون والتنسيق

يجــب أن تكــون عليه املدن 
احلضرية املقبلة.

وبوجه عام، أشار التقرير 
إلى أن التوسع احلضري ظل 
على الدوام األساس املنطقي 
وراء النداءات الداعية لالبتكار 
في البيئة املبنية واملقامة من 
قبل االنسان، وهو اجتاه من 
املقرر أن يستمر على املدى 

املنظور.
ميــد  تقريــر  واســتند 
الــى توقعــات منظمة األمم 
املتحدة بأن 68% من ســكان 
العالم سيسكنون الضواحي 

41.9 مليون دينار أرباح »أجيليتي« بالنصف األول

ق ألعلى مستوى في 6 سنوات الذهب يُحلِّ
رويترز: بلغت أسعار الذهب أعلى 
مســتوياتها في أكثر من 6 سنوات 
خــالل تعامالت أمــس، إذ يعزف 
العالية  املســتثمرون عن األصول 
املخاطر بفعــل حالة القلق احمليطة 
باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار 
عملة األرجنتني في ظل مخاوف من 

تباطؤ اقتصادي عاملي.
وارتفــع الذهب فــي املعامالت 
الفورية 0.3% إلــى 1515.56 دوالرا 

لألوقية )األونصة(، بعد أن ســجل 
أبريل 2013  أعلى مســتوياته منذ 
عنــد 1518.03 دوالرا. وزاد الذهب 
في العقود األميركية اآلجلة 0.6% إلى 

1526.90 دوالرا لألوقية.
وتسببت احتجاجات في إغالق 
مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم 
ازدحاما في حركة الشــحن اجلوي 
االثنني، حيث بــدأت االحتجاجات 
اعتراضا على مشروع قانون يسمح 

بتســليم مشــتبه بهم إلى الصني 
حملاكمتهم.

العالم  على اجلانب اآلخــر من 
سيطرت املخاوف من العودة احملتملة 
لسياسات التدخل بالسوق األرجنتينية 
بعد أن خســر الرئيس ماوريسيو 
ماكري بهامش يفوق التوقعات في 

االنتخابات التمهيدية للرئاسة.
وتســببت حاالت عــدم اليقني 
تلك، الى جانب املخاوف من احلرب 

التجارية بني الصني والواليات املتحدة 
التي طال أمدها، في هز األســواق 
املالية، ودفعت املستثمرين إلى أصول 

املالذ اآلمن.
وينظر إلى الذهب، بجانب العملة 
اليابانية وسندات اخلزانة األميركية، 
على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات 
الضبابية السياسية واملالية. واستقر 
الني قرب أعلى مستوى في 7 أشهر 

مقابل الدوالر.

أعلنــت شــركة أجيليتي 
للخدمات اللوجيستية العاملية 
فــي بيان صحافــي أمس عن 
نتائجها املالية للربع الثاني من 
٢٠١٩ محققة صافي أرباح بقيمة 
٢١.6 مليــون دينار مبا يعادل 
١٢.٩٩ فلســا للســهم الواحد، 
بزيــادة 8.١% مقارنــة بنفس 
الفترة من العام املاضي. وبلغت 
إيرادات الربــع الثاني 3٩6.3 
مليــون دينــار واألرباح قبل 
احتســاب الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفــاء ٤8.6 
مليون دينــار بزيــادة ٢.%3 

و3١.٢% بحسب الترتيب.
وأضاف البيان ان الشركة 
حققت فــي النصف األول من 
العــام صافــي أربــاح بقيمة 
٤١.٩ مليــون دينــار بزيــادة 
7.7% وبواقــع ٢5.١8 فلســا 
الواحــد، فــي حــني  للســهم 
بلغت األرباح قبل احتســاب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء ٩5 مليون دينار في 
النصف األول من العام بزيادة 
٢7% واإليــرادات 775 مليون 

دينار بزيادة 5.٢%. 
وفي هذا الصــدد، أوضح 
نائب رئيس مجلــس اإلدارة 
التنفيذي لشــركة  والرئيس 
أجيليتــي طــارق ســلطان: 
»لقد حققنــا نتائج جيدة في 
الربع الثاني علــى الرغم من 
بيئــة األعمــال الصعبة التي 
نعمــل فيهــا. فقــد ســجلت 
اخلدمات اللوجيستية نتائج 
جيدة للغاية وتواصل تنفيذ 
استراتيجيتها لزيادة الكفاءة 
التشــغيلية. أيضــا، كان أداء 
شــركات أجيليتــي للبنيــة 
التحتيــة موفقا وهي متضي 

وقــد تراجعــت إجمالــي 
اإليرادات في الربع الثاني من 
العــام ٢.6% إلى ٢8١.٩ مليون 
دينار، بشــكل رئيسي بسبب 
تقلب أســعار العمالت والتي 
في حــال اســتبعدناها تكون 
إيرادات القطاع اللوجيســتي 
قد ارتفعــت بواقع ١%. بلغت 
صافي اإليرادات 6٩.٤ مليون 
دينار، بزيادة ٤% ويرجع ذلك 
بصورة أساســية إلي حتسن 
أداء خدمات الشــحن البحري 

وخدمات التخزين.
كما حتسنت أرباح أجيليتي 
للخدمات اللوجيستية العاملية 
املتكاملة قبل احتساب الفوائد 
واالســتهالك  والضرائــب 
واإلطفــاء املعلنة في النصف 
األول من بنسبة 6٩.5% )بينما 
بقيــت علــى نفس املســتوى 
إذا ما اســتبعدنا أثــر املعيار 
 .)IFRS١6 الدولي للمحاســبة
اإليــرادات  فيمــا انخفضــت 

للمجمعات اللوجيســتية في 
السعودية قدما في أعمال بناء 
املستودع الثالث. بينما تتقدم 
مشاريع أجيليتي للمجمعات 
اللوجيستية في أفريقيا بشكل 
جيد وســوف تقوم بتســليم 
مساحات تخزينية جديدة في 
غانــا قريبا، فضال عن إضافة 
املزيد من املواقــع قبل نهاية 

العام. 
كما شهدت شركة املشاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلويــة 
)يوباك(، وهي شركة رائدة في 
مجال إدارة العقارات واملنشآت 
التجارية في الكويت، تراجعا 
في اإليرادات بواقع ٢.3%، حيث 
يعــود ذلك بســبب رئيســي 
إلــى انتقــال بعــض خطوط 
الطيــران إلى مبانــي الركاب 
اجلديدة املخصصة لها فضال 
عن تقليص عدد الرحالت من 

مبنى مطار الشيخ سعد. 
في وقت سابق هذا العام، 
بــدأت يوباك بــإدارة عمليات 
مواقف السيارات التابعة ملبنى 
الــركاب T٤ في مطار الكويت 
الدولي واملخصص للخطوط 
اجلوية الكويتية. وفي أبوظبي، 
ميضي مشروع تطوير مجمع 
رمي مول والــذي تبلغ قيمته 
١.٢ مليــار دوالر أميركي قدما 
وفق اجلــدول الزمنــي الذي 
يستهدف افتتاحه بنهاية عام 
٢٠٢٠ واملتوقع أن يكون وجهة 
التســوق والترفيــه اجلديدة 
في اإلمارات. وتستمر يوباك 
في حتســني إدارة مشاريعها 
العقاريــة القائمة في الكويت 
وتعمل على التوســع محليا 

وإقليميا.

بنسبة ١.٩% )أو زادت بنسبة 
٢.١% مع استخدام نفس سعر 
صرف العملة للسنة السابقة(. 
وقد حتسنت صافي اإليرادات 
بنسبة 3.١% في النصف األول 

من العام.
حققت مجموعة شــركات 
التحتيــة  أجيليتــي للبنيــة 
أرباحا قبل احتســاب الفوائد 
واالســتهالك  والضرائــب 
واإلطفاء بقيمــة 3٢.8 مليون 
دينار بزيادة ١8.٢% في الربع 
الثانــي مــن ٢٠١٩ ومنــوا في 
اإليــرادات ٢١.٢% لتصــل إلى 
١١8.٢ مليون دينار، فضال عن 
حتقيق زيادة في األرباح قبل 
احتســاب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
١٤.7% فــي النصف األول من 
٢٠١٩ ومنوا في اإليرادات ١5%. 
وقــد ســاهمت كافة شــركات 
املجموعــة فــي حتقيــق هذه 

النتائج.
وقــد حققــت أجيليتــي 
للمجمعات اللوجيستية منوا 
في اإليرادات ١5% خالل الربع 
الثاني وقد ساهمت اإليرادات 
مــن املرافق التــي مت االنتهاء 
منها في أواخر ٢٠١8 وحتسن 
العائدات من مرافقها احلالية 
في هــذا النمو. وفي الكويت، 
تبحث أجيليتــي للمجمعات 
اللوجيســتية تطوير مرافق 
جديــدة لتحســني اســتخدام 
أصولهــا مــن األرضــي. وفي 
الســعودية، مت االنتهــاء من 
بنــاء مســتودعني مــن أصل 
ثالثــة يتم بناؤها خالل ٢٠١٩ 
وتبلــغ املســاحة التخزينية 
متــر  ألــف   ٤٠ منهــا  لــكل 
مربــع. ومتضــي أجيليتــي 

بنمو 7.7%.. و25.1 فلساً ربحية السهم

طارق سلطان

قدمــا فــي تنفيــذ مبادراتهــا 
اخلاصــة حســب خططهــا 

املوضوعة«.
حققت أجيليتي للخدمات 
اللوجيستية العاملية املتكاملة 
زيادة في األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفــاء بنســبة 7% )قبــل 
احتســاب أثر املعيار الدولي 
علــى   )IFRS١6 للمحاســبة 
الرغم مــن ارتفــاع التكاليف 
التشغيلية اخلاصة باملرافق 
العمالة  اجلديــدة وتكاليــف 
واملتطلبــات التجارية، حيث 
بلغت األرباح قبل احتســاب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء املعلنة ١5.٩ مليون 
دينــار فــي الربــع الثاني من 
٢٠١٩ أو ١٠ ماليني دينار - قبل 
احتســاب أثر املعيار الدولي 
للمحاسبة IFRS١6 - مقابل 3.٩ 
ماليني دينار في الربع الثاني 

من العام املاضي. 

سلطان: شركات أجيليتي للبنية التحتية متضي قدماً نحو تنفيذ مبادراتها اخلاصة وفق خططها املوضوعة

»ميريل لينش«: ركود اقتصادي عاملي 
متوقع في الـ 12 شهراً املقبلة

رويتــرز: قال بنــك أوف أميركا ميريل 
لينــش فــي أحدث مســح شــهري لــه إن 
املســتثمرين قاموا بشراء السندات سعيا 
لألمان بأكبر وتيرة منذ األزمة املالية العاملية 
في عام ٢٠٠8، حيث يعزز تأجيج التوترات 
التجاريــة بني الصني والواليــات املتحدة 

احتماالت حدوث ركود.
وقال املستثمرون ان سندات احلكومة 
األميركية كانت »األكثر« تداوال للشهر الثالث 
على التوالي بينما يرون أن احلرب التجارية 
بني الواليــات املتحدة والصني هي اخلطر 

األكبر على األسواق.
ودفــع الطلــب املرتفع على الســندات 
العوائد إلى االنخفاض ألدنى مستوى في 
عدة سنوات في سائر الدول املتقدمة، حيث 
سجل العائد على سندات احلكومة األملانية، 
املالذ اآلمن التقليدي األوروبي، مستويات 

جديدة متدنية على نحو قياسي.
ويتوقع ثلث املستثمرين الذين شملهم 

مسح بنك أوف أميركا حدوث ركود عاملي 
في االثني عشر شــهرا املقبلة وهذه أعلى 
قراءة مسجلة من هذا النوع منذ عام ٢٠١١.
قــال بنــك  املاضــي،  وفــي األســبوع 
غولدمــان ســاكس انه لم يعــد يتوقع أن 
تتوصل واشنطن وبكني التفاق جتاري قبل 
االنتخابات الرئاسية األميركية في عام ٢٠٢٠ 
وان احتماالت حدوث ركود نتيجة احلرب 

التجارية طويلة األمد تتزايد.
ودفــع النزاع بني أكبــر اقتصادين في 
العالم البنوك املركزية التخاذ مواقف متيل 
إلى التيســير النقدي، حيث مــن املتوقع 
أن يخفــض مجلــس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( أســعار الفائدة 

على نحو متعاقب.
وفيما يتعلق باألسهم، ينظر إلى الواليات 
املتحدة باعتبارها املنطقة األكثر تفضيال 
لدى املستثمرين على مدى االثني عشر شهرا 
املقبلة بينما يواصلون العزوف عن أوروبا.

تنشيط دور مجلس األمة ملراقبة خطط املشاريع تعامل مثالي مع حتديات التنميةإشراك املواطنني بالتخطيط للمشروعات املعنية باحتياجاتهم.. مطلب ضروري

الكويت تخفض سعر نفطها آلسيا بسبتمبر

رويتــرز: قال مصــدر مطلــع أمس إن 
مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار 
البيع الرسمية خلامني رئيسيني تبيعهما 
إلى آسيا في سبتمبر. وأضاف املصدر أن 
املؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير 
الكويتــي في ســبتمبر عنــد دوالر واحد 
للبرميل فوق متوسط األسعار املعروضة 
خلامي دبــي وعمان بانخفاض ٤٠ ســنتا 
مقارنــة مع الشــهر الســابق. وأوضح أن 

مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر 
البيع الرسمي للخام اخلفيف املمتاز الكويتي 
لشهر ســبتمبر إلى آســيا إلى ١.6٠ دوالر 
للبرميل فوق متوسط األسعار املعروضة 
خلامــي دبي وعمان، بانخفاض ٩٠ ســنتا 
عن الشهر السابق. ويأتي خفض الكويت 
لألسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها 
الرســمية للبيع في سبتمبر إلى آسيا في 

وقت سابق من الشهر اجلاري.


