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النهار االقتصادي

عمدة لندن :تحويل الكويت
ملركز مالي يتطلب توسيع نطاق
االنفتاح املالي والتجاري

العمر« :بيتك» بصدد
إنشاء شركة متخصصة
في إصدار الصكوك
العوضي 700 :بليون
دوالر تنفقها دول
التعاون لتطوير البنية
التحتية حتى 2010

يوسف العوضي وعبداملجيد الشطي وديفيد لويس ومحافظ البنك املركزي

القطاع النفطي .وت�ط��رق إل��ى مشكلة ال��ره��ن ال�ع�ق��اري والتي
تعود في األساس إلى كونها مشكلة تتعلق بالنظم والقوانني
ذات الصلة وليست مشكلة توافر السيولة .كما ذكر أن عملية
ت��أم��ني م�ص��رف ن��ورث��ن روك ف��ي بريطانيا م��ن قبل الحكومة
يعتبر أفضل الحلول تحت الظروف الحالية.
وت �ط��رق راج� ��و -رئ �ي��س األب �ح��اث ف��ي امل��رك��ز امل��ال��ي ال�ك��وي�ت��ي
إل��ى االقتصاديات الخليجية .وذك��ر أن معدل النمو في دول
الخليج سيصل إلى حوالي  14في املئة خالل عام  ،2008وانها
ستحقق فوائض في ميزانياتها تصل إلى حوالي  162بليون
دوالر خ��الل ع��ام  .2008وأوض��ح أن م��ن أه��م التحديات التي
تواجه املنطقة هي التركيبة السكانية حيث ان نسبة عالية
م��ن ال�س�ك��ان ت�ح��ت س��ن  15س�ن��ة إل��ى ج��ان��ب ارت �ف��اع م�ع��دالت
التضخم والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل.
وتحدث رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب لشركة «دار
االستثمار» عدنان املسلم عن تحديات االستثمار اإلسالمي
في الغرب وذكر أن سوق الصكوك يشهد رواجًا كبيرًا إذ أنه
من املتوقع أن يصل حجم اإلص��دارات إلى  150بليون دوالر
بنهاية عام  ،2010إلى جانب أن الحكومة البريطانية تدرس
إص��دار صكوك سيادية للحكومة البريطانية ،وت�ح��دث عن
صفقة شراء أستون مارتن من شركة فورد للسيارات ،حيث
بلغت قيمة ال�ص�ف�ق��ة ح��وال��ي  500م�ل�ي��ون جنيه استرليني
ت��م ت�م��وي��ل ح��وال��ي  40ف��ي امل�ئ��ة م��ن ه��ذه الصفقة ع��ن طريق
ت�س�ه�ي��الت امل ��راب �ح ��ة .ول �ق��د اع �ت ��رى ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة ك�ث�ي��ر من
التعقيدات منها كيفية ترتيب التمويل على أساس يتماشى
مع القانون اإلنكليزي.
وتطرق إلى االستراتيجية الجديدة ألوسنت مارتن واملتمثلة

لويس :على الكويت اإلسراع في الخصخصة ومشاريع
الـ « »B.O.Tوزيادة الحرية للبنوك األجنبية
كتب سعد المزعل

نجاحات كويتية
وتطرق لويس الى النجاحات الكويتية في لندن ومنها
ق�ص��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل��الس�ت�ث�م��ار وه��ي اق ��دم الجهات
التي عملت واستثمرت في العاصمة البريطانية منذ
وق��ت طويل وه��ذه النجاحات شملت القطاع العقاري
وال �س �ن��دات امل��ال�ي��ة واالس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ح�ص��ص م��ؤث��رة
ف��ي ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات البريطانية ومضيفًا ان هناك
العديد من املؤسسات املالية والشركات الكويتية التي
تبدي اهتمامًا كبيرًا للحصول على تراخيص للعمل
في بريطانيا وان مدينة لندن على استعداد للتعاون
ال�ت��ام معهم وذل��ك لتنمية وتفعيل املصالح املشتركة
بني الكويت وبريطانيا.
أما عن االستثمار البريطاني في الكويت ّ
فنوه لويس
الى العالقات التجارية القديمة بني البلدين خاصة في
ظل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها العاصمة البريطانية
في مجال امل��ال واالقتصاد وانهم على ات��م االستعداد
لنقل هذه الخبرات الى الكويت لالستفادة منها ومبديًا
اهتمامًا في االستثمار في مجاالت عدة منها التمويل
امل��ال��ي وامل�ش��ارك��ة ف��ي امل�ش��اري��ع التنموية الكبيرة هنا
الخاصة في البنية التحتية والتعليم والتدريب.
وأوض � ��ح ل��وي��س ان ل ��دى ب��ري�ط��ان�ي��ا اه �ت �م��ام��ًا خ��اص��ة
الشباب وعملية التعليم والتدريب ولهذا الغرض قام

االستثمار في األغنام
ع� �ن ��د س� ��ؤال� ��ه ع� ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ت��ي
يستثمر فيها ق��ال ديفيد لويس أنه
يستثمر أم��وال��ه ف��ي ت �ج��ارة االغ �ن��ام
ال� �ت ��ي ه� ��ي ت � �ج� ��ارة آب� ��ائ� ��ه وأج� � � ��داده
وتملك عائلته خبرة كبيرة في هذه
الصناعة مشيرًا الى تحقيقه الرباح
مجزية في هذا املجال.

امليزانية من اختصاص الزوجة
أش � � ��ار ل ��وي ��س ال � ��ى ان زوج � �ت� ��ه ه��ي
ال�ت��ي تتحكم وت��دي��ر ميزانية تجارة
االغ � �ن� ��ام ال� �خ ��اص ��ة ب ��ه وان � �ه ��ا م��دي��ر
اعمال ناجح ويعتمد عليها في هذا
امل �ج��ال وس��اع��دت ك�ث�ي�رًا ف��ي تطوير
هذه التجارة.

{

طالب عمدة الحي املالي في لندن ديفيد لويس الكويت
امل �ض��ي ق��دم��ًا ف ��ي م �ش��اري��ع ال� � �  B.O.Tوال�خ�ص�خ�ص��ة
وع�ل��ى رأس �ه��ا ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية واالن�ف�ت��اح
في القوانني وتحرير االقتصاد وزيادة الحرية للبنوك
االجنبية للعمل في الكويت واملنافسة حتى تتمكن من
بناء مركز مالي اقليمي وعاملي.
ج � ��اء ذل � ��ك خ � ��الل ل � �ق ��اء ص� �ح ��اف ��ي ب� �ح� �ض ��ور ال �س �ف �ي��ر
ال�ب��ري�ط��ان��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ع�ل��ى ه��ام��ش زي ��ارت ��ه للبالد
مشيرًا الى لقائه عددًا من املسؤولني على رأسهم سمو
ول��ي ال�ع�ه��د ورئ �ي��س مجلس ال� ��وزراء وم�ح��اف��ظ البنك
املركزي وعدد كبير من رجال املال واالقتصاد واعضاء
من غرفة التجارة .وقال لويس انه ناقش مع املسؤولني
سبل التعاون بني بريطانيا والكويت واالستثمار في
املشاريع التنموية الكبرى التي يجري اإلعداد لها في
جميع املجاالت ومنها مشاريع الخصخصة وال� B.O.T
في حقول الطرق والجسور والتعليم والتدريب وتبادل
الخبرات الفنية نظرًا لخبرة مدينة لندن الكبيرة في
ع��ال��م امل��ال وال�ت�ج��ارة وم�ع��رب��ًا ع��ن اس�ت�ع��داد بريطانيا
للمشاركة والتعاون في هذه املجاالت كافة.

عمدة لندن متحدثًا للصحافيني

بزيارة لجامعة الخليج للتكنولوجيا معربًا عن اعجابه
بالشباب الكويتي الطموح وال�ج��اد ف��ي اي�ج��اد فرص
افضل للتعليم ومبديًا استعداد بريطانيا الستقبال
املزيد منهم للدراسة هناك وتكملة التحصيل العلمي
وتشجيعهم بما في ذلك تسهيل عملية الحصول على
التأشيرات والقبول الدراسي.
وشدد لويس على اهمية التبادل الثقافي والتعليمي
ب��ني ال �ب �ل��دي��ن م��وض �ح��ًا ان ف��ي ال �ح��ي امل��ال��ي ف��ي ل�ن��دن
حوالي  1.3مليون شخص ويبلغ عدد االجانب منهم
 200ال��ف وه��م ذو خ�ب��رات كبيرة م��ا يجعل العاصمة
البريطانية تتمتع بنجاح كبير ف��ي امل �ج��االت املالية
واالقتصادية وكذلك فان حصول هؤالء االجانب على
هذه الخبرات سيساعد بلدانهم األصلية على النجاح
اي �ض��ًا ف��ي ح��ال��ة ع��ودت �ه��م ال�ي�ه��ا ون �ق��ل ه ��ذه ال�خ�ب��رات
وامل� �ه ��ارات ال ��ى ه �ن��اك .ورح ��ب ل��وي��س ب��االس�ت�ث�م��ارات
الكويتية في بريطانيا ومشيرًا الى الدور الكبير الذي
يقوم به مكتب االستثمار الكويتي في لندن وهو من
أهم العالقات البارزة من حيث النجاح واالستمرارية
واتباعه وتقيده بالقوانني البريطانية وهو ما جعله
يعزز مكانته ونجاحه هناك ومعربًا في الوقت نفسه
في االستعداد بقبول وتشجيع جميع االستثمارات من
مختلف دول العالم الن لندن ال تنفق مع اية عوارض
لالستثمار م��ادام��ت ه��ذه الجهات االستثمارية تتبع
االنظمة املوجودة في بريطانيا.
وأش � � ��ار ل ��وي ��س ال� ��ى االس �ت �ث �م ��ار االج �ن �ب ��ي ف ��ي ل �ن��دن
م��وض�ح��ًا ان ن�ص��ف امل�ب��ان��ي وال �ع �ق��ارات امل��وج��ودة في
الحي املالي هناك مملوكة لجهات اجنبية.

املنافسة مع األسواق
أما عن املنافسة بني لندن واالسواق املالية االخرى قال
ل��وي��س ان وج��ود املنافسة تعمل على تعزيز النجاح
ل�ه��ذه االس� ��واق وه��و ج��زء م��ن ن�ظ��ام ال�ع��ومل��ة وارت �ب��اط
االس � ��واق ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض ح �ي��ث ت�ع�م��ل ك�ت�ل��ة واح ��دة
ون� �ج ��اح س ��وق م ��ا ي�ع�ت�ب��ر ن �ج��اح��ًا ل ��الس ��واق االخ ��رى
ومشيرًا ال��ى ان «الكيكة» كبيرة وبكبر حجمها ت��زداد
املنافسة وبالتالي تأتي النجاحات والتحدي واالبتكار
وزي ��ادة االرب ��اح .وق��ال ل��وي��س ان قائمة امل��راك��ز املالية
ال�ج�ي��دة وامل�ت�ط��وة ت ��زداد ي��وم��ًا بعد ي��وم م��ن نيويورك
الى لندن وطوكيو وأماكن اخرى من العالم خصوصًا
في آسيا وكذلك منطقة الخليج العربي ،وموضحًا ان
ال احد يستطيع العمل وحيدًا في العمل اليوم ولذلك
ف�م��ن ي��رد ال�ع�م��ل ف��ان��ه ي�ج��ب عليه ال�ح�ض��ور ال��ى لندن
ون�ي��وي��ورك وال�ت�ع��اون معهما ن�ظ�رًا الرت �ب��اط االس��واق
العاملية بعضها ببعض.

«الخليج» و«بوبيان» تقدما بطلب
ترخيص للعمل في لندن
التعليم والتدريب أبرز اهتماماتنا
في التعاون مع الكويت
أما عن االزمة املالية االخيرة التي ضربت االسواق في
الواليات املتحدة واوروبا قال لويس ان هذه العقارات
اسهمت بها جهات ع��دة م��ن مختلف دول العالم وقد
ت��أث��ر الجميع ب�ه��ا ول�ك��ن ك��ل بحسب ح�ج��م استثماره
وم�ط��ال�ب��ًا ال�ج�م�ي��ع ب��االس�ت�ف��ادة م��ن االخ �ط��اء السابقة
وليس هناك من ال يتعلم من اخطائه مشيرًا في الوقت
نفسه الى النجاحات التي تحققها العديد من الشركات
في القطاع العقاري ومنها مؤسسات كويتية كبيرة
وعريقة .ونصح لويس الدول الخليجية بفتح اسواقها
للمنافسة االجنبية اذا ارادت ان تلحق بركب املراكز
امل��ال�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م وي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى ت�ح��ري��ر االق�ت�ص��اد،
ً
وض� ��رب م �ث��ال ف��ي دول ب��امل�ن�ط�ق��ة اس�ت�ع��ان��ت ب�خ�ب��رات
بريطانية كقضاة وخبراء ماليني واقتصاديني للعمل
على تطوير اقتصادياتهم ،خاصة ان لدى دول املنطقة
سيولة مالية كبيرة ولكن عليهم ايجاد الطرق االفضل
لتوظيفها واستغاللها.
أما النصيحة التي يقدمها الى املتداولني واملستثمرين
ال �ص �غ��ار ف ��ي ال� �ب ��ورص ��ة ق� ��ال ل ��وي ��س ان ع �ل �ي �ه��م ع��دم
ال�ت�س��رع وال�ب�ح��ث ع��ن ال��رب��ح ال�س��ري��ع وع�ل�ي�ه��م العمل
ً
على اخذ النصائح واملشورة وه��ذا يأخذ وقتًا طويال
ام��ا الخسائر في املضاربة وال�ه��زات التي تحصل هنا
فهذا امر طبيعي تعاني منه االسواق العاملية من وقت
آلخ ��ر .وت �ط��رق ل��وي��س ال��ى ن�م��و ال�ت��أم��ني االس��الم��ي او
«التكافلي» ف��ي ال�ع��ال��م وان م��زي�دًا م��ن ال�ش��رك��ات ب��دأت
تعمل في هذا املجال وكذلك بالنسبة «العادة التأمني»
وان هناك تعاونًا بني لندن وماليزيا في هذا النوع من
التأمني كما في املنتجات واالدوات االسالمية االخرى.
وأوضح لويس الى التوسع لدى املؤسسات الكويتية
في لندن ومشيرًا ال��ى تقدم بنك الخليج للعمل هناك
وذل � ��ك ب��ال �ط��رق االس ��الم �ي ��ة وال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وك ��ذل ��ك بنك
بوبيان للعمل وفق الشريعة االسالمية.

في تطوير موديالت جديدة وتوسيع شبكة الوكالء ودخول
أسواق جديدة مثل روسيا والهند والصني والشرق األوسط.
وركز على أن صفقة أوسنت مارتن جمعت بني اقتناء أصول
انكليزية من مستوى عال والخبرة املالية البريطانية وخبرة
التمويل اإلسالمي الكويتي واالستثمار الكويتي.
م��ن جانب آخ��ر ت�ط��رق -امل��دي��ر ال�ع��ام لبيت التمويل الكويتي
محمد العمر إلى سياسة االنتشار الجغرافي لبيت التمويل
الكويتي وعزمهم على فتح تواجد لهم في السعودية ودراسة
التوسع إلى هونغ كونغ .كما أشاد بالدور الذي تلعبه بورصة
لندن للمعادن في إدارة الفوائض النقدية للمؤسسات املالية
اإلسالمية .كما تطرق إلى إمكانية إدارج الصكوك في بورصة
لندن ،وأن البنك بصدد إنشاء شركة متخصصة في إصدار
الصكوك وذلك لتزايد الطلب على مثل هذا النوع من أدوات
التمويل .وت�ط��رق ريتشارد ت��وم��اس م��ن بيت االوراق املالية
– ل�ن��دن إل��ى دع��م ال�ح�ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ل��أع�م��ال املصرفية
اإلسالمية في بريطانيا ،متمثلة في موافقتها على القروض
اإلس �ك��ان �ي��ة اإلس��الم �ي��ة ل�خ��دم��ة ح��وال��ي  2م�ل�ي��ون م�س�ل��م في
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وتشجيع ال�ت��أم��ني اإلس��الم��ي ال�ت�ك��اف�ل��ي ،وإن�ش��اء
املؤسسات املالية اإلسالمية بمختلف أنواعها لتصبح مدينة
ل �ن��دن ه��ي امل��دي �ن��ة ال��رئ�ي�س��ة للعمل امل �ص��رف��ي اإلس��الم��ي في
العالم الغربي .وأوضح محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ
سالم عبد العزيز الصباح أن البنوك اإلسالمية في الكويت
ت�ط�ب��ق م�ع��اي�ي��ر ب ��ازل  2أس ��وة ب��ال�ب�ن��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م�ن��ذ ع��ام
ُ
 .2006كما دعى إلى التوسع في إص��دار الصكوك خصوصا
من قبل الحكومات وخلق سوق ثانوي لها .كما تمنى على
املؤسسات املالية اإلسالمية تطوير األدوات واملنتجات املالية

اإلسالمية أسوة باملؤسسات املالية التقليدية.
من جانب اخر تطرق املدير العام للمركز املالي الكويتي مناف
الهاجري إلى صناعة إدارة األصول في دول مجلس التعاون
وتحديات نموها .وذك��ر أن اعتمادها األس��اس��ي على قطاع
األفراد وان مصادر األموال من صناديق التقاعد ال تزيد عن
 10ف��ي امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي االم ��وال امل� ��دارة .كما تمثل االم��وال
املدارة للشركات حوالي  5في املئة من إجمالي الدخل املحلي.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ألم��وال صناديق الثروة
السيادية فإنها بشكل ع��ام تستثمر حوالي  52في املئة في
أميركا و 33في املئة في أوروبا و 10في املئة في اليابان.
واستعرض أندرو ياندل من شركة ستروت اند باركر أوضاع
ال�ع�ق��ار ف��ي بريطانيا .وذك��ر أن الثقة ف��ي ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��اري في
ب��ري�ط��ان�ي��ا ق��د ت��أث��رت ك�ث�ي�رًا وان�خ�ف�ض��ت األس �ع��ار إل��ى ح��وال��ي
 20في املئة وك��ان حجم املشتروات من الشرق األوس��ط حوالي
 1.1بليون جنيه استرليني واملبيعات حوالي  350مليون جنيه
خ��الل ع��ام  ،2007ويتوقع أن يستمر انخفاض أس�ع��ار العقار
ُ
التجاري في بريطانيا خالل األشهر القليلة القادمة خصوصا
في ضوء تردد البنوك في التوسع في اإلقراض في هذا املجال.
وأوضح أنه ستكون هناك فرص جيدة القتناء العقار التجاري
والصناعي في بريطانيا بعد ستة أشهر بأسعار مغرية .أما
ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ع�ق��ار ال�س�ك�ن��ي ف ��إن أس �ع��اره ل��م تنخفض في
مدينة لندن وذل��ك بسبب قلة العرض والطلب املستمرين من
قبل األجانب .وقدم نائب الرئيس ملجموعة املشاريع القابضة
عبدالله بشارة ،ملخصًا شيقًا ملا دار من نقاش في هذه الحلقة
وركز على أن إدارة السيولة في املؤسسات املالية تعتبر من أهم
النشاطات لتأمني سالمة وضمان استمرارية هذه املؤسسات.

ريس :العالم يحتاج إلى بليون وظيفة
جديدة الستيعاب العناصر الجديدة
استضافت جسور عربية مركز القيادة واالستشارات
وس�م��ادج��ا وش��رك��اؤه��ا ل��الس�ت�ش��ارات االستراتيجية
أم� � ��س األول ال� �ح� �ف ��ل ال� � �خ � ��اص ب� �م ��ؤت� �م ��ر م �ج �م��وع��ة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة -ال �ش��رق األوس� ��ط ح�ي��ث ك��ان
املتحدث الرئيس ويليام ريس رئيس االتحاد الدولي
للشباب «يعتبر االتحاد من املؤسسات الرائدة عامليًا
ف��ي ب��رام��ج التنمية االن�س��ان�ي��ة للشباب واملتخرجني
الجدد» .وركز ريس في كلمته على التوزيع السكاني
للشباب واملسؤولية االجتماعية املشتركة والشراكة
ب��ني ال�ق�ط��اع��ني ال �ع��ام وال �خ ��اص اض��اف��ة ال ��ى توظيف
ال� �ش� �ب ��اب .وأش � � ��ار ف ��ي م ��وض ��وع ال� �ت ��وزي ��ع ال �س �ك��ان��ي
ل �ل �ش �ب��اب ،ال� ��ى ان «ال �ت �ض �خ��م» ال �ش �ب��اب��ي ب� ��ات واق �ع��ًا
يجب مواجهته عامليًا م��ن قبل الحكومات وصانعي
السياسات وقطاع األعمال واملنظمات غير الحكومية
ومؤسسات املجتمع املدني» .وحول االحصاءات التي
تطلقها منظمتا األم��م امل�ت�ح��دة وال�ب�ن��ك ال��دول��ي اش��ار
الى ان «العالم يحتاج لحوالي بليون وظيفة من اجل
استيعاب العناصر الجديدة الداخلة الى سوق العمل»
إال ان��ه ت��اب��ع معلقًا «ب��ال�ق��ول ان ه�ن��اك تفهمًا متناميًا
ل� �ض ��رورة «ت��وظ �ي��ف ال �ش �ب��اب» وان ال �ت �ق��ري��ر ال�ع��امل��ي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة  2007ك ��رس ح �ي��زا ك �ب �ي �رًا وم �ه �م��ًا مل��وض��وع
ال �ب �ط��ال��ة» .وأض � ��اف ري ��س ان ال �ف��رص��ة ال �ه��ائ �ل��ة ال�ت��ي
تؤمنها «مكافأة وج��ود ه��ذا الكم الهائل م��ن الشباب
وذلك بحكم ان دعم الشباب سيؤدي الى تحولهم الى
منتجني وعاملني ومستهلكني ودافعي ضرائب وأيضًا
ك�م�س��اه�م��ني ف ��ي امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ،ل �ك��ن اذا ل ��م تتخذ
ال�خ�ط��وات ل��الس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذا امل ��ورد الشبابي املهم،
فإن التحديات التي تشكلها البطالة ستتفاقم ويمكن
بالتالي ان تتحول هذه الفئة من الناس الى مسؤولية
وع��بء ك�ب�ي��ري��ن» .ك��ذل��ك ف��ان «اه ��داف التنمية لألفية
ً
ال�ث��ال�ث��ة ي�ج��ب ان ت��أخ��ذ اج �م��اال ف��ي االع�ت �ب��ار ح��اج��ات
النمو السكاني ويجب ان تتضمن تشديدًا كافيًا على
ال�ح��اج��ة لخلق ال��وظ��ائ��ف للشباب خ��اص��ة ف��ي منطقة
الشرق األوسط ،ان الجهود التي يجب بذلها لكي يتم
توظيف الشباب في الوظائف التي يؤمنها القرن ال� 21
مسألة على قدر كبير من األهمية».
ال �ح��اج��ة ال ��ى ش��راك��ة ب��ني ال�ق�ط��اع��ني ال �ع��ام وال �خ��اص،
واملسؤولية االجتماعية املشتركة للشباب:

برامج الشباب
وت�ح��دث ري��س اي�ض��ًا ع��ن ال�ت��وج��ه ال�ن��اش��ئ ف��ي العالم
ال �ع��رب��ي ك �م��ا ث �ب��ت ف ��ي ب��رن��ام��ج ال �ت �ح��ال��ف ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
وال�ت��وظ�ي��ف ال��ذي ن�ف��ذه االت �ح��اد ال��دول��ي للشباب في
ك ��ل م ��ن م �ص��ر وامل � �غ� ��رب ،وك ��ذل ��ك ال �ع �م��ل ال �ن��ام��ي في
م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج وف ��ي ال �ك��وي��ت م��ع «ج �س��ور ع��رب�ي��ة».
يجمع البرنامج الحالي نحو  24شركة مع نظيراتها
م��ن املنظمات غير الحكومية ف��ي القطاعني التربوي
والحكومي ،وذل��ك بهدف املساهمة ف��ي دف��ع حاجات
ال �ت��وظ �ي��ف ل ��دى ال �ش �ب��اب .وح� ��ول م ��وض ��وع ت��وظ�ي��ف
الشباب ،لفت ريس الى انه يجب على اعمال السوق،
س ��واء التقنية أو املهنية او ت�ل��ك امل��رت�ب�ط��ة بالتعليم
ال �ع��ال��ي ،ان ت �ك��ون م��دف��وع��ة ب��ال �ط �ل��ب ،اي ان تستند
ال��ى ح��اج��ات اص�ح��اب العمل وح��اج��ات س��وق العمل.
وت �ط��رق رئ �ي��س االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ل�ش�ب��اب ري ��س ال��ى
وجوب التشديد على مؤهالت القرن ال�  21حيث تبرز
االهمية الكبرى ملعرفة املعلومات وتقنية االتصاالت
 ليس ف��ي ق�ط��اع وظ��ائ��ف تقنية امل�ع�ل��وم��ات فحسب،ولكن الن الحاسب اآلل��ي بات يشكل ج��زءًا من غالبية
ال��وظ��ائ��ف ال �ج��دي��دة .وت�ت�ض�م��ن م��ؤه��الت ال�ت��وظ�ي��ف،
امل��ؤه��الت ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب��أه�م�ي��ة «امل��ؤه��الت
ال�ح�ي��ات�ي��ة» نفسها ال�ت��ي يكتسبها امل ��رء ،ح�ي��ث انها
تسهم ف��ي تحضيره للنجاح ف��ي العمل ،كما تساعد
على تطوير مساره املهني .واستخدم ريس «مؤسسة
جنرال الكتريك» كمثال يحتذى ،على اعتبار ان جنرال
الكتريك لعبت دورًا مهمًا للغاية في هذا االطار ،وذلك
م��ن خ��الل منهجها «امل��ؤه��الت الحياتية للتوظيف»،
الذي تضفي من خالله خبرتها وتميزها واجراءاتها

{

سالم الصباح :البنوك
اإلسالمية في الكويت
تطبق معايير بازل 2

كما ذك��ر الرئيس التنفيذي ملكتب واى إي إي لالستشارات
د .ي��وس��ف ال �ع��وض��ي ف ��ى ك�ل�م�ت��ه ال �ت��رح �ي �ب �ي��ة ،إل� ��ى أن ه��ذه
ال��زي��ارة تأتي في فترة تتمتع بها منطقة الخليج بالنشاط
االق �ت �ص��ادي ال�ع��ال��ي وت��راك��م ل �ل �ث��روات م�ص�ح��وب��ًا ب��االن�ف�ت��اح
امل��ال��ي واإلص ��الح ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة م��ا يضعها
ف��ي م��وق��ع مرحلة ان�ط��الق��ة ج��دي��دة .وأوض ��ح أن دول مجلس
التعاون الخليجي ستقوم بصرف ما يقارب من  700بليون
دوالر لتطوير البنية التحتية ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ع��ام  2010إل��ى
جانب أن االموال املقررة لالستثمار في منطقة الشرق االوسط
تقدر بحوالي  4تريليونات دوالر وستمثل هذه فرص عمل
هائلة للمؤسسات املالية والشركات املحلية منها والعاملية
وخصوصًا من مدينة لندن .كما تطرق إل��ى زي��ادة مساهمة
القطاع املالي في الكويت إلى إجمالي الدخل املحلي وتحرير
سياسة صرف الدينار الكويتي وأسعار الفائدة من قبل بنك
الكويت املركزي ومراقبته الحصيفة للبنوك بهدف املحافظة
على سالمة ومتانة القطاع املصرفي في الكويت.
وأش� ��ار إل ��ى ال� ��دور اإلي �ج��اب��ي ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ً
لالستثمار كمستثمر م�س��ؤول وط��وي��ل األم��د ،فمثال كما تم
مؤخرًا تقديم الدعم للمؤسسات املالية العاملية على أساس
تجاري عند حاجتها لتعزيز قاعدتها الرأسمالية إلى جانب
التوجه الحالي لإلدارة السياسية إلى تطوير الكويت كمركز
مالي وت�ج��اري رائ��د في املنطقة .وب��دوره أش��اد عمدة مدينة
ل�ن��دن إل��ى ال ��دور اإلي�ج��اب��ي ال��ذي ت�ق��وم ب��ه ال�ك��وي��ت ف��ي إدارة
احتياطياتها املالية الخارجية ،وأن من أه��م ش��روط تطوير
ال �ك��وي��ت ك �م��رك��ز م��ال��ي ه ��و ت��وس �ي��ع ن �ط��اق االن �ف �ت��اح امل��ال��ي
وال�ت�ج��اري وفتح امل�ج��ال للشركات األجنبية لالستثمار فى

{

نظم كل من اتحاد مصارف الكويت ومكتب واى إي إي لالستشارات
حلقة نقاش لعمدة الحى املالي ملدينة لندن اللورد ديفيد لويس والوفد
امل��راف��ق ل��ه حضرها محافظ بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي الشيخ س��ال��م عبد
العزيز الصباح ومجموعة من كبار املسؤولني في املصارف والشركات
االستثمارية في الكويت في مبنى املنظمات العربية.

وف ��ي ال �ب��داي��ة رح ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب للبنك
ال�ت�ج��اري رئ�ي��س مجلس إدارة ات�ح��اد م�ص��ارف الكويت عبداملجيد
الشطي بعمدة مدينة لندن والوفد املرافق له متمنيًا أن يتطرق النقاش
للقضايا املشتركة بني مدينة لندن والكويت وسبل تطوير العمل بني
الدولتني.

د .شفيق الغبرا

الغبرا :مجموعة االستراتيجية
العاملية تسعى لفهم
االستراتيجيات الراهنة واختيار
االفتراضات املمكنة
في هذا املجال.

الحاجة لتأمني املوارد
وانتقل ري��س للحديث عن نقطة اخ��رى تتمثل بحشد
امل � ��وارد ،وه ��ي ن�ق�ط��ة ض��روري��ة للتغلب ع�ل��ى ع ��دد من
التحديات التي تواجه الشباب ،من االمثلة على ذلك،
وك��االت ومؤسسات التنمية الدولية ،ومنها صندوق
االستثمار املتعدد االط ��راف ،البنك ال��دول��ي ،املساعدة
االميركية «يو .أس  .أيد» بنك التنمية االسالمي ،التي
تلعب دورًا مهمًا جدًا في تقديم الرعاية الالزمة.
وأوضح ريس ان «قطاع الشركات يعتبر اساسيًا ايضًا
الن مساهمته تتميز بحيوية بالنسبة للقاعدة الواسعة
ل�ل�م��وارد ،س��واء امل�س��اه�م��ات امل��ال�ي��ة او العينية ،وكذلك
ف��ي م �ج��ال ض �م��ان ب��رن��ام��ج ي�ل�ب��ي ح��اج��ات �ه��م» ،م �ش��ددًا
على مشاركة قطاع الشركات م��ن خ��الل تأمني البرامج
ال�ت��دري�ب�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة وامل �س��اع��دة ف��ي ت��وج�ي��ه ال �ت��دري��ب،
ً
فضال عن تزويد التدريب الداخلي بالخبرات والتوجيه
واالرش��اد ،وبناء البرامج بهدف التهيؤ للتوظيف وفق
معايير واحتياجات القطاع ال�خ��اص .من جهته صرح
رئيس سمادجا وشركائها والرئيس التنفيذي السابق
للمنتدى االقتصادي ال��دول��ي كلود سمادجا بأنه «من
ال �ن ��ادر ان ن�ج��د م�ن�ط�ق��ة ف��ي ال �ع��ال��م ف�ي�ه��ا ه ��ذا ال�ت�ن��وع
م��ن ال �ف��رص ال�ه��ائ�ل��ة ،وك��ذل��ك م��ن ال�ت�ح��دي��ات واالخ �ط��ار
املحتملة التي يجب التعامل معها ابتداء من اآلن ،لقد
شكلت لقاءات مجموعة االستراتيجية العاملية  -الشرق
األوس��ط عالمة فارقة ،وذل��ك من خ��الل تزويد اعضائها
ب�م�ع�ل��وم��ات ف��ري��دة وم�م�ي��زة ل��الط��الع وف�ه��م التوجهات
االس��اس�ي��ة ،والتعرف على ال�ت�ط��ورات التي ترسم شكل
املنطقة في املستقبل ،وذل��ك ضمن فهم دقيق للخريطة
ال��دول �ي��ة امل ��ؤث ��رة ب �ك��ل ه ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات» .وب � ��دوره علق
رئيس جسور عربية د .شفيق الغبرا .فقال « ان مجموعة
االستراتيجية العاملية -الشرق االوسط تمثل لقاء يجمع
خبراء وقياديني في املجالني االقتصادي والسياسي مع
قياديني في قطاع االعمال للعمل على بناء فهم دقيق
للوضع االق�ت�ص��ادي والسياسي واالج�ت�م��اع��ي الحالي
ف��ي ال�ش��رق االوس��ط ال�ع��رب��ي .ان املجموعة تسعى لفهم
االستراتيجيات الراهنة واختبار االفتراضات املمكنة».

