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في مب����ادرة ه����ي األولى من 
نوعه����ا عل����ى مس����توى الوطن 
العربي، أعلنت ش����ركة ترجمان 
لالستش����ارات اإلعالمية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة عن إطالقها 
برنامج املتحدث الرسمي لتأهيل 
متحدثني رسميني، في ثماني دول 
عربية، وذلك ضمن استراتيجيتها 
الرامية إلى نقل أحدث املمارسات 
املهنية على مس����توى العالم في 
مجال االتصال املؤسسي إلى املنطقة 

العربية. 
والبرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق 
مع مجموعة من أهم املؤسس����ات 

العاملية املتخصصة ف����ي العالقات العامة واالتصال 
املؤسس����ي، س����يتم عقده في كل من س����لطنة عمان 
واإلمارات والس����عودية والبحرين واألردن واليمن 
وليبيا والس����ودان على الترتي����ب، ويهدف إلى رفع 
كفاءات االتصال في احلكومات واملؤسسات الكبرى 
من خالل تأهيل متحدثني رسميني ذوي مهارات عالية، 
ويستهدف بشكل أساسي املتحدثني باسم مؤسساتهم 

ومديري العالقات العامة واالتصال املؤسسي. 
وفي هذا اإلطار، أوضح خبير االتصال املؤسسي 
والعالقات العامة، ومدير برامج املعهد امللكي للعالقات 
العامة في دولة اإلمارات أحمد عودة، أنه قد استفاد من 
البرنامج خالل السنتني املاضيتني ما يربو على ال� 200 

شخصية من قيادات العمل الرسمي 
وغير الرسمي في منطقة اخلليج 
وبعض الدول العربية، حيث شكل 
البرنامج دعامة حقيقية لتطوير 
هذه الوظيفة التي أصبحت إلزامية 
في بعض املؤسس����ات احلكومية 
في املنطقة العربية نظرا ألهميتها 
الكبيرة وموقعها احلساس ضمن 
إستراتيجية االتصال ألي مؤسسة. 
كما أن عدم وجود أشخاص مؤهلني 
في هذا املكان قد يأتي بأضرار كبيرة 
على املؤسس����ات خاصة في وقت 

األزمات.
الذي مت  البرنامج  أن  وأضاف 
تطويره وفقا ألعلى املعايير املهنية في العالم، يشكل 
فرصة حقيقية المتالك املهارات االحترافية في التعامل 
مع وسائل اإلعالم املختلفة، حيث يعتمد بصورة كبيرة 
على التطبيقات العملية، وينفذ في بيئة عملية تتوافر 
فيها كافة التجهيزات الفنية املطلوبة لتنفيذ جميع 
أنواع املقابالت، كما يخضع كل متدرب في اليوم األخير 
من التدريب ملقابلة حية مع أحد املذيعني املتمرسني، 
وذل����ك لوضعه في أجواء املقابلة احلقيقية واختبار 
مهاراته في احلوار، ويحصل في نهاية التدريب على 
شريط ڤيديو يتضمن تسجيال لكل التمارين التي قام 
بأدائها خالل فترة التدريب، علما أن البرنامج متاح 

باللغتني العربية واالجنليزية.
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 عبداهلل التويجري 

بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي صرح بأن تعافي االقتصاد سيكون بطيئا

»الفنار لألنظمة الكهربائية« ترعى المؤتمر 
الخليجي الدولي للتقييس الكهرتقني 

أعلنت شركة »الفنار لألنظمة 
الكهربائية« اخي����را عن رعايتها 
للمؤمتر اخلليجي الدولي للتقييس 
الكهرتقني »كراع رئيسي« والذي 
تعتزم هيئة التقييس لدول مجلس 
التع����اون لدول اخللي����ج إقامته 
بالتع����اون م����ع وزارة الصناعة 
والتج����ارة البحريني����ة، والهيئة 
الدولية الكهرتقنية )IEC(، والنظام 
الدولي الختبار املطابقة وإصدار 
شهادات املطابقة للمعدات واملكونات 
الكهرتقني����ة )IECEE(، في مملكة 
البحرين يومي 7-8 من ديسمبر 
املقبل في فندق اجلولدن توليب 

بالعاصمة املنامة.
ويهدف املؤمتر إلى زيادة الوعي 
لدى كل شرائح املجتمع في دول 
التعاون من مس����تهلكني  مجلس 
ومنتجني ومستوردين وقطاعات 
حكومية بأهمية االلتزام باملواصفات 
القياسية واللوائح الفنية ولوائح 
التحق����ق م����ن املطابق����ة حلماية 
املس����تهلك واملنشآت من األخطار 
املتوقعة من األجهزة الكهرتقنية، 
خاصة املقلدة واملغشوش����ة منها 
والتي تؤدي غالبا إلى خسائر مادية 

وبشرية كبيرة.
وبهذه املناسبة، أوضح رئيس 
مجلس إدارة شركة الفنار املهندس 
عبدالسالم بن محمد املطلق: »ان 
هذه الرعاي����ة تنطلق من حرص 
الشركة على املساهمة في تطوير 
ودعم مثل هذه االنشطة التوعوية 
االقتصادية املهمة، ونظرا ألهمية 
املواضيع التي سيتطرق لها املؤمتر 
في القط����اع الكهرتقني الذي يعد 
واحدا من أهم القطاعات االقتصادية 
ملا له من تأثير كبير على االقتصاد 

واملستهلك«.
الى  الوقت  مش����يرا في نفس 
»أن املؤمتر سيسلط الضوء أيضا 
على عدد من احملاور املتخصصة 
في متطلبات السالمة الكهربائية 
في املنشآت بشكل عام، كما يبني 
التأثيرات الس����لبية الناجمة عن 
استخدام الس����لع واخلدمات غير 
القياس����ية  املطابقة للمواصفات 
واملقاييس اخلليجي����ة والدولية 
ويستهدف جميع شرائح املجتمع 

دون استثناء«.
وقال املطلق: »إن رعاية الفنار 

ملثل هذه االنشطة تعتبر مساهمة 
فاعل����ة منه����ا من أج����ل االطالع 
على ال����رؤى املتخصصة لبعض 
اإلشكاالت الفنية التي تعتري بعض 
الكهربائي����ة في اآلونة  املنتجات 
األخيرة«، مذك����را ب� »أن األهداف 
التي حددها القائمون على املؤمتر 
تواكب التطورات الصناعية على 
كل املستويات احمللية واإلقليمية 

والدولية«.
وفي خت����ام حديث����ه، أكد أن 
»الشركة تولي مطابقة منتجاتها 
القياسية اخلليجية  للمواصفات 
والدولية أهمي����ة قصوى، حيث 
انها تسعى دائما إلى الوقوف على 
آخر املستجدات، خصوصا في ظل 
اتساع الرقعة الصناعية لألدوات 

الكهربائية والتقنية في العالم«.
مؤكدا أن »مثل هذه االنش����طة 
ستساهم في ترسيخ قواعد وأسس 
الس����وق اخلليجية املش����تركة، 
وستعمل على زيادة حجم التبادل 
التجاري بني دول املجلس اخلليجي 

واألسواق العاملية«.
من جانبه، أكد اخلبير الكهرتقني 
الدول����ي والعربي، مدير التطوير 
الكهرتقني بشركة الفنار لألنظمة 
الكهربائية م.باس����م سالمة على 
هامش رعاية املؤمتر: »أن برنامج 
الدولي IECEE سيساعد  املطابقة 
دول اخلليج في زي����ادة تصدير 
منتج����ات الصناع����ات الوطنية، 
اضافة إلى حماية سوقها احمللي من 
املنتجات غير املطابقة« مشيرا إلى 
أن البرنامج سيساهم في نهوض 
الكهرتقنية مبنطقة  الصناع����ات 
اخلليج العربي إضافة إلى توفير 

جانب األمان للم����واد الكهربائية 
وااللكترونية للمستهلكني.

وأضاف س����المة: »ان برنامج 
املطابقة الدولي IECEE س����يكون 
مبنزل����ة جواز س����فر للمنتجات 
الكهرتقنية حيث سيكون مزودا 
الت����ي تعتبر  بش����هادات اختبار 
احلل الوحيد للتجار املستوردين 
واملوزع����ني، باإلضافة إلى اطالع 
املس����تهلكني وطمأنتهم بأن هذه 
املنتج����ات مطابق����ة للمواصفات 
القياس����ية الكهرتقنية للس����المة 

واألداء بجودة عالية«.
يشار إلى أن املؤمتر اخلليجي 
الدول����ي للتقيي����س الكهرتقن����ي 
س����يحظى برعاية د.حس����ن بن 
عبداهلل فخ����رو � وزير الصناعة 
والتجارة مبملكة البحرين، ويعتبر 
األول من نوعه على املس����تويني 
احمللي واإلقليمي، وسيقام بتضافر 
جهود كل من: هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون، ووزارة الصناعة 
والتج����ارة في مملك����ة البحرين، 
وشركة الفنار لألنظمة الكهربائية، 
والشركة السعودية للمختبرات 
اخلاصة »مطابقة« وقام على إدارة 
هذا احلدث ش����ركة أعالي لإلعالن 
والتسويق، وبرعاية إعالمية من: 
صحيفة الوطن السعودية، صحيفة 
الراية القطري����ة، صحيفة الوقت 
البحرينية، صحيفة الوطن العمانية، 
اليمنية،  صحيف����ة اجلمهوري����ة 
صحيفة »األنباء« الكويتية. وقد 
خصصت اجلهات املنظمة للمؤمتر 
موقعا على اإلنترنت للراغبني في 
االطالع والتس����جيل على الرابط 
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»الوطني« يوفر برامج تأمين السفر الفوري
يوفر بنك الكويت الوطني برامج 
تأمني السفر، الذي أعد خصيصا لتلبية 
البنك واملسافرين  احتياجات عمالء 
خالل موسم األعياد وذلك بالتعاون 

مع الشركة األهلية للتأمني. 
وبهذه املناس���بة قال نائب مدير 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية، 
عبداهلل التويجري إن األشهر القادمة 
حتوي مناسبات وعطال عديدة منها 
موسم احلج والعمرة، عيد األضحى، 
إجازة رأس السنة امليالدية، باإلضافة 
إلى العيد الوطني وعيد التحرير حيث 
يرغب العديد من العمالء في السفر 
خارج البالد لالستجمام والراحة. على 
أنه في غمرة االستعداد والترتيبات 
لإلجازة، قد ينسى البعض ضرورة 
التأمني أثناء السفر، إن الكثيرين باتوا 
يدركون أهمية هذا النوع من التأمني 

خالل اإلجازة التي ينشدونها للراحة 
واالستجمام، ألن التعرض ألي إصابات 
أو ح���وادث يعكر صفو اإلجازة وقد 
يستدعي نفقات ليست في احلسبان 

ورمبا ال تكون في متناول اليد. 
ولقد أصبح برنامج تأمني السفر 
يتمتع بتغطية تأمينية أعلى بالتعاون 
مع الش���ركة األهلي���ة للتأمني وذلك 
بأسعار تنافسية، وقد أصبح بإمكان 
عمالء الوطن���ي اآلن احلصول على 
وثيقة التأمني فوريا من أي من فروع 
الوطني، كما ميكن للعمالء التقدم إلى 
الشركة األهلية للتأمني للحصول على 
وثيقة التأمني ش���نغن عند تقدميهم 

وثيقة السفر للتأمني. 
ويوفر برنامج الوطني لبوليصة 
التأمني املزايا التالية: ش���هادة تأمني 
معتمدة للفيزا األوروبية )الشينغن(، 

احلوادث ونفقات العالج داخل وخارج 
الطارئ  العالج  املستش���فى، نفقات 
لألسنان نتيجة احلوادث، الوصفات 
الطبية، املسؤولية الشخصية )طبقا 
للش���روط واألحكام(، حاالت الوفاة 
والعجز بسبب احلوادث وتأخر رحالت 
الطيران، وعدم وص���ول األمتعة أو 

فقدانها.
انتباه  التويجري بلفت   واختتم 
املس���افرين إلى التأكد قبل الشروع 
في الس���فر من بعض األم���ور التي 
تبدو بس���يطة ولكن أهميتها بالغة 
مث���ل التدقيق على جوازات الس���فر 
وصالحيته���ا والتأش���يرات الالزمة 
وأن تك���ون هذه مصحوب���ة بتذاكر 
السفر جتنبا لنسيانها، وذلك بالطبع 
السفر  إلى بوليصة تامني  باإلضافة 

من الوطني.

خالل موسم األعياد بالتعاون مع الشركة األهلية للتأمين

تزايد القلق بشأن تعافي االقتصاد العالمي يرفع الدوالر قلياًل

»ليبر«: الصناديق التقليدية الخليجية تحقق ارتفاعًا 12.87% بالربع الثالث
ذكر تقرير عن سلسلة ابحاث ليبر، احدى 
الش���ركات التابعة لتومسون »رويترز« 
حول اداء س���وق الصناديق اخلليجية، 
ان صناديق االسهم املسجلة للبيع في دول مجلس 
التعاون واصلت الصعود مسجلة ارتفاعا بنسبة 
16.31 % خالل الرب���ع الثاني من العام لترفع األداء 

حتى نهاية النصف األول من العام الى %39.
وأنهت أغلبية فئات أسهم ليبر الربع الثالث من 
عام 2009 اداءها موجبة باستثناء صناديق اسواق 
املال الكويتية، حيث سجلت خسائر بنسبة %0.39 
بسبب األداء السلبي لسوق الكويت لألوراق املالية 
خالل الربع الثالث للعام احلالي الذي سجل انخفاضا 
بنسبة 2.89%. وعلى عكس ذلك، واصلت صناديق 
اسواق املال في األسواق الناشئة اإلبقاء على موقعها 
كأفض���ل اداء للربع الثالث، حي���ث حقق صندوق 
»Equity Indonesia« ارتفاعا بنسبة 33.74%، في حني 
ارتفع اداء صندوق »Equity Russia« بنسبة %32.75 
وحققت صناديق األسهم في األسواق الناشئة في 
اوروبا ارتفاعا بنس���بة 30.21%، وحققت صناديق 
االس���هم في االمارات العربية املتحدة أفضل عوائد 

فصلية مسجلة نسبة %22.64.
وحققت صناديق أسهم يو تي آى الهندية الدولية 

لقطاع التكنولوجيا أفضل اداء لصناديق االس���هم 
املسجلة للبيع في دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل الربع الثالث من العام احلالي مسجلة ارتفاعا 
بنس���بة 46%، كما حقق 12 صندوقا استثماريا في 
األس���واق الناش���ئة، خصوصا في الهند وروسيا، 
جناحات ضمن أفضل 20 صندوقا من حيث األداء 
العالي، وحققت 5 صناديق من صناديق االستثمار 
املسجلة في اوروبا جناحات مماثلة ضمن أفضل 20 
صندوقا مسجلة زيادة بنسبة 40% للربع الثالث.

وتصدرت الصناديق اخلليجية ذات االستثمارات 
في األسواق اآلسيوية، باستثناء اليابان، قائمة عوائد 
أسهم ليبر مس���جلة ارتفاعا بنسبة 23.86% تليها 
صناديق االس���تثمار في اإلمارات العربية املتحدة 

التي سجلت ارتفاعا بنسبة 22.64 %.
وس���جل مؤشر »The ADCB MSCI UAE« أفضل 
اداء له خالل الربع الثالث مس���جال زيادة بنس���بة 
34.77%. واستفادت صناديق االسهم االماراتية التي 
يديرها بنك ابوظبي التجاري من العوائد االيجابية 
ألسواق االمارات معتمدة على استراتيجية االستثمار 
 »the MSCI UAE« التي تدعم توفير عوائد مؤش���ر

للمستثمرين.
من جانب آخر، تراجعت أنشطة االكتتابات األولية 

في منطقة الشرق األوسط بشكل الفت حيث حققت 
4 ش���ركات 871 مليون دوالر مقارنة مبليار دوالر 
حققتها 5 ش���ركات خالل الرب���ع الثاني من العام. 
ويقدر املبلغ االجمالي الذي حققته االكتتابات لألشهر 
التسعة االولى من عام 2009 في حدود 1.97 مليار 
دوالر مقارنة ب� 12.44 مليار دوالر للفترة نفس���ها 

من عام 2008. 
وس���جل 212 صندوقا من صناديق اسواق املال 
االسالمية املسجلة للبيع في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، التي تغطيها ليبر، زيادة بنس���بة %6.11 
للربع الثالث م���ن 2009 ليرتفع األداء حتى نهاية 

النصف الثالث من العام الى %13.27.
وكما لوحظ خالل الرب���ع األول من عام 2009، 
حققت الصناديق التقليدية اداء أفضل من صناديق 
أسواق املال االسالمية مسجلة ارتفاعا بنسبة %12.87 
خالل الربع الثالث من عام 2009. ويعزى ذلك الى 
قلة صناديق االس���تثمار االس���المية في األسواق 
الناشئة التي حققت أفضل اداء خالل الربع الثالث 

من العام.
ولم يعد مستغربا أن تتصدر صناديق األسهم 
التصنيف مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.1% مدفوعة بعوائد 
 Equity« أداء االسواق الناش���ئة. وارتفع صندوق

Emerging Markets Global« بنسبة 18.04%، في حني 
ارتفع صندوق »Equity India« بنسبة 18% خالل الربع 
الثالث من 2009. وباملقابل حققت صناديق اسواق 
املال أقل عوائد مبعدالت ثابتة مسجلة ارتفاعا طفيفا 
بنسبة 0.06% متأثرة بتراجع صناديق اسواق املال 
الكويتية التي سجلت انخفاضا بنسبة 2.76% عن 

الربع الثالث لعام 2009. 
 »NBAD UAE Islamic-Al Naeem« وحقق صندوق
أفضل اداء ضمن الصناديق االسالمية خالل الربع 
الثالث مس���جال زيادة بنسبة 20.80 %، وحقق هذا 
الصندوق االماراتي، الذي يديره بنك ابوظبي الوطني، 
جناحا كبيرا مستفيدا من تعامالته في أسواق املال 

االماراتية.
وقال داني مونس���اومي، رئيس دائرة البحوث 
في ش���ركة ليبر للشرق األوسط: »واصلت أسواق 
املال اخلليجية اداءها املرتفع خالل الربع الثالث من 
عام 2009. وحققت خمس���ة من األسواق االقليمية 
السبعة عوائد مالية مضاعفة ما أسهم في حتسن 
الوضع العاملي بعد تلك اخلسائر الثقيلة التي شهدها 
الربع األول من العام، وكذلك في حتريك صناديق 
األسواق البحرينية اخلمسة التي سجلت خسائر 

بنسبة 2.89 و1.71% على التوالي«.

التقرير  ق����ال 
عي  س����بو ال ا
الكويت  لبنك 
الوطني حول اسواق النقد العاملية 
ان ال����دوالر االميركي ظل ضعيفا 
أمام العمالت الرئيسية على مدى 
األس����بوع املاض����ي، إال أنه أنهى 
األسبوع في وضع أفضل بقليل 
على خلفية تزايد القلق بش����أن 
تعاف����ي االقتص����اد العاملي. فقد 
ارتفع الي����ورو إلى 1.5048 دوالر 
في وقت مبكر من األس����بوع قبل 
أن يقفل على 1.4911 دوالر مقابل 
العملة األميركية. بينما كان اجلنيه 
االس����ترليني هو اخلاسر األكبر 
مقابل الدوالر حيث سجل هبوطا 
حادا من 1.6844 دوالر )وهو أعلى 
مس����توى له خالل األسبوع( إلى 
1.6514 دوالر، قبل أن يقفل مساء 
اجلمعة على 1.6682، ويعزى هذا 
التراجع بشكل رئيسي إلى التحذير 
الذي ص����در عن وكالة التصنيف 
العاملي����ة »فيتش« ب����أن اململكة 
املتحدة كانت األكثر تعرضا خلطر 
 ،AAA فقدان تصنيفها االئتماني
أما الني اليابان����ي، فقد مت تداوله 
في نطاق 89.20 - 90.60 دوالرا 
في حني واصل الدوالر األسترالي 
صعوده إلى أعلى مستوياته منذ 
15 شهرا ليصل إلى 0.9370 مقابل 
الدوالر مدعوم����ا بتقرير إيجابي 
بشأن العمالة. وأما بالنسبة للفرنك 
السويسري فقد انحصر تداوله بني 
1.0193 دوالر وهو أعلى مستوى 
له و1.0036 دوالر وهو مس����تواه 

األدنى خالل األسبوع. 
هذا وقد افتتح الدينار الكويتي 
الت����داول صب����اح األحد بس����عر 
0.28530 مقابل الدوالر األميركي 
على ضوء أداء العملية األميركية 

خالل األسبوع املاضي. 

التعافي االقتصادي

وذكر التقرير ان مسؤولني في 
مجلس االحتياط الفيدرالي صرحوا 
بأن تعافي االقتص����اد األميركي 
سيكون بطيئا قبل أن يخرج من 
أسوأ ركود يشهده منذ ثالثينيات 
القرن املاضي، وبأن استمرار ارتفاع 
معدل البطالة اليزال يقلص اإلنفاق 
االستهالكي، وجاء هذا التصريح 
ألقاها  الكلمات  في سلس����لة من 
هؤالء املسؤولون في جميع أنحاء 
الواليات املتحدة خالل األسبوع 
املاض����ي. وقال����وا إن االقتص����اد 
األميركي سيبقى معرضا لالنتكاس 
طاملا ظلت هناك عوامل سلبية مثل 
ضعف التوظيف وانهيار البنوك 
وإقفال الرهون العقارية واالعتماد 
بدرجة كبيرة على الدعم احلكومي، 

ولكنهم أضافوا أن االقتصاد قد عاد 
للنمو م����ن جديد. كما أضافوا أن 
الهدف الرئيسي اآلن يجب أن يركز 
على تعزيز التعافي وخلق بيئة 
اقتصادية تضغط باجتاه خفض 
البطالة في أقرب وقت ممكن مع 

كبح الضغوط التضخمية. 
كما لم يص����در إال القليل من 
الواليات  األرقام االقتصادية في 
املتحدة خالل األس����بوع املاضي، 

ولم يكن ألي منه����ا أي أثر يذكر 
على الدوالر. وق����د تراجع العدد 
األس����بوعي للمطالب����ات األولية 
بالتعويض عن البطالة إلى أدنى 
مستوى له منذ شهر يناير حيث 
انخف����ض إلى 502 ال����ف مطالبة 
مقارن����ة ب� 514 ال����ف مطالبة في 
األس����بوع السابق، فيما ميكن أن 
يكون مؤشرا على أن سوق العمالة 
التي تعرضت النتكاسة قوية خالل 

األزمة قد بدأت تتحسن، وإن كان 
ذلك ببطء، وبشكل غير متوقع، 
اتس����ع العجز التجاري األميركي 
بش����كل كبير في ش����هر سبتمبر 
حيث ارتفع بنس����بة 18.2%، في 
أكبر ارتفاع له منذ عشر سنوات 
على خلفية استمرار ارتفاع أسعار 
النفط للشهر السابع على التوالي. 
وأخيرا، انخفض مؤشر استطالع 
الثقة الذي تديره جامعة ميشيغان 

إلى 66 نقطة عن مستواه البالغ 
70.6 نقطة في شهر أكتوبر وذلك 
نتيجة الستمرار ارتفاع البطالة. 

منطقة اليورو

وبنينّ التقرير ان اقتصاد منطقة 
اليورو قفز وخرج بقوة من الركود 
االقتصادي ف���ي الربع الثالث من 
السنة بعد انخفاض الناجت احمللي 
اإلجمالي خلمسة أشهر على التوالي، 
فقد سجل هذا الناجت منوا بلغ %0.4 
وخرج من أسوأ ركود اقتصادي 
تشهده القارة األوروبية من نهاية 
احل���رب العاملية الثانية. وقد منا 
االقتصاد األملاني بنسبة 0.7% في 
الربع الثالث في تس���ارع ش���ديد 
لوتيرة التعافي في أكبر اقتصاد 
أوروبي اثر ثبات معدل الصادرات 
األملانية وحتسن الناجت الصناعي 
الذي فاق توقعات احملللني. وكذلك 
س���جلت كل من فرنسا وإيطاليا 
زيادات كبيرة في الناجت االقتصادي 
خ���الل الربع الثال���ث، إال أن تلك 
الزي���ادات جاءت دون املس���توى 
الذي أجمعت عليه جميع توقعات 

املراقبني االقتصاديني. 

المؤشرات االقتصادية 

حقق اإلنتاج الصناعي في دول 
منطقة اليورو حتس����نا واضحا 
للشهر اخلامس على التوالي حيث 
ارتفع بنسبة 0.3% مدفوعا بإنتاج 
السلع الرأسمالية والبضائع غير 
املعمرة. وقد حتسنت الصادرات 
األملانية بنسبة جتاوزت تلك التي 
كانت متوقعة في شهر سبتمبر، 
حيث ارتفعت بنسبة 3.8% بيد أن 
فائض ميزان التجارة انخفض إلى 
9.9 مليارات يورو مقارنة ب� 10.6 
مليارات يورو في شهر أغسطس، إال 
أن حجم طلبيات التصدير األملانية 
اجلديدة يشير إلى انه من املرجح 
التي  استمرار حتسن الصادرات 
يتوقع لها أن ترتفع في املستقبل 
القريب. ومن جهة أخرى، تراجع 
مؤشر ZEW االقتصادي في أملانيا 
وذلك بنسبة أكبر مما كان متوقعا 
حيث انخفض إلى 51.1 نقطة في 
نوفمبر مقارنة ب� 56.0 نقطة في 

الشهر السابق. 

الذهب يواصل ارتفاعه

كما ارتفع الذهب خالل األسبوع 
املاضي إلى مستوى قياسي جديد 
حيث بلغ 1.122.85 دوالر لألونصة 
على خلفية ضعف العملة األميركية 
ومخ����اوف م����ن ع����ودة معدالت 
التضخم لالرتفاع واآلمال بقيام 
البنوك املركزية بشراء املزيد من 

املعدن األصفر. 

بنك إنجلترا: معدل التضخم يتجاوز  2% منتصف 2011
ح���ول االقتصاد في اململك���ة املتحدة قال 
التقرير: »كانت نسبة ارتفاع عدد البريطانيني 
الذين طالبوا بتعويضات البطالة في ش���هر 
أكتوبر هي األصغر في أي شهر منذ 18 شهرا، 
بينما ارتفع عدد األش���خاص العاملني للمرة 
األولى منذ س���نة. وقد ارتفع عدد مطالبات 
التعويض عن البطالة ب� 12.900 مطالبة خالل 
الشهر املاضي مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا 
االرتفاع 20.000 مطالبة. وبلغ معدل البطالة 
7.8% ف���ي أداء أفضل من ال���� 8.1% الذي كان 
متوقعا، األمر الذي عزز اآلمال بأن أسوأ مراحل 
الركود قد أصبحت من املاضي وأن املستوى 
األعلى ملعدل البطالة س���يكون أدنى مما كان 

يخشى في املاضي«. 
هذا ويتوقع بنك اجنلترا أن يتجاوز معدل 
التضخم املستوى املستهدف من قبل البنك، 
وهو 2% بحلول منتصف سنة 2011 إذا بقيت 
أسعار الفائدة عند مستوى ال� 0.5% وإذا لم 
يتجاوز النقد الذي ضخه البنك في االقتصاد 
ال���� 200 مليار جنيه لغ���رض تنفيذ برنامج 
التخفيف الكمي. كما عدل البنك املركزي من 
توقعاته لالقتصاد خالل العامني املقبلني ليكون 

مع���دل النمو ل� 2010 قراب���ة 2.10% ول� 2011 
قرابة 4.00%، وذلك خالفا لتوقعاته املاضية. 
باإلضاف���ة إلى ذلك، الي���زال البنك يتوقع أن 
يكون معدل التعاف���ي، عندما يحدث، بطيئا 
وغير ثابت وذلك بسبب ضخامة حجم التراجع 
الذي شهده االقتصاد منذ العام املاضي. وقد 
ارتفعت مبيعات التجزئة في اململكة املتحدة 
خالل الش���هر املاضي بأس���رع معدل سنوي 
لها منذ ش���هر أبريل املاضي عندما ارتفعت 
املبيعات في فترة عيد الفصح، فقد ارتفعت 
قيمة املبيعات بنسبة 3.8% في أكتوبر مقارنة 
بالشهر ذاته من السنة املاضية، وعلى صعيد 
اإلسكان، ارتفعت أسعار املنازل في إجنلترا 
وويلز خالل الشهر املاضي بأعلى معدل لها منذ 
حوالي ثالث سنوات، مستفيدة من محدودية 
العرض من جهة واملستوى املتدني القياسي 

ألسعار الفائدة من جهة اخرى. 
كما جاء في التقرير ان أرقام سوق العمالة 
األسترالية جاءت مرة أخرى أفضل مما كان 
متوقعا لها حيث ارتفع عدد العاملني في شهر 
أكتوبر ب� 24.500 شخص، في أداء أفضل بكثير 

مما كان متوقعا.

تقرير »الوطني« األسبوعي أشار إلى خروج اقتصاد منطقة اليورو بقوة من الركود 

تقــرير

»ترجمان لالستشارات اإلعالمية«
 تطلق برنامج المتحدث الرسمي 

ألول مرة في الوطن العربي وفي 8 دول عربية 


