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»الزمردة«: ثبات الفائدة االميركية والتجديد 
لـ »برنانكي« يعيدان الذهب إلى مستوياته

»علي عبدالوهاب« تختتم التدريب المتخصص 
في خدمة العمالء ومهارات البيع

حسين: الكويت تتطلع لـ 3.5 ماليين برميل نفطي يوميًا في 2015 

اميانا من شركة علي عبدالوهاب وشركاهم بأهمية 
املوارد البشرية في قطاعات الشركة وحتسني كفاءتها 
املهارية، نظمت الشركة برنامجا تدريبيا متخصصا 
في خدمة العمالء ومه����ارات البيع املتميز وذلك من 
خالل التعاقد مع املدرب املعتمد رجا حداد من شركة 

STARMANSHIP في أواخر شهر يناير املاضي.
وفي كلمة القاها الرئيس التنفيذي فيصل املطوع 
خالل حف����ل االختتام اوضح: »ان البرامج التدريبية 
تهدف في املقام االول الى رفع الكفاءة وتطوير املهارات 
بغرض احملافظة على أعلى مستوى للجودة ورضا 
العمالء«، كما اكد على اهمية املوارد البش����رية وأنها 
تعتبر العنصر الذي مييز اي كيان اقتصادي عن غيره، 
وشدد على اهمية ان يكون لكل فرد ارادة ورغبة في 
التغيير نحو االفضل، وذلك بالتغلب على التحديات 

وخلق شراكة ناجحة بني الشركة والعاملني فيها.
ويعتبر البرنامج الذي اس����تمر قرابة االس����بوع 
جزءا من برنامج ادارة املوارد البش����رية للش����ركة 
والذي يهدف الى تطوير ق����درات وخبرات العاملني 
من خالل تنظي����م دورات مميزة تس����تقطب افضل 
احملاضرين وأكبر مؤسسات التدريب اقليميا، خدم 
هذا البرنامج التدريبي ثالثة من اكبر قطاعات الشركة 

وهي املفروشات واألجهزة الكهربائية واألدوية، تخرج 
خالله ما يقارب 50 مشتركا يعملون في فريق البيع 

املباشر وخدمة ما بعد البيع.
يذكر ان شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
www.aaw.com تعتبر من الشركات الرائدة في مبيعات 
التجزئة واجلملة وواحدة من أعرق الشركات التجارية 
الكويتية والتي بدأ نش����اطها التجاري منذ اكثر من 
90 عاما تبنت خاللها سياسة التوسع لتصبح وكيال 
ألكثر من 40 عالمة جتارية اميركية وأوروبية وغيرها 
من العالمات املميزة. وتعتبر الشركة الرائدة محليا 
في قطاع املفروشات واألجهزة الكهربائية واملطابخ 
باالضافة الى خبرتها الطويلة في قطاع توزيع املواد 
االس����تهالكية واألدوية حيث تتولى الشركة توزيع 
منتجاتها الدوائية ملختلف صيدليات الكويت الى جانب 
امتالكها ألكثر من 22 صيدلية، وتغطي الش����ركة من 
خالل توسعها قطاعات االزياء واملالبس واملستلزمات 
الرياضية ومعدات التخييم والرحالت، كما انها ايضا 
من أولى الشركات التي أسست مراكز اللياقة البدنية 
املتخصصة للسيدات محليا وللشركة حصة كبيرة 
في القطاع العقاري السكني واالستثماري من خالل 

انتشار عقاراتها الراقية في مناطق الكويت.

أبوظبي � رويترز: قال نائب رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة نفط الكويت محمد حسني امس إن الكويت 
عض���و أوپيك تهدف لزيادة إنتاجها من النفط اخلام 
مبقدار 350 ألف برميل يوميا في الس���نوات اخلمس 
القادمة. وقال على هامش مؤمتر عن الطاقة »طاقتنا 
اإلنتاجية احلالية 3.15 ماليني برميل يوميا ونأمل في 
زيادة اإلنتاج لنصل إلى املستهدف في 2015 عند 3.5 

ماليني برميل يوميا«.
وامتنع حسني عن اإلفصاح عن الكميات التي تضخها 

الكويت لكنه قال إنها ملتزمة بحصتها في أوپيك.
وقال حس���ني إن محطات جتمي���ع النفط والغاز 
اجلديدة من املقرر أن تبدأ العمل مما سيجعل الكويت 
متضي قدما على املسار الطويل إلصالح األضرار في 

املنشآت جراء حريق وانفجار في 2002.
وق���ال »نعي���د بن���اء الطاق���ة التي فق���دت في 

احلريق«.
وأضاف أن مركزا جدي���دا لتجميع النفط والغاز 
س���يضيف 165 ألف برميل يوميا إلى طاقة الكويت 

بعد أن مت اختبار املنشأة هذا الشهر. وتعرف املنشأة 
باسم جي.سي-24. وقال إن منشأة أخرى في شمال 
الكويت ستضيف 20 ألف برميل يوميا. ومن احملتمل 

أن يتأخر موعد تشغيل املنشأة في يونيو.
وقال حسني إن مركزا ثانيا للتجميع )جي.سي-16( 
في غرب الكويت سيضيف 100 ألف برميل يوميا لكنه 

لم يحدد موعدا لبدء التشغيل.
وق���ال إن الكويت دعمت طاقته���ا في أوائل العام 
املاضي من خالل إضافة نحو 400 ألف برميل يوميا 
من حقل برقان مم���ا رفع طاقة احلقل اإلنتاجية إلى 
1.7 مليون برميل يوميا. ويعد برقان واحدا من أكبر 

حقول النفط في العالم.
وقال إن الكويت واجهت بعض املشكالت في خططها 
لزي���ادة إنتاج الغاز من تكوين عميق يرجع للعصر 

اجلوراسي في الشمال.
وق���ال إن اإلنتاج كان دون 175 مليون قدم مكعبة 

يوميا الذي كانت الكويت تأمل الوصول إليه اآلن. 
ولم يحدد رقم اإلنتاج لكن مسؤوال آخر قال لرويترز 

إن اإلنتاج تراوح بني 100 و110 ماليني قدم مكعبة.
وقال إن الكوي���ت تخطط لزيادة اإلنتاج من هذه 
الطبقة إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 
2012 وإلى مليار ق���دم مكعبة يوميا بحلول 2015 و 
2016. ويأتي الغاز من ستة حقول في الشمال تتشارك 

جميعها في نفس طبقة الغاز.
وقال حس���ني إن إنتاج الغاز يبلغ ما بني 1.1 مليار 
قدم مكعبة و1.3 مليار قدم مكعبة اعتمادا على إنتاج 
النف���ط. ويأتي معظم الغ���از الكويتي كمنتج فرعي 

للنفط.
واضاف حسني أن شركة نفط الكويت تضخ حوالي 
2.85 مليون برميل يوميا من الطاقة االنتاجية التي 
تبل���غ 3.15 ماليني برميل يومي���ا بينما متثل الطاقة 
االنتاجية للكويت في املنطقة احملايدة الكمية الباقية 

وهي 300 الف برميل يوميا.
وتقع تلك املنطقة بني الكويت والسعودية وترجع 
إلى معاهدات أبرمت في عش���رينيات القرن املاضي 

لوضع حدود إقليمية.

فيصل املطوع مصافحا إحدى املتدربات في الدورة

أوباما يعرض ميزانية 2011 بكلفة 3.8 تريليونات دوالر 
 واش����نطن � أ.ف.پ: اعلن البيت االبيض أمس 
أن الرئيس باراك اوباما سيعرض مشروع ميزانية 
فيدرالية للسنة املالية املقبلة بقيمة 3.8 تريليونات 
دوالر يفترض أن تسمح بخفض العجز بفضل االرتفاع 

املتوقع في العائدات الضريبية.
 وأوضح مس����ؤول امليزانية في البيت االبيض 
بيتر اورزاغ ان هذه النفقات للس����نة املالية املمتدة 
من اكتوبر 2010 الى سبتمبر 2011، تتضمن ارتفاعا 
طفيفا بنسبة 3% عن نفقات السنة املالية احلالية التي 

ستبلغ 3721 مليار دوالر بحسب آخر التوقعات. 
 وستسمح هذه امليزانية بخفض العجز الى 1267 
مليار دوالر ما ميثل 8.3% من اجمالي الناجت الداخلي، 
باملقارنة مع عجز قياسي متوقع للسنة املالية 2011 
بقيمة 2567 مليار دوالر، ومن االجراءات املطروحة 
خلفض العجز، قرر اوباما التخلي عن برنامج له اهمية 
رمزية كبرى كان سيس����مح بالعودة الى القمر، كما 
أعلن البيت االبيض ان مشروع امليزانية الفيدرالية 
للسنة املالية املقبلة يعكس عجزا بقيمة 1267 مليار 
دوالر بتراجع 19%، وذلك بفضل االرتفاع املتوقع في 

العائدات الضريبية. من جهة اخرى مازالت األحوال 
عسيرة حلشود من املشردين والعاطلني في طوكيو 
حيث يصبح طبق من األرز توفره اجلمعيات اخليرية 
هو وجبتهم الوحيدة طوال اليوم.  وعلى الرغم من أن 
اقتصاد اليابان القائم على الصادرات عاد إلى مساره 
الصحيح فيما يرجع أساسا إلى ارتفاع الطلب من آسيا 
فإن األمم املتحدة تقول إن وتيرة تعافي اقتصادها 
أبطأ من دول أخرى وتوقعت منوا يبلغ 0.9 % فقط 
في 2010 لليابان مقارن����ة مع 8.8 % للصني و2.1 % 
للواليات املتح����دة.  وجعل تباطؤ النمو إلى جانب 
مشكالت في الشركات الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم كسب قوت اليوم صعبا للغاية بالنسبة 
للكثير من اليابانيني. وقال ايزو تسوروجا )50 عاما( 
وهو بال مأوى لرويترز »ال أرى أي فرص عمل هنا 
الوضع صعب للغاية«. وكان يجلس بني مجموعة 
أخرى من الناس يأكلون طبقا من األرز الس����اخن.  
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة الرعاية االجتماعية 
أن األعداد الفعلية للمشردين انخفضت إلى 15 ألفا 

في 2009 بعد أن كانت 25 ألفا في 2003.

ستسمح بخفض العجز إلى 1267 مليار دوالر

باراك أوباما

ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات 
في ڤيتنام الشهر الماضي

هانوي � د.ب.أ: قال مسؤولون حكوميون في ڤيتنام أمس إن 
اإلحصاءات املعدلة يناير املاضي أظهرت أن اقتصاد البالد يواصل 
تعافيه القوي. وقال فام تني نام املسؤول مبكتب اإلحصاء العام 
إن اإلنتاج الصناعي والصادرات شهدا ارتفاعا بنسبة 28% لكل 
منهما مقارنة بشهر يناير من عام 2009 فيما كان النمو قويا في كل 
قطاع. وأضاف نام أن اإلنتاج الصناعي تراجع بنسبة 4.5% مقارنة 
 بشهر ديسمبر املاضي وهبطت الصادرات بنسبة 10% وهو ما
يعك���س االنخفاض املوس���مي الطبيعي نظ���را لعطالت العام 

اجلديد.

البدري: عودة نمو الطلب العالمي
على النفط رغم الشكوك

»أوپيك« إلى 70.01 دوالراً 

لندن � أ.ف.پ: لفت األمين 
العام لمنظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوپيك( عب��داهلل البدري 
أمس الى ان الطلب العالمي على 
النفط استأنف نموه، لكنه يبقى 
عرضة ل� »ش����كوك قوية« في 
ظل مخاطر القيام باستثمارات 

غير مجدية.
وقال ال��بدري خالل مؤتمر 
صحاف����ي عقده ف����ي لندن ان 
»الطل����ب في انتع����اش« بعد 
تراجع اس������تمر س����نت��ين، 
غير انه التزال هناك »شكوك 
قوية« في ظل »مخاطر كبيرة 
بتبديد استثمارات في قدرات 

غير مجدية«.
وأوضح ان مجال االمكانيات 
أمام منظمة أوپيك واسعا، حيث 
الطلب بين  تتراوح تقديرات 
29 مليون برمي����ل في اليوم 
كحد أدن����ى و37 مليونا كحد 

أقصى.
»ث����الث  الب����دري  وأورد 
صعوبات كب����رى« يواجهها 
المنتجون وهي »تقلب كبير 
في األس����عار وارتف����اع كلفة 
االستثمار ونقص في الموظفين 
المؤهلي����ن«، مبديا اس����فه ل� 
»انس����حاب العديد من العمال 

المؤهلين من هذا القطاع«.

البدري م����ن جهة  وذك����ر 
أخرى ان طاقة االنتاج العراقية 
الجديدة ال تحتسب في الوقت 
انتاج  الحاضر ضمن طاق����ة 

أوپيك.
وعلق عل����ى ع��زم العراق 
زيادة انتاجه مس����ت��قبال الى 
12 مليون برمي����ل في اليوم، 
معتبرا ان ذلك سيتطلب »بعض 

الوقت«.
وخ�ت����م قائ��ال »س�����نأخذ 
العراق في الح�س����ب�ان، ل�كن 
المس����ألة لن  مناق�ش����ة هذه 
تجري قبل أرب����ع الى خمس 

سنوات«.

ڤيينا � د.ب.أ: أعلنت األمانة العامة ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول )أوپيك( مبقرها في ڤيينا أمس أن 
سعر خام نفط املنظمة تراجع إلى 70.01 دوالرا في 

نهاية تعامالت األسبوع املاضي.
وهبط سعر سلة خامات أوپيك مبقدار 39 سنتا 
للبرمي����ل )159 ليترا( في تعام����الت يوم اجلمعة 

املاضي.
وبلغ متوسط س����عر خام نفط أوپيك في يناير 
املاضي 76.01 دوالرا للبرميل بتراجع قدره دوالران 
عما كان عليه في الشهر السابق عليه. وتنتج الدول 
األعضاء في املنظمة أكث����ر من ثلث اإلنتاج العاملي 

من النفط.
هذا وقالت شركة أرامكو السعودية للنفط التي 
تديرها الدولة ورويال داتش شل امس إنهما وقعتا 
عقدا مع جيه.جي.سي جلف انترناشونال اليابانية 
لبناء وحدتني في مصفاة تكرير مشتركة وذلك في 

مسعى لتحسني األداء البيئي للمصفاة.
وقالت ش����ركة مصفاة أرامكو الس����عودية شل 
)ساسرف( املش����تركة في بيان بالبريد االلكتروني 
إن الوحدتني ستساعدان في خفض انبعاثات ثاني 
أكس����يد الكبريت إلى أقل من 250 جزءا في املليون 

عندما تدخالن اخلدمة.

انخفاض أسعار الذهب سيكون في صالح املستهلك احمللي

بالتفاؤل جعل الكثيرين على يقني 
بان احتماالت تغيير سعر الفائدة 
قد يحدث نهاية هذا العام وعلى 

االرجح في سبتمبر املقبل.
التفاؤل وبداية  وفي ظل هذا 
انتعاش االس����واق ميكن ان نرى 
الذهب بني 1100 دوالر و1070 دوالرا 
خالل االيام القادمة بل قد يصل الى 
1050 دوالرا في حالة كسر حاجز 
1067 دوالرا، اما مقاومة الس����عر 
فقد تدفع السعر فوق 1100 دوالر 
في حالة جتاوز مس����توى 1090 

دوالرا لالونصة.
وعن االس����واق احمللية اشار 
حام����د الى ان انخفاض اس����عار 
الذهب ستكون في صالح املستهلك 
احمللي على الرغم من ان االسواق 
لم تستفد كثيرا من فرق هبوط 
االسعار نتيجة ارتفاع سعر الدوالر 
بالنس����بة للعملة احمللية ولكن 
مقارنة االسعار باالسابيع املاضية، 
سيجد املستهلك هناك هبوطا في 
االسعار محفزا ملزيد من الشراء 
وسوف يس����تفيد التجار من هذا 
الهبوط لتوقع مزيد من الرواج في 
اسواق املشغوالت الذهبية مدعوما 

بزيادة الطلب.

باليونان في ازمتها مثل البرتغال 
واس����بانيا ومن خلفهم قد تأتي 

ايرلندا.
وذكر حامد أن اعادة انتخاب 
برنانكي واجتم����اع »الفيدرالي 
األميركي« هذا االسبوع كان مفيدا 
للمتفائلني بانتعاش األسواق اكثر 
من غيرهم عل����ى الرغم من عدم 
االعالن عن اي خطوات جديدة بل 
استمر سعر الفائدة من دون تغيير 
واغلب مضمون نتائج االجتماع 
ل����م تختلف كثيرا ف����ي تكرارها 
ورتابتها السابقة اال ان الشعور 

ذكر مدير قسم السبائك بشركة 
مجوه����رات الزمردة رجب حامد 
ان اسعار الذهب هبطت إلى اقل 
مستوى لها منذ 3 نوفمبر املاضي 
حني هبطت الى 1074 دوالرا يوم 
اخلميس املاضي متأثرة بعدة عوامل 
الدوالر  ارتفاع قيمة  على رأسها 
أمام اغلب العمالت، حيث وصل 
الى اعلى مستوى له منذ 6 اشهر 
خصوصا امام العمالت االوروبية 
مثل اليورو واالسترليني، حيث 
هبط اليورو الى دون مس����توى 
1.400 دوالر وكذلك االسترليني الى 
دون 1.600 دوالر ولم يكن الذهب 
وباقي املع����ادن الثمينة اصحاب 
القيادة في الهبوط هذا االسبوع، 
حيث سبقهم النفط بالهبوط الى 
دون مستوى 73 دوالرا للبرميل 
وميكن ان نرى مزيدا من الهبوط 
في اسعار الذهب في االيام القادمة 
التفاؤل  في حالة استمرار حالة 
بتعافي االسواق واستمرار قدرة 
الدوالر في االرتفاع مقابل صراعه 
امام اليورو وفي ظل معاناة االخيرة 
من صراع����ات املنطقة االوروبية 
وانتشار اخبار زيادة عدد الدول 
األوروبية التي من املمكن أن تلحق 
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