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اصدارات لينوفو علي األمني

األزمة افقدت آالف األميركيني وظائفهم 

وزيرة املالية الفرنسية كريستني الغارد مع بن برنانكي 

تيموثي غايتنر حلظة وصوله املطار حلضور اجتماعات مجموعة السبع  )أ.ف.پ( ووزير املالية الكندي جيم فالهرتي يستعد لركوب الزالجة وزير االقتصاد واملالية االيطالي جوليو ترميونتي يركب زالجة خالل وصوله الجتماعات مجموعة السبع 

كنداـ ا.ف.پ: ركز وزراء مالية وحكام املصارف املركزية 
في دول مجموعة السبع اجتماعاتهم أمس على التدابير 
لتحفيز عملية النهوض االقتصادي واســـتقرار األسواق 

لدى بدء محادثاتهم في شمال كندا.
وستعطى اولوية خالل احملادثات للقلق املتزايد بسبب 
الدين في منطقة اليورو وسعر اليوان الذي اتهمت الصني 
بأنها تبقيه عمـــدا ضعيفا العطاء دفـــع لصادراتها الى 
الغرب، واثار وضع املالية العامة في اسبانيا والبرتغال 
قلقا اذ يخشـــى املستثمرون من ان يصبح وضعهما مثل 

وضع اليونان.
ووضعت اليونان حتت مراقبة صارمة من قبل االحتاد 
االوروبي، للتحقق من انها تطبق خطة ترمي الى خفض 
العجز العام املقدر بـ 12.7% من اجمالي الناجت الداخلي في 
2009 الى اقل من 3% في 2012. وقدر العجز في البرتغال 

بـ 9.3% العام املاضي في اعلى مستوى له منذ 1974.
وقـــال وزير املالية الكندي جيم فالهرتي للصحافيني 
»انها مسألة تعني اساسا االحتاد االوروبي لكن عددا من 
الدول املمثلة هنا اليوم اوروبية فهذا امر يعنينا جميعا 

واني واثق من اننا سنبحث هذه النقطة«.
وقال املتحدث باسم مجموعة املصارف املركزية الرئيسية 
جان كلود تريشيه ان العجز والدين الكبيرين في بعض 
الدول »يزيد االعباء« على السياسة املالية وينعكس سلبا 

على استقرار االحتاد االوروبي.
واوضح الوزير الكندي ان »مباحثات مطولة« ستتناول 
سعر صرف العملة الصينية، واضاف »انها نقطة ال ميكننا 
جتنبها النها مسألة تعني مجموعة العشرين وهي تهم ايضا 

الدول الصناعية الكبرى املمثلة في مجموعة السبع«.
ويشكل سعر صرف اليوان الذي تتعمد الصني ابقاءه 
ضعيفا منذ منتصف العام 2008 معضلة بالنسبة الى 
الدول الغربية التي تتهم بكني باللجوء الى هذه اخلطة 
العطــــاء دفع لصادراتها، فمع عملــــة محلية ضعيفة، 
جنحت الصني في ان حتافظ على سعر زهيد لصادراتها 
مع الغرب التي زاد حجمهــــا. وقدر فائض الصادرات 

الصينية في 2009 بـ 196.1 مليار دوالر.
وبدأ مندوبو مجموعة السبع مباحثاتهم رسميا مساء 
اجلمعة في مطعم فندق في اكالويت، وانضم الى ممثلي 
كل من كندا والواليات املتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان 
وبريطانيا واملانيا، مسؤولون من صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي واملفوضية االوروبية.
وتســـعى مجموعة الســـبع الى احلفاظ على موقعها 
مع اتســـاع نفوذ مجموعة العشرين لتصبح اول منتدى 
اقتصادي عاملي. وحتوم شـــكوك متزايـــدة حول اهمية 
مجموعة السبع خصوصا بشأن تصاعد قوة الصني التي 

ستصبح االقتصاد الثاني عامليا هذه السنة.

ورغم ان اقتصادات مجموعة الدول السبع مستقرة نوعا 
ما وسط االزمة املالية العاملية، تروج الدول الصناعية السبع 
لسياسات مالية وتنوع اقتصادي، ويدور خالف بينها حول 

اآللية لوضع ضوابط خاصة بالقطاع املصرفي.
وقال نائب املديـــر العام لصندوق النقد الدولي جون 
ليبســـكي ان »هناك اتفاقا واسعا حول مبادئ اساسية«، 
مضيفا »هذا ال يعني ان على اجلميع ان يفعلوا الشـــيء 
نفسه في الوقت نفسه لكن يجب ان يكون هناك تناسق 
ومتاســـك، وتواجه ايطاليا ضغوطا بسبب دينها العام 
الكبير في حني ال تزال الواليات املتحدة واليابان وبريطانيا 

تقترض مبستويات غير مسبوقة.
هذا وقد عقد وزير اخلزانة االميركي تيموثي غايتنر 
أمـــس االول اجتماعا مع نظيره الياباني ناوتو كان على 
هامش اجتماع مجموعة السبع في اكالويت )اقصى الشمال 

الكندي(، كما افاد مصدر في الوفد االميركي.
وقالت وزارة اخلزانـــة االميركية في بيان ان غايتنر 
وكان »بحثا االهمية احلاسمة العادة التوازن الى )االقتصاد 
العاملي( وجهود كل منهما في دعم النمو والنهوض«، واضاف 
املصـــدر ان الوزيرين »بحثا ايضا اولويتهما املشـــتركة 
في التوصل الى اصالح كامل للنظام املالي بالتعاون مع 
مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجلس االستقرار 

املالي«.

بدأت اجتماعاتها أمس وسط أجواء من عدم االستقرار المالي في منطقة اليورو

»مجموعة السبع« تؤكد على أخذ التدابير الالزمة لتحفيز االقتصاد 

بسبب النقص والشح الذي تعانيه األسواق األخرى

»المواشي« تدرس استيراد الماشية
من األورغواي وجنوب أفريقيا

نمو االقتصاد العماني بنسبة %17.3 
في الربع الثالث من 2009

»إرنست ويونغ« تعّين مايكل غرين
شريكًا تنفيذيًا لخدماتها االستشارية

كونا: أعلنت شركة نقل وجتارة 
املواشي انها تدرس إمكانية استيراد 
املاشية من األورغواي في أميركا 
افريقيا وذلك  الالتينية وجنوب 
بسبب النقص والشح الذي تعانيه 

األسواق األخرى.
وقال نائب مدير ادارة التجارة 
اخلارجية في شركة نقل وجتارة 
املواشــــي أحمد املاجد لـ »كونا« 
انه سيتوجه األسبوع املقبل الى 
جنــــوب افريقيا ثــــم االورغواي 
علــــى رأس فريــــق فنــــي يضم 
مستشارين استراليني للتعرف 
على امكان اســــتيراد األغنام من 

هذين البلدين.
وذكر ان هــــذه اخلطوة تأتي 
الشــــركة بعظم  ادارة  اميانا من 
املســــؤولية امللقاة علــــى عاتقها 
وحتسبا ألي مخاطر تعوق توافر 
هذه الســــلعة الغذائية سواء من 
حيث الكمية أو اجلودة وللمساهمة 
في حفظ األمن الغذائي للكويت.

واضاف ان التوجه الى هذين 
البلدين جاء نتيجــــة ملا تعانيه 
جتارة املواشي واللحوم عامليا من 
عدم االستقرار واالضطراب بسبب 
النقص احلاد في كميات وتوافر 
املاشية التي تقابلها زيادة مرتفعة 
في الطلب عليها عامليا مؤكدا ان 
تأمني هذه السلعة االستراتيجية 
يعد من أهم املسؤوليات الكبيرة 
التي حملتها شركة نقل وجتارة 

املواشي على عاتقها.
واكد ان الشــــركة اتخذت هذا 
القرار كاســــتمرار لسياستها في 
البحث عــــن املصــــادر املتنوعة 
املاشية واللحوم ولعدم  لتوفير 
االرتهان ملصادر محدودة مبينا ان 
هذه اخلطوة تأتي في اطار املساعي 
الدائمة للشركة لتوفير احتياجات 
السوق من اللحوم احلمراء وعمال 
بسياســــتها في تنويــــع مصادر 
وارداتها من املاشية وملا متر به 
سوق جتارة املاشية من ظروف 

صعبة عامليا تتسم بالشح وعدم 
توافر املاشية.

وقال ان اســــباب هذا الشــــح 
تعود الى عوامل كثيرة كالكوارث 
الطبيعيــــة واجلفــــاف وغيرها 
ولزيــــادة الطلــــب عليهــــا وقلة 
املعروض منها ما أدى الى االرتفاع 
احلاد في أســــعارها سواء كانت 

حية أو مبردة أو مجمدة.
وأشــــار الى ان اختيار هاتني 
الدولتــــني جــــاء ملا توافــــر لدى 
الشركة من معلومات عن وجود 
احتياطيات مؤكدا ان الشركة تتبنى 
هذا التوجه وهي متسلحة بـ 40 
عاما من اخلبرات املتراكمة لديها 
ومن جتاربها في استيراد األغنام 
من استراليا ومنغوليا الصينية 
وكذلك بعد الدراسات التي اجرتها 
سابقا والتي اشــــتركت فيها مع 
جهات كويتية ذات خبرة لدراسة 
جدوى استيراد األغنام من السوق 

السوداني.

مسقط ـ  كونا: أظهرت احصاءات عمانية رسمية 
ان النــــاجت احمللي اإلجمالي باألســــعار اجلارية في 
ســــلطنة عمان حقق أعلى معدل منــــو خالل الربع 
الثالث من عام 2009 بزيادة قدرها 17.3% مقارنة مع 
الربع الثاني من عام 2009. وذكرت وزارة االقتصاد 
العمانية في تقريــــر حول االقتصاد العماني للربع 
الثالــــث من العام املاضي ان هــــذا النمو يرجع الى 
الزيادة في القيمة املضافة لالنشطة النفطية الناجتة 

عن الزيادة القياسية في انتاج النفط. واشار التقرير 
الى ان تلك الزيادة ادت الى مساهمة كبيرة لالنشطة 
النفطية في النمو في الربــــع الثالث من عام 2009 
بنســــبة بلغت 15.4 نقطة مئوية، وكانت هذه أول 
مســــاهمة ايجابية مهمة في النمو منذ الربع الثالث 
من عام 2008 مقارنة باالنخفاض الكبير في القيمة 
املضافة لالنشطة النفطية الذي شهده الربع الرابع 

من عام 2008 والربع األول من عام 2009.

عينت شركة إرنست ويونغ مايكل غرين في منصب 
الشريك التنفيذي خلدماتها االستشارية اإلقليمية. 
ويتمتع غرين بخبرة طويلة متتد ألكثر من 14 عاما 
أمضاها في تقدمي مختلف اخلدمات االستشارية ألكبر 
الشركات احمللية والعاملية في منطقة الشرق األوسط. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة إرنست ويونغ 
الشرق األوسط أحمد العيبان: »يعد مايكل من أكثر 
احملنكني في مجال تقدمي اخلدمات االستشارية، وقد 
أشــــرف على جناح العديد من املشاريع. كما يتمتع 
بخبرة واطالع واســــعني في العديد من القطاعات، 
مما يؤهله للمساهمة بشكل كبير في تعزيز مكانة 

إرنست ويونغ الرائدة في املنطقة«.
وقال مايكل غرين: »تعتبر منطقة الشرق األوسط 
من أكثر املناطق مرونة وسرعة في النمو. والشك أن 
التغيرات التي شهدتها األسواق اإلقليمية خالل فترة 
الركود االقتصادي العاملي تؤكد أهمية التركيز على 

حتسني األداء ووجود احلاجة إلى اخلدمات االستشارية 
املتخصصة. وإننا نؤكد مجددا التزام إرنست ويونغ 
مبواصلة االســــتثمار في حتسني وتعزيز خدماتنا 
واالستمرار في مساعدة عمالئنا على الوصول إلى 
أهدافهم، واخلروج مــــن األزمة بأقل أضرار ممكنة. 
وأتطلع للعمل مع فريق إرنست ويونغ من اخلبراء 
واالستشاريني والذي يصل عددهم في الشرق األوسط 

إلى 700 موظف«.
وكان مايكل قد شــــغل، في وقت سابق، عضوية 
املجلس االستشاري للمخاطر التجارية الدولية التابع 
إلرنســــت ويونغ، باإلضافة إلــــى كونه أحد مدققي 
احلسابات املرخصني في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وهو أيضا عضو في معهد تشــــارترد للمحاســــبني 
اإلداريني في إجنلترا وويلز، باإلضافة إلى أنه عضو 
في معهد املدققني الداخليني فــــي الواليات املتحدة 

األميركية.

أعلنت شـــركة لينوفو عن 
إطالقها ألحدث مجموعة لها من 
منتجـــات »Idea« بالتعاون مع 
الكويتي شركة علي  شـــريكها 
الغامن وأوالده للتجارة العامة. 
هذا وقد التقى مدراء تنفيذيون 
من الشـــركة مـــع مجموعة من 
أكبر املوزعـــني والتنفيذيني من 
مختلف القطاعات ملناقشة سوق 
الكويت  فـــي  تقنية املعلومات 
وخططها املستقبلية بالنسبة لهذا 
 »Idea« السوق. تناسب منتجات
املستخدمني العاديني واحملترفني 
الذي يبحثـــون دائما عما يزيد 
األداء احلوسبي والترفيهي من 
أجـــل أداء عملهم وإبقائهم على 
تواصل بينما ميكنهم االستمتاع 

بتجربتهم احلوسبية.
على الرغم من تأثر الكويت 
باألزمـــة االقتصادية اإلقليمية، 
 Business Monitor إال أن تقرير 
International حول سوق تقنية 
املعلومات فـــي الربع األول من 
العام 2010 توقع إنفاقا محليا على 
تقنية املعلومات يصل ملا يقارب 

761 مليون دوالر في العام 2010. 
ومن املتوقع أن تصل قيمة سوق 
أجهزة احلواسب الكويتية إلى 319 
مليون دوالر. وبحسب التقرير 
الكويت مجموعة من  فإنه لدى 
العوامل القوية والثابتة تتضمن 
كثافتها السكانية القليلة نسبيا 
واملثقفة تقنيا والثرية أيضا مما 
يجعل من الكويت سوقا أساسيا 
لالختبـــار إقليميـــا للمنتجات 

اجلديدة. 
املدير  األمـــني،  قـــال علـــي 
العام بالنيابة، لينوفو الشـــرق 
األوســـط ومصر والباكستان: 
»تعد الكويت ثالث أكبر ســـوق 
لتقنية املعلومـــات في املنطقة 
العربية السعودية  اململكة  بعد 
واإلمارات العربية املتحدة. تقدم 
الســـوق فرصا جيدة للشركات 
أو  التي تسعى وراء االستثمار 
توسيع أعمالها«. وأضاف: »كما 
تعتبر الكويت واحدة من أسرع 
البالد منـــوا فـــي املنطقة وكل 
الفضل يعود ملبادرات احلكومة 
التي تقود التطورات في تقنية 

املعلومات وكذلك الشركات من 
مختلف القطاعات التي تستثمر 
بقوة في البنية التحتية لتقنية 

املعلومات واخلدمات«.
وأضاف األمني: »نحن نؤمن 
بأن الكويت متثل ســـوقا هاما 
بالنسبة لنا حيث يتواجد طلب 
جيد على التقنية الفاعلة واملبدعة. 
يتطلع املستخدمون في يومنا هذا 
حلاسب شخصي أقل سماكة وأخف 
وزنا ليتناسب مع منط حياتهم 
املتنقل ومينح في نفس الوقت 
جتربة حوســـبية كاملة املزايا. 
حتقق منتجات »Idea« اجلديدة 
هذه املطالب ألنها مصممة لتمنح 
العمالء تقنية ممتعة ومسلية في 
االستخدام وميكن االعتماد عليها 
بشكل كبير وبأحدث اإلمكانيات 
وبسعر مناسب غير متوقع«. وفي 
تعليقه على هذا احلدث قال زكريا 
احلاج عيد، مدير تطوير املنتجات 
الرقميـــة وتقنية املعلومات في 
شركة علي الغامن وأوالده: »حقق 
إطالق مجموعة »Idea« جناحا 

عظيما.

النهامـ  يو.بي.آي: اعترف الرئيس األميركي باراك أوباما بأن 20 ألف 
أميركي فقدوا وظائفهم الشهر املاضي لكنه أوضح ان هذا الرقم ليس إال 
جزءا بسيطا من عدد األميركيني الذين خسروا وظائف في يناير 2009، 
والتقى أوباما أمس االول مالكي الشركات الصغيرة في شركة مريالند 
للتعهدات ليقدم اقتراحاته بشأن خلق وظائف من خالل مساعدة الشركات، 
وقال ان 20 ألف شخص في الواليات املتحدة خسروا وظائفهم في بداية 
الشــــهر اجلارية لكن هذا ال يذكر باملقارنة مع عدد خسائر الوظائف في 

يناير 2009 أي الشهر الذي مت تنصيبه فيه رئيسا ألميركا.
من جهة أخرى، ســــجل عدد قياسي من األميركيني بلغ 38.2 مليون 
انفسهم في برنامج كوبونات الغذاء بزيادة 246 ألفا عن الشهر املاضي 
وهو احدث إحصاء في سلسلة احصاءات شهرية قياسية بدأت في ديسمبر 
عام 2008. وكوبونات الغذاء هو البرنامج االحتادي الرئيســــي ملكافحة 
اجلوع والذي يساعد الفقراء على شراء السلع الغذائية، وتشير تقديرات 
وزارة الزراعة األميركية الى ان ما يصل 58 مليار دوالر ســــتنفق على 
كوبونات الغذاء في الســــنة املالية احلالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 

مع متوسط قيد يبلغ 40.5 مليون شخص.
وزادت املشــــاركة في البرنامج منذ االضطراب الذي أصاب األسواق 
املالية في أواخر 2008 وأصبح يسجل مستويات قياسية كل شهر منذ 
ديســــمبر 2008 عندما بلغ 31.78 مليون، ويبلغ التسجيل في البرنامج 

أعلى مستوياته خالل األزمات االقتصادية. 

كوبونات الغذاء تبلغ أعلى مستوياتها عند 38.2 مليونًا

أوباما يعترف: 20 ألف أميركي فقدوا وظائفهم الشهر الماضي

»سوناطراك« تستثمر 28 مليار دوالر  
بالبتروكيماويات في 5 سنوات

ميركل تدعو إليجاد تعريف
جديد للنمو االقتصادي

اجلزائرـ  كونا: أعلنت الشركة اجلزائرية للمحروقات )سوناطراك( 
انها تعتزم استثمار 28 مليار دوالر في قطاع البتروكيماويات خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
وقال بيان للشركة ان اجلزائر قررت تثمني قطاع احملروقات من 
خالل اجناز مشـــاريع كبرى لتطوير الصناعة البتروكيماوية بعد 
توافر اخلبرة الالزمة واملوارد البشرية واألموال، وأشار البيان الى أن 
هذه املشاريع ستنفذ بصورة كبيرة في املجمعات الصناعية الكبرى 
مثل املجمع البترولي بوالية »سكيكدة« شرقي العاصمة اجلزائرية 

ومجمع »أرزيو« غربي العاصمة.
وأوضح ان من بني مشـــاريع هذا البرنامج أربعة تخص صناعة 
األسمدة وتقدر تكاليفها مجتمعة بثمانية مليارات دوالر ومشاريع 
أخرى مع شركة »توتال« الفرنسية بنحو ثالثة مليارات دوالر الى 

جانب مشاريع مع شركات أجنبية أخرى.

برلنيـ  د.ب.أ: أكدت املستشارة األملانية اجنيال ميركل ضرورة وضع 
تعريف جديد للنمو االقتصادي وذلك عبر االستراتيجية االقتصادية 

اجلديدة لالحتاد األوروبي التي تروج لها أملانيا وفرنسا.
وقالـــت ميركل في كلمتها األســـبوعية املتلفـــزة التي بثت على 
موقعها االلكتروني امس »علينا أن جند تعريفا جديدا ملفهوم النمو 

االقتصادي في القرن احلادي والعشرين«.
وأعلنت ميركل والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في باريس 
يوم اخلميس املاضي عن 80 مشروعا ضمن استراتيجية اقتصادية 
جديدة لالحتاد األوروبي. ومن املنتظر أن يقدم الزعيمان تصورهما 
املشترك إزاء هذه االستراتيجية رسميا خالل القمة األوروبية املقررة 
في بروكســـل اخلميس املقبل. وقالت ميـــركل »اقترحنا أال نتحدث 
خالل اســـتراتيجيتنا فقط عن النمو التقليدي، بل أيضا عن أشكال 
جديـــدة للرخاء«. ورأت ميركل أن حجم النمو االقتصادي لن يكون 
املعيار الوحيد لقياس قوة االقتصاد في القرن احلالي بل سيضاف 
إليه »منو يضمن اســـتمرار الرخاء«، وأن األمن ومستوى املعيشة 
والصحة والتعامل مع املواد اخلام بشـــكل مستدمي سيكون لها دور 

في هذه االستراتيجية.

»لينوفو« تطلق منتجات »Idea« في الكويت


