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»الوطني« يكّرم موظفيه الفائزين في برنامج »فكر للوطني«

»المجموعة الدولية«: توقعات بنمو الناتج المحلي لدول اليورو
توقع التقرير 
األس���بوعي 
ع���ة  للمجمو
الدولي��������ة 
للوساطة املالية في رصده حلركة 
أسواق املال العاملية، ارتفاع الناجت 
احملل���ي ألوروبا للرب���ع الثاني 
العام احلال���ي بعد حتقيق  من 
االقتصادات الثالثة الرئيسية في 
منطقة اليورو في مايو املاضي 
انتعاش���ا اقتصاديا قويا ومنوا 
ثابتا بالرغم من حتذير احملللني 
من احتمال تباطؤ االنتعاش في 

النصف الثاني للعام.
وتشير التوقعات الى احتمالية 
ان يرتفع الناجت احمللي اإلجمالي 
في منطقة اليورو في الربع الثاني 
بنسبة 0.6% مقارنة مع 0.2% في 
الفترة بني يناير ومارس 2010، فيما 
تبني التنبؤات الى ذلك االرتفاع قد 
الى معدالت تتراوح بني  يتباطأ 
0.2 و0.3% خالل النصف الثاني 

من العام.
النفط، أش���ار  وعلى صعيد 
التقرير الى ارتفاع سعر عقود نفط 
غرب تكساس خالل األيام الثالثة 
األخيرة من األسبوع املاضي بعد 
تراجع ش���هدته بداية األسبوع، 
وصلت فيه الى مستوى يقارب 

ال� 70 دوالرا للبرميل.

األسهم األميركية

هذا وقد أغلقت األسهم األميركية 
مرتفعة نهاية األس���بوع املاضي 
مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها 
منذ عام اذ يتطلع املستثمرون الى 
بدء موسم إعالن ارباح الشركات 
القادم بعد أسابيع من  األسبوع 

عمليات البيع.

البيانات  وأظه���رت اح���دث 
املتاح���ة، أن مؤش���ر داو جونز 
الصناعي أغل���ق مرتفعا 58.20 
نقط���ة أو 0.57% ال���ى 10197.19 
نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند 
ب���ورز 500 7.62 نقطة أو %0.71 
الى 1077.87 نقطة. وارتفع مؤشر 
ناس���داك املجمع 21.05 نقطة أو 

0.97% الى 2196.45 نقطة.
وعلى مدار األسبوع أغلق داو 
جونز مرتفعا 5.3% وس���تاندر 
اند بورز مرتفعا 5.4% وناسداك 

مرتفعا %5.

األسهم األوروبية

وصعدت األس���هم األوروبية 
يوم اجلمعة املاضي لتسجل أكبر 
ارتفاع أس���بوعي لها في عام اذ 
انحسرت املخاوف بشأن االقتصاد 
العاملي واختبارات حتمل البنوك 
مع حتول تركيز املستثمرين الى 

البريطاني وداكس األملاني وكاك 
الفرنسي %40.

أسعار النفط

وقد قف���زت أس���عار العقود 
اآلجلة للنفط اخل���ام األميركي 
عند اإلغالق يوم اجلمعة املاضي 
مواصل���ة صعوده���ا على مدى 
ثالث جلسات متتالية ومحافظة 
على زخ���م صعودي بعد هبوط 
كبير ملخزونات اخلام األميركية 

األسبوع املاضي.
وبنهاية التعامل في بورصة 
نيويورك التجارية ناميكس، سجل 
سعر عقود اخلام األميركي اخلفيف 
التسوية  لتسليم أغسطس عند 
76.09 دوالرا للبرميل مرتفعا 0.65 
دوالر او 0.86% وهو أعلى سعر 
للتسوية منذ اغالقه على 75.63 

دوالرا في 30 من يونيو.
وج���رى تداول اخل���ام خالل 

نتائج أعمال الشركات في األسبوع 
املقبل.

وكانت أسهم شركات التعدين 
بني األسهم األفضل أداء مع ارتفاع 
أس���عار املعادن األساسية بدعم 
من آمال ب���واردات صينية قوية 
ايجابي لنتائج أعمال  وموس���م 
الش���ركات الذي ستطلقه شركة 
الكوا األميركية العمالقة لصناعة 

االلومنيوم يوم االثنني.
وارتفعت أسهم اجنلو أميركان 
وبي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو 
واكستراتا بني 0.4 و3.2%. وأغلق 
مؤش���ر يوروفرست 300 السهم 
كبرى الشركات االوروبية مرتفعا 
0.6% عند 1021.78 نقطة ليسجل 
زيادة نسبتها 5.4% في االسبوع 
وهو أكبر ارتفاع أس���بوعي منذ 

يوليو 2009.
 وفي أنح���اء أوروبا ارتفعت 
مؤش���رات فاينانشال تاميز 100 

اجللسة في نطاق بني 75 دوالرا 
و76.48 دوالرا وهو أيضا أعلى 
مس���توى له من���ذ ذروته خالل 
التعامالت في 30 من يونيو 76.83 

دوالرا.
وعلى مدى األس���بوع أغلق 
سعر عقود اخلام ألقرب استحقاق 
مرتفعا 3.95 دوالرات او %5.48 
مسجال اكبر زيادة أسبوعية منذ 
األسبوع املنتهي في 28 من مايو 
حينما أغلقت األسعار على زيادة 

نسبتها %5.61.

الذهب والمعادن النفيسة

كما ارتفعت أسعار الذهب %1.5 
متجاوزة 1210 دوالرات لألوقية 
نهاية األس���بوع الفائت مسايرة 
الس���لع االولية االخرى  صعود 
مثل النحاس والنفط بينما استمر 
جو احلذر السائد في السوق في 
تعزيز مش���تريات الباحثني عن 

مالذ آمن.
والم���س س���عر الذه���ب في 
 1213.35 الفوري���ة  املعام���الت 
دوالرا لألوقية أعلى مستوى له 
منذ اخلامس من يوليو وسجل 
1209.05 دوالرات لألوقية اخلميس 
الفائت مقارنة مع 1169.48 دوالرا 
اواخر التعامل في نيويورك جلسة 

اخلميس السابق.
وبلغ سعر عقود الذهب لتسليم 
مايو عند التس���وية في قس���م 
كومكس م���ن بورصة نيويورك 
التجارية 1209.80 دوالرات لألوقية 
مرتفعا 13.70 دوالرا، وجاء انتعاش 
املعدن النفيس بعد ان هوى الى 
ادنى مستوى له منذ أواخر مايو 
يوم األربعاء عند اعلى قليال من 

1185 دوالرا لالوقية.

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
عن تكرميه مؤخ���را موظفيه 
الفائزي���ن في برنام���ج »فكر 
للوطني« الذين أطلقوا العنان 
وبشكل باهر في تقدمي األفكار 
اخلالقة واالقتراحات املفيدة التي 
ساهمت في تطوير قنوات البنك 
من زيادة في املبيعات وحتسني 
خدمة العمالء واخلروج بأفكار 
مبتكرة وغير مسبوقة ساهمت 
أيضا في تطوير البنك ودفعه 

قدما نحو مزيد من االرتقاء.
وق���ام الرئي���س التنفيذي 
للبنك عصام جاس���م الصقر 
بتكرمي الفائزين في البرنامج 
وأثنى على جهودهم وأفكارهم 
املميزة م���ن خالل كلمة ألقاها 
أمام اجلميع متنى فيها مزيدا 
من التقدم والنجاح ودعاهم إلى 
االستمرار في طرح مزيد من هذه 
األفكار بصورة ش���هرية بغية 
التعرف على مبدعيها ومتابعة 
دراستها، وعبر عن امله في أن 
يب���ادر كل فرد من أفراد عائلة 
البنك إلى املشاركة الفعالة في 
ه���ذا البرنامج واملب���ادرة إلى 

إرسال جميع مقترحاتهم.

الصقر: البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات موظفي البنك والخروج بأفكار مبتكرة

ساهموا بتقديم أفكار خالقة ومقترحات مفيدة لتطوير قنوات البنك

الذهب ارتفع 1.5% متجاوزًا الـ 1210 دوالرات لألوقية

»ميد« تعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة األولى 
من جوائز »جودة المشاريع« 2010

»سباشيال« تنظم مؤتمر الكويت الثاني 
للفحوصات الالإتالفية في ديسمبر المقبل

»إرنست ويونغ« تعّين السويلم رئيسًا 
لمجلس اإلدارة في الشرق األوسط

أعلنت إرنس���ت ويونغ عن 
تعيني عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
السويلم رئيسا تنفيذيا ورئيسا 
ملجلس اإلدارة في الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، حيث سيباشر 
السويلم مهام منصبه اجلديد 

على الفور.
وتعليقا على عمل الشركة 
في الفترة املقبلة قال السويلم: 
»لقد شهد االقتصاد العاملي في 

ظل األزمة املالية العاملية الكثير 
املتغيرات اجلوهرية، مع  من 
مرور األسواق مبراحل تصحيح 
قاس���ية، إال أننا نشهد حاليا 
مرحلة تزخر بالفرص السانحة. 
التي تتمتع  الش���ركات  فقط 
برؤية مستقبلية واضحة هي 
التي ستتمكن من البقاء ضمن 
دائرة االستقرار وحتقيق النمو 

واالزدهار«.

وأضاف: »يعتمد جناحنا 
في إرنست ويونغ على خبرات 
موظفين���ا وقدرته���م اجليدة 
على حسن قراءة وتبني هذا 
الواقع اجلديد، وأنا واثق من 
أننا نسير على طريق النمو، 
وذلك بفضل الوالء والتعاون 
ال���ذي يكن���ه موظفونا جتاه 
الشركة وعمالئنا املنتشرين 

في املنطقة«.

أعلنت ش���ركة سباش���يال للمؤمترات عن 
عزمها تنظيم مؤمتر الكويت الثاني للفحوصات 
الالإتالفية خالل الفترة من 13 – 14 ديس���مبر 
2010، وبهذه املناسبة قال د.محمد العنزي ان 
الفحوصات الالإتالفية أصبحت موضوعا فنيا 
وهندسيا غاية في األهمية، حيث تلعب اليوم 
دورا حيويا وحساسا في ضمان قيام املكونات 
الهيكلي���ة والنظم بوظائفه���ا على أكمل وجه، 
ويقوم فنيو ومهندسو الفحوصات الالإتالفية 
بتحديد وتنفيذ الفحوصات التي حتدد وتبني 
خصائص أحوال املواد وعيوبها التي ميكن أن 
تؤدي إلى وقوع حوادث الطائرات وغرق السفن 
وتعطل املفاعالت وانفجار اخلزانات وأنابيب 

النفط وغير ذلك.
وأضاف أن أهمي���ة الفحوصات الالإتالفية 
تتمثل في كشفها ألي أخطاء في تنفيذ العم����ل، 
والصيانة املسبقة للمنشآت واألنابيب النفطية 

م���ن دون تعطي���ل للعمل أو تقلي���ل ملعدالت 
اإلنتاجية.

وأشار الى أن حجم اإلنفاق على الفحوصات 
الالإتالفية التي تكتش���ف العيوب قبل تعطل 
املنشآت في منطقة اخلليج يبلغ نحو 800 مليون 
دوالر، وتنفق على ش���راء األجهزة واخلدمات 
واخلبراء املتخصص���ني في مجال الفحوصات 
الالإتالفية التي تلعب دورا حيويا في صناعة 
النف���ط والغاز والبتروكيماوي���ات، والطيران 

واملستشفيات والعديد من القطاعات.
وأكد أن الفحوصات الالإتالفية مهمة للكويت، 
إذ توفر حلوال لتفادي تعطل املنشآت واكتشاف 
العيوب قبل حدوثها مع استمرار تقادم منشآت 
البنى التحتية في ظروف جوية بالغة القسوة، 
داعيا اجلهات احلكومية والنفطية لدعم املؤمتر 
من خالل املش���اركة وتقدمي أوراق عمل إلبراز 

التجارب الناجحة.

أعلنت »ميد«، املزود للمعلومات 
االقتصادية في الشرق األوسط، 
عن أسماء األعضاء الستة للجنة 
حتكيم الدورة األولى من جائزة 
جودة املشاريع 2010، والذين مت 
اختيارهم من جمعيات املهندسني 
في جمي����ع دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وتضم جلنة التحكيم كال من: 
رئيس جمعية املهندسني البحرينية 
عبد املجيد القصاب، واألستاذ في 
جامع����ة الكويت وعضو جمعية 
املهندسني الكويتية ود. مطر علي 
العام جلمعية  املطيري، واألمني 
املهندسني العمانية وم. سليمان 
الهذيلي، ورئيس جمعية املهندسني 
القطرية م. أحمد جاسم اجلولو، 
العام للهيئة السعودية  واألمني 
للمهندسني غازي األحمدي، ومدير 
إدارة التراث العمراني في بلدية 

دبي م. رشاد بوخش.
التحكيم  وس���تعتمد جلنة 
التي تضم خبراء اختصاصيني، 
معايير صارمة لتقييم واختيار 
أفضل املشاريع النوعية، ويتم 
قبول املش���اركات م���ن جميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
حتى 22 يوليو موعد إغالق باب 
التس���جيل لهذه اجلوائز وذلك 

عبر املوقع اإللكتروني: 
www.meedawards.com

وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
جائزة ميد جلودة املشاريع إدموند 
أوس����وليفان: »يسعدنا أن نعلن 
عن أعض����اء جلنة التحكيم التي 
تضم نخبة من أبرز املتخصصني 
امللتقى  واألعضاء املستقلني من 
اخلليجي للهندس����ة وجمعيات 

املهندسني. وستجمع جلنة التحكيم 
مجموعة متميزة من اخلبراء بهدف 
تسليط الضوء على أهم املشاريع 
كل في دولته، كما سيبرز أعضاء 
التحكيم أفضل املمارسات  جلنة 
املعتمدة في املشاريع املشاركة«. 
وأضاف: »ال تهدف اجلوائز إلى 
التعريف باملباني الهامة وحسب، 
وإمنا إلى تس����ليط الضوء على 
البنية التحتية واالبتكارات وذلك 
لدورها الهام في إعمار مجتمعات 
الدول اخلليجية، كما تركز اجلائزة 
على التفاصيل الدقيقة باإلضافة 
إلى اخلطوط العريضة في املشاريع 

املنجزة«. 
من جانبه، ق����ال األمني العام 
جلمعية املهندس����ني العمانية م. 
س����ليمان الهذيلي: »يسعدني أن 
أشارك في عضوية جلنة التحكيم 
لهذه اجلائزة املرموقة. وال شك أن 
هناك العديد من املشاريع املتميزة 
التي مت إجنازها مؤخرا في املنطقة 
التقدير والتكرمي،  وتستحق كل 
ومن شأن مثل هذه اجلوائز حتفيز 
قيادات قطاع اإلنشاءات للنظر في 
رفع معايير القطاع من خالل تكرمي 

أفضل معايير األداء املعتمدة«. 
وتعد جوائز جودة املشاريع 
2010 مبثابة مبادرة عاملية لدعم 
أفض����ل املمارس����ات ف����ي قطاع 

اإلنشاءات في املنطقة.
كما تهدف إلى الترويج للقيم 
التي تسهم في خلق البيئة األفضل 
لتعزيز األعمال والقطاع عموما، 
باإلضافة إلى اجلوانب االجتماعية 

والثقافية.
كما س����تمنح جائ����زة »ميد« 
جلودة املش����اريع للفائز األبرز 

من ب����ني الفائزين، باإلضافة إلى 
جائزة »أفضل إجن����ازات العام« 
ألحد األفراد من أصحاب اإلجنازات 
الهامة الذين أسهموا في تطبيق 
أفضل املمارسات في العام املاضي 
وعمل����وا عل����ى تعزي����ز معايير 
قطاع اإلنشاءات وترسيخ أفضل 

مستويات اجلودة.
وتتضمن اجلوائز 11 فئة تشمل: 
»أفضل مش����روع للنفط والغاز 
للعام«، و»أفضل مشروع صناعي«، 
و»أفضل مشروع للكهرباء وحتلية 
املياه«، و»أفضل مشروع ملعاجلة 
املياه«، وأفضل مشروع للسياحة 
والترفيه«، و»أفضل مشروع للنقل 
واللوجستيات«، و»أفضل مشروع 
للط����رق«، و»أفضل املش����اريع 
املختلط����ة«، و»أفضل مش����روع 
اجتماعي«، و»أفضل مشروع بناء«، 
و»أفضل املشاريع املستدامة« للعام 

.2010
وستركز معايير اجلائزة على 
جوانب مح����ددة ترتبط بتطوير 
وتنفيذ املش����اريع ف����ي كل فئة. 
وسيبحث أعضاء جلنة التحكيم 
عن مناذج وتفاصيل املشاريع في 
مجاالت أساسية تتعلق باجلدوى 
االقتصادية واالجتماعية، والعمارة 
والتصميم، والهندسة، واملعايير 
اإلنش����ائية، وإدارة املش����اريع، 
والتأثيرات البيئية، واالستدامة، 
وستتميز عملية التقييم بالصرامة 
والش����فافية، مع االهتمام بشكل 
الس����ابقة،  خ����اص باجلوان����ب 
وستحرص »ميد« في هذا السياق 
على التأكد من صحة املعلومات 
التي س����تقدمها الش����ركات ومن 

وضوحها ودقتها.

تشرف عليها الجمعية اإلقليمية الخليجية للمهندسين 

..وتكرمي من الصقر ألحد الفائزين عصام الصقر مكرما الفائزين في برنامج »فكر للوطني«

الصقر متوسطا املوظفني املكرمني في برنامج »فكر للوطني«

دول االحتاد األوروبي تتجه لتحقيق منو في ناجتها احمللي بنهاية 2010

تقـرير


