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 لقطة جماعية للمشاركني في دورة «زين» التدريبية

 مواطنة هندية متر على أحد اجلسور بالهند وتبدو صورة ترحيبية بالرئيس األميركي باراك أوباما

 فندق «دو  كريون» في باريس

 «زين»: دورة تدريبية لـ ٣٧ قياديًا في مختلف إدارات الشركة
 أعلنت شركة زين أنها كثفت من استثمارها في عناصرها 
القيادية في الفترة املاضية بهدف تعزيز املهارات القيادية 

في صفوفها اإلدارية على مختلف املجاالت.
  وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها وفي إطار تعزيز 
مساعيها في هذا االجتاه قامت بإعداد دورة تدريبية مكثفة 
ألكثر مــــن ٣٧ قياديا على جميع اإلدارات، وذلك بالتعاون 
مع حد البيوت االستشارية املتخصصة في صياغة برامج 

علوم القيادة.
  وذكرت أن هذه املجموعة من القيادات خاضت جتربة 
أكثر من رائعة خالل مدة تنفيــــذ هذا البرنامج التأهيلي، 
الذي ركز علــــى مجموعة من احملاور والتي أبرزها كيفية 
إدارة الذات، واســــتثمار الطاقات البشــــرية للوصول إلى 

أفضل النتائج.
  وقال املدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة نوال 

بورسلي «هناك عالقة ارتباط قوية بني حتقيق إستراتيجيات 
الشــــركات وقدرتها على تنمية مواردها البشــــرية، وهذه 
العالقة بحاجة إلى رؤية قيادية شاملة، وعلى هذا األساس 
تقــــوم زين بصقل مهارات صفوفهــــا القيادية مبا يضمن 

حتقيق هذا املفهوم».
  وأضافت بقولها «هذه الدورات التدريبية تساعد كثيرا في 
بناء وتشكيل الشخصية القيادية مبا يتواءم مع السياسة 
العامة للشركة، ومن ثم فإن زين في بحث مستمر عن كيفية 
بلورة عناصرها البشرية لدعم إستراتيجيتها التشغيلية 

وخطط الشركة للمدى البعيد».
  وأكدت بورسلي أن شركة زين من املؤسسات التي حترص 
على صنع قيــــادات جديدة في صفوف متكاملة ومتوالية 
ذات رؤية إدارية شــــاملة، مبينة أنها حريصة على انتقاء 
العناصر القيادية وتدريبها إلى أن تتسلم املهام األساسية 

التي توكل إليها.
  و أشارت إلى أن إدارة املوارد البشرية تعرف جيدا أن 
جناح اخلطط التشــــغيلية للشركة يعتمد في املقام األول 
على كيفية توظيف عناصرها البشرية وخصوصا قيادات 
الشــــركة وذلك ألنها مســــؤولة عن دفة التوجيه واإلدارة 

لهذه املهارات.
  وأوضحت بقولها «ان هذه اخلطوة تعتبر خطوة أولية 
يتبعها خطوة الحقة تتمثل في كيفية حتقيق املزج الكامل بني 
العناصر الشابة مع الكوادر التي تتمتع باخلبرة املكتسبة». 
وبينت أن شــــركة زين ملتزمة بخلــــق بيئة عمل صحية 
ومنافسة شريفة داخل منظومتها اإلدارية، بهدف ترسيخ 
موقعها احلالي كشركة رائدة في قطاع االتصاالت املتنقلة، 
كاشفة أن الشركة تدعم جهود ومشاريع املوارد البشرية 

التي تصب في هذا االجتاه. 

 لتعزيز مساعيها في االستثمار على مستوى الصفوف القيادية

 القضايا االقتصادية في صدارة جولة أوباما اآلسيوية
 لفتح المزيد من األسواق أمام السلع األميركية

 مستثمرون سعوديون يعتزمون شراء أشهر 
فندق في باريس بنحو ٥٣٥ مليون دوالر

 النقص في المستشارين يدفع بنوكًا إسالمية 
لجهات خارجية للقيام بأعمال الرقابة

 «المقاولون العرب المصرية» 
  تبني مليون وحدة سكنية في العراق

 لندنـ  رويترز: استقر الدوالر قرب أدنى مستوى 
له في ١١ شــــهرا أمام سلة عمالت امس فيما سجل 
الدوالر االســــترالي أعلى مستوى له في ٢٨ عاما 
إذ عززت إجــــراءات مجلس االحتياطي االحتادي 
«البنك املركزي األميركي» لتحفيز االقتصاد اقبال 
املســــتثمرين على املخاطرة. ويركز املستثمرون 
اآلن على البيانات الشــــهرية للوظائف األميركية 
ورجح متعاملون أن يوفر أي ارتفاع مفاجئ في 
األرقام اســــتراحة قصيرة للــــدوالر. واذا جاءت 
البيانــــات ضعيفة فقد متنح قــــوة لالجتاه لبيع 
العملة األميركية. واســــتقر مؤشــــر الدوالر عند 
٧٥٫٩٠ بعد أن ســــجل أقل أداء له في ١١ شهرا عند 
٧٥٫٦٣ اول من أمس اخلميس. وصعد اليورو ٠٫٢٪ 
الى ١٫٤٢٢٢ دوالر وهو مســــتوى ليس ببعيد عن 

أقوى سعر له منذ أواخر يناير الذي سجله أمس 
عند ١٫٤٢٨٣ دوالر. 

  وارتفع الدوالر االسترالي ٠٫٣٪ الى ١٫٠١٧٣ دوالر 
بعد أن سجل أعلى سعر له في ٢٨ عاما عند ١٫٠١٨٣ 
دوالر في وقت سابق من اجللسة. والى جانب امليل 
الكبير للمخاطرة لقي الدوالر االسترالي دعما من 
تصريحات متفائلة للبنــــك املركزي امس. ورفع 
املركزي االسترالي أسعار الفائدة ٢٥ نقطة أساس 
هذا االسبوع إلى ٤٫٧٥٪ لتكون من بني األعلى في 

الدول املتقدمة. 
  واستقرت العملة األميركية أمام الني عند ٨٠٫٧٠ 
ينا لتتخلى عن مكاسب صغيرة مبكرة وتقترب 
من أدنى مستوى لها بعد احلرب العاملية الثانية 

الذي سجلته عند ٧٩٫٧٥ ين. 
 شركة دومينوز تخطط لتأسيس ألف مطعم بيتزا 

  بألمانيا في السنوات العشر القادمة

 القاهرة ـ يو.بي.آي: اتفقت شــــركة مصرية مع 
احلكومة العراقيــــة على القيام ببناء مليون وحدة 
سكنية في مختلف املدن العرقية اضافة الى مشاريع 
اخرى تصــــل كلفتها الى ٤٠٠ مليون دوالر. ونقلت 
صحيفة «االهرام» امس ان إبراهيم محلب رئيس شركة 
«املقاولون العرب» كبرى شركات البناء املصرية قال 
ان الشركة ستقوم ايضا بتطوير شوارع عديدة في 
قلب العاصمة العراقية استعدادا ملؤمتر القمة العربية 
املقرر عقده في بغداد ربيع العام املقبل. وكان محلب 
رافق وزير البترول املصري سامح فهمي في زيارة 
قام بها الى بغداد االســــبوع املاضي في اطار جهود 

مصر للحصول على نصيب من مشاريع اعادة االعمار 
في العراق. وقال محلب ان رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي أصدر تعليماته بتأهيل شركة املقاولون 
العرب للدخول مباشرة في العطاء اخلاص بإنشاء 

مترو أنفاق بغداد ضمن ٨ شركات عاملية.
  من ناحية ثانية، كشفت الصحيفة ان فهمي اتفق 
مع نظيره العراقي حسني الشهرستاني على تكوين 
ائتالفات بني الشركات املتخصصة في مجاالت البترول 
والغاز الطبيعي. وكان الوفد املصري قام بتفقد مقرات 
شركتي انبي وبتروجت للبترول في البصرة والتي 

بدأت اعمالها األسبوع املاضي. 

 برلني ـ كونا: قال القائم بأعمال شركة دومينوز 
األميركية العداد البيتزا وتوزيعها كارسنت فرايغانغ 
ان الشركة تعتزم انشاء الف محل بيتزا في أملانيا على 
مدى السنوات العشر املقبل، مشيرا الى ان اجمالي 
عدد البيتزا الذي اعدته الشركة في املانيا هذا العام 
بلغ ١٥٨ مليون فطيرة. وأكد فرايغانع في تصريحات 
صحافية االقبال الكبير على تناول البيتزا في فصول 
السنة الباردة وفي االيام التي جترى فيها االلعاب 

واملنافسات الرياضية مثل كرة القدم.

  ورأى ان االســــواق االملانية مازالت بحاجة الى 
املزيد من محالت البيتزا، مضيفا ان هذه االســــواق 

تعتبر غير مشبعة بها.
  من جهته، اعلن القائم باعمال شــــركة دومينوز 
في مدينة هامبــــورغ انغو غريتس في تصريحات 
مماثلة عن ان قيمة مبيعات الشركة بلغت ٣١٫١ مليون 
يورو في العام املاضي، متوقعا ان تبلغ مبيعات هذا 
العام ٨٠٫٣ مليون يورو، واعتبر ان االسواق مازالت 

مفتوحة الستيعاب محالت البيتزا.

ـ رويتــــرز: يعهــــد   املنامــــة 
مصرفيــــون في قطــــاع التمويل 
االسالمي بأعمال الرقابة الشرعية 
الى جهــــات خارجية نتيجة عدم 
وجود ما يكفي من املستشارين 
في القطــــاع، لكن هناك منتقدين 
يقولون ان ذلك يؤدي الى تفاقم 
نقص الشفافية في القطاع ويبطئ 
من وتيرة منوه. واستفاد القطاع 
البالغ حجمه تريليون دوالر من 
طفرة نفطية دامت خمس سنوات 
الى أن أثار انهيار القطاع العقاري 
مبنطقة اخلليج في ٢٠٠٨ شكاوى 
من أن كثيرا من ادوات االستثمار 
االسالمية ليست سوى مجرد تقليد 
التقليدية،  للمنتجات املصرفية 
ما يهدد منو القطاع مســــتقبال. 
ويقول منتقدون ان من العوامل 
التي حتــــد ايضا من منو القطاع 
وابتــــكار املنتجات قلة عدد كبار 
املتاحني  املستشارين الشرعيني 
لالنضمام ملجالس الرقابة الشرعية 
بالبنوك االســــالمية، اذ يشــــغل 
بعضهم عضوية ما يصل الى ٨٠ 
مجلسا.وقال جون ساندويك مدير 
الثروات واالصول االسالمية املقيم 
في جنيڤ «في القطاع املصرفي 
ميكن خســــارة صفقــــة في يوم 
واحد».وأضــــاف: اذا لم يتجاوب 
املستشــــارون الشرعيون ونحن 
نعرف انه من املســــتحيل عمليا 
لرجل واحد ان يقوم بهذا الكم من 

العمل فسيعاني اجلميع».
  وبدال من االبقاء على املجالس 
الشــــرعية ذات التكلفة املرتفعة 

واملؤلفة من كبار املستشــــارين 
بدأت البنوك تعتمد بشكل متزايد 
على مؤسسات استشارية تتعامل 
مباشرة مع املستشارين الشرعيني. 
وقال ساندويك: بدال من القلق بشأن 
الزمن الذي يســــتغرقه الرد من 
حفنة من املستشارين املشغولني، 
ســــيتاح لك فريق من احملترفني 
للرد على جميع استشاراتك بشكل 
الطفرة  فوري.وخالل ســــنوات 
سمح املستشــــارون ملؤسسات 
االستثمار باحلصول مقدما على 
رسوم ضخمة مقابل جمع االموال 
لصفقات عقارية، وهو ما يخالف 
مبدأ تقاسم املخاطرة والعائد الذي 
تنص عليه الشريعة االسالمية.
ويقول منتقدون ان مؤسســــات 
االستشــــارات الشرعية لن تقدم 

أي رقابة شرعية حقيقية.
  وقــــال علي خورشــــيد وهو 
مستشار شرعي مقيم ببريطانيا: 
سيكون لدى املنظمة شخص أو 
اثنان لهيكلة املنتج ثم يحصالن 
عل ى موافقة شكلية من ثالثة أو 
اربعة مستشارين شرعيني مقابل 

رسوم وينجزون الصفقة لك.
  وأضاف: بالطبع (إسناد أعمال 
الرقابة الشرعية) في منو ألنهم 
يذهبون للمؤسســــات ويقولون 
اعطني مبلغ كذا وسأعطيك هيكال 
أو فتوى أو مجلســــا على الفور. 
وتعكف هيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسســــات املالية االســــالمية 
ومقرها البحرين حاليا على صياغة 
قواعد لتنظيم حيازات املستشارين 

الشرعيني وعدد املجالس الشرعية 
الواحد  املســــموح للمستشــــار 
باالنضمام اليها. وقال خورشيد 
انه ال يسمح للمستشار الشرعي 
في بريطانيا باالنضمام ســــوى 
ملجلس واحــــد فقط. وفي الوقت 
احلالي تضطلع املجالس الشرعية 
بدور استشاري وال حتاسب على 
قراراتها مثل مجالس االدارات. وقال 
خورشيد: اذا كان املجلس الشرعي 
يتحمل املسؤولية ويحاسب على 
ما يحدث، فال أعتقد ان شــــخصا 
ســــينضم ملثل هذا العدد الكبير 
(من املجالس). ويبدو ان جهات 
تنظيمية مثــــل مجلس اخلدمات 
املالية االســــالمية وهــــو احتاد 
للهيئات املنظمة للتمويل االسالمي 
يســــاورها القلق هي االخرى من 
إســــناد أعمال الرقابة الشرعية. 
ويقول املجلــــس في معياره عن 
الرقابة الشــــرعية: في السنوات 
االخيرة ظهر توجه متزايد نحو 
تكوين مكاتب استشارات شرعية 
تؤدي خدمات التدقيق واملراجعة 
الشــــرعية دون ان تشكل بدائل 
للهيئات الشرعية. وقال مراد أونال 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة فندز 
آت وورك التــــي أجرت بحثا عن 
موضوع املستشارين الشرعيني ان 
املشكلة تزداد تعقيدا من واقع ان 
املستشارين الشرعيني يشغلون 
ايضا عضوية جهات مســــؤولة 
عــــن حتديد املعاييــــر مثل هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية االسالمية.

 باريـــس ـ رويترز: ذكرت 
صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية 
ان مجموعـــة «ســـتاروود 
كابيتال» االستثمارية االميركية 
توشــــك أن تبيع اوتيل «دو 
كريون» أشهر فنادق باريس، 
واحـــــد اشهر فنادق العالم، 
الـــــى مستثمرين سعوديني 
مقابـــــل نحـــو ٢٥٠ مليون 
يـــورو اي ما يعـــادل ٥٣٥٫٦ 

مليون دوالر.
  ونقلـــت الصحيفـــة عن 

مصادر قريبة من الصفقة ان 
املشتري قد يضطر الى إنفاق 
١٠٠ مليـــون يـــورو اضافية 
الذي  الفاخر  الفندق  لتجديد 
يقع قـــرب قصر االليزيه في 

ساحة الكونكورد.
  واضافت الصحيفة انه من 
املتوقع تسليم ادارة الفندق الى 
سلسلة «كمبينسكي» الفندقية 
الفاخرة، ورفضت «ستاروود» 

التعقيب على التقرير.
  وفي حال ابـــرام الصفقة 

فانها ستنهي نزاعا طويال حول 
مستقبل اوتيل «دو كريون» 
ففـــي ابريل قضـــت محكمة 
فرنسية بأن تدفع «جيه جيه 
دبليو» للفنادق واملنتجعات 
١٠٠ مليون يورو لـ «ستاروود 
كابيتال» لتسوية نزاع يتعلق 
بصفقة فاشلة لبيع كريون إلى 

«جيه جيه دبليو».
الفندق عـــام ١٧٥٨    وبني 
كمبنى حكومي أمر بتشييده 

امللك لويس اخلامس عشر. 

 يعود بناؤه لعام ١٧٥٨ في عهد الملك لويس الخامس عشر

 منتقدون يرون أنه يؤدي إلى تفاقم نقص الشفافية في القطاع وبطء وتيرة النمو
 

 «فيس بوك» تطلق خدمة  «أماكن» الدوالر يستقر قرب أدنى مستوى له في ١١ شهرًا
ـ أ.ش.أ:   كاليفورنيا 
أطلقت شــــركة «فيس 
بوك» األميركية، عمالق 
التواصــــل  شــــبكات 
االجتماعــــي في العالم، 

خدمة جديدة تســــمح ملســــتخدمي خدمة «أماكــــن فيس بوك» 
باالســــتفادة من العروض اخلاصة واخلصومــــات من املتاجر 

الشريكة في تلك اخلدمة.
  وستستخدم املطاعم وسالسل البيع بالتجزئة والشركات 
خدمة «عروض فيس بوك» اجلديدة للترويج لنفسها على 
الشبكة االجتماعية من خالل السماح ملستخدمي خدمة «أماكن 
فيس بوك» باملشاركة في العروض اخلاصة والتخفيضات 

في كل مرة يزورون فيها متجرا شريكا في اخلدمة.
  وتتشابه خدمة «عروض فيس بوك» مع اخلدمات األخرى 
التي تقدمها شبكة «فورسكوير»، لكنها تتفوق عليها بفضل 
مســـتخدمي شـــبكة «فيس بوك» البالغ عددهم ٢٠٠ مليون 

مستخدم.
  ومن شركاء «فيس بوك» في خدمتها اجلديدة في املرحلة 
األولى إلطالقها سالسل محالت املالبس «جاب» التي ستهدي 
بنطلونا جينز مجانا ألول ١٠ آالف من مســـتخدمي خلدمة 

«أماكن فيس بوك» الذين يدخلون محالتها.
  كما تعهد شريك آخر وهو سالسل مطاعم «ماكدونالدز» 
بالتبرع بدوالر عن كل إشـــارة مـــكان يتلقاها عبر اخلدمة 
للجمعيات اخليرية املعنية برعاية األطفال.هذا وتتوافر هذه 

اخلدمة حاليا فقط داخل الواليات املتحدة األميركية. 

 واشنطن ـ رويترز: بدأ الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس جولة آسيوية، قال مسؤولون أميركيون 
إنها ســــتركز على اجلهود الرامية لفتح املزيد من 
األسواق أمام السلع األميركية وتعزيز اقتصاد الواليات 
املتحدة.ويتضمن جدول أعمال أوباما بعض القضايا 
االقتصادية، حيث سيبدأها بالهند واندونيسيا وكوريا 
اجلنوبية واليابــــان ويحضر خاللها قمة مجموعة 
العشرين التي تستضيفها سيئول وقمة زعماء آسيا 
واحمليط الهادي في يوكوهاما.ويغادر أوباما متوجها 
الى الهند ويعود الى واشنطن يوم ١٤ نوفمبر. وتأتي 
اجلولة بعد ثالثة أيام من انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس التي عاقب فيها الناخبون حزب أوباما 
الدميوقراطي على املتاعب االقتصادية وارتفاع معدالت 
البطالة.وسيمارس أوباما وفريقه ضغوطا كبيرة خالل 
الزيارة السيما أثناء قمة مجموعة العشرين للحد 
مــــن «االختالالت املفرطة» في االقتصاد العاملي عن 
طريق تشجيع دول مثل أملانيا والصني على تعزيز 
الطلب احمللي وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم 
النمو االقتصادي.ويحذر مسؤولو االدارة األميركية 
من ان املستهلكني األميركيني ال ميكن ان يستمروا 

محركا لنمو االقتصاد العاملــــي وانه يتعني عليهم 
زيادة االدخار. ويسعى أوباما إلى مضاعفة الصادرات 
األميركية ملثليها في غضون خمس ســــنوات.وقال 
اليل برينارد وكيل وزارة اخلزانة للشؤون الدولية 
للصحافيني فــــي البيت األبيض «متتلك الكثير من 
االقتصادات اآلسيوية بالتحديد القدرة على تعزيز 
الطلب احمللي سواء من خالل االستهالك احمللي في 
بعض احلاالت أو االستثمارات الضخمة في البنية 
األساسية في حاالت أخرى أو باألسلوبني معا.وخالل 
أول جولة آسيوية له عام ٢٠٠٩ أعلن أوباما ان الواليات 
املتحدة ســــتنضم الى سبع دول أخرى هي تشيلي 
وبيرو وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا وبروناي 
وڤيتنام للتفاوض على اتفاق اقليمي للتجارة احلرة 
يسمى «الشراكة عبر احمليط الهادي».وعبرت دول 
أخرى مثل اليابــــان وكندا عن اهتمامها باالنضمام 
للمفاوضات لكن األعضاء احلاليني يساورهم القلق 
من ان التحاق عــــدد كبير من الدول قد يعقد هدف 
الوصول الى اتفاق رفيع املستوى لتحرير التجارة في 
اخلدمات والصناعات التحويلية واملنتجات الزراعية 

في املنطقة. 

 تحرك محدود لسعر النفط 

 الذهب يقفز لسعر قياسي جديد والفضة في أعلى مستوى منذ ٣٠ عامًا
 لندن ـ ويترز: ســـجل الذهب مستوى قياسيا 
مرتفعا جديـــدا امس مع زيادة توقعات التضخم 
ومراهنة املستثمرين على مزيد من الضعف للدوالر 
في أعقاب قرار مجلس االحتياطي االحتادي األميركي 

شراء املزيد من السندات احلكومية.
  وقفز سعر الذهب للمعامالت الفورية إلى ١٣٩٧٫٤١ 
دوالرا لالوقية (االونصـــة) مقارنة مع ١٣٩٢٫٢٥ 
دوالرا في اواخر التعامالت في سوق نيويورك، كما 
سجلت العقود االجلة األميركية للذهب للتسليم 

في ديسمبر مستوى قياسيا جديدا بلغ ١٣٩٨٫٠٠ 
دوالرا لالوقية.

  وسجلت الفضة أعلى مستوى لها في ٣٠ عاما 
عنـــد ٢٦٫٨٩ دوالرا لالوقية. وســـجل البالديوم 
٦٩٦٫٥٠ دوالرا لالوقية وهو أعلى مستوى له في 

٩ سنوات.
  من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط بشكل 
محدود من أعلى مستوى لها في عامني امس لكن 
حدت من اخلســـائر موجة جديـــدة من اجراءات 

التحفيـــز االقتصادي في الواليات املتحدة دعمت 
السلع األولية مع تراجع الدوالر.

  ونزل سعر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف 
لتسليم ديسمبر أربعة سنتات إلى ٨٦٫٤٤ دوالرا 
للبرميل بعد أن بلغ ٨٧٫٢٢ دوالرا في وقت سابق 
وهو أعلى ســـعر له خالل التعامالت منذ التاسع 
من أكتوبر ٢٠٠٨. وهبط سعر عقود مزيج برنت 
خام القياس األوروبي لشهر ديسمبر ٢٠ سنتا إلى 

٨٧٫٨٠ دوالرا للبرميل. 


