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)قاسم باشا(جورج ريتشاني جانب من احلضور الكبير في ندوة »الوطني«  

ريتشاني: األزمة األوروبية ستتواصل في 2011 
وعالجها يتطلب تحرك الحكومات

الكويت تتميز بحماية أكثر من دول المنطقة الرتباط الدينار بسلة من العمالت
عدم نزول سعر برميل النفط عن 90 دوالرًا إجمااًل سيساعد على إيجاد صالبة اقتصادية قوية للدول الخليجية 

الدروس والعبر  االس����تفادة من 
الكثي����رة الت����ي خلفته����ا األزمة 
األوروبية الس����يما منها ضرورة 
الس����عي إلى أن تكون السياسة 
النقدية واملالي����ة موحدة. وقال: 
»خطأ أوروبا الفادح أنها أوجدت 
سياسة نقدية موحدة ولم تنجح 

في توحيد سياستها املالية«. 
واستعرض في مداخلته حول 
»توجهات األس����واق العاملية في 
عام2011« 7 محاور أساسية السيما 
منها أداء األسواق في 2010 وأهم 
الدروس املس����تفادة منها وابرز 
األحداث التي مرت بها أسواق العملة 
والديون السيادية وحرب العمالت 
أخيرا وأوضح في احملور األخير 
ابرز توجهات األسواق  ملداخلته 
العاملية في عام 2011، مشيرا إلى أن 
معدالت االدخار الشخصية ستبقى 
مرتفعة في عام 2011 وتوقع أنه ال 
ميكن حل االختالالت العاملية على 

املدى القصير.
من جه����ة أخرى رأى أن إقرار 
خف����ض الضرائب ف����ي الواليات 
املتحدة واعتماد إجراءات حتفيز 
إضافية قد س����اهم في الوصول 
إلى توقعات أفضل حول السوق 
األميركي، مما ميثل بدوره عامال 
إيجابي����ا الحتم����االت االنتعاش 

الشامل على مستوى العالم. 
وقال ان هذا العام لن يش����هد 
حتركات م����ن قبل البنك املركزي 
األوروبي جتاه أسعار الفائدة التي 
حتوم حول ال����� 1%، الفتا إلى أن 
النقدية قد  السياسة  اجلمود في 
يفسر بان منطقة اليورو مازالت 
تش����هد ضغوط تضخم محدودة 
يصحبها منو بوتيرة معتدلة على 

مستوى بعض دول املنطقة.
ورأى أن األزم���ة األوروبية 
الراهن���ة يتطلب عالجها تدخل 
احلكومات، مش���يرا إلى انه مع 
عدم سرعة التحرك سيظل لدى 
البنك املركزي األوروبي شعور 
التدخل وس���يكون  بض���رورة 
التح���دي الق���ادم للبنك العمل 
على تش���كيل منطق���ة اليورو 
لتكون كيان���ا ماليا واقتصاديا 

أكثر متاسكا.

األوروبية على ارتباطها باليورو قد 
يكون في مصلحة بعض الدول دون 
األخرى لكن ال اعتقد أن تسعى أي 
دولة أوروبية مهما كانت مصلحتها 

الى ذلك.
وأفاد ب����أن ج����زءا كبيرا من 
املساعدات ستكون من طرف أملانيا 
وهذا س����يكون فرصة تاريخية 
ألملانيا لفرض سيطرتها وسلطتها 

على الدول األوروبية.
وتاب����ع: »ما ل����م حتققه عبر 
احلرب العاملي����ة األولى والثانية 
في محاولتها للسيطرة على العالم 
ميك����ن أن حتققه اليوم من خالل 
هذه األزمة التي قدمت إليها على 
طبق من فضة. فاحلكومة األملانية 
عليها أن حتقق املعادلة الصعبة 
بني استغالل هذه الفرصة السانحة 
الش����عب  والضغ����ط احمللي من 

األملاني.
وأوض����ح أن توحي����د العملة 
أق����ل تعقيدا  اخلليجي����ة يعتبر 
م����ن العملة األوروبية لتش����ابه 
االقتصاديات اخلليجية واعتمادها 
على سلعة واحدة وهذا ما يجعل 
فرص االندماج أسهل إضافة إلى 
عوامل أخرى مس����اعدة لكن في 
املقاب����ل االقتصاديات والتركيبة 
االجتماعية للدول األوروبية غير 
متشابهة ومتجانسة حيث هناك 
فوارق شاسعة بني الدول من حيث 
القوة االقتصادية )دول فقيرة جدا 

وأخرى غنية(.
ودع����ا ال����دول اخلليجية إلى 

الكويت، مبررا ذلك بقوله: ان الهدف 
بالنسبة للكويت حاليا تنشيط 
االقتصاد وتنفيذ اخلطة التنموية 

التي أقرتها احلكومة.
ورأى أن أس����عار الفائدة في 
الكويت س����تحافظ على النسبة 
ذاتها لفترة طويلة، مش����يرا إلى 
أنه بالرغم من وجود سلة عمالت 
إال أن الدوالر م����ازال ميثل جزءا 
كبيرا من سلة العمالت الكويتية، 
وهذا سيكون له تأثير من منطلق 
حتركات أس����عار الفوائد بأميركا 
والذي قد يؤثر في حتركات أسعار 

الفوائد بالكويت.
وتابع: »ال اعتقد أن أس����عار 
الفوائد الرسمية في العالم سترتفع، 
مستبعدا ارتفاعها حتى في أواخر 

.»2012

الديون السيادية 

وأكد أن هناك محاوالت كبيرة 
من ال����دول األوروبية لكبح أزمة 
الديون السيادية، مشيرا إلى انه 
كلما اش����تدت األزمة كانت هناك 
فرصة ألملانيا كي تستغل الظروف 
ملصلحتها إليج����اد العالج اما إذا 
كانت هناك مش����كلة ولم يكونوا 
بالصالبة إليجاد حل ملشكلة اليورو 
وتفكيكه فس����تؤثر على أوروبا 

ودول أخرى. 
البنوك  وقال تتعرض بعض 
األوروبي����ة إلى هزات من منطلق 
انكشافاتها على الديون السيادية، 
الفتا إل����ى انه إذا تخل����ت الدول 

في املستقبل قد يسهم في الضغط 
على بعض الدول.

وأك����د عل����ى أن دول اخلليج 
تعرضت إلى حتديات في املاضي 
ومتكنت م����ن جتاوزها والكويت 
من الدول التي تتمتع بأداة مغايرة 
عن ال����دول املجاورة وهي مرونة 
الذي قد مييزها  س����عر الصرف 

خليجيا.
ولف����ت إل����ى أن دول اخلليج 
باعتباره����ا دول مصدرة للنفط 
وعدم نزول س����عر برميل النفط 
عن 90 دوالرا إجماال سيساعد على 
إيجاد صالبة اقتصادية قوية للدول 
اخلليجية حملاربة أي أزمة قد تطرأ 

نتيجة لألزمات األخرى.

اإلنفاق االستثماري 

ورأى ريتش����اني أن اإلنفاق 
االس����تثماري مطلوب سواء على 
العاملي،  أو  املس����توى اخلليجي 
مش����يرا إلى أن الواليات املتحدة 
أدوات  األميركية استخدمت عدة 
وعدة أساليب خللق النمو الصناعي 
وحفزت املستثمر على االستثمار 
في السياس����ة التسهيلية الكمية 
غير املسبوقة محاولة منها لتحفيز 
اخذ املخاطر لدى املستثمر، معتبرا 
ان ه����ذه األدوات مبنزلة جرعات 
لتعاف����ي االقتص����اد عل����ى املدى 
املتوسط واخلروج به من غرفة 

العناية املركزة.
لم يتوقع جورج ريتش����اني 
حتركا ألسعار الفائدة على مستوى 

منى الدغيمي 
مجموع���ة  رئي���س  ق���ال 
االس���تثمارات في بنك الكويت 
الوطني جورج ريتش���اني ان 
املش���اكل االقتصادية لم تنته 
بعد في أوروبا وستتواصل في 
2011 ولعل أبرزها ارتباط الكثير 
البنوك األوروبية بالديون  من 
السيادية التي قد تعرضها إلى 
مشاكل كبيرة الفتا بالقول: »يبقى 
السؤال حول رغبة احلكومات 

األوروبية في إيجاد احلل«.
وأضاف في تصريح صحافي 
على هامش الندوة التي نظمها 
بنك الكويت الوطني أمس حول 
توجهات األسواق العاملية في عام 
2011 أن احلل ليس سهال بالنسبة 
لألزمة األوروبية احلالية وعزا 
ذلك إلى تشابك املصالح والكلفة 
املالية الكبيرة التي قد تتعرض 
لها الدول األوروبية الكبيرة مثل 
أملانيا وفرنسا، مشددا على ان 
عالجها يتطلب حتركا للحكومات، 
واستدرك قائال: »قد تكون هناك 
ممانعة من بع���ض الدول مثل 
أملانيا لتوفير السيولة ملساعدة 
ال���دول األوروبي���ة التي تفتقر 
الى الق���درة املالية للخروج من 

أزمتها«.
الواليات  اقدام  إلى  وأش���ار 
املتحدة على حث املستثمر على 
االس���تثمار في األصول األكثر 
خط���ورة لتنش���يط االقتصاد، 
معتبرا ذلك دورا جريئا ألميركا 
الظ���روف االقتصادية  في ظل 

العاملية.
وقال ان هناك أخطاء كبيرة 
على مستوى السياسات النقدية 
قد تعرض الدول الناش���ئة إلى 
ه���زات م���ع ارتفاع مس���توى 
مع���دل التضخم، مش���يرا إلى 
أن هناك فرصا اس���تثمارية في 
أسواق السندات تبقى كاحدى 
األدوات املتاحة لالستثمار لهذه 

البلدان.

دول الخليج 

دول  أن  ريتش���اني  ورأى 
اخلليج كانت قادرة على حماية 
اقتصادياتها من الكثير من الهزات 
منها معدالت التضخم، مشيرا إلى 
إن الكويت تتميز بحماية أكثر من 
دول املنطقة نظرا ملرونة الصرف 
وارتباط الدينار الكويتي بسلة 

من العمالت.
واض���اف: »في املقابل الدول 
اخلليجي���ة األخ���رى عمالتها 
مرتبطة بالدوالر ودول أخرى 
إنفاقا كبيرا  كالسعودية تنفق 
قد يس���اعد على زيادة معدالت 
ارتفاع  أن  إلى  التضخم«، الفتا 
أس���عار الس���لع ومنها األغذية 
قد يس���اعد اكثر عل���ى ارتفاع 

التضخم.
وق���ال ان تع���رض الدوالر 
األميرك���ي إلى ضغوط تنازلية 

في ندوة نظمها »الوطني« حول توجهات األسواق العالمية للعام الحالي

املختلفة فضال عن قطاع املزارع ب� 103.000 أشخاص، 
وهو رقم يقل عن ال� 150.000 الذي كان متوقعا، ويدل 
على استمرار تزايد أعداد العاملني. وعلى الرغم من أن 
أرقام العمالة جاءت دون املستوى الذي كان متوقعا، 
انخفض معدل البطالة من 9.8% في شهر نوفمبر إلى 
9.4% في ديس����مبر، إال أن هذا االنخفاض ال يدل فقط 
على حتسن سوق العمل، ويعزى في معظمه إلى تقلص 
حجم القوة العاملة، ألن عدد العاملني احملبطني بات 

مرتفعا جدا ورمبا يصل على 1.3 مليون عامل. 
واشار »الوطني« الى تسجيل صناعات اخلدمات 
في شهر ديسمبر أسرع معدل منو لها منذ شهر مايو 
2006، فيما يدل على تسارع عملية التعافي االقتصادي 
في الواليات املتحدة وامتداد هذا التعافي ليشمل قطاع 

اإلنتاج الصناعي. 
وقد ارتفع مؤش����ر معهد إدارة التوريد للقطاعات 
غير قطاع اإلنتاج الصناعي، والذي يغطي حوالي %90 
من االقتصاد األميركي، إلى 57.1 نقطة مقارنة ب� 55.0 
نقطة في نوفمبر، األمر الذي يدل على تسارع وتيرة 
النمو في قطاع اخلدمات، أما قطاع اإلنتاج الصناعي، 
فقد سجل حتس����نا واضحا في شهر ديسمبر، حيث 
ارتفع مؤش����ر هذا القطاع من 56.6 نقطة في نوفمبر 
إلى 57.0 نقطة في ديسمبر. وعلى صعيد اقتصاديات 
منطقة اليورو، اوضح »الوطني« ان منو االقتصاديات 
األوروبية خالل الربع الثالث من السنة كان أدنى مما 
كان متوقعا، حيث عمدت الشركات خالل الفترة املذكورة 
إلى تقليص اإلنفاق في مواجهة أزمة الديون املتفاقمة 
التي كانت دول منطقة اليورو تواجهها، ومت تصحيح 
رقم الن����اجت احمللي اإلجمالي للمنطقة بتخفيضه من 
التقدير الس����باق الذي بلغ 0.4% إلى 0.3%، علما أن 
اقتصاديات دول املنطقة تعتمد على الصادرات خاصة 
بعد أن دفعت األزمة التي عصفت بدول عدة من إسبانيا 
إلى إيطاليا لزيادة إجراءات التقشف، األمر الذي ترك 
أثرا سلبيا على الطلب على السلع االستهالكية وأرغم 

الشركات على تقليص التكاليف. 
جاء ذلك، فيما كان معدل البطالة في بالد اليورو 
عند أعلى مستوياته في شهر نوفمبر، حيث استقر 
عند مس����توى 10.1% وهو األعلى منذ بدء اس����تخدام 
اليورو في س����نة 1999، لكن الت����زال هناك تباينات 
واضحة على هذا الصعيد بني مختلف الدول، والتزال 
هولندا تسجل أدنى مستويات البطالة )4.4%( وتليها 
لوكسمبورغ حيث يبلغ معدل البطالة 4.8%، فالنمسا 
ب� 5.1%، بينما التزال إسبانيا تعاني من أعلى معدالت 
البطالة والذي يبلغ 20.6%. ولم يطرأ أي تغير على 
معدل البطالة في أملانيا، أكبر االقتصاديات األوروبية، 

والبالغ %6.7.
التزال التوقعات على هذا الصعيد قامتة ألنه من 
املتوقع أن تستمر برامج تقليص اإلنفاق تشكل عقبة 
كبيرة أمام أسواق العمل في بالد اليورو حتى نهاية 
عام 2011، خاصة في ال����دول التي تعاني من أوضاع 
اقتصادي����ة حرجة مثل اليون����ان والبرتغال، اللتني 
تتعرضان لضغوط قوية من األسواق لتخفيض حجم 

ديونهما السيادية.

ق���ال بن������ك 
الك�����وي���ت 
الوطن��������ي 
في موج����زه 
االقتصادي األسبوعي حول اسواق 
النقد العاملية ان الدوالر بدأ العام 
2011 من موقع قوي واستطاع خالل 
األسبوع املاضي تعزيز موقعه في 

مواجهة معظم العمالت الرئيسية، مستفيدا من أرقام 
البطالة في كل من الواليات املتحدة ومنطقة اليورو 
وغيرها من املؤش����رات االقتصادية التي كانت أبرز 

محركات أسواق العمالت خالل األسبوع. 
فقد شهد اليورو تداوال هادئا، وفي مطلع األسبوع 
رصدت األسواق محاوالت من قبل العملة األوروبية 
للتقدم على حساب الدوالر لكنها أخفقت في جتاوز 
خط املقاومة عند مس����توى 1.3433دوالر، وتلت ذلك 
موجة بيع كبي����رة للعملة األوروبية انخفضت على 

أثرها لتصل إلى 1.2905 دوالر يوم اجلمعة. 
ومن العوامل الرئيسية لتعثر اليورو تصريح البنك 
الوطني السويس����ري بأنه لن يقبل بعد اآلن سندات 
الدين االيرلندية كضم����ان، وكذلك األرقام اإليجابية 

لسوق العمل في الواليات املتحدة. 
بينم����ا لم يطرأ أي تغير كبير على وضع اجلنيه 
االسترليني خالل األسبوع، فبعد بداية ضعيفة، استطاع 
اجلنيه استرداد بعض خسائره على اثر اإلعالن عن 
أرقام مؤش����ر مديري الش����راء، وبعد أن بدأ األسبوع 
بسعر 1.5612 دوالر، جرى تداول اجلنيه ضمن نطاق 
1.5407- 1.5646 دوالر. وكان لتنامي قوة الدوالر أثر 
مماثل على أداء الني الياباني خالل األسبوع املاضي في 
غياب األخبار واملؤشرات احمللية، فقد بدأ الني صباح 
اإلثنني بس����عر 81.12 ين����ا/ دوالرا وتراجع على مدى 
األس����بوع ليصل إلى 83.68 ينا/ دوالرا يوم اجلمعة 
على أثر اإلعالن عن أرقام س����وق العمل في الواليات 
املتحدة وأقفل في نهاية التداول لألسبوع عند مستوى 

83.15 ينا/ دوالرا. 
واتخذ الفرنك السويس����ري مسارا موازيا ملسار 
العمالت الرئيس����ية األخرى، ومع أن أداءه في مطلع 
األسبوع أوحى بأن العملة السويسرية ستشهد أسبوعا 
هادئا، لكن األيام الالحقة ش����هدت تراجع الفرنك من 
0.9321 دوالر إلى 0.9708 دوالر مقابل الدوالر متراجعا 

عن مستواه مقارنة باألسبوع السابق. 
من ناحية اخرى، وفي أحدث تقرير لها حول العمل 
في القطاع اخلاص، قالت ش����ركة »أيه دي بي« وهي 
إحدى كبريات ش����ركات معاجلة األجور في الواليات 
املتح����دة، انه مت توفي����ر297.000 وظيفة جديدة في 
شهر ديسمبر املاضي، وفوجئت األسواق بهذا الرقم 
الذي يعادل ثالثة أضعاف ال� 100.000 وظيفة جديدة 
التي كان املراقبون االقتصاديون يتوقعون إضافتها 
لالقتصاد، حيث كانت تلك أكبر قفزة على اإلطالق منذ 
بدء نشر هذه البيانات من قبل »أيه دي بي« في سنة 
2000، إال أن عددا من االقتصاديني أبدوا شكوكا حول 
صحة األرقام الكبيرة التي تضمنها تقرير الش����ركة 
حي����ث انهم يعتقدون أن عمليات التوظيف الضخمة 
التي حدثت في ش����هر ديسمبر متت من قبل سلسلة 
محالت البيع بالتجزئة واملطاعم والبارات خالل موسم 
األعياد، وأن الصورة احلقيقية س����وف تتضح بعد 
اإلعالن عن األرقام اخلاصة بشهر يناير.  وبالتوازي 
مع ذلك، أضاف أصحاب األعمال في الواليات املتحدة 
عددا أقل مما كان متوقعا من الوظائف اجلديدة خالل 
الشهر املاضي، فقد ارتفع عدد العاملني في القطاعات 

»الوطني«: الدوالر يكتسب قوة دفع جديدة 
في األسبوع األول من 2011

مستفيدًا من أرقام البطالة في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو

خالل الفترة من 22 يناير إلى 24 مايو 

في كل مرحلة من مراحل مستقبله 
الوظيفي، حي����ث أصبحت رمزا 
ومعي����ارا للتميز واملصداقية في 
املجتمع االستثماري على مستوى 
العالم واصبحت متطلبا أساسيا 
للترقي الوظيفي وزيادة عوائده 
املالي����ة، كم����ا أن منهج ش����هادة 
»احمللل املالي املعتمد« يعمل على 
توثيق معارف املهنيني املختصني 
والتزامهم املهني وتطوير وتعزيز 
معارفهم ومهاراتهم األساسية في 
التخصص االستثماري خاصة في 
إدارة محافظ االستثمار والتقييم 
املالي لألعمال التجارية وتقييم 
األصول، وفهم املبادئ واألسس 
املشتركة في مجاالت العمل بجميع 
أسواق العالم. واوضحت أن قائمة 
املرش����حني للحص����ول على هذه 
الشهادة تشمل العديد من املهنيني 
واحملترفني في مجال االس����تثمار 
وعلى رأسهم: احملللون املاليون، 
رؤساء الشركات، مديرو شركات 
االستثمار، مديرو إدارات االستثمار 
بالبنوك والشركات املساهمة، مديرو 
محافظ االستثمار، واملسؤولون عن 
وضع االستراتيجيات، واملختصون 
في تقييم الش����ركات واألصول، 
واألكادمييون املختصون مبجال 

التحليل املالي واالستثمار. 

توفر لصاحبها العديد من املزايا 
ومنها التواصل مع اآلالف من زمالء 
املهنة من حملة هذه الشهادة في 
جميع مناط����ق العالم. وأضافت 
محسن أن معهد احملللني املاليني 
يركز على التزام املهنيني احلاصلني 
على الشهادة بقواعد وأخالقيات 
املهنة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ 
من لقب »احملل����ل املالي املعتمد« 

وأسلوبه في ممارسة املهنة.
وأشارت محسن إلى أن حامل 
هذه الشهادة يتمتع مبيزة تنافسية 
كبيرة في احلصول على وظيفة 
مرموقة متميزة في أي مكان في 
العالم وجتعله في مصاف الصفوة 

التنفيذي في  كش����فت املدير 
شركة »املستش����ارون العامليون 
لالستشارات االقتصادية واإلدارية 
والتدريب« منال محسن عن بدء 
عقد برنامج مراجعة الشهادة املهنية 
 CFA الدولية »احمللل املالي املعتمد
خالل الفترة من 22 يناير إلى 24 
مايو 2011 نظ����را لإلقبال الكبير 
من جانب املهني����ني العاملني في 
مجال التحليل املالي على االشتراك 
في برنامج املراجعة في املوس����م 
التدريبي 2011 للحصول على هذه 
الشهادة املهنية املعترف بها في 
سوق االستثمار على املستويني 
احمللي والدولي. وأفادت محسن 
بأن شهادة »احمللل املالي املعتمد« 
ينظمه����ا معهد احمللل����ني املاليني 
بالوالي����ات املتح����دة األميركية 
كبرنامج معتم����د دوليا لقياس 
كفاءة احمللل����ني املاليني وتكامل 
معارفهم ويوفر ألصحاب األعمال 
واملستثمرين معايير ومقاييس 
موحدة ومعتمدة دوليا للحكم على 
خبرات ومهارات احملللني املاليني 
واملتخصصني في مجال االستثمار 
والتقييم املالي بغرض رفع كفاءة 
األداء ف����ي مؤسس����اتهم وتعزيز 
أداء محافظهم االستثمارية، كما 
أن عضوية معهد احملللني املاليني 

»المستشارون العالميون« تعقد برنامج مراجعة 
الشهادة المهنية الدولية للمحلل المالي المعتمد 

»المستقبل لالتصاالت« تختتم
دوراتها التدريبية للعام 2010

أعلنت شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت عن اختتام دوراتها 
املكثف����ة للعام 2010  التدريبية 
وعددها 49 دورة تدريبية، قدمها 
محترفون في مختلف املجاالت، 
وق����د تضمنتها دورات خارجية 
عالية املستوى، فضال عن حضور 
وفود شركة املستقبل وشركاتها 
اخلمس التابعة لعدد 11 مؤمترا 
ومعرضا دوليا في برش����لونة 
وهونغ كونغ وباريس واسطنبول 
ودبي وغيرها وذلك ملتابعة أحدث 
إلي����ه التكنولوجيا  ما توصلت 

احلديثة في عالم االتصاالت.
وفي هذا الس����ياق، قال مدير 

التدريب والتطوير الوظيفي في الشركة ضياء أحمد في بيان صحافي 
ان تنفي����ذ هذه البرامج التدريبية جاء: »طبقا للخطة املقررة س����لفا 
والتي ارتكزت على أهمية التزويد باملعارف والعلوم وصقل املهارات 
الالزمة لتطوير املوظفني خصوصا إذا ما صاحب التدريب بيئة صحية 
ميك����ن للموظف أن يطبق فيها ما تدرب عليه، بحيث يصبح ذا قيمة 

مضافة ملؤسسته«.
وكش����ف أن شركة املستقبل العاملية لالتصاالت نفذت خالل العام 
2010 نح����و 49 دورة متنوعة منه����ا 10 دورات خارجية قدمها خبراء 
ومستش����ارون دوليون في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والتنمية 
البش����رية من داخل الكويت وخارجها، ومنه����ا 29 دورة داخلية عن 
طريق مدربي أكادميية املستقبل والذين مت اعدادهم كمدربني من داخل 
الشركة في السنوات السابقة وكذلك من خالل دورات أكادميية نوكيا 
للتدريب والتي ش����ملت 747 متدربا واس����تفاد منها 339 من مديري 
ومهندس����ي وفنيي وإداريي املجموعة وجمي����ع قطاع املبيعات، وقد 
شارك معظمهم في أكثر من دوره تدريبية، وكذلك قام قطاع التدريب 
 Induction �بتنظيم دورات تعريفية بأنش����طة الشركة أو ما يسمى ب
Program وذلك للموظفني اجلدد البالغ عددهم 151 موظفا في شركات 

املجموعة بالكويت ودبي وقطر والبحرين.

منال محسن

ضياء أحمد

التوقعات االقتصادية في 2011
البلدان الناميةالبلدان المتقدمة

ضيق السياسة النقديةانخفاض اسعار الفائدة لفترة طويلة
انخفاض التضخم في الواليات املتحدة واالحتاد 

ارتفاع اسعار الفائدةاألوروبي واالنكماش في اليابان
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انخفاض مستويات الديونتدفقات رؤوس األموال الكبيرة اخلارجية

ارتفاع االحتياطياتارتفاع مستويات الديون
تدفقات رؤوس األموال الكبيرةاحتياطيات قليلة

الضغط في رفع قيمة العملةتباطؤ االنتعاش وازدواجية املخاوف

تقرير

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل
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