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علي الغامن

جمال عمران

أك���د رئيس غرف���ة جتارة 
وصناعة الكوي���ت علي ثنيان 
الغ���امن ان الغرف���ة ومنذ عام 
1995 تدع���و الى تطوير قانون 
املناقص���ات العام���ة في ضوء 
الفعلي���ة والتطورات  التجربة 
االقتصادية والتقنية، وقد قدمت 
مذكرات بهذا الصدد الى مجلس 
األمة في ابريل 1995 واغسطس 
1997 وم���ارس 2004 وأكتوبر 
2010، كما تقدمت في ابريل 2008 
مبذكرة حول املوضوع ذاته الى 

جلنة املناقصات املركزية.
وأض���اف الغامن في معرض 
رده على سؤال صحافي حول 
دور غرفة التجارة في مناقشة 
مشروع قانون املناقصات العامة 
املقدم من احلكومة، وتناقش���ه 
حالي���ا جلنة الش���ؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية، أنه في 
أواخر س���بتمبر املاضي، تلقت 

أعلن���ت ش���ركة بروميديا 
العاملي���ة ان مؤمتر ومعرض 
الثان���ي لتكنولوجيا  الكويت 
املختبرات سيفتتح غدا حتت 
العامة  رعاية وزي���ر الصحة 
د.ه���ال الس���اير، وتس���تمر 
أنش���طته ملدة يوم���ن، وهو 
الذي ترعاه ش���ركة  املعرض 

التقدم التكنولوجي.
وأع���رب مدير التس���ويق 
واإلعام في بروميديا، جمال 
عمران، عن سعادته مبشاركة 
بنك ال���دم بحمل���ة تبرع في 
املع���رض املصاحب للمؤمتر، 
الى  املواطنن واملقيمن  داعيا 
التبرع بالدم، ومشيرا الى ان 
الكويتية  التمري���ض  جمعية 
تق���وم بقي���اس ضغ���ط الدم 
ونسبة الس���كر للراغبن من 
الزائرين، وتع���رض جمعية 
القل���ب توعيته���ا للمواطنن 
واملقيم���ن، مؤك���دا ان املجال 
مفتوح للتبرع والفحوصات، 
طيلة فترة املعرض من الساعة 
التاسعة صباحا وحتى اخلامسة 

مساء.
وقال عم���ران في تصريح 
صحاف���ي ان املؤمتر يحتوي 
على أوراق علمية هامة، يقدمها 
نخبة من أكفأ العلماء واخلبراء 
احمللين والعاملين، مشيرا الى ان 
جدول احملاضرات يشمل تنوعا 
حيويا في صناعة املختبرات، 
الفت���ا ال���ى ان املختبرات وما 

الغرف���ة قام���ت  أن  وب���ن 
العدي���د من  آراء  باس���تقصاء 
الشركات األكثر نشاطا وخبرة 
في هذا املج���ال ثم عكفت على 
دراس���ة ه���ذه اآلراء في ضوء 
اعتبارات املصلحة العامة، وحفظ 
املال العام، وكفاءة األداء، وعدالة 
وشفافية اإلجراءات، وبتاريخ 
19 اكتوبر املاضي ارسلت ردها 
الى مجلس االمة بصيغة مذكرة 
ضافية في هذا الصدد، مشيرا الى 
ان الغرفة اذ تشكر جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية على اهتمامها 
باالطاع على وجهة نظر الغرفة 
في هذا املوضوع بالغ االهمية، 
فإنها تأمل ان تنال مذكرتها ما 
تستحق من اهتمام، وما تعكسه 
من جهد وآراء موضوعية تستند 
إلى اخلبرة واملعايشة اليومية، 
وتعتمد منظور الكفاءة والعدالة 

والشفافية.

املعدات في املعرض املصاحب 
انها فرصة  للمؤمتر، مؤك���دا 
لالتقاء وجها لوجه مع املصنعن 
ومقدمي اخلدمات واملؤسسات 
احلكومية واألهلية والشركات 
اخلاصة واجلامعات، وتوطيد 
عاقات استثمارية طويلة األجل 
م���ع املس���تثمرين والزائرين 
لهذا الس���وق املتنامي خاصة 
في ال���دول النامية واملتطلعة 
الى الدخول في مصاف الدول 
املتقدمة تكنولوجيا، مضيفا ان 
هذا احلدث يبرز مكانة وأنشطة 
تلك اجلهات املشاركة واملرتقب 
رعايتها ومشاركتها في املعرض 

العاملي على ارض الكويت.
وأشاد عمران بدعم وزارة 
الصحة وعلى رأس���ها د.هال 
الساير، لدعم جهود الشركات 
الوطني���ة اخلاصة التي تقوم 
امللتقيات  بتنظيم مثل ه���ذه 
العلمية والتي تسهم في االرتقاء 
بامله���ن التي تص���ون صحة 
اإلنسان ومنها املختبرات، مشيرا 
الى ان شركة بروميديا ال تنظر 
املادي  الكسب  الى  بالضرورة 
ولكن تنظر أكثر الى االرتقاء 
بصناع���ة تنظي���م املؤمترات 
الهادف���ة، إميانا منها بأن هذه 
الواجهة  الصناع���ة تعتب���ر 
احلضارية للدول التي تتطلع 
الى النضوج العلمي واللحاق 
برك���ب التق���دم التكنولوجي 

عامليا.

الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
كتابا م���ن رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، يتضمن رغبة 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بالتعرف على مرئيات وماحظات 
الغرفة حول مش���روع قانون 

املناقصات العامة.

واكبها من تكنولوجيا متاحقة 
من أهم الصناعات التي تدخل 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
في جميع أوجه أنشطة احلياة، 
وميثل هذا احلدث أهمية كبرى 
كونه يأتي في ظل مستجدات 
وأعمال جتري على قدم وساق 
ملزيد من االكتشافات املتاحقة 
لهذه الصناعة، مبينا ان احلدث 
يغطي مجموعة من املواضيع 
املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا 
املس���تخدمة ف���ي اخلدم���ات 
أملختبري���ة وإداراتها وعلوم 
اجلودة والتدريب، وستتوافر 
الفرصة للعلم���اء والتقنين 
للكشف عن احدث املعلومات 

التحليلية في تلك الصناعة.
وأكد عمران الفرصة الكبيرة 
التي يوفرها املعرض للشركات 
احمللية والعاملية لعرض احدث 

أكد مواصلتها تقديم مرئياتها منذ 15 عاماً حتى اآلن

يقام برعاية وزير الصحة وتستمر أنشطته يومين

الغانم: الغرفة تقدمت بخمس مذكرات 
لتطوير قانون المناقصات العامة

عمران: افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت 
الثاني لتكنولوجيا المختبرات غدًا

بسبب إعادة توزيع األصول في بداية العام

»الوطني«: التقلب سمة أسواق العمالت في يناير 

»دينار ستاندرد«: 6 شركات كويتية 
ضمن أفضل 100 مؤسسة إسالمية عالمية لـ 2010

ضمت قائمة أفضل 100 ش���ركة إسامية عاملية لعام 
2010 أعدتها »دينار س���تاندرد« شركة اإلعام واألبحاث 
واالستشارات املتخصصة ست شركات كويتية منها ما 
هو حكومي ومنها م���ا هو خاص. وجاءت في املرتبة 4 
من القائمة شركة النفط الكويتية وهي شركة حكومية 
للطاقة. واحتلت شركة زين لاتصاالت في املرتبة 28. 
وشركة أجيليتي املرتبة 38 وشركة محمد اخلرافي وأوالده 
املرتبة 60. وشركة البترول املستقلة في املرتبة 81 وبيت 

املال الكويتي في املرتبة 100 واألخيرة.
كما ضمت القائمة ثماني ش���ركات إماراتية تنوعت 
تخصصاته���ا ب���ن الطاق���ة والنقل واخلدم���ات املالية 

واملرافق.
وجاء في التقرير الذي أعدته املؤسسة اإلعامية التي 
تتخذ من نيويورك مقرا لها أن ش���ركة بترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك( احتلت املرتبة التاس���عة في القائمة. 
وبلغ منو الشركة اإلماراتية احلكومية العاملة في قطاعي 
النفط والغاز -43.66% في عام 2009. وجاءت في املرتبة 
ال� 15 »مجموعة اإلمارات« الشركة احلكومية العاملة في 

قطاع الطيران مبعدل منو بلغ %0.38.
وجاءت شركة اإلمارات لاتصاالت )اتصاالت( العاملة 
في قطاع خدمات االتصاالت في املرتبة 27 حيث بلغ معدل 
منوها 5.01%. وفي املرتبة 39 جاءت مجموعة إي تي إيه 

� أسكون وهي شركة خاصة ذات أنشطة متعددة. وجاء 
بنك اإلمارات دبي الوطني وهو مؤسس���ة مالية مدرجة 
تعمل في قطاع التمويل في املرتبة 53، حيث بلغ معدل 
منوه في 10.75%. وفي املرتبة 55 جاءت شركة أبوظبي 
الوطني للطاقة )طاقة( وهي مؤسس���ة للمرافق العامة 
مدرج���ة تعمل في قطاع الكهرباء واملاء وبلغت نس���بة 

منوها %0.29.
وجاءت طيران االحتاد وهي ش���ركة حكومية تعمل 
في مجال النقل اجلوي في املرتبة 92 بنسبة منو بلغت 
29.15%. وفي املرتبة 93 جاءت موانئ دبي العاملية وهي 
ش���ركة مدرجة تعمل في مجال الش���حن البحري وبلغ 

معدل منوها -%10.78.
وضمت القائمة 13 شركة من السعودية وإيران متثلت 
ب� 8 ش���ركات. أما البلدان األخ���رى املمثلة فهي اجلزائر 
وبروناي ومصر وكازاخستان واملغرب والنيجر وعمان 
وباكس���تان وقطر وس���ورية. وهناك شركتان فقط من 
القائمة مدرجتان في قائمة »فورتشن« 500 وهما شركة 

سابك السعودية وكي او سي التركية.

الشركات السعودية

سجلت الشركات السعودية حضورا الفتا في القائمة 
ب� 13 ش���ركة من أصل أفضل 100 شركة إسامية عاملية. 

ومن أهمها جاءت الش���ركة العربية السعودية للبترول 
)أرامكو( في املرتبة األولى من القائمة. والشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابيك( وهي شركة مدرجة غير 
حكومية وجاءت في املرتبة 11 وشركة االتصاالت السعودية 

وهي أيضا شركة مدرجة وجاءت في املرتبة 13.
وشركة س���عودي اوجيه في املرتبة 29 وهي شركة 
خاصة متخصصة في خدمات البناء. وش���ركة الكهرباء 
السعودية وهي ش���ركة مدرجة وجاءت في املرتبة 36. 
ومجموعة سافوال في املرتبة 52 وهي شركة مدرجة تعمل 
في صناعة املواد الغذائية. والبنك التجاري الوطني في 
املرتبة 73 وهو مؤسس���ة حكومية تعمل في الصيرفة 
التجارية. وشركة الراجحي للصيرفة واالستثمار وهو 

مؤسسة مدرجة في املرتبة 85.

قطر وعمان ومصر

وكان لل���دول العربية األخرى نصي���ب من القائمة. 
فمن قطر جاءت شركة قطر للبترول في املرتبة 7 وهي 
ش���ركة حكومية للطاقة. ومن عمان جاءت شركة عمان 
لتطوير النفط في املرتبة 32. ومجموعة سعود بهوان 

2 في املرتبة 75.
ومن مصر جاءت 4 ش���ركات ومنها الش���ركة العامة 

للبترول وهي شركة حكومية للطاقة في املرتبة 30.

تذبذب الدوالر أمام سلة العمالت خالل االسبوع املاضي

قال بنك الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي حول تطورات 
األسواق العاملية، ان أسواق األسهم 
وصرف العمات والسندات سجلت 
ارتفاعات طفيفة منذ بداية يناير 

.2011
وأشار »الوطني« الى أن هذه 
األسواق التزال تتحرك بعصبية 
ودون اجتاه واضح، حيث ينبغي 
على املستثمرين توخي احليطة، 
حيث كان يناير هو شهر اتسمت 
فيه األس���واق تقليديا بالتباين 
باعتباره ميثل مرحلة موسمية 
قوية يقوم مديرو األصول خالها 
بإعادة توزيع األصول في بداية 
السنة، مما مثل أحد األسباب التي 

تقف وراء ارتفاع األسعار.
وجاء ارتفاع اليورو خال األيام 
العشرة املاضية ليعكس اعتقاد 
األسواق أن السياسين األوروبين 
سيتخذون كل ما يلزم من خطوات 
إلنقاذ العملة، ولهذا السبب يبدو 
أن املخاوف م���ن انهيار اليورو 
أخذت بالتاشي، وقد بدأ اليورو 
األس���بوع عند مستوى 1.3590 
دوالر وانخفض إلى 1.3536 دوالر 
وهو أدنى مستوياته لألسبوع قبل 

أن يقفل على 1.3608 دوالر.
أما اجلنيه االسترليني فقد بدأ 
األسبوع قويا عند مستوى 1.5993 
دوالر لكنه انه���ار يوم الثاثاء 
حن ج���اءت أرقام الناجت احمللي 
اإلجمالي املعلنة مخيبة لآلمال، 
ليهبط إلى 1.5750 دوالر وأقفل 
في نهاي���ة التداول يوم اجلمعة 

على 1.5861 دوالر.
أما الفرنك السويسري فقد شهد 
تداوالت عند مستوى 0.96 دوالر 
في بداية األسبوع وأقفل وهو في 
وضع أقوى عند مستوى 0.9418 
دوالر مساء يوم اجلمعة، وأما الن 
الياباني فقد شهد أسبوعا حافا 
بالتقلب���ات وعزز موقفه ليصل 
إلى 81.96 ينا/دوالرا قبل أن تعلن 
وكالة تصنيف االئتمان ستاندرد 
أند ب���ورز يوم اخلميس خفض 
التصنيف االئتمان���ي لليابان، 
وللمرة األولى منذ 9 س���نوات، 
إلى- AA مع ثبات نظرة الوكالة 
بالنسبة للتوقعات املستقبلية، 
اليابانية في  العملة  أقفلت  وقد 
نهاي���ة التداول مس���اء اجلمعة 

متراجعة إلى 81.10 ينا/دوالرا.
وأشار »الوطني« الى انه في 
هذه األثناء رفع مجلس االحتياط 
الفيدرالي بحذر توقعاته بالنسبة 
للنم���و وأبق���ى برنامج ش���راء 
األصول الذي يديره املجلس عند 
مس���توى 600 مليار دوالر بعد 
أول تصويت باإلجماع يش���هده 
املجلس منذ س���نة 2009، وكان 
التغيير األهم ف���ي البيان الذي 
أص���دره املجلس هو اإلش���ارة 
إلى ارتفاع أسعار السلع، حيث 
قالت اللجنة الفيدرالية للسوق 
املفتوحة، وهي اجلهة املسؤولة 
عن حتديد أسعار الفائدة: "على 
الرغم من االرتفاع الذي شهدته 
أسعار السلع، التزال التوقعات 
الطويل بالنس���بة  امل���دى  على 
للتضخم كما كانت في املاضي، 
بل إن مؤشر التضخم األساسي 
اليزال مييل إلى االنخفاض، ولعل 
التصريح يعني أن مجلس  هذا 
الفدرالي يريد اإلقرار  االحتياط 
بارتفاع الضغوط التضخمية على 
املستوى العاملي، لكنه يقول إن من 
غير املرجح أن يؤدي هذا االرتفاع 

على سعر الفائدة املعياري عند 
مستواه احلالي وجتميد برنامج 

التحفيز.
وسجل اقتصاد اململكة املتحدة 
وبشكل غير متوقع أكبر تقلص 
له منذ أكثر من سنة خال الربع 
األخير من سنة 2010، حيث تراجع 
نش���اط البناء وعملت انخفاض 
درجات احلرارة في شهر ديسمبر، 
والتي كانت األبرد منذ 100 سنة، 
على إعاقة أنشطة اخلدمات وحركة 
التجزئ���ة، األمر ال���ذي أدى إلى 
انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي 
بنسبة 0.5% بعد ارتفاع بلغ %0.7 

في ربع السنة السابق.
فيما سجل املؤشر األهم لثقة 
املس���تهلكن، وهو املؤشر الذي 
يراقبه املعنيون بأوضاع السوق 
بأكبر اهتمام، »هبوطا مذها« في 
شهر يناير مع بدء تطبيق رفع 
ضريبة القيمة املضافة، حسبما 
أفادت مجموع���ة »جي أف كيه 
نوب« ألبحاث السوق، ويبدو أن 
املذاق األول إلجراءات التشدد املالي 
كان له أوسع األثر على املستهلكن 
الذين تأثرت ثقتهم بشأن االقتصاد 
بشكل بالغ السلبية، فخسر املؤشر 
الرئيسي للتفاؤل 8 نقاط ليهبط 
إلى -29 درجة، وهو أدنى مستوى 

له منذ شهر مارس 2009.
قامت ستاندرد آند بورز يوم 
اخلمي���س بتخفيض التصنيف 
االئتمان���ي لليابان للمرة األولى 
منذ 9 سنوات إلى- AA  مع ثبات 

التوقعات بالنسبة للمستقبل.
الذي  الرئيسي  وكان السبب 
أوردت���ه وكال���ة التصنيف لهذا 
التخفيض هو استمرار االنكماش 
والتركيبة السياسية التي تضعف 
اجلهود املبذولة لتخفيض عبء 
الدين العام، وقالت ستاندرد آند 
بورز أيض���ا إن احلكومة تفتقر 
إلى »استراتيجية متماسكة« في 

مواجهتها للدين العام.
ف���ي غضون ذل���ك، رفع بنك 
اليابان توقعاته بالنسبة للنمو 
االقتصادي للس���نة حتى نهاية 
شهر مارس وتوقع ارتفاع معدل 
التضخم بع���د أن يؤدي ارتفاع 
الطل���ب اخلارج���ي إل���ى زيادة 
السلع،  الصادرات ورفع أسعار 
وقد صرح حاكم البنك املركزي، 
ماس���اكي ش���يراكاوا في مؤمتر 
صحاف���ي بعد أن ق���رر مجلس 
النمو  البنك رفع توقعات  إدارة 
االقتصادي إلى 3.3% من 2.1%: »من 
احملتمل أن يخرج االقتصاد من 
حالة االنكماش قريبا ويستأنف 
مسيرة التعافي بشكل معتدل«.

إلى ارتفاع مستمر ألسعار السلع 
في الواليات املتحدة لتصل إلى 
مستوى يتطلب تشديد السياسة 

النقدية من قبل املجلس.
في غضون ذلك، بدأت بعض 
عامات االس���تقرار تظهر على 
قطاع العقار السكني في الواليات 
املتحدة، فقد جاءت مش���تريات 
املساكن اجلديدة في أميركا أعلى 
مما كان متوقعا في شهر ديسمبر 
وبلغت 329.000 وحدة مقارنة 
ب���� 300.000 وه���و الرقم الذي 
أجمعت عليه توقعات السوق، 
وكذلك ارتفعت مبيعات املساكن 
القائمة بنسبة 2%، وهي نسبة 
تفوق ما كان متوقعا، ويأتي هذا 
األداء بعد ارتفاع بلغ 3.1%، بعد 

التعديل، في الشهر السابق.
البيان���ات  بينم���ا ج���اءت 
الت���ي أعلنت في  االقتصادي���ة 
الفترة  ف���ي  الوالي���ات املتحدة 
األخي���رة متباين���ة، حي���ث بدأ 
األسبوع باإلعان عن أن مؤشر 
ثقة املس���تهلكن ارتفع في شهر 
يناير ب� 7.3 نقاط ليصل إلى 60.6 
نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته 
منذ شهر مايو 2010 بينما ارتفع 
وبشكل غير متوقع عدد املطالبات 
اجلديدة بالتعويض عن فقدان 
الوظائف نتيجة الستمرار عمليات 
االس���تغناء عن العاملن، وجاء 
هذا التط���ور ليلقي ظاال قامتة 
على االقتصاد، حيث ارتفع عدد 
املطالبات التي تقدم للمرة األولى 
ب���� 51.000 مطالب���ة ليصل إلى 
454.000 خال األسبوع املنتهي في 
22 يناير. وأخيرا، تسارع نشاط 

الربع  االقتصاد األميركي خال 
األخير من سنة 2010 مستفيدا من 
أكبر ارتفاع في اإلنفاق االستهاكي 
منذ ما يزيد عن أربع س���نوات 
ومدعوما بارتفاع الصادرات، فقد 
سجل الناجت احمللي اإلجمالي منوا 
مبعدل 3.2% سنويا خال الفترة 

من أكتوبر إلى ديسمبر.

اقتصادات منطقة اليورو

ب���دأ ي���وم الثاث���اء املاضي 
تطبيق تسهيات االستقرار املالي 
األوروبي بإصدار أول سندات دين 
مدتها خمس س���نوات بعروض 

جتاوزت 20 مليار يورو.
وأحملت الصحافة اإلسبانية 
إلى أن احلكومة ستساهم ب� 20 
مليارا، وعبرت عن األمل في أن 
يساهم القطاع اخلاص أيضا في 
ضخ رؤوس األموال في االقتصاد، 
وصرحت وزيرة املالية اإلسبانية 
إلينا سلغادو، بأن بنوك االدخار 
اإلسبانية سيكون أمامها 7 أشهر 
لتحسن أوضاعها الرأسمالية من 
خال عمليات االكتتاب اخلاص 
وإال فإن احلكومة س���يحق لها 
إخضاعها للسيطرة احلكومية، 
وأخيرا، أعلن صندوق إعادة هيكلة 
بنوك التوفير اإلسباني عن خطط 
إلصدار جديد لسندات الدين في 
خطوة تهدف الختبار مدى اهتمام 
القطاع اخلاص باالس���تثمار في 

بنوك االدخار اإلسبانية.
في االجتماع السنوي للملتقى 
االقتص���ادي العاملي املنعقد في 
دافوس، استبعد رئيس الوزراء 
اليوناني، باباندري���و، احتمال 

تقصير اليونان في تسديد ديونها 
أو إع���ادة هيكلتها، لكنه ذكر أن 
حكومته تتوقع توس���يع ديون 
اإلنقاذ التي قدمها االحتاد األوروبي 
وصن���دوق النقد الدولي وكذلك 
الفائدة عليها.  تخفيض س���عر 
وأضاف أنه يأمل في عودة اليونان 
إلى سوق رأس املال في أقرب وقت 

ممكن هذه السنة.

المملكة المتحدة

انضم أحد صانعي السياسة 
ببن���ك إجنلترا، مارتن ويل، إلى 
أندرو س���نتانس في التصويت 
لصالح رفع سعر الفائدة خال 
الش���هر اجلاري بينم���ا صرح 
مسؤولون بأن مخاطر التضخم 

قد ارتفعت فعا.
وقال البنك املركزي في محضر 
اجتماع���ه املنعقد يوم 13 يناير: 
»بالنسبة ملعظم األعضاء، تعني 
التطورات األخي���رة أن مخاطر 
التضخم على املدى املتوس���ط 
رمبا تكون قد ارتفعت، لكن اثنن 
من األعض���اء رأيا أن ثمة دالئل 
على أن ارتف���اع املخاطر أصبح 
الكافي لتبرير  بالق���در  واضحا 
رفع الفائدة فورا«، وفي حن أن 
ويل وس���نتانس صوتا لصالح 
رفع س���عر الفائدة ب� 25 نقطة 
أس���اس، كرر أدام بوزن دعوته 
لزيادة قدره���ا 50 مليار جنيه 
)79 ملي���ار دوالر( على برنامج 
شراء السندات الذي تبلغ قيمته 
200 ملي���ار جنيه، بينما صوت 
األعضاء الستة الباقون في جلنة 
السياسة النقدية لصالح اإلبقاء 

»الخليج للتأمين« تناقش طرق وإجراءات 
التأمين على المشاريع تحت اإلنشاء

خالل ندوة تم تنظيمها بالتعاون مع »ميونخ إلعادة التأمين األلمانية«

من اليمني: فليكس فون كراجن ورودولف ستراس وطارق الصحاف وستيوارت كيد وكريستيان بيندل

أعلنت اخلليج للتأمن عن تنظيمها ندوة عن 
التأمينات الهندسية والتي استمرت ملدة ثاثة أيام 
اعتبارا من 17 يناير اجلاري، وذلك بالتعاون مع 
شركة ميونخ العادة التأمن االملانية والتي تعتبر 
من كبرى ش���ركات اعادة التأمن على مس���توى 

العالم.
حيث ناقشت الندوة كل ما يتعلق بالتأمن على 
املشاريع التي حتت االنشاء »التركيب، الصيانة، 
املس���ؤولية املدنية املتعلقة بها«، وكذلك املعدات 
واآلالت املستخدمة في تنفيذ تلك املشاريع، كما 
ألقت الضوء أيضا على التعويضات املترتبة على 
تنفيذ تلك املشاريع وكيفية تناولها، وكذلك سبل 
الوقاية أو احلد منها عن طريق اتباع وسائل االمن 

والسامة اخلاصة بكل مشروع.
وقد حاضر في الندوة من شركة ميونخ العادة 
التأمن كل من ستيوارت كيد، ورودولف ستراس، 
وفليكس فون كراجن، كريس���تيان بيندل، وذلك 
بحضور كبرى ش���ركات املقاوالت واالنش���اءات 
املصنفة ل���دى الكويت، باالضاف���ة الى املديرين 

املعنين بش���ركة اخلليج للتأم���ن، الذين قاموا 
خال الندوة بتوضيح س���بل واجراءات التأمن 
على املش���اريع حتت االنشاء، والصعوبات التي 
تواجه هذه املش���اريع وكيفية التغلب على هذه 

الصعوبات لتحقيق أقصى سبل االمان.
يشار الى أن ش���ركة »ميونخ العادة التأمن« 
تأسس���ت منذ أكثر من 130 عاما، ولديها نحو 40 
ملي���ون عميل في ثاثن دول���ة تعمل بها، وتعد 
واحدة من كبرى شركات اعادة التأمن في العالم، 
اذ حققت صافي ربح ق���دره 1.2 مليار يورو في 

النصف االول من العام 2010.
وتعد عاقة ش���ركة اخلليج للتأمن بش���ركة 
ميونخ ري عاقة طويلة وممتدة منذ س���نوات، 
وقد استطاعت شركة »ميونخ ري« االملانية جتاوز 
الظروف الصعبة التي مر بها العالم من اثر االزمة 
االقتصادية املعاصرة. وتتنوع خدمات الشركة بن 
التأمن على احلياة وتأمينات املمتلكات واحلوادث 
العامة، اعادة التأمن التكافلي، التأمن الصحي، 

ادارة املخاطر.

انخفاض الجنيه المصري ألدنى مستوياته

تراجع أسعار النفط وهبوط شديد للذهب

هبط اجلنيه املصري إلى أدنى مستوياته 
منذ ست سنوات بعد أيام من احتجاجات غير 
مسبوقة ضد احلكومة، وقد مت تداول اجلنيه 

عند مس��توى 5.8450 مقابل الدوالر، وهو 
أدنى مس��توى للعملة املصرية منذ فبراير 

.2005

سجلت أسعار النفط هبوطا هذا األسبوع 
لتقفل عند مستوى 88.17 دوالرا للبرميل في 
غمرة إش��اعات بأن منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوپيك« قد ترفع العرض لتلبية الطلب 

مع بقاء املخزون عند مستويات عالية. 

كما تعرضت أسعار الذهب أيضا النتكاسة 
ش��ديدة وانخفضت إل��ى 1.308 وهو أدنى 
مس��تويات له منذ 3 أش��هر على الرغم من 
ورود تقاري��ر عن طلب ق��وي على املعدن 

األصفر في آسيا.


