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تابعة لمنازل تنهي إجراءات بيع عقار بمنطقة الضجيج
وحت�صل منازل للتعمري على � 465.2ألف دينار
بعد �سداد م�ستحقات البنك.
و�أو�ضحت �أن الأثر املايل املتوقع لعملية البيع
حتقيق ربح بقيمة � 531.77أل��ف دينار ،ويتم
�إدراجه يف البيانات املالية لفرتة الربع الرابع
من عام .2016
ومتتلك منازل القاب�ضة  %99.9من �أ�سهم منازل
للتعمري.
ووقعت ال�رشكة يف نهاية دي�سمرب  2016عقد ًا

قالت �رشكة منازل القاب�ضة ،املدرجة ب�سوق
الكويت� ،إن منازل للتعمري التابعة� ،أنهت
�إج���راءات نقل ق�سيمة مبنطقة ال�ضجيج با�سم
امل�شرتي لدى وزارة العدل.
و�أو�ضحت منازل القاب�ضة للبور�صة ،ام�س� ،أنه
مت ا�ستالم �إجمايل القيمة البيعية والبالغة 2.96
مليون دينار ،و�أن��ه مت �سداد  2.5مليون دينار
من قيمة البيع مقابل ت�سوية و�إنهاء املديونية
امل�ستحقة ل�صالح البنك الدائن.

ابتدائي ًا لبيع عقار بقيمة  2.96مليون دينار؛
وذلك يف �إطار ت�سديد مديونيات.
وبلغت خ�سائر ال�رشكة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
الأولى من  2016نحو � 944.54ألف دينار ،مقارنة
ب�أرباح بلغت � 520.02ألف دينار لنف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
ويتداول �سهم منازل القاب�ضة عند �سعر 34.5
دينار ًا ،مرتفع ًا بن�سبة  ،%6.15وذلك بحلول
ال�ساعة  11:30بتوقيت ال�سوق.

عمومية الثمار تناقش االنسحاب من البورصة  29يناير

تناق�ش العمومية العادية ل�رشكة
الثمار الدولية القاب�ضة ،يوم الأحد
 29يناير احل��ايل ،تو�صية جمل�س
الإدارة باالن�سحاب االختيارى من
بور�صة الكويت.
و�أو�ضحت ال�رشكة للبور�صة ،ام�س،
�أن اجتماع العمومية �سينعقد مببنى

وزارة التجارة وال�صناعة  -الدور
الثالث  -قاعة  ،2332يف متام
ال�ساعة � 11صباح ًا.
كان جمل�س �إدارة ال�رشكة �أو�صى يف
اجتماعه الذي انعقد يوم  10نوفمرب
املا�ضى ،باالن�سحاب االختياري من
�سوق الكويت للأوراق املالية.

وقالت ال�رشكة يف بيان �سابق� ،إن
م�بررات التو�صية باالن�سحاب من
ال�سوق تتمثل يف ا�ستكمال ال�رشكة
لإج��راءات �إع��ادة الهيكلة ،و�ضعف
التداول على ال�سهم بالبور�صة.
ووافقت هيئة �أ�سواق املال يف نهاية
�أغ�سط�س املا�ضي ،على تخفي�ض

ر�أ�سمال ال�رشكة بن�سبة ،%23.67
لي�صبح نحو  77.3مليون دينار؛ وذلك
بغر�ض �إطفاء خ�سائرها املرتاكمة.
ويبلغ ر�أ���س��م��ال ال�رشكة 101.25
مليون دينار ،موزع ًا على  1.01مليار
�سهم تقريب ًا ،بقيمة ا�سمية  100فل�س
لل�سهم الواحد.
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دينارا لألوقية

مع االستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية

عدم المساواة االقتصادية من أهم  3اتجاهات تشكل التطورات العالمية
خل�ص تقرير املخاطر العاملية  ،2017التابع
للمنتدى االقت�صادي العاملي ام�س� ،إلى �أن عدم
امل�ساواة االقت�صادية ،واال�ستقطاب املجتمعي
وتكثيف املخاطر البيئية �أه��م ثالثة اجتاهات
من �ش�أنها �أن ت�شكل التطورات العاملية على مدى
ال�سنوات الع�رش املقبلة .و�ستزداد احلاجة �إلى
العمل التعاوين من قبل قادة العامل �إحلاح ًا وذلك
لتفادي مزيد من ال�صعوبات والتقلبات يف العقد
املقبل.
حوايل  750خبري �شملتهم الدرا�سة امل�سحية ال�سنوية
لهذا العام ،ثالثني من املخاطر العاملية ،ف�ضال
عن ثالثة ع�رش اجتاه ًا �أ�سا�سي ًا التي ميكن �أن ت�ضخم
هذه املخاطر �أو تغري من الرتابط فيما بينها.
وعلى خلفية ت�صاعد ال�سخط ال�سيا�سي واال�ضطراب
يف خمتلف �أنحاء العامل ،خل�صت الدرا�سة �إلى ثالث
نتائج رئي�سية:
ا�ستمرارية الأمن��اط :حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت
الرثوات وزيادة اال�ستقطاب املجتمعي يف املرتبتني
الأول��ى والثالثة على ال��ت��وايل ،بني االجتاهات
حد التطورات العاملية
الأ�سا�سية التي من �ش�أنها ّ
يف ال�سنوات الع�رش املقبلة .باملقابل ،قرن غالبية
من �شملتهم الدرا�سة البطالة الهيكلية العالية �أو
نق�ص العمالة بعدم اال�ستقرار االجتماعي العميق.
البيئة تهيمن على م�شهد املخاطر العاملية :حلّ
تغري املناخ يف املركز الثاين بني االجتاهات
الأ�سا�سية للمخاطر العاملية لهذا العام .وللمرة
الأول��ى يف تاريخ الدرا�سة ح�صلت كافة املخاطر
البيئية اخلم�سة على تقييمي املخاطر ،واحتمالية
احل���دوث ،وت�صدرت ظ��واه��ر الطق�س املتطرفة
واخلارجة عن امل�ألوف القائمة ك�أحد املخاطر

العاملية الأبرز.
املجتمع ال يواكب التغريات التكنولوجية :من
التكنولوجيات الـ  12النا�شئة التي �شملها التقرير،
وجد اخلرباء �أن الذكاء ال�صناعي والروبوتات هي
ذات القدرة الأك�بر على �إح��داث نتائج �أو فوائد،
�إال �أنها يف الوقت ذاته ذات �أكرب الآث��ار ال�سلبية
املحتملة ،ور�أوا �أي�ض ًا �أنها بحاجة �إلى حوكمة
�أف�ضل.
على الرغم من �أن العامل قد �أحرز تقدم ًا كبري ًا يف
جمال تغري املناخ عام  ،2016خ�صو�ص ًا و�أن عدد ًا
من البلدان ،مبا فيها الواليات املتحدة وال�صني،
�صادقت على ات��ف��اق ب��اري�����س ،ف���إن التغيريات
ال�سيا�سية يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية قد تعر�ض
هذا التقدم للخطر .كما ي�سلط هذا التغيري ال�ضوء
على ال�صعوبات التي �ستواجه القادة العامليني
لالتفاق على تفا�صيل العمل على امل�ستوى الدويل
ملواجهة املخاطر االقت�صادية واالجتماعية الأكرث
�إحلاح ًا.
وقالت مارجريتا دريزنيك-هانوز ،رئي�س ق�سم
التناف�سية واملخاطر العاملية ل��دى املنتدى
االقت�صادي العاملي :هناك حاجة ما�سة �إلى اتخاذ
الزعماء لقرارات لتحديد �إجراءات عاجلة للتغلب
على اخلالفات ال�سيا�سية �أو الأيديولوجية ،والعمل
مع ًا على حل التحديات احلرجة .وقد ر�أينا مثا ًال
وا�ضح ًا على هذا خالل عام  2016فيما يخ�ص الزخم
نحو الت�صدي لتغري املناخ .يبعث هذا على الأمل �أن
العمل اجلماعي على امل�ستوى الدويل والهادف نحو
الت�صدي ملخاطر �أخرى ميكن �أن يتحقق �أي�ضا.
و�ستكون كيفية التعامل مع املخاطر الأكرث �إحلاحا
يف العامل �أحد املو�ضوعات التي �ستتم مناق�شتها

خ�لال االج��ت��م��اع ال�سنوي للمنتدى االقت�صادي
العاملي  2017والذي ُيعقد من  17وحتى  20يناير
حتت �شعار قيادة م�ستجيبة وم�س�ؤولة.
وعلى الرغم من �أن اجلميع �سيتذكر ع��ام 2016
كعام املفاج�آت ال�سيا�سية التي �صدمت نتائجها
ال��ر�أي العام وتوقعات املحللني� ،إال �أن العديد
من عالمات التحذير كانت قد وردت يف الكثري من
تقارير املخاطر العاملية ال�سابقة �أن جمموعة من
املخاطر االجتماعية واالقت�صادية ميكن ان تتحول
الى ا�ضطرابات عاملية.
يف ع��ام  ،2006ح��ذرت املخاطر العاملية من
�أن الق�ضاء على اخل�صو�صية �سيقلل من التما�سك
االجتماعي  -يف ذلك الوقت ُ�صنف هذا الأمر يف ذلك
�سيناريو �أ�سو�أ احلاالت ،مع احتمالية حدوث ب�أقل
من .%1

المخاطر الخمس األولى التي
تهدد عالم األعمال في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
تغيريات �أ�سعار النفط
البطالة وقلة الوظائف
االزمات املالية
ال�رصاعات الداخلية يف الدول
الهجمات الإرهابية

ويف عام  ،2013قبل �سنوات من �أن ي�صبح م�صطلح
 Post- truthهو م�صطلح العام� ، 2016أبرز
تقرير املخاطر العاملية خطر االنت�شار ال�رسيع
للمعلومات خاطئة ،والحظ �أن الثقة تت�آكل و�أن
احلاجة تزداد حلوافز �أف�ضل حتمي �أنظمة مراقبة
اجلودة.
�إن التحوالت املعقدة التي يعي�شها العامل اليوم،
من التح�ضري مل�ستقبل منخف�ض الكربون والتغريات
التكنولوجية غري امل�سبوقة �إلى التكيف مع احلقائق
العاملية اجلديدة االقت�صادية واجليو�سيا�سية،
تتطلب من القادة تركيز ًا �أكرب على التفكري على
املدى الطويل ،واال�ستثمار والتعاون الدويل.
وب��دوره��ا قالت �سي�سيليا ريي�س ،رئي�س �إدارة
املخاطر يف جمموعة زي��ورخ للت�أمني :نعي�ش يف
�أوق��ات ع�صيبة ،حيث حتى التكنولوجيا تخلق
حت��دي��ات .وب��دون احلوكمة ال�سديدة ،و�إع��ادة
�صقل مهارات العمال� ،ستق�ضي التكنولوجيا على
الوظائف ب�رسعة �أك�بر من �رسعة خلقها لفر�ص
العمل.
و�أ���ض��اف��ت :مل يعد ميكن للحكومات �أن توفر
م�ستويات احلماية االجتماعية التي كانت توفرها
�سابق ًا ،حيث �أن احلراك املناه�ض للم�ؤ�س�سية بد�أ
بالظهور .ونرى القادة ال�سيا�سيني يلقون اللوم يف
مواجهة حتديات املجتمع على العوملة ،ما يخلق
حلقة مفرغة من �ش�أنها تخفي�ض النمو االقت�صادي،
وزي��ادة عدم امل�ساواة .لذا فالتعاون �رضوري
لتجنب زيادة تدهور املوارد املالية احلكومية،
وتفاقم اال�ضطرابات االجتماعية.
ودر�س التقرير والدرا�سة امل�سحية �إمكانية الثورة
ال�صناعية الرابعة على زيادة املخاطر العاملية،

وا�ستناد ًا لتحليالتهم على  12تكنولوجيا نا�شئة
متميزة ،حدد اخلرباء الذكاء ال�صناعي والروبوتات
على �أنها �أ�سو�أ املخاطر ما �إذا �أدت �إلى نتائج �سلبية،
ور�أو كذلك �أنها بحاجة ما�سة �إلى حوكمة �أف�ضل .على
الرغم من قدرتها على دفع عجلة النمو االقت�صادي
وح��ل التحديات املعقدة ،يدعى اخل�براء �أي�ضا
على ترت�أ�س املخاطر االقت�صادية واجليو�سيا�سية
والتقنية للتكنولوجيات الـ .12
وقال جون درزي��ك ،رئي�س �إدارة �ش�ؤون املخاطر
العاملية والتخ�ص�صات يف �رشكة مار�ش� :سيمكننا
الذكاء ال�صناعي من معاجلة بع�ض �أه��م ق�ضايا
ع�رصنا ،كتغري املناخ ،والنمو ال�سكاين ب�شكل
�أكرث فعالية ،ومبا �أن اال�ستثمار يف جمال الذكاء
ال�صناعي زاد بحوايل ع�رشة مرات مما كان عليه يف
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ف�إن التقدم وا�ضح جد ًا.
�إال �أن زيادة االعتماد على الذكاء ال�صناعي �سي�ؤدي
�إلى تفاقم خماطر �أخرى كالأمن ال�سيرباين ما يجعل
تطوير تدابري تخفيف هذه املخاطر مهم ًا �أي�ض ًا.
للعام الثالث يقدم تقرير املخاطر العاملية بيانات
على م�ستوى الأقطار حول كيفية ر�ؤية ال�رشكات
للمخاطر العاملية يف بلدانها.
ومت تطوير تقرير املخاطر العاملية  2017بدعم
م��ن ��شرك��اء ا�سرتاتيجيني ه��م جمموعة �رشكات
مار�ش وماكالين ،وجمموعة زي��ورخ للت�أمني.
وا�ستفاد التقرير �أي�ض ًا من التعاون مع املر�شدين
الأك��ادمي��ي�ين :كلية مارتن �أوك�سفورد ،بجامعة
�أوك�سفورد ،واجلامعة الوطنية يف �سنغافورة،
ومركز وارتون لإدارة املخاطر واتخاذ الإجراءات
بجامعة بن�سلفانيا ،واملجل�س اال�ست�شاري للمخاطر
العاملية .2017

لترسيخ التعاون بينهما في دبي والشارقة

القطاع المالي ساهم بمعظم المكاسب في المؤشرات األميركية

شروق ومؤسسة محمد بن راشد

خطاب ترامب ونتائج البنوك

توقعان مذكرة لتعزيز المشاريع الصغيرة يرسمان مالمح البورصات العالمية
وقعت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير ��شروق� ،أم�س مذكرة
ت��ف��اه��م م��ع م�ؤ�س�سة حم��م��د بن
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة� ،إح���دى م�ؤ�س�سات
دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي.
يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها القائمة
على تعزيز التعاون مع خمتلف
اجل��ه��ات احلكومية ،ال�سيما يف
املجاالت التي تتعلق بدعم ريادة
الأعمال،ومبوجب املذكرة �سين�سق
ال��ط��رف��ان فيما بينهما لتطوير
امل�شاريع الإم��ارات��ي��ة ال�صغرية
واملتو�سطة يف دبي وال�شارقة �ضمن
جميع القطاعات ،و�سيعمالن على
تعزيز اجلهود الرامية �إلى حتقيق
ر�ؤيتي حكومتي دب��ي وال�شارقة
بغية تطوير خدمات ترقى �إلى
تطلعات املتعاملني ،ملا لذلك من
�أثر �إيجابي يف الأ�صعدة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
وق��ع املذكرة م��روان ال�رسكال،
املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير ��شروق،
وعبدالبا�سط اجلناحي ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
وقال مروان ال�رسكال :تعترب هذه
املذكرة ب��ادرة �إيجابية للغاية
ن�ستهل بها العام اجلديد ،فهي
ت�ؤكد على �أهمية تبني منهجية
التكامل يف ال��ع��م��ل ،وتر�سيخ
�أطر التعاون مع خمتلف اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة يف �إم�����ارات الدولة
ال�شقيقة ،مب��ا يخدم توجهات
الدولة يف هذا ال�سياق.

• مروان السركال وعبدالباسط اجلناحي خالل توقيع املذكرة

و�أ����ض���اف :ن��ه��دف م��ن خ�لال هذا
التعاون مع م�ؤ�س�سة رائدة يف دعم
ري��ادة الأع��م��ال يف ال��دول��ة ،مثل
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
�إل��ى �إع��ط��اء دفعة قوية لقطاع
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
يف كل من ال�شارقة ودبي ،فتبادل
اخلربات التي متلكها كل من �رشوق
وامل�ؤ�س�سة� ،سيعمل بال �شك على
توفري �أر�ضية �صلبة ت�ستفيد منها
هذه امل�شاريع يف تخطي التحديات
التي تواجهها ،ال�سيما يف بداية
مرحلة عملها.
وعلى نحو مت�صل ،قال عبدالبا�سط
اجل���ن���اح���ي :و���ض��ع��ت حكومة
الإم���ارات �ضمن �أولوياتها دعم
منو قطاع امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة ال��ذي �شهد معدالت

تطور كبرية خالل العقد املا�ضي،
وقامت امل�ؤ�س�سة بتطوير خطة
تطوير قطاع ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،2021فو�ضعت
ا�سرتاتيجيات لت�شجيع االبتكار
ون�رش ثقافة ريادة الأعمال� ،ضمن
خطة دبي  ،2021وذلك من خالل
توفري بيئة جاذبة لأ�صحاب الأفكار
املبدعة وحتويلها �إلى م�شاريع
م�ستقبلية ناجحة ت�سهم يف منو
االقت�صاد الوطني� ،إ�ضافة للعديد
م��ن ال�برام��ج وال�سيا�سات التي
تهدف لتحفيز ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة لتبني من��اذج عمل
مبتكرة ،ورفع �إنتاجيتها ،بهدف
امل�ساهمة بتحقيق اقت�صاد تناف�سي
مبني على املعرفة ،بالتن�سيق مع
خطة دبي  ،2021ووفق ر�ؤية دولة
الإمارات .2021

األسهم اليابانية ارتفعت

مع ترقب المستثمرين لمؤتمر ترامب
ارت��ف��ع��ت م����ؤ��ش�رات الأ���س��ه��م
اليابانية بنهاية جل�سة تداوالت
ام�س مع تراجع ال�ين ،و�سط
ت��رق��ب امل�ستثمرين مل�ؤمتر
���ص��ح��ايف م��رت��ق��ب للرئي�س
االمريكي دونالد ترامب ونتائج
�أعمال ال�رشكات.

و�أغ��ل��ق م�ؤ�رش نيكي يف نهاية
جل�سة ام�س على ارتفاع ن�سبته
 %0.3عند م�ستوى 19364.67
نقطة ،وزاد م ��ؤ��شر توبك�س
الأو�سع نطاق ًا بنحو  %0.5عند
م�ستوى  1550.40نقطة.
وت��راج��ع ال�ين �أم���ام ال���دوالر

االمريكي بن�سبة  ،%0.25بالغ ًا
 116.06يناً.
وي�ترق��ب امل�ستثمرون ،خالل
الأ�سبوعني املقبلني� ،إف�صاح
�أك�ثر م��ن � 350رشكة يابانية
مدرجة ،مع بدء مو�سم �إعالن
النتائج الف�صلية.

توقع حمللون ا�ستمرار التقلبات
بالأ�سواق العاملية خالل تداوالت
�شهر ي��ن��اي��ر احل����ايل؛ مت�أثرة
ب��اخل��ط��اب الأول ال���ذي ُيلقيه
دونالد ترامب ،والرتقب لنتائج
ال����شرك��ات� ،إ�ضافة �إل��ى تباين
النفط.
و�أ�ضاف املحللون �أن امل�ستثمرين
ال��ذي��ن دف��ع��وا م��ؤ��شر داو جونز
ال�صناعي بن�سبة  ،%9منذ انتخاب
ترامب ،مهتمون مبعرفة املزيد من
التفا�صيل حول �سيا�سته اخلارجية
واخلطط االقت�صادية.
وقال ح�سني ال�سيد ،حملل الأ�سواق
لدى �إف �إك�س تي �إم :من املرجح
�أن ت�شهد الأ���س��واق العاملية،

وخ�صو�ص ًا االمريكية ،حتركات
متقلبة خالل يناير احلايل.
وذك����ر� :أن م��ن امل����ؤث���رات على
الأ���س��واق يف تلك الفرتة انطالق
مو�سم الإعالن عن نتائج ال�رشكات
االمريكية� ،إ�ضافة �إلى انعقاد �أول
م�ؤمتر �صحفي للرئي�س االمريكي
املنتخب دونالد ترامب.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن القطاع املايل،
والذي �ساهم مبعظم املكا�سب يف
امل ��ؤ��شرات االمريكية يف الفرتة
املا�ضية� ،سيبد�أ الإع�ل�ان عن
نتائجه للربع الرابع من العام
املا�ضي.
وق��ال ال�سيد� :إن بنوك ج��ي بي
م��ورغ��ان ،وويلز فارغو ،وبنك

�أوف ام�يرك��ا ،كلها �ستُ علن عن
نتائجها املالية يوم اجلمعة.
ونوه ب�أن �أرباح تلك البنوك يجب
�أن تفوق التوقعات؛ كي يبقى رايل
االرتفاعات بوول �سرتيت على قيد
احلياة.
و�أ���ض��اف� :أن��ه ي�صعب على هذه
البنوك التفوق بهام�ش كبري يف ظل
التوقعات املتفائلة بنمو �أرباحها
.%15.7
وذكر� :إن القطاع املايل والدوالر
االمريكي �سيت�أثران باخلطابات
املرتقبة هذا الأ�سبوع من م�س�ؤويل
جمل�س االحتياطي الفيدرايل ،مبا
فيهم جانيت يلني ،و�أربعة �أع�ضاء
�آخرون.

• محمد رضوان

من جانبه قال حممد ر�ضوان ،ع�ضو
االحتاد الدويل للمحللني الفنيني:
�إن الأ�سبوع املقبل �سيعترب �أ�سبوع ًا
ت�أهيلي ًا ملا هو قادم من تراجعات
ت�صحيحية.
وبني� :أن الن�صف الثاين من �شهر
ي��ن��اي��ر احل���ايل �سيعترب بداية
ال��ت��وت��رات احلقيقية ل��ك��ل من
الأ�سواق الآ�سيوية والأوروبية،
يف ظل ترقب ظهور مالمح خطة
التعامل االق��ت�����ص��ادي للرئي�س
ترامب مع كربى الدول.

نظمها معهد الدراسات المصرفية

بيتك يشارك بحلقة نقاشية حلول مفاهيم القيادة
���ش��ارك بيت التمويل الكويتي
«بيتك» بحلقة نقا�شية متخ�ص�صة
ح��ول مفاهيم القيادة الفعالة
بعنوان «الإدارة لتحقيق النجاح»،
حيث �أدارت احللقة املحا�رضة
فران�شي�سكا جينو ،م��ن كلية
«هارفارد» لإدارة الأعمال.
وتناولت احللقة مو�ضوعات مهمة
تخ�ص جميع العاملني يف مخُ تلف
ال��ق��ط��اع��ات ،وم��ن��ه��ا :املفاهيم
الأ�سا�سية يف القيادة الفعالة،
وتطوير املواهب وايجاد احللول
للق�ضايا التنظيمية ،والتعرف
على ال��ق��ادة كمهند�سني ل�صنع
القرار ،والإع���داد اجليد لعملية
التفاو�ض الفعالة ،وكذلك الأدوات
والأ�ساليب الالزمة لإدارة الظواهر
املرتابطة يف م�س�ألة �إنتاج القيمة
واملطالبة بها يف عملية التفاو�ض،
باال�ضافة الى فقرة ا�سئلة واجوبة
ونقا�ش عام.
وح���از بيتك  22مقعدا يف هذه
احللقة التي الق��ت اق��ب��اال كبريا
وتفاعال جيدا من احل�ضور الذي
�شمل مديرين وقياديني من خمتلف
امل�ستويات ،حيث �شكلت احللقة

من�صة لتبادل االفكار واخلربات.
يذكر �أن معهد الدرا�سات امل�رصفية
ا���س��ت�����ض��اف احل��ل��ق��ة النقا�شية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج �إع���ادة

• جانب من مشاركة بيتك في احللقة النقاشية

هيكلة القوى العاملة واجلهاز
التنفيذي للدولة ،و�أن فران�شي�سكا
جينو ،تُ عد واحدة من �أهم و�أبرز
املحا�رضين يف الكلية� ،إذ حازت

جائزة الهيئة التدري�سية من كلية
هارفارد لإدارة الأعمال – برنامج
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ُدفعة
.2015

