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جمال زايد

اقبال ملحوظ على شراء اليورو ليس بهدف املضاربة

الدوالر اليزال في مقدمة العمالت الرئيسية

مدير عام شركة المزيني للصيرفة جمال زايد في حوار مع »األنباء«:

الدوالر يشهد ضغطًا مقابل العمالت متأثرًا باألوضاع االقتصادية 
واإلقبال على اليورو  واإلسترليني ليس بهدف المضاربة

»المزيني« لم تشعر بالنقص في عمليات التحويل
ولديها 45 فرعًا تعمل ف�ي مختلف مناطق الكويت

ف��ي البداي��ة، ه��ل تعتقد أن 
بالكوي��ت  الصيرف��ة  ش��ركات 
تأثرت من تداعيات األزمة املالية 

العاملية؟
اعتقد أن س���وق الصيرفة 
احمللي ل���م يتأث���ر باألوضاع 
االقتصادية العاملية، فمن واقع 
عملنا جند أن شركات الصرافة 
الفطر  اقباال قبيل عيد  شهدت 
املب���ارك، كم���ا ان اجمالي عدد 
فروع شركة املزيني للصيرفة 
بلغ 45 فرعا وان هذه الفروع 
تس���تقطب العديد من العمالة 

األجنبية بهدف التحويالت.
فلم نشعر بالنقص في عدد 
العمليات )عمليات التحويالت 
البنكي���ة( وأنه كم���ا تردد ان 
بعض الشركات بالكويت أنهت 
خدمات بعض املوظفني بسبب 
االزمة املالية العاملية، فإن هذه 
العمالة التي مت تفنيش���ها لم 
الكوي���ت فهم يبحثون  تغادر 
عن ش���ركات أخرى أو مبعنى 
آخر »وظائف جديدة« حتى وان 
كانت هذه الوظائف برواتب اقل 
من التي كانوا يتقاضونها قبل 

انهاء خدماتهم.
من الواضح ان شركة املزيني 
للصيرف���ة لم تتأثر باألوضاع 
االقتصادية والدليل على ذلك 
ان فروعنا تعمل لفترات طويلة 
)دوام طويل ملدة 12 ساعة(، حيث 
ان لدينا 3 فروع تعمل على مدار 
ال� 24 ساعة في مطار الكويت 
الدولي »اثنان في املطار القدمي 

وفرع في املطار اجلديد«.
كما ان بعض فروعنا تعمل 
ملدة 15 ساعة تقريبا، علما بان 
فروع املزيني للصيرفة منتشرة 

في جميع مناطق الكويت.

خدمات إلكترونية

هل هن��اك خدمات الكترونية 

مخاطر االسواق او نزول اسعار 
العمالت كيف ترى ذلك؟

من املعلوم ان الذهب في فترة 
السبعينيات كان سعره 38.5 
دوالرا لألوقية تقريبا، كما ان 
سعر اوقية الفضة كان حوالي 
1.25 دوالر، وبدأت اس���عارهما 
ترتف���ع مع م���رور الوقت كما 
ان س���عر النفط واملواد اخلام 
الصناعية مثل احلديد والنحاس 
ب���دأ يرتفع ايضا ويتخذ نفس 

املسار.
واصبح سعر الذهب حاليا 
1020 دوالرا لألوقية تقريبا او 
1016 دوالرا، فالي���زال الذه���ب 
مرتفعا جدا ولكننا ال نعلم مدى 
ارتفاعه مستقبال، لكن بالرغم 
م���ن ذلك فإن هناك طلبا كبيرا 
على الذهب وهناك من يرغب في 
االحتفاظ به كبديل عن العمالت 

الرئيسية.
وبعض االشخاص يفضلون 
الذهب كضمان ض���د تقلبات 
األسعار وقد كان سعر الدوالر 
حوالي 286 فلسا في آخر تداول 
يوم اخلميس املاضي »قبيل عيد 
الفطر املب���ارك« وذلك نتيجة 
هبوطه في االس���واق العاملية 
مقابل اليورو والني واالسترليني 

والفرنك.
وهذا الس���عر )286 فلسا( 
ح���دده بنك الكوي���ت املركزي 
ويحدده ايضا بشكل يومي طبقا 
لتقلبات اسعاره او حركته في 

االسواق العاملية.
الدوالر 287 فلسا  وس���عر 
فلس���ا  و286.25  لل���كاش 

للحوالة.

عربة القطار

املس��تثمرين  تنص��ح  ه��ل 
باالحتفاظ بالدوالر خالل الفترة 

املقبلة؟

جديدة ستقدمها الشركة لعمالئها 
خالل الفترة املقبلة؟

جميع فروع »املزيني« مزودة 
بخدمة الس���حب اآللي لصرف 
املبالغ عب���ر »الكي نت« وذلك 
لتس���هيل صرف األموال دون 
الذهاب لفروع البنوك، كما ان 
هذه اخلدمة اكثر أمانا لعمالئنا 
حيث يتعرض العميل للمخاطر 
)للسرقة( في حال وجود مبالغ 

مالية كبيرة معه.

إقبال ملحوظ

حدثنا عن أكثر العمالت التي 
ش��هدت اقباال من قب��ل العمالة 
االخير  االسبوع  األجنبية خالل 
من شهر رمضان املبارك »قبيل 

عيد الفطر املبارك«؟
م���ن املالح���ظ أن ال���دوالر 
االميركي هو العملة الرئيسية، 
كما ان العملة املصرية تتناسب 
مع عدد العمالة املصرية املوجودة 
في الكويت الى جانب العمالة 
الهندية فهن���اك اقبال ملحوظ 
على اجلنيه املصري والروبية 

الهندية.

ومن الواضح ايضا ان كثيرا 
من العمالة املتواجدة في الكويت 
انتهزت فرصة اجازة عيد الفطر 
املبارك وس���افرت لبلدانها مما 
نتج عن ذلك اقبال على بعض 
العم���الت كال���دوالر واجلنيه 
املصري والروبية الهندية سواء 
كان نقدا او حتويال، وهناك كذلك 
الس���عودي  الريال  اقبال على 

مبناسبة العمرة.
وخالصة القول: ان الدوالر 
يأتي في املرتبة االولى من حيث 
االقبال يليه وفي املرتبة الثانية 
الروبية  ث���م  اجلنيه املصري 
الهندية وبعد ذلك تأتي العملة 

من الواضح ان الدوالر وصل 
السعار متدنية جدا وال استطيع 
ان انصح املستثمرين بشراء 
اليورو او االسترليني لكونهما 

ارتفعا بنسب كبيرة جدا.
وم���ن املالح���ظ ان وجود 
شراء على اجلنيه االسترليني 
واليورو والعم���الت األخرى 
الطل���ب وليس بهدف  بهدف 

املضاربة.
وهناك توقعات كثيرة وال 
احد يعلم مس���تقبل االسواق 
العاملية فهناك اخبار اقتصادية 
وقرارات دولية وتس���اؤالت 
بأن: هل الدوالر سيبقى عملة 
احتياطي���ة أم أن هناك عملة 
أخرى؟ فهذا الكالم انتشر في 

االسواق بشكل ملحوظ.
ولكن اعتق���د ان االوضاع 
العالم تسير  االقتصادية في 
خل���ف االقتص���اد االميركي 
والدليل على ذل���ك ان االزمة 
املالية العاملية بدأت في اميركا، 
كما ان اس���عار الفائدة عندما 
كانت 10% وانخفضت بشكل 
تدريجي في اميركا للحد االدنى 
انخفضت ايضا اسعار الفائدة 
في الدول األخرى فإن االقتصاد 
االميركي بالنسبة القتصادات 
العالم يش���به قاط���رة جتر 
سيارات خلفها أو »رأس قطار« 

يجر عربات خلفه.
ولعل الس���ر وراء ذلك ان 
التج���ارة االميركي���ة كبيرة 
اميركا ومتيزت  فقد توسعت 
ف���ي التكنولوجي���ا وصناعة 
الصواريخ واالسلحة وفي علم 
انتقلت  العلوم  الفضاء وهذه 

للدول األخرى.
والواليات املتحدة االميركية 
س���بقت العالم ف���ي االبحاث 
والتكنولوجيا وصناعة االدوية 

وهي متتلك سوقا كبيرا.

السعودية »الريال السعودي« 
في املرتبة الرابعة لتحتل بعد 
ذلك العملة االماراتية »الدرهم« 

املرتبة اخلامسة.

سوق العمالت

االميركي  ال��دوالر  عن  وماذا 
ومكانته وسط العمالت االجنبية؟

م���ن املالح���ظ ان ال���دوالر 
االميرك���ي كان حت���ت ضغط 
الفت���رة االخيرة  كبير خ���الل 
حيث انخف���ض مقابل العمالت 
االخرى مثل الني الياباني واليورو 
االوروبي واجلنيه االسترليني، 
والي���زال هناك ضغ���ط كبير 
على ال���دوالر متأثرا باالوضاع 
االقتصادي���ة والت���زال ايض���ا 

هناك ثبات لدورة انتعاش.
وهناك امر مهم اريد التطرق 
اليه ان���ه تردد خ���الل الفترة 
االخيرة ان هناك مطالبات عاملية 
بايجاد عملة رئيسية بديلة عن 
الدوالر االميركي وتردد ايضا 
انه من املمكن ان تكون العملة 
الصينية بديال او اليورو او الني 

الياباني.
ولكن اليزال الدوالر هو العملة 
العالم  االساسية الحتياطيات 
كله نظ���را الن حجم الواليات 

املتحدة االميركية كبير.

االحتفاظ بالذهب

هناك من يظ��ن ان االحتفاظ 
لتجنب  مهم��ة  بالذهب وس��يلة 

العاملية  املؤشرات االقتصادية 
لم تظهر حالة ثبات لالنتعاش 

االقتصادي.

نهاية االزمة

اذن هل االزمة املالية شارفت 

على االنتها؟
اعتق���د ان االزم���ة املالية 
ش���ارفت على االنته���اء فقد 
وصلنا إلى نهايتها ونحن اآلن 
نعيش في بداية انتعاش ولكن 
لم تتضح الصورة او لم يكن 

عاطف رمضان
أك��د مدير ع��ام ش��ركة املزيني للصيرف��ة جمال 
زاي��د في حوار م��ع »األنباء« أن األزم��ة املالية العاملية 
قد ش��ارفت على االنتهاء وانن��ا نعيش حاليا في بداية 

انتعاش اقتصادي.
وأض��اف زايد ان س��وق الصيرفة ف��ي الكويت لم 
يتأثر كثي��را باألوضاع االقتصادية العاملية، مس��تدال 
على ذلك بأن ش��ركة املزيني للصيرفة لديها 45 فرعا 
ف��ي الكويت ل��م تتأثر باألزمة املالي��ة وان هناك اقباال 
كبي��را على جميع فروع الش��ركة كما ان عدد عمليات 

التحويل لم تتراجع.

وقال ان س��وق الصيرفة قبيل عي��د الفطر املبارك 
شهد انتعاشا، مش��يرا الى ان الدوالر تصدر العمالت 
األخرى من حيث اإلقبال يليه اجلنيه املصري ثم الروبية 

الهندية ثم الريال السعودي ثم الدرهم اإلماراتي.
ولفت الى ان ال��دوالر األميركي كان »حتت ضغط« 
خ��الل الفترة األخيرة، حي��ث انخفض مقابل العمالت 
األخ��رى، مؤكدا انه الي��زال هناك ضغ��ط كبير على 

الدوالر متأثرا باألوضاع االقتصادية.
واش��ار الى ان اإلقبال على االس��ترليني واليورو 
وبعض العمالت األخرى لي��س بهدف املضاربة ولكن 

لوجود طلب على هذه العمالت.

وأوضح ان��ه على الرغم من ذل��ك فاليزال الدوالر 
األميركي العملة الرئيس��ية الحتياطي��ات دول العالم، 
مرجعا ذلك الى قوة ومتانة االقتصاد األميركي وإلى ان 
اميركا متتلك سوقا كبيرا وانها متقدمة في التكنولوجيا 
وصناعات األسلحة وعلوم الفضاء وعلم صناعة األدوية 
والصناعات الثقيلة األخرى ذات املردود املالي الكبير. 
وش��به زايد االقتصاد األميركي بالنس��بة القتصادات 

دول العالم بالقاطرة التي جتر عربات خلفها.
وع��ن الذهب أف��اد زايد بأن كثيرا من األش��خاص 
يرغبون في االحتفاظ به كضمان ضد تقلبات األسعار.. 

وفيما يلي التفاصيل:

الذهب بديل لكثير من األشخاص لبعض العمالت
األس�ع�ار تقلب��ات  ض�د  كضم��ان  ال�رئيس�ي�ة 

الشعار التجاري للوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول

عادل قاسم

خالل الفترة من 5 ـ 8 أكتوبر المقبل وبحضور كبرى الشركات العالمية
تهدي عمالءها آخر إبداعات تكنولوجيا األلعاب مع عروض حصرية »مركز جاينكس« يستعد إلقامة المعرض الدولي 

»2 I train« الوطنية لالتصاالت« تعلن شراكتها مع »غايم لوفت«الثاني للتنمية البشرية تحت شعار«
لتقديم سلسلة من األلعاب عبر النقال

وأن تنوع تقدمياتها إلرضاء 
عمالئها«.

وتتميز األلعاب اجلديدة 
الوطني���ة بس���هولة  م���ن 
االستخدام وسرعة التنزيل 
وهي كفيلة بأن تنقل العمالء 
إلى أج���واء بديل���ة مليئة 
بالتحدي املمتع وفق سرعات 
قياس���ية في اللعب في أي 
مكان وزمان، مع االستمتاع 
بتدفق عالي اجلودة للصوت 

والصورة.
ه���ل تبحث ع���ن هدية 
ألوالدك في العيد كفيلة بأن 
حتيل عاملهم ال���ى متعة ال 
تضاهى يسوده مرح وتسلية 
بال حدود ليخوضوا حتديات 
جديدة ضمن أوقات مسلية 
فتضفي عل���ى أجواء العيد 
املزيد من السعادة واحلماسة؟ 
إن »الوطنية« تقدم لك الهدية 
املناس���بة وتعدك بتجربة 
مثيرة وفري���دة من نوعها 
مع الع���اب جديدة متنوعة 

ومسلية.
لتنزي���ل   www.xx.com
لعبتك املفضلة تفضل بزيارة 

املوقع االلكتروني.

البال���ول »ان  عبدالعزي���ز 
الوطنية حريصة على مواكبة 
وتطبيق آخر التكنولوجيات 
العاملية املتطورة في صناعة 
النقال ألنها  األلعاب عب���ر 
تدرك جيدا اهتمامات عمالئها 
وتطلعاتهم إلى احلصول على 
آخر االبت���كارات من العاب 
ممي���زة، مس���لية وجديدة 
تبقيهم في جو مستمر من 
التسلية واملرح على مختلف 
الصعد، ل���ذا فهي حريصة 
كل احلرص أن تكون دائما 
على مستوى هذه التطلعات 

ف���ي الس���ياق ذاته وفي 
ظ���ل التطور الهائ���ل الذي 
تش���هده صناعة هذا النوع 
م���ن األلع���اب وألنها تدرك 
جي���دا رغب���ة عمالئها في 
احلصول على كل جديد في 
هذا اإلطار، فإن »الوطنية« 
الى توظيف  تسعى جاهدة 
كل طاقاتها لكي تواكب هذا 
التطور وتترجمه عبر تقدمي 
العاب مبتكرة تأسر العمالء 

وتلقى رضاهم.
وقال مدير العالقات العامة 
ف���ي الوطني���ة لالتصاالت 

مقدم���ة له���م خصيصا من 
الوطنية لالتصاالت. وأكثر 
من ذلك، وملناسبة اإلطالق 
تقدم الوطنية لعمالئها من 
هواة األلعاب عرضا مميزا 
وحصريا على باقة األلعاب 
اجلديدة فمقابل كل لعبة يتم 
تنزيله���ا ميكنهم احلصول 
مجانا على لعبة يختارونها 
وهي تتسم كلها بطابع املرح 
أنها قد  بال حدود الس���يما 
صممت لك���ي تغني جتربة 
العمالء في عالم األلعاب عبر 

النقال.

أعلنت ش���ركة الوطنية 
لالتصاالت عن شراكتها مع 
شركة »غامي لوفت« املطور 
أللعاب الڤيديو واأللعاب عبر 
النقال، حيث تقدم مبوجب 
هذه الشراكة سلسلة غنية من 
األلعاب اجلديدة متاحة عبر 
أجهزة النقال املزودة بتقنية 
ال� »واب«، وهي تتضمن كما 
متنوعا من الصور والعروض 

املذهلة.
الفطر  ومبناس���بة عيد 
املبارك، الوطنية لالتصاالت 
تهدي عمالءها آخر إبداعات 
تكنولوجيا األلعاب عبر النقال 

مع عروض حصرية.
الفطر  ومبناس���بة عيد 
املب���ارك، تتق���دم الوطنية 
لالتص���االت بالتهنئ���ة من 
عمالئه���ا وحترص على أن 
تعايده���م بأفضل اخلدمات 
اجلدي���دة والنوعي���ة لكي 
يتسنى لهم قضاء وقت مميز 
في هذه املناسبة السعيدة.

وقالت الشركة: لقد أصبح 
ممكنا لعم���الء »الوطنية« 
العيد  مضاعفة املرح خالل 
عبر التمتع بألعاب حصرية 

يواص����ل مرك����ز جاينكس 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الدولية استعداده القامة املعرض 
الدولي الثاني للتنمية البشرية 
حتث ش����عار أضخم عروض 
 »2 I train« الدورات التدريبية
الذي ستقام دورته الثانية في 
قاعة الش����يخة سلوى صباح 
االحمد باملارينا بتاريخ 5 حتى 

8 من شهر اكتوبر املقبل.
وقد أعلنت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي رعايتها الرئيسية 
للمعرض ومشاركة مركز تقييم 
التدريبية  االداء لالستشارات 
وش����ركة جلوبال فرنش����ايز 
الوطني  لالستشارات واملعهد 
للتدريب األهلي ومركز اميدست 
للغات وجاينكس لالستشارات 
ودراس����ات اجلدوى االدارية 
النهضة  والعملي����ة ومعه����د 
للتدري����ب األهل����ي وكلي����ة 
اخلوارزمي االردنية وجامعة 
البلق����اء األردني����ة ومكت����ب 
»املستشارون العرب« ومعهد 
كامب����رج فرع لندن وش����ركة 
وظيفتي باالضافة ملعهد شال 
للتدريب األهلي ومركز خبراء 
املعرفة لالستشارات وشركات 

أخرى.
وبهذه املناس����بة اكد مدير 
التسويق بش����ركة جاينكس 
املقدم  العرض  ان  عادل قاسم 
من الشركة للمعاهد واملكاتب 
االستشارية اليزال ساريا وذلك 

تشجيعا من ادارة الشركة على 
زيادة حجم املشاركة ومضاعفة 
زخمها السيما أن املعرض في 
دورت����ه األولى أعطى انطباعا 
ملحوظ����ا والق����ى قب����وال من 
الش����ركات واالفراد واملهتمني 
بالتسجيل في الدورات وكسب 

خبرات علمية وعملية.
ارتفاع  ان  واضاف قاس����م 
حجم حجوزات االفراد للدورات 
التي قدمتها اجلهات املشاركة 
باملعرض االول بنس����بة 20 � 
30% كان الدافع الرئيسي القبال 
العدي����د من املؤسس����ات على 
الثاني،  املشاركة في املعرض 
مشيرا إلى ان االزمة املالية ادت 
إلى تقليص الش����ركات حجم 
انفاقها على التدريب وبالتالي 
يعتبر املع����رض فرصة لهذه 
الشركات في التسويق ملنتجاتها 

التدريبية.
وتاب����ع قاس����م تصريحه، 
مشيرا إلى أن املعرض في هذه 
الدورة سيقدم ورش عمل ألول 
أثناء  مرة ومحاضرات يومية 
أيام املعرض تقدمها الشركات 
املش����اركة مع تق����دمي دورات 
وبرامج مجانية كما أن املعرض 
ميثل للشركات املشاركة فرصة 
جيدة للتع����ارف على خطط 

الغير.
ان املعرض  واوضح قاسم 
يع����د الوحيد م����ن نوعه في 
منطقة الش����رق االوسط الذي 
يهتم بتدريب الكوادر البشرية، 
كما يتميز عن كافة املعارض 
االخرى بتقدميه دورات وخدمات 
ميكن التفاعل معها بشكل مباشر 
هذا باالضافة إلى ان الشركات 
ستقوم بتقدمي عروض هائلة 
عل����ى خدماته����ا خ����الل فترة 

املعرض.
وأضاف قاس����م ان معرض 
»I-train 2« س����يمثل الفرصة 
الس����انحة ام����ام العدي����د من 
الباحثني عن فرصة االطالع على 
آخر البرامج اجلديدة واحلديثة 
ونشاطات الشركات املشاركة 
الفرصة للمشاركة  مضيفا أن 
فعال����ة للمعاهد والش����ركات 
املتعث����رة ف����ي ظ����ل االزم����ة 
االقتصادية التي عصفت بالكل 
وان املعرض فرصة ترويجية 

في املكان الصحيح.

قاسم: زيادة مبيعات الشركات بالمعرض األول بنسبة 20 � %30

البالول: حريص�ون على مواكبة وتطبي�ق آخر التكنولوجي�ات العالمية المتطورة


