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افتتح معرض »إنفوكونكت 2010« بمشاركة 85 جهة من الخاص و20 جهة حكومية

البصيري: مشروع هيئة االتصاالت ينجز خالل فبراير

..وتقرير للبنك: الدوالر يحظى بدعم قوي
قال التقرير األسبوعي لبنك الكويت الوطني حول 
أسواق العمالت ان الدوالر استفاد من حالة القلق بشأن 
ديون اليون��ان وعودة نزعة العزوف عن املخاطرة، 
بينما تكبد اليورو خسائر جنمت عن تركيز األسواق 
على مدى قدرة اليونان على اجتياز أزمتها االئتمانية، 
كما تأثر باحتمال تكرار أزمة اليونان في اقتصادات 
أوروبية ضعيفة أخرى مثل إسبانيا والبرتغال، فاستمر 
تراجع اليورو خالل األسبوع بعد أن بدأ التداول يوم 
االثنني على 1.41 ليقفل يوم اجلمعة على 1.3863، أما 
اجلنيه االس��ترليني، فقد اتسم أداؤه بالتقلب خالل 
األس��بوع ومت تداوله ضمن نط��اق 1.61 � 1.63 قبل 
أن يتراجع يوم اجلمعة إلى 1.5986 بعد اإلعالن عن 
أرقام الن��اجت احمللي اإلجمالي للواليات املتحدة. من 
جهة أخرى، تعرض الني الياباني لضغوط ش��ديدة 
في أوائل األس��بوع على خلفية تخفيض التصنيف 
االئتماني لليابان، فقد بدأ الني التداول صباح االثنني 
بس��عر 90.24 وس��رعان ما عزز موقفه ليصل إلى 
89.14 يوم األربعاء قبل أن يتخلى عن مكاسبه يوم 

اجلمعة ويقفل 90.27.
ولفت التقرير الى ان مبيعات املساكن في الواليات 
املتحدة هبطت ب� 16.7% في شهر ديسمبر بعد ارتفاع 
بلغ 7.4% خالل الش��هر السابق حني سارع مشترو 
املن��ازل للم��رة األولى إلى اغتن��ام فرصة االئتمان 
الضريبي التي وفرتها احلكومة. وقد بلغت مبيعات 
املساكن القائمة 5.45 ماليني وحدة على أساس سنوي. 
ومن جهة أخرى، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/ 

كيس � شيلر ألسعار املساكن ارتفاعا بنسبة 0.2% في 
شهر نوفمبر، مسجال بذلك حتسنا للشهر السادس 
على التوالي. وعلى أس��اس سنوي، التزال األسعار 
أدنى بنسبة 5.3% مقارنة بالشهر السابق حني بلغت 
هذه النسبة 7.2%. وأخيرا، تنطوي مبيعات املساكن 
اجلديدة على إشارات جديدة على كون الدعم احلكومي 
يس��بب تقلبات في أداء سوق العقار السكني، علما 
بأن مبيعات املساكن اجلديدة انخفضت بنسبة %7.6 
في الشهر املاضي على الرغم من التوقعات بارتفاعها 

بنسبة %3.
واكد التقرير ان مؤشر ثقة املستهلكني ارتفع من 
53.5 إل��ى 55.9 نقطة في ش��هر يناير ليصل بذلك 
إلى أعلى مس��توياته منذ ما يزيد على س��نة، إال أن 
ثقة املستهلكني التزال متأثرة بارتفاع معدل البطالة 
التي تبلغ اآلن 10%. وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤش��ر 
ثقة املستهلكني الذي تديره جامعة ميشيغان والذي 
يستخدم على نطاق واسع، من 72.8 نقطة في الشهر 
املاضي إلى 74.40 هذا الشهر، وهو األعلى على مدى 
العامني املنصرمني. وقال التقرير ان مجلس االحتياط 
الفيدرالي قرر يوم األربعاء املاضي اإلبقاء على سعر 
الفائدة عند مس��تواه احلالي البالغ 0 � 0.25%، وأملح 
إلى أن أس��عار الفائدة س��تبقى منخفضة طاملا ظل 
معدل التضخ��م منخفضا. وأكدت جلنة األس��واق 
املالية التابعة للمجلس أن برنامجها اخلاص بش��راء 
السندات والبالغة قيمته 1.750 مليار دوالر سيكتمل 

في شهر مارس املقبل.

اقام بنك الكويت الوطني مأدبة عشاء خاصة على شرف الوفد الكويتي املشارك في 
انشطة املنتدى االقتصادي العاملي )دافوس( الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية من 

27 الى 31 يناير بعنوان »حتسني وضع العالم: اعادة التفكير والتصميم والبناء«.
هذا وقد حضر مأدبة العشاء عدد من كبار الشخصيات املشاركة في املنتدى وعلى 
رأسهم محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ومحافظ بنك البحرين 
املركزي رشيد املعراج ورجل االعمال التركي املعروف رئيس مجموعة داووش فريت 
شاهينك واالمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس مجموعة العليان 
السعودية لبنى العليان ورئيس مؤسسة اخلليج لالستثمار هشام الرزوقي ورئيس 
مجموعة الشايع محمد عبدالعزيز الشايع ورئيس مجموعة بودي مروان بودي ورئيس 
مجموعة اجيليتي طارق الس���لطان ورئيس مجموعة ف���ؤاد الغامن محمد فؤاد الغامن 

الى جانب الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك ابراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي 
شيخة البحر وعدد كبير من اهم الشخصيات املشاركة في املنتدى.

هذا وقد حضر املنتدى االقتصادي العاملي لهذا العام اكثر من 2500 شخصية قيادية 
من اكثر من 90 دولة بينهم نخبة واس���عة من قادة العالم ورجال السياس���ة وصناع 
القرار ورجال املال واالعمال واالقتصاد واملجتمع في اكبر جتمع يشهده العالم ملناقشة 
االجن���دة الدولية خالل االع���وام املقبلة والتحديات التي تواج���ه االقتصاد واملخاطر 

املستقبلية املتوقعة.
جدي���ر بالذك���ر ان بنك الكويت الوطني يعد احد الش���ركاء الرئيس���يني للمنتدى 
االقتصادي العاملي في دورته رقم 40 ومش���اركا اساس���يا في كل نش���اطات املنتدى 

العاملية واالقليمية.

عاطف رمضان
توقع وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري ان ينجز مشروع هيئة 
االتص���االت خالل ش���هر فبراير 
اجلاري، مشيرا الى ان املواصالت 
من ضمن اولوياتها قضية انشاء 
هيئة لالتصاالت وانها مهمة جدا 
للتنسيق والترتيب وتنظيم سوق 

االتصاالت بالكويت.
الوزي���ر د.البصيري  وأضاف 
في تصريح���ه للصحافيني عقب 
افتتاحه امس معرض الكويت ال� 29 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وقطاع االعمال »انفوكونكت 2010« 
في ارض املعارض الدولية بحضور 
حش���د كبير من ممثلي القطاعني 
احلكومي واخلاص والشخصيات 
البارزة ومبش���اركة 85 جهة من 
ان  اخلاص و20 جه���ة حكومية، 
مش���روع قانون هيئة االتصاالت 
جاهز وان الكرة في ملعب ديوان 
اخلدمة املدنية وانه سينجز خالل 
فبراير اجل���اري من خالل ديوان 
اخلدم���ة املدنية لتكتم���ل دورته 
املس���تندية في احلكومة ويرسل 
ملجلس االمة وان هناك اتفاقا بني 
املواص���الت ومجل���س االمة بهذا 
الش���أن. وأع���رب البصيري عن 
امله ان ينجز هذا املشروع خالل 
دور االنعق���اد احلال���ي، مؤكدا ان 
هناك بعض النواب تبنوا اقتراحا 
بقانون بشأن هيئة االتصاالت. وزاد 
قائال: س���نرفق اقتراحات النواب 
مع مشروع احلكومة حتى تنتهي 

الى تصور موحد بهذا الشأن.
وتطرق الوزير البصيري الى 
موضوع ان كانت هناك نية لوضع 
قانون بشأن جرائم االنترنت قائال: 
مما الشك فيه ان التقنية ووسائل 
التكنولوجيا البد ان تستخدم بطرق 
ُمثلى وانه البد ان يكون هناك سرية 
للمعلومات واال يساء استخدام هذه 

التكنولوجيا.
وأوضح انه في حال متت اساءة 
اس���تخدام هذه الوسائل احلديثة 
سيكون هناك قوانني منظمة لتقنية 
املعلوم���ات، مؤك���دا ان احلكومة 
لديها توج���ه إلع���ادة النظر في 
قانون املرئي واملس���موع وقانون 
املطبوعات والصحافة وهناك ايضا 
توجه لدى وزارة اإلعالم القتراح 
مشروع قانون حول مسألة املدونات 

االلكترونية.
وحول رؤيته عن موضوع ازالة 
ابراج الشبكات اخلاصة بشركات 

االتصاالت من بعض االماكن افاد 
الوزير البصيري بأن هناك قرارا 
من مجلس الوزراء حملاولة توحيد 
اماكن هذه االبراج، مشيرا الى ان 
الكويت بها 3 ش���ركات اتصاالت 
وهناك ايضا شركات متخصصة 
لالنترنت الى جانب شركات جديدة 
قد يتم افتتاحها مستقبال متخصصة 
ف���ي »الواي ماك���س« موضحا ان 
هذه التقنية حتت���اج البراج وان 
هذه االبراج منتش���رة في االماكن 
السكنية والتجارية وانها حتتاج 

الى تنظيم.
واشار الى ان هناك قرارا ملجلس 
الوزراء يلزم الشركات املختصة 
او املستفيدة ان تقدم طلبات الى 
وزارة املواصالت بش���أن األماكن 
التي تقام عليها االبراج والوزارة 
بدورها تخاطب البلدية لتخصيص 
اراض معينة، مؤكدا ان هذه االراضي 
ليست مقتصرة على شركة بعينها 
وامنا ستكون لالستخدام املشترك 

بني هذه الشركات.
واستطرد الوزير البصيري قائال: 
طلبنا من بلدية الكويت واملجلس 
البل���دي اكثر من 176 قطعة ارض 
إلقامة االب���راج عليها وقد جاءتنا 
موافقات على مجموعة من األراضي 
والتزال هناك موافقات اخرى سترد 

الينا خالل الفترة املقبلة.
وبني ان هذه املس���احات التي 
س���نحت للمواصالت من املجلس 
البلدي والبلدية س���يتم طرحها 
للشركات الستغاللها بنظام املشاركة 

اجلماعية ال الفردية.
ولف���ت الى ان ه���ذا املوضوع 
يحتاج الى تنظي���م وتعاون بني 
جميع األطراف للقضاء على فوضى 

األبراج املنتشرة بالكويت.

»المستقبل« تقدم خصومات
على هواتف نوكيا وإكسسواراتها

أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت عن مشاركتها في 
معرض الكويت التاسع والعشرين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وقطاع األعمال )إنفوكونكت( من خالل شركتيها التابعتني وهما: 
شركة املستقبل لالتصاالت � FCC الوكيل املعتمد ملنتجات نوكيا � 
وشركة املستقبل للتكنولوجيا الدولية FTI لتقدمي حلول تكنولوجية 
ذكية للمؤسسات، حيث ستشمل مشاركتهما عروضا ومفاجآت 
تتضمن خصوم��ات متنوعة على منتجاتهما وخدماتهما، وتقدم 
»املستقبل« خصومات على هواتف نوكيا واكسسواراتها. وصرح 
مدير التدريب والتطوير الوظيفي بشركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
ضياء أحمد بأنه رغم أن معرض إنفوكونكت تنطلق انشطته في 
احلادي والثالثني من يناير )امس( حتى السادس من فبراير على 
أرض املعارض الدولية مبشرف وأننا نرحب بكل الزائرين بأجنحة 
املستقبل باملعرض إال أن عروضنا ستستمر حتى احلادي عشر 
من فبراير املقبل بجميع معارضنا البالغة ستة وثالثون معرضا 
بكل محافظات الكويت لالس��تفادة من الع��روض املتميزة التي 

نقدمها خالل االنفوكونكت تقديرا لعمالئنا.

»جلوبال دايركت« تشارك في المعرض
أعلنت ش��ركة جلوبال دايركت عن مشاركتها في املعرض 
التاسع والعش��رين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع 
األعمال )انفوكونكت 2010(. وصرحت املدير اإلقليمي جللوبال 
دايرك��ت � الكويت أمل غلي قائلة: ان جلوبال دايركت حترص 
على املش��اركة بانتظام في معرض انفوكونكت منذ عام 2001. 
وهي تفتخ��ر بدعمها للحدث في هذه الس��نة، خصوصا وأن 
مشاركتها س��تكون اس��تثنائية بعد اندماج الشبكتني أوربت 
وشوتامي في يوليو 2009، وإعادة إطالق العالمة التجارية شبكة 
أوربت ش��وتامي OSN. فأصبح بإمكان مشتركي شبكة أوربت 
ش��وتامي االس��تمتاع أكثر من أي وقت مضى بترفيه أنفسهم 
ومشاهدة قنواتها ال� 75 احلصرية. ما يوفر لهم فرصة االختيار 
بني مجموعة كبيرة من قن��وات االفالم احلائزة اعلى اجلوائز 

واملسلسالت والرياضات العاملية.

)كرم دياب(البصيري يفتتح معرض »انفوكونكت 2010«

»الوطني« يولم على شرف الوفد المشارك في »دافوس«
طارق السلطان في حفل عشاء »الوطني«ابراهيم دبدوب مرحبا برجل األعمال التركي فريت شاهينكالشيخ سالم العبدالعزيز في حديث مع رشيد املعراج وهشام الرزوقي

األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى مع محمد فؤاد الغامنمروان بودي في حوار مع محمد فؤاد الغامن


