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قد تكون أنت الفائز في سحب اليوم

»التجاري« يجري السحب
على »حساب النجمة الثالثي«

التقت مع المهتدي محمد سمير الذي أسلم منذ 6 سنوات

»الكويت الدولي« يقوم بتصوير برنامج 
لـ »التعريف باإلسالم«

وّقعت عقدًا تصل قيمته إلى 600 ألف دوالر لتوسعة إحدى المحطات التلفزيونية

مجموعة بن حوحو إلدارة المشاريع ترصد
5 ماليين دوالر للعقود اإلعالمية للعام الحالي

في مطاعم مجموعة العيسى الدولية ويستمر حتى 28 فبراير

خصم 20% على جميع بطاقات »الوطني« االئتمانية
أطلق بنك الكويت الوطني مؤخرا عرضا 
ترويجيا خاصا مينح مبوجبه عمالءه من 
حاملي بطاقات الوطني االئتمانية خصما 
بنسبة 20% من قيمة فواتيرهم لدى ارتياد 
وتناول الطعام لدى أي من مطاعم مجموعة 
العيسى الدولية. يستمر هذا العرض حتى 
28 فبراي���ر 2010 وقال نائ���ب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الش���خصية 
التويجري إن  النج���ران  بالبنك عبداهلل 
مجموعة مطاعم العيس���ى الدولية تضم 
أسماء ش���هيرة وتتمتع بشعبية واسعة 
مثل واترليمون، ليفينغ كولورز، سبايس 
كلوب، الشوغان الوجن، كاسبر آند غامبينيز، 

كافيه بالن، زهر الليمون، وقد أصبح بإمكان 
جميع حاملي بطاقات الوطني االئتمانية اآلن 
االستفادة من خصم فوري بنسبة 10% على 
قيمة فواتيرهم إضافة إلى خصم آخر بنسبة 
10% كنقاط في برنامج مكافآت الوطني لدى 

ارتيادهم ألي من هذه املطاعم.
املزايا  التويجري ان ه���ذه  وأض���اف 
احلصري���ة مخصصة حلامل���ي بطاقات 
الوطني االئتمانية الذين مبقدورهم التمتع 
باملزي���د من املزايا والقيم املضافة مبجرد 
اس���تخدامهم بطاقات الوطني االئتمانية 
لدى تسديد فواتيرهم وقيمة مشترياتهم، 
وحيث ان نطاق قائمة شركائنا في برنامج 

املكافآت هذا تتسع لتشمل طيفا واسعا من 
املعارض واحمل���الت واملطاعم واخلدمات 
املتنوعة ألشهر املاركات التجارية العاملية 
فإننا ننصح اجلميع باس���تخدام بطاقات 
الوطني االئتمانية لالستفادة من هذه املزايا 
واكتس���اب املزيد من النقاط في برنامج 

مكافآت الوطني.
وجتدر اإلشارة إلى أن بطاقات الوطني 
االئتمانية التي تتمتع بقبول على النطاق 
العاملي تعتبر الوسيلة األكثر سهولة لسداد 
قيمة البضائع واخلدمات في الوقت الذي 
تتيح فيه حلامليها االستفادة من العديد من 

املزايا واخلصومات واملكافآت املجزية.

كشف مؤس����س مجموعة بن 
حوحو إلدارة املشاريع ورئيسها 
التنفيذي عبدالعزيز حس����ان بن 
حوحو أن املجموعة تسعى بشكل 
الفت للتعاقد على مشاريع إعالمية 
قد تصل قيمتها إلى 5 ماليني دوالر 

مع نهاية عام 2010.
وأضاف بن حوحو في تصريح 
صحافي ل����ه وبحضور جمع من 
اإلعالميني ورجال األعمال املهتمني 
بصناعة اإلع����الم، ان مجموعته 
ساهمت بشكل مباشر في تأسيس 16 
محطة فضائية متنوعة ومتخصصة 
وصحيفتني محليتني وثالث محطات 
إذاعية عبر األقمار الصناعية، مما 
يجعل رصيد املجموعة هو األبرز 
محليا والثالث إقليميا على صعيد 

املشاريع اإلعالمية.
وأكد بن حوحو أن املجموعة 
ازدهارا في أعمالها منذ  ش����هدت 
تأسيسها عام 2001 حيث تفرعت 
منها أربع إدارات رئيس����ية، وهي 
إدارة املشاريع اإلعالمية، وإدارة 
اخلدمات العقارية الشاملة، وإدارة 
إلى  الدف����اع واألم����ان، باإلضافة 
االستثمار في املشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة. وأشار إلى أنه وقع 
عقدا تصل قيمته إلى 600 ألف دوالر 

واإلعالمية التي متتلكها مجموعة 
بن حوحو إلدارة املشاريع، مشيرا 
إلى أن الشركة اجلديدة سيصبح 
لها رصيد مهم من العمالء والعقود 
السارية واجلديدة، وذلك كي يضمن 
لها موقعا متفوقا بني نظرائها في 
الوطن العربي. ويذكر أن مجموعة 
بن حوحو إلدارة املشاريع متتلك 
حاليا حصصا ف����ي مجموعة من 
الش����ركات التي تعم����ل في مجال 
تكنولوجيا املعلومات والتجزئة 
واملطاعم واالستشارات التجارية 

واإلنتاج البرامجي.

خالل ش����هر يناير 2010 لتوسعة 
إحدى احملطات التلفزيونية، الفتا 
إلى أنه في املراحل النهائية لتوقيع 
عدد من العقود سيتم اإلعالن عنها 
في مراحل الحقه. ومن جهة ثانية، 
بني بن حوحو ان مجموعته متتلك 
حصة بارزة في مجموعة الشبكة 
العربية العقارية وشركاتها التابعة، 
موضحا أن املجموعة وشركاءها 
من املجموعة العربية، س����تطلق 
مع نهاية الشهر اجلاري »الشبكة 
العربية للمشاريع اإلعالمية« والتي 
سيصبح لها كل االمتيازات التقنية 

أعلن بنك الكويت الدولي أن جلنة التعريف باإلسالم 
قامت بتصوير برنامج تلفزيوني عن املهتدين اجلدد 
الذين اسلموا في الكويت وذلك في مقر البنك، حيث 
التقت مع املهتدي محمد س����مير الذي يعمل في بنك 
الكويت الدولي والذي اسلم منذ 6 سنوات، وقد أبدت 

إدارة البنك تعاونها التام إلجناز هذا العمل. 
وأوضح البن����ك أن العمل ال����ذي تقوم به جلنة 
التعريف باإلس����الم هو عمل نبيل يساهم في أبراز 
الدور احلضاري اإلسالمي للكويت في تفعيل ونشر 
الدعوة اإلسالمية. مشيدا بدور اللجنة في التعريف 
باإلس����الم والذي يعد من أجل األعمال وأفضلها في 
نشر اإلسالم وهداية الناس أجمعني إلى طريق احلق 

والنور.  من جانبها عبرت جلنة التعريف باإلسالم 
عن شكرها اخلالص للتعاون الذي أبداه بنك الكويت 
الدولي بخصوص إجناز هذا العمل، مؤكدة أن البنك 
دأب على خدمة اإلس����الم واملسلمني، حيث يحرص 
البنك على تكرمي املهتدين اجلدد سنويا، وذلك من باب 
املشاركة في تفعيل دور الدعوة، كما يحرص البنك 
على تنظيم مس����ابقة دينية للمهتدين اجلدد، ضمن 
منظومة من األعمال اخليرية االجتماعية واإلنسانية 
التي يساهم فيها البنك انطالقا من اهتمام القائمني 
عليه، مب����ا يتعلق بخدمة املجتم����ع وتأكيد ثوابته 
اإلنسانية. وانطالقا من عمله وفق أحكام الشريعة 

اإلسالمية.

كلم���ا زادت مش���ترياته. علما 
أن ه���ذا العرض قد ب���دأ في 1 
يوليو واستمر إلى نهاية شهر 
ديسمبر2009 حيث أن السحب 

األخير في شهر فبراير2010.

األخيرة، فعندما يستخدم عميل 
التجاري بطاقات السحب اآللي 
أثناء السفر، يدخل في السحب 
الشهري على رحلة إلى أوروبا 
حي���ث يحصل على نقاط أكثر 

يج���ري البن���ك التج���اري 
الكويتي اليوم الس���حب على 
الثالث���ي  النجم���ة  »حس���اب 
»لعمالئه، وال���ذي يجري مرة 
أربعة أش���هر على جوائز  كل 
بقيمة 300ال���ف دينار، حيث 
يت���م اختيار 3 فائزين يحصل 
كل واحد منهم على جائزة ال� 

100 ألف دينار.
اجلدير بالذكر أنه باستطاعة 
أي ش���خص أن يفتح »حساب 
النجم���ة« بإي���داع مبل���غ 150 
دينارا فقط ف���ي أي من فروع 
البنك التجاري الكويتي، فكلما 
العميل  ازداد رصيد حس���اب 
في »حس���اب النجمة« ازدادت 
الربح حيث يحتس���ب  فرص 
كوبون للس���حب مقابل كل 50 
دينارا باحلس���اب، كما يتميز 
هذا احلساب بأنه ميكن السحب 
واإليداع في أي وقت إضافة إلى 
إمكانية إصدار بطاقة سحب آلي 
واحلصول على كافة اخلدمات 
املصرفية من خالله مثل خدمة 
التجاري اون الي���ن واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية في حالة عدم حتويل 
الراتب إلى حساب آخر في البنك. 
الثاني فسيكون  الس���حب  أما 
على »حملة اكتش���ف أوروبا« 

م.محمد سمير مع فريق العمل

عبدالعزيز بن حوحو

عبداهلل النجران

مع توقعات بمتوسط سعر بين 54 و89 دوالراً للنفط الكويتي 

»الوطني« : ارتفاع المصروفات للسنة المالية 2010 / 2011 
بـ 35% قد يؤدي إلى عدم تحقيق فائض في الميزانية المقبلة

من األسعار قد ينعكس سلبا على 
الطلب على النف����ط خالل 2011، 
ما سيساهم في خفض األسعار 

مجددا.
وأشار التقرير إلى أن متوسط 
سعر برميل النفط بلغ 68 � 70 
دوالرا في األش���هر ال� 10 األولى 
من السنة املالية 2010/2009، ما 
يضمن تقريبا أن حتقق امليزانية 
فائضا ضخما جديدا. فاإليرادات 
التس���عة األولى من  لألش���هر 
السنة املالية احلالية بلغت 12.9 
مليار دينار، أي تقريبا ضعف 
مستواها املقدر في امليزانية )6.7 
مليارات دينار( على أساس 35 
دوالرا متوس���ط س���عر برميل 
اخل���ام الكويتي. ورأى الوطني 
أنه في حال جاءت املصروفات 
الفعلية أدنى من مستواها املقدر 
مبا يت���راوح بني 5% و10%، كما 
يتوقع، فقد حتقق امليزانية فائضا 
جديدا يتراوح بني 5.7 مليارات 
دينار و6.9 مليارات دينار، وذلك 
قبل اس���تقطاع 10% من إجمالي 
اإليرادات لصالح صندوق األجيال 
القادمة. وبالنسبة للسنة املالية 
2011/2010، فاالحتماالت أوسع. 
ووفقا للس���يناريوهات الثالثة 
أعاله، يقدر التقرير أن يتراوح 
متوس���ط س���عر برميل اخلام 
الكويتي بني 54 دوالرا و89 دوالرا 
في السنة املالية املقبلة. وبالتالي، 
قد تأتي اإليرادات اإلجمالية أدنى 
من تلك املتوقعة للسنة املالية 
احلالية بنسبة 31% أو أعلى منها 
بنسبة 30%. لكن في حال حتققت 
املعلومات الواردة في الصحف 
ارتفاع املصروفات  احمللية عن 
احلكومية في السنة املالية املقبلة 
بواقع 35%، فإن ذلك ال يضمن 
حتقيق فائض في امليزانية املقبلة. 
إال أن الوطني، ورغم ذلك، مازال 
يتوقع فائضا في السيناريوهني 

»السعر املتوسط« و»األعلى«.

العام املاضي. لكن التقرير أشار 
إلى أن أسعار النفط قد تتراجع 
بشكل إضافي، وبوتيرة أسرع، في 
حال تعثر تعافي االقتصاد العاملي 
الذي من ش����أنه أن يخفض منو 
الطلب على النفط هذا العام إلى 
0.9 مليون برميل يوميا. لكن حتى 
لو أبقت أوپيك على مس����تويات 

إنتاجها من دون تغيير، .
أما العوامل التي من ش����أنها 
أن ترفع األسعار، فتتمثل في أن 
النفط  العاملي على  الطلب  يأتي 
أقوى من املتوقع- رمبا بزيادة 1.4 
مليون برميل التي تتوقعها وكالة 
الطاقة الدولية- وكذلك أن تأتي 
اإلمدادات من خارج أوپيك أضعف 
من املتوقع )نتيجة نضوب بعض 
حقول النفط في العالم(. وفي ظل 
هذا الس����يناريو، قد يبلغ سعر 
برميل اخلام الكويتي 100 دوالر 
بحلول بداية العام املقبل. لكن من 
املهم اإلشارة إلى أن هذا املستوى 

أوپيك باحلفاظ على األسعار ضمن 
نطاق 70 إلى 80 دوالرا للبرميل. 
وفي الواق����ع، رأى التقرير أن 
توقع����ات احملللني ح����ول الطلب 
العاملي على النفط هذا العام تزداد 
تفاؤال. فقد رفع مركز دراس����ات 
الطاقة الدولية معدل النمو الذي 
يتوقعه للطلب العاملي على النفط 
في 2010 للشهر الثاني على التوالي. 
وهذه املرة، رفع معدل النمو مبقدار 
1.2 مليون برميل يوميا إلى %1.4، 
مقارنة مع مليون برميل في املرة 
األولى منذ شهر. بينما كان يتوقع 
في ش����هر نوفمبر املاضي ارتفاع 
الطلب مبقدار 0.7 مليون برميل 
فقط. وبات املركز يتوقع أن يسجل 
الطلب العاملي عل����ى النفط منوا 
على أساس سنوي في كل ربع من 
العام احلالي، ولو بوتيرة متباطئة 
تواليا، إذ سيكون مرتفعا في الفترة 
األولى من الع����ام احلالي نتيجة 
ضعف النمو املس����جل في بداية 

على هامش بس����يط فوق أسعار 
اخلام����ات األخ����رى، ليبلغ 73.6 
اليوم نفسه.  دوالرا للبرميل في 
إال أن متوسط سعر هذين املزيجني 
خالل ش����هر يناير يبقى أعلى من 
العام  مستواه للفترة نفسها من 
2009 بواقع 75%، كما أن العقود 
اآلجلة تعك����س توقعات بارتفاع 
طفيف في األسعار خالل األشهر 
املقبلة. لكن يشار إلى أن الفارق 
بني األسعار الفورية واآلجلة تقلص 
بشكل ملحوظ )ويتراوح حاليا بني 
5 و10 دوالرات للبرميل( عما كان 
عليه خالل الع����ام املاضي، حيث 
كان يجري تداول العقود الفورية 
بخصم كبير مقارنة بالعقود التي 
تتراوح آجالها بني 12 و18 شهرا. 
ويعكس ذلك، على ما يبدو، وجهة 
النظر القائلة ان مستويات األسعار 
احلالية، ورغم تذبذبها، حتظى بدعم 
قوي، يس����اهم فيه التعافي الذي 
العاملي والتزام  يشهده االقتصاد 

أشار تقرير بنك الكويت الوطني 
األس����بوعي إلى أن أسعار النفط 
النصف  تراجعت بشكل حاد في 
الثان����ي من ش����هر يناير املاضي، 
لتقترب من مس����توى 70 دوالرا 
للبرميل. كذلك، تراجع سعر برميل 
اخل����ام الكويتي بنحو 9 دوالرات 
إل����ى 71 دوالرا بحلول 26 يناير، 
بعد أن وصل إلى حدود 80 دوالرا 
في 11 من الشهر نفسه. وقد يعزى 
هذا التراجع إلى عاملني رئيسيني: 
األول هو ارتفاع درجة العزوف عن 
املخاطر في األسواق العاملية، األمر 
الذي دعم سعر صرف الدوالر، وهو 
ما يحد عادة من ارتفاع أسعار النفط 
ويضع ضغوطا عليها. والثاني هو 
اتخاذ إجراءات  إعالن الصني عن 
للح����د من منو االئتم����ان، ما أثار 
القلق من تباطؤ الطلب على النفط 
هناك. فالصني ساهمت وحدها مبا 
نسبته 40% من منو الطلب العاملي 
على النفط في السنوات األخيرة. 
لكن على الرغم من هذا التراجع، 
مازال بعض احملللني األكثر تفاؤال 
يتوقعون أن تبقى أسعار النفط بني 
70 دوالرا و80 دوالرا للبرميل خالل 
األسابيع املقبلة، قبل أن ترتفع إلى 
مستويات أعلى مع ازدياد التوازن 
في السوق )كارتفاع الطلب وتراجع 

املخزونات( خالل العام احلالي.
التقرير أن أس����عار  وحل����ظ 
العاملية بقيت  اخلامات املرجعية 
فوق مستوى ال� 80 دوالرا للبرميل 
لفترة أطول خالل يناير، قبل أن 
تتراجع مج����ددا إلى حدود ال� 70 
دوالرا. فسعر مزيج برنت قد هبط 
بنحو 10 دوالرات عن أعلى مستوى 
له، ليصل إلى 71.3 دوالرا للبرميل 
في 27 يناير. بينما استطاع سعر 
مزيج غرب تكس����اس أن يحافظ 

السنة المالية 
2010/2009

السنة المالية 2011/2010

الميزانية 
المعتمدة

السعر 
األعلى

مشروع 
الميزانية

السعر 
األدنى

السعر 
المتوسط

السعر 
األعلى

35.069.543.053.766.489.0سعر النفط )$ للبرميل(
8.07517.8149.99012.76216.42122.055جملة اإليرادات

6.92516.6648.79011.56215.22120.855اإليرادات النفطية
1.1501.1501.2001.2001.2001.200اإليرادات غير النفطية

12.11612.11616.30016.30016.30016.300جملة املصروفات )تقديرات  امليزانية(
1215.755)3.538()6.310(5.698)4.041(الفائض )العجز(

3.550)1.521()4.814()7.309(3.917)4.849(بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
10.90415.48515.07814.670جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

1.3447.385)2.723(6.910الفائض )العجز( وفق تقديرات الوطني
5.180)298()3.999(5.128بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

بن حوحو: المجموعة شهدت ازدهارًا في أعمالها منذ تأسيسها 
عام 2001 وتفرعت منها 4 إدارات رئيسية

توقعات العرض والطلب للنفط
أشار التقرير إلى أن إنتاج أوپيك- باستثناء العراق- ارتفع 
في ديس��مبر مبقدار 69 ألف برمي��ل يوميا إلى 26.682 
مليون برميل يوميا، وذلك للشهر التاسع على التوالي. وهذا 
املستوى أعلى من ذلك احملدد رسميا وفقا حلصص اإلنتاج 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، أي مبا نس��بته 7%، وذلك 
على الرغم مما يبدو س��عي أوپيك إلى التأكيد مجددا على 
التزامها مبستوى اإلنتاج املستهدف الذي حددته منذ قرابة 
العام. والدول الرئيسية التي تخطت في إنتاجها احلصص 
املقررة كانت إيران ونيجيريا وڤنزويال، فساهمت مجتمعة 
بنحو مليون برميل يوميا من الزيادة فوق مستوى اإلنتاج 
املس��تهدف. وعلى الرغم من تواف��ق العديد من احملللني 
على أن حالة التوازن في الس��وق س��تزداد هذا العام، إال 
أن سياس��ة غض النظر التي تنتهجها أوپيك على ما يبدو 
جتاه ارتفاع إنت��اج بعض الدول األعضاء فوق احلصص 
املقررة قد يكون محل اختبار في حال لم يتحقق التراجع 
املتوقع ف��ي املخزونات العاملية عن مس��توياتها املرتفعة 
حالي��ا )والتي ترافقت على نحو غي��ر مألوف مع ارتفاع 
األس��عار خالل العام املاضي(. كما أن ارتفاع إنتاج أوپيك 
من الغاز الطبيعي املسال، والذي قد يزيد اإلمدادات بنحو 
0.5 مليون برميل يوميا، س��يكون محط اهتمام ومتابعة 
أوپيك، مع العلم أن إنتاج أوپيك من الغاز الطبيعي املسال 

ال يخضع لنظام احلصص.
ورأى التقرير أن التوقعات بأن يش��هد كل من العرض 
والطلب ارتفاعات مس��تقرة هذا العام من شأنها أن توفر 
دعما لوجهة النظر القائلة ان أسعار النفط ستبقى تتداول 
في نطاقه��ا احلالي في املدى القصي��ر. لكن يبقى هناك 
احتمال بأن تؤثر مستويات املخزونات املرتفعة على شعور 
املستثمرين في السوق في مرحلة معينة، السيما في حال 
لم تقم أوپيك أو لم تستطع خفض مستوى إنتاجها. وفي 
ح��ال ارتفع الطل��ب على النفط في الع��ام احلالي بوتيرة 
معتدلة عند 1.2 ملي��ون برميل يوميا التي يتوقعها مركز 
دراسات الطاقة الدولية � مع ارتفاعه بشكل ملحوظ خالل 
النصف األول من العام � فإن الفشل في تصريف فائض 
هذه املخزونات قد يدفع األسعار إلى التراجع في النصف 
الثاني من العام. وفي ظل هذا السيناريو، قد يبلغ متوسط 
س��عر برميل اخلام الكويتي نحو 74 دوالرا في النصف 
األول من 2010، قبل أن يتراجع إلى حدود 60 دوالرا بحلول 

الربع األول من العام 2011.

جموهراتكم املر�صعة 

بالأملـا�س وال�صاعات

الثمينة باأعلى الأ�سعار
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