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سني بهاتيا متسلما جائزة الصفقة األكثر ابتكارا من يورومني نيابة عن »جلوبل«

رنا الرشيد

 عبدالعزيز البالول

إيران تعرض على الكويت التطوير 
المشترك لحقل الدرة

ملتقى إدارة التكنولوجيا الـ 19 ينطلق غدًا

صندوق الوسم التابع لـ »كفيك«
يحقق عوائد 10% حتى نهاية فبراير

»ڤيڤا« : دقيقة تجوال العمالء في البحرين 
بالسعر المحلي خالل مارس الجاري

ويعتبر تطوير البنية التحتية 
لالتصاالت عامل جذب مهما ليس 
فقط لالستثمارات اخلارجية بل 
سيزيد من قابلية البحرين لتطوير 
االس����تثمارات احمللي����ة وجعلها 
قادرة على التواصل عامليا بأحدث 
التقني����ات والتطبيقات من خالل 
اخلدمات الصوتية املتطورة ونقل 
البيانات مع إنترنت عالي السرعات 
مما سيطور سمعة ومكانة البحرين 
مستقبال، وقد بدأت ڤيڤا البحرين 
بالفعل في ضخ استثمارات كبيرة 
مبئات املاليني من الدنانير من أجل 
تطوير البنية التحتية لالتصاالت، 
واملضي قدما في التأثير اإليجابي 
بأسواق البحرين من خالل مختلف 
اخلدمات التي سوف تقدمها الشركة 
اجلديدة، سواء كانت صوتية أو 
أو اإلنترنت عالي  البيانات  لنقل 

السرعة.

الرشيد، عن سعادتها لفتح آفاق 
عالم االتصاالت أمام عمالء ڤيڤا، 
أنهم س����يختارون  مؤكدة عل����ى 
دون تردد ش����بكة ڤيڤا البحرين 
حال تواجدهم في اململكة، للتمتع 

بالعروض واملزايا الشيقة.

احتفاء بانطالقة ش����ركة ڤيڤا 
لالتصاالت ف����ي مملكة البحرين، 
تطلق شركة ڤيڤا لالتصاالت في 
الكويت، خالل شهر مارس، عرضا 
مميزا وحصريا على خدمة التجوال 
لعمالئها الذين ينوون السفر إلى 
البحرين، يسمح لهم بإجراء مكاملات 
جتوال دولية بتكلفة محلية خالل 
فترة العرض، على ش����بكة ڤيڤا 
البحري����ن. كما ميكن ملش����تركي 
ڤيڤا الكويت إجراء مكاملات دولية 
على أي رقم يعود ملشتركي ڤيڤا 

البحرين، بتكلفة محلية أيضا.
وبحس����ب اإلحصاءات تعتبر 
البحري����ن، من الوجه����ات األكثر 
شعبية للتجوال الدولي واالتصاالت 

الدولية لعمالء ڤيڤا الكويت.
وبهذه املناسبة أعربت مديرة 
التس����ويق في شركة ڤيڤا  إدارة 
لالتص����االت ف����ي الكوي����ت، رنا 

طهران � رويترز: قال رئيس شركة النفط البحري 
اإليرانية محمود زراكشيان زادة إن ايران اقترحت على 
الكويت أن يقوم البلدان معا بالتطوير واالستغالل 
املشترك حلقل الدرة املتنازع عليه للغاز في اخلليج 

العربي.
وق����ال زادة: اقترحت اي����ران أن يجري التطوير 
واالستثمار واالنتاج واإلدارة على أساس مشترك بني 
الطرفني املعنيني، مضيفا انه من املتوقع من الكويت 

»أن تقبل اقتراح ايران التطوير املشترك للحقل«.
وأضاف بقوله، فيما نقله موقع وزارة النفط على 
شبكة اإلنترنت، ان شركة النفط البحري اإليرانية أثارت 
اقتراح قيام شراكة بدال من املنافسة لتطوير هذا احلقل 

وكذلك حقول مشتركة أخرى للهيدروكربونات.
جتدر اإلشارة إلى أن وسائل اإلعالم اإليرانية قالت 
في نوفمبر املاضي ان البلدين دعوا إلى »التعاون فيما 

يتصل بحل مسألة اجلرف القاري«.

القاهرة ـ هناء السيد 
تبدأ أنشطة ملتقى إدارة التكنولوجيا في دورته 
التاسعة عشرة غدا بالقاهرة حتت عنوان »دور 
التكنولوجيا في التنمي���ة االقتصادية العربية« 
مبشاركة 45 دولة على رأسها الكويت والواليات 
املتحدة والصني ودول االحت���اد األوروبي. هذا، 

وينعقد امللتقى للمرة الثانية في القاهرة ويستمر 
ملدة أربعة ايام حتت اس���تضافة جامعة النيل – 
اجلامعة البحثية األولى بالشرق األوسط وتنظم 
انش���طته اجلمعية الدولية إلدارة التكنولوجيا 
والتي تضم في عضويته���ا 85 دولة وتتخذ من 

أميركا مقرا لها. 

أعلنت الش����ركة الكويتية للتمويل واالس����تثمار 
»كفيك« أن صندوق الوسم لالسهم احمللية حقق عائدا 
جيدا منذ بداية العام حتى نهاية فبراير املاضي، حيث 
استطاع الصندوق حتقيق عوائد بلغت 10% علما بأن 
املؤشر العام لسوق الكويت لألوراق املالية حقق %5.7 
فيما حققت محافظ العمالء التي تدار من قبل الشركة 

عائدا بلغ 20% خالل الفترة ذاتها.
وقال نائب الرئي����س األول لقطاع إدارة االصول 
في الشركة ياسني الطبطبائي ان العوائد التي حققها 
الصندوق ومحافظ العمالء جاءت من خالل قدرة إدارة 
االصول على استغالل الفرص االستثمارية التي حتقق 
عوائد جيدة وس����ريعة متيزت بأعلى معدالت االمان 
والربحية على الرغم من انعكاس التداعيات السلبية 
لالزمة املالية العاملية على جميع االس����واق وجميع 
القطاعات، مش����يرا الى ان اخلبرات املتراكمة واالداء 

املتميز والتقنية العالية في اجلهاز االداري في ادارة 
االصول واحملافظ والصناديق والذي اعتمد في ادائه 
على تقليل املخاطر وايجاد الفرص االستثمارية اجليدة 
واقتناصه����ا جعل الصناديق واحملافظ حتقق عوائد 
مجزية لعمالئها وتتفوق على غيرها من الش����ركات 

التي تعمل في نفس املجال.
واش����ار الطبطبائي الى ان املرحلة املقبلة تعتبر 
مرحلة مهمة ومناس����بة جدا ملن يرغب في اقتناص 
الفرص االستثمارية اجليدة من خالل صندوق الوسم 
خاصة ان التقارير االقتصادية التي تصدرها كبرى 
املؤسس����ات العاملية تؤكد أن����ه بعد كل أزمة ضخمة 
وكبيرة يشهدها العالم تأتي فترة من الرواج واالنتعاش 
االقتصادي وبالتالي فإن الفترة املقبلة يتوقع لها ان 
تكون فترة رواج اقتصادي مثمرة بعد فترة ال بأس 

بها من الركود.

تميز بأعلى معدالت األمان والربحية رغم التداعيات السلبية لألزمة العالمية

بمناسبة تدشين »ڤيڤا - البحرين«

تباين في أداء البورصات الخليجية وعودة أسعار النفط لالرتفاع

عن التسهيالت اإلسالمية التي وقعها مع 53 بنكًا في 10 ديسمبر الماضي

للمرة األولى وتمنح العمالء نقاطًا تستخدم في الطيران والفنادق

»بيان«: 91.9 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي 

»يورومني« :  إعادة جدولة ديون »جلوبل« 
»الصفقة األكثر ابتكارًا« 

الفرنسيون يعتبرون مجتمعهم »ظالمًا«
 »المركزي الصيني«: رفع قيمة اليوان 

ليس سبيالً لموازنة التجارة
بسبب االمتيازات التي تتمتع بها قيادات الشركات الكبرى

أكثر  � أ.ش.أ: اعتبر  باري����س 
من ثلثي الفرنس����يني أن املجتمع 
الفرنس����ي مجتمع ظالم، السيما 
بس����بب االمتيازات الرهيبة التي 
تتمتع بها قيادات الشركات الكبرى 
مقارنة بالرواتب التي يحصل عليها 

املواطن العادي.
وذكرت صحيف����ة »لوموند« 
الفرنس����ية أن اس����تطالعا للرأى 
العام كشف أن 69% من الفرنسيني 
اعتبروا أنهم يعيشون في مجتمع 
ظالم بس����بب الف����ارق الكبير في 

الدخول والرواتب.
وأرجع 52% ممن اس����تطلعت 
آراؤهم سبب شعورهم بالظلم في 
الفرنسي الى االمتيازات  املجتمع 
الرهيبة التي يتمتع بها رؤس����اء 
الش����ركات واملؤسسات  كبريات 
الفرنس����ية، فيما برر 28% منهم 
شعورهم بالظلم باملكاسب الهائلة 
التي يحققها التجار بتعمدهم رفع 
األسعار للحصول على اكبر قدر 
ممك����ن من األرباح على حس����اب 

املواطن العادي.

كما اعتبر الفرنسيون أن الفارق 
في الروات����ب بني القطاع اخلاص 
والقط����اع العام وارتفاع نس����بة 
الضرائب على الدخول من االسباب 
االخرى التي جتعلهم يش����عرون 
بالظلم في املجتمع الذي يعيشون 

فيه.
وأج����رى االس����تطالع مرك����ز 
»إيف����وب« لقياس الرأي العام في 
5 اجلاري على عينة عشوائية من 
الفرنسيني تبلغ قوامها 1001 فرنسي 

تزيد اعمارهم على 21 عاما.

بكني � رويترز: قال سو نينج نائب حاكم البنك املركزي الصني، 
امس انه سيكون من الصعب للغاية اعادة توازن جتارة الصني 

من خالل رفع قيمة العملة احمللية اليوان.
وكان س���و يتحدث الى الصحافيني عل���ى هامش االجتماع 
الس���نوي للبرملان الصيني وقال: رفع قيمة العملة ملرة واحدة 

ليس هو احلل ايضا.
وكانت الصني جمدت سعر صرف اليوان عند نحو 6.83 مقابل 
الدوالر منذ منتصف عام 2008 للمحافظة على امليزة التنافسية 
التقليدية لصادراتها، وعبرت الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي 

عن استيائهما من هذه اخلطوة.
من جهة أخرى، صرح وزير التجارة الصيني شني دميينغ بأن 
الصني حتتاج الى سنتني او ثالث سنوات لتعود صادراتها الى 

املستوى الذي كانت عليه قبل األزمة االقتصادية العاملية.

»الوطنية لالتصاالت« تقدم برنامج
»مكافآت التجوال« للزوار القادمين إلى الكويت

انطالقا من إس����تراتيجيتها الواضحة في 
توسيع قاعدة عمالئها وحرصها على تصميم 
وتطوير أفضل خدمات النقال، تكافئ الوطنية 
لالتصاالت زوار الكويت اليوم ممن يستخدمون 
شبكة الوطنية أثناء جتوالهم في البالد مبنحهم 
نقاط ميكن االستفادة منها في خطوط الطيران 
والفنادق في كل مرة يسافرون فيها من أو الى 
الكويت وذلك ضمن برنامج »مكافآت التجوال« 

من الوطنية.
ويسر الوطنية لالتصاالت في هذا اإلطار 
أن تعلن شراكتها مع عدد من خطوط الطيران 
والفنادق الريادية ح����ول العالم لتقدمي هذه 
اخلدمة احلصرية في الكويت ومنها اخلطوط 
التايلندية، االحت����اد، لوفتهانزا،  القطري����ة، 

الهيلتون  الكويتية، وفن����ادق مثل  اخلطوط 
واملاريوت وغيرها.

حيث متنح الش����ركة زوار الكويت فرصة 
للحص����ول على نقاط م����ع كل دقيقة مكاملات 
دولية يقومون بها. وفي هذا الصدد أكد مدير 
العالق����ات العام����ة في الوطني����ة لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول قائال: »ان الوطنية ال تهتم 
فقط بعمالئها في الكويت بل بكل زوار الكويت 
ممن يصلون إلى البالد بهدف العمل أو لزيارة 
األهل واألصدقاء« وأضاف: »مع برنامج مكافآت 
التجوال من الوطنية س����يحظى عمالؤنا من 
الزائرين بخدمة مميزة ليكونوا على تواصل 
مع أي كان في الوقت الذي سيحصلون عليه 
على نقاط إضافية لزيادة فرصهم لربح تذاكر 

س����فر مجانية أو إقامة مجاني����ة في عدد من 
الفنادق«. وتتصف اخلدمة اجلديدة بسهولة 
احلصول عليها وذلك عن طريق تسجيل رقم 
الهاتف النقال من خالل عضويتهم في خطوط 
الطيران/ الفنادق وذلك بإتباع إحدى هاتني 
الوسيلتني: إما التسجيل عبر أجهزة النقال 
بدخول www.flym.nu ومن ثم إدخال رقم 
النقال اخلاص بهم واختيار الفندق/ خطوط 
الطيران أو عبر الشبكة االلكترونية بزيارة 

.www.travellingconnect.com املوقع
وبعد إمتام عملية التسجيل سوف تصل 
الزائر رس����الة الكترونية تتضمن معلومات 
ح����ول تفاصيل ربح نق����اط للفندق/ خطوط 

الطيران.

الرأسمالية  القيمة  وارتفعت 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
بنس���بة 1.96% خالل األس���بوع 
إلى 32.97 مليار  املاضي لتصل 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
الرأس���مالية  القيمة  حيث منت 
خلمس���ة قطاعات من الس���وق 
مقابل تراجعها للقطاعات الثالثة 

الباقية. 
البنوك الئحة  وتصدر قطاع 
القطاعات الرابح���ة، إذ ارتفعت 
الرأسمالية بنسبة بلغت  قيمته 
5.18% بع���د أن وصلت إلى 11.33 
ملي���ار دينار جاء بع���ده قطاع 
االس���تثمار الذي وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى 3.28 مليارات دينار 
مسجال منوا نسبته 1.09%، وحل 
قطاع اخلدمات في املرتبة الثالثة 
بنسبة منو بلغت 0.71% لتصل 
قيمته الرأسمالية إلى 9.13 مليارات 

دينار.
ه���ذا وكان قطاع األغذية أقل 
القطاعات من���وا، حيث وصلت 
إلى 800.15  الرأس���مالية  قيمته 
ملي���ون دينار بارتفاع نس���بته 
املقاب���ل، كان قطاع  0.26%. في 
القطاعات تراجعا،  أكثر  التأمني 
حيث انخفضت قيمته الرأسمالية 
خالل األس���بوع املاضي بنسبة 
1.46% لتصل إلى 319.59 مليون 
دين���ار، تبعه قط���اع العقار في 
املرتب���ة الثانية والذي تراجعت 
قيمته الرأسمالية بنسبة %0.99 

لتصل إلى 2.02 مليار دينار.

تلك العمليات ليغلق على تراجع 
محدود ملؤشريه السعري والوزني، 
حيث انخفض األول بنسبة %0.10 
وتراجع الثاني بنس���بة %0.05. 
عاد الس���وق بعدها إلى تسجيل 
املكاسب في آخر جلسات األسبوع 
وسط منو ملحوظ في متغيرات 
الثالثة، حيث جتاوزت  التداول 
قيم���ة التداول مس���توى ال� 100 
مليون دينار وتخطى عدد األسهم 

املتداولة ال� 700 مليون سهم. 
وأقفل كل من املؤشرين السعري 
والوزني على مكاس���ب يومية 
بنس���بة 0.50% و0.87% عل���ى 

التوالي.

التداول ليغلق على  طوال فترة 
مكسب يومي بلغت نسبته %0.37 
للمؤشر الس���عري، بينما حقق 
املؤشر الوزني منوا يوميا بنسبة 
1.15% بدعم من عمليات الش���راء 
النشطة على األس���هم القيادية، 
وذلك وس���ط زيادة الفتة في كل 
من كمية وقيمة التداوالت وعدد 

الصفقات املنفذة. 
ثم ش���هدت بداية جلس���ة يوم 
األربع���اء تذبذبا محدودا قبل أن 
يتخذ السوق اجتاها نزوليا متأثرا 
بعملي���ات جني األرب���اح، لكنه 
استطاع في الدقائق األخيرة من 
فترة التداول أن يخفف من تأثير 

قد تزامن مع تباين في أداء أسواق 
األسهم اخلليجية األخرى خالل 
األس���بوع املاضي، حيث حققت 
ثالثة منها منوا مع نهاية األسبوع 
فيما تراجعت األس���واق الثالثة 

الباقية. 
ومن جهة أخرى، شهد األسبوع 
املاضي منوا في مؤشرات أسواق 
األسهم الرئيسية في العالم، في 
الوقت الذي عادت فيه أس���عار 
النفط إلى جت���اوز حاجز ال� 80 
التداوالت  دوالرا. على صعي���د 
اليومية، قال التقرير ان أول يوم 
عمل من األسبوع شهد تذبذبا في 
أداء السوق ضمن نطاق محدود 

تناول التقرير 
األس���بوعي 
لشركة بيان 
لالس���تثمار 
الكويت  حركة مؤش���ر س���وق 
املالية خالل جلس���ات  لألوراق 
األسبوع املاضي والذي اقتصرت 
فيه التداوالت على ثالث جلسات، 
حي���ث اس���تطاع احملافظة على 
استقراره على الرغم من عمليات 
البيع التي شهدتها فترات التداول 
بهدف جني األرباح. كما متكن من 
اختتام األس���بوع على مكاسب، 
مدعوما بشكل أساسي من احلركة 
النشطة على األس���هم القيادية، 
والت���ي أدت بدورها إلى حتقيق 
املؤش���ر الوزني لنمو أسبوعي 
نسبته 1.97% بعد أن أغلق عند 
مستوى 433.54 نقطة، في حني 
أنهى املؤش���ر السعري تداوالت 
األسبوع املاضي متجاوزا مستوى 
ال���� 7.400 نقطة، مع إقفاله عند 
7.435.5 نقطة، ليرتفع بنس���بة 
0.77% عن إغالق األسبوع السابق. 
هذا، وقال التقرير ان األس���بوع 
املاضي ش���هد عودة مؤش���رات 
التداول إل���ى االرتفاع من جديد 
مع بلوغ املتوسط اليومي لقيمة 
التداول 91.90 مليون دينار، بنمو 
نسبته 22.18% عن معدل األسبوع 
السابق، فيما ارتفع متوسط حجم 
التداول بنسبة 11.56% ليصل إلى 

502.61 مليون سهم. 
ولفت التقرير الى ان نشاط السوق 

تعاملها مع البنوك خالل عملية 
إعادة اجلدولة، وللهيكل املبتكر 
للصفق����ة الذي عزز اس����تقرار 
الش����ركة من الناحي����ة املالية. 
وتعليقا على ذلك قال بهاتيا: »لقد 
الدائنني وأعضاء  أشاد غالبية 
جلنة املتابعة املنبثقة عن البنوك 
الدائنة باجلهود املتفانية التي 
بذلتها جلوب����ل وبروح املهنية 
والشفافية التي أظهرتهما طوال 
عملية إع����ادة اجلدولة. ونحن 
س����عداء بحصولن����ا على هذه 
اجلائزة م����ن يورومني تقديرا 

لهذه اجلهود«.
واختتم بهاتيا كلمته متوجها 
بالش����كر إلى دائني »جلوبل«، 
وجلنة املتابعة، ومستش����اري 
الشركة في عملية إعادة اجلدولة 
إلميانهم باإلمكانات الكامنة لدى 
جلوبل والتزامهم وتفانيهم في 
العمل من اجل إمتام عملية إعادة 

جدولة الديون.

أعلن بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« ام����س حصوله على 
جائزة »الصفقة األكثر ابتكارا« 
من يورومني وذلك عن التسهيالت 
اإلسالمية املتضمنة في اتفاقية 
إعادة جدولة الديون التي وقعها 
م����ع 53 بنكا في العاش����ر من 
ديسمبر 2009. وبذلك أصبحت 
»جلوبل« أول شركة في املنطقة 
تبرم اتفاقية إعادة جدولة ديونها 
العمالت والش����رائح  املتعددة 
)إسالمية، وتقليدية، وثنائية( 

تبلغ قيمتها 1.7 مليار دوالر.
 وتسلم رئيس اإلدارة املالية 
في »جلوب����ل« س����ني بهاتيا، 
اجلائزة خالل حفل توزيع جوائز 
يورومني للتمويل اإلسالمي الذي 
أقيم في الثالث والعشرين من 

فبراير املاضي في لندن.
ومنح����ت »جلوب����ل« هذه 
اجلائزة تقدي����را لروح املهنية 
والش����فافية الت����ي أبدتهما في 
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