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الريـــاض ـ رويترز: أعطت 
السعودية أولوية للهيمنة على 
حساب الديبلوماسية في تشكيل 
االحتاد النقدي اخلليجي لكنها 
ستحتاج إلى تطوير عالقاتها مع 
جيرانها األصغر في اخلليج إذا 

أرادت للمشروع أن ينجح.
 وتريد أكبـــر دولة مصدرة 
للنفط في العالم وصاحبة أكبر 
اقتصاد في العالم العربي إنشاء 
تكتل سياسي واقتصادي خليجي 

مترابط ميكنها قيادته. 
وقال مصطفـــى عالني من 
مركز اخلليج لالبحاث في دبي إن 
مشكلة مجلس التعاون اخلليجي 
ومصدر احلساسيات وانعدام 
الثقة هي االعتقاد بأن الشقيقة 
الكبرى حتاول الهيمنة على باقي 

الدول األعضاء.
 وعني محافظ البنك املركزي 
السعودي محمد اجلاسر األسبوع 
املاضي رئيسا للمجلس النقدي 
اخلليجي فـــي الرياض والذي 

سيكون نواة لبنك مركزي إقليمي مما يبرز سيطرة 
اململكة على مشروع العملة املوحدة. وستستمر 

فترة رئاسته ملدة عام.
 وتســـتضيف الرياض بالفعـــل عدة كيانات 
خليجية من بينها األمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي وهي هيئة تنفيذية مشابهة للمفوضية 
األوروبية. وســـيعمل املجلس النقدي باألساس 
على وضع اإلطار التنظيمي لبنك مركزي خليجي 
وسيسعى لرفع مستوى التنسيق في سياسات النقد 
والصرف األجنبي متهيدا إلطالق العملة املوحدة. 
لكن أي تعزيز لالحتاد النقدي اخلليجي من شأنه 

أيضا أن يدعم الترابط السياسي في التكتل.
وقد يكون ذلك في صالح الدول اخلليجية في 
مواجهة إيران. وأبدت السعودية بالفعل قلقها من 

نفوذ إيران في كل من العراق ولبنان.
 وقال خالد الدخيل وهو كاتب سياسي سعودي 
بارز »ال يتمتـــع مجلس التعاون اخلليجي دائما 
مبســـتوى عال من التنسيق عندما يتعلق األمر 
بسياسته اخلارجية. وجود توافق في اآلراء بني 
دول املجلس سيساعد على احلد من نفوذ إيران 

في املنطقة«.
وأضاف »رأينا قدرا من التوافق في اآلراء بني 
دول املجلس بشأن النزاع اإلماراتي اإليراني على 
جزر أبو موسى وبشأن طموحات إيران النووية« 
مشيرا إلى نزاع حدودي طويل األمد على اجلزر 
الواقعة في اخلليج. وأدت منافسات سياسية قدمية 
إلى تأجيل إطالق االحتاد النقدي اخلليجي الذي 
يهدف الى محاكاة منوذج منطقة اليورو. وانسحبت 
اإلمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد خليجي من 
املشروع بعدما وقع اختيار الزعماء على الرياض 

مقرا للبنك املركزي املزمع ووجهت بذلك ضربة 
قوية خلطة تعاني منذ عام 2001.

ومازالت العالقات الديبلوماسية بني السعودية 
واإلمارات متوتـــرة منذ ذلك احلني. والدول التي 
تعتـــزم املضي قدما في املشـــروع هي البحرين 
والكويت وقطر والسعودية. وفي العام املاضي 
تخلى مجلس التعاون اخلليجي عن موعد نهائي 
إلصدار العملة املوحدة فـــي 2010 وقال املجلس 
النقـــدي إن حتديد موعد جديـــد إلطالق العملة 

املوحدة ليس أولوية.
وقـــال ديبلوماســـي غربي مقيـــم بالرياض 
»السعودية تقول لدول مجلس التعاون اخلليجي 
األخـــرى إنهم إذا أرادوا لهـــذا الكيان االقتصادي 
اخلليجي أن يرى النور فيتعني أن يكون مركز ثقله 

هنا في الرياض وليس في دبي أو أبوظبي.
ويقول محللون إن حتسن العالقات بني الدوحة 
والرياض في الفترة األخيرة ساعد على إبقاء قطر 

في املشروع.
وقال عالني في دبي »هناك نوع من التحالف 
يتكون بني السعوديني والقطريني، ومن شأن فقد 

قطر أن ميثل مشكلة كبيرة لالحتاد النقدي«.
وقال احمللل الكويتي علي النمش الذي جعلت 
بالده من إقناع اإلمارات وعمان بالعودة إلى املشروع 
هدفا رئيسيا، إنه ليس عيبا أن تضطلع السعودية 
بـــدور ريادي لكن االحتاد ينبغي أن يضم جميع 
دول املجلـــس.  وأضاف »لن تكـــون هناك عملة 
خليجية بدون اإلمارات وعمان. اإلمارات هي ثاني 
أكبر دولة منتجة للنفط في اخلليج بعد السعودية 
كما أنها نشطة جتاريا في االستيراد والتصدير 
ومناطق التجارة احلرة والســـياحة اخلليجية. 

وعمان ال تقل أهمية«.

باريس ـ رويترز: قالت شركة 
»توتــــال« الفرنســــية للنفط إنه 
تقرر التحقيق معها رســــميا في 
قضية عمرها ثماني سنوات تتعلق 
باتهامات رشى متصلة ببرنامج 
األمم املتحدة للنفط مقابل الغذاء 
خالل عهد الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسني.
وكان حتقيق جنائي فرنسي في 
هذا األمر قد أغلق عام 2007 وأوصى 
مكتــــب املدعي العام في الســــنة 
املاضية برفض الدعوى ضد الرئيس 
التنفيذي لـــــ »توتال« وموظفني 

حاليني وسابقني بالشركة.
لكن »توتال« ذكرت في تقريرها 
السنوي الصادر منذ أيام أن قاضي 
حتقيقات جديدا قرر أوائل عام 2010 
إجراء حتقيق رســــمي معها فيما 
يتعلق »باتهامات رشى إضافة إلى 

التواطؤ واستغالل النفوذ«.
وأضافت »هذا التحقيق الرسمي 
تقرر بعد ثماني ســــنوات من بدء 
التحقيقات ودون التوصل إلى أي 

أدلة جديدة تتعلق بالقضية«.
وقالــــت »تــــرى الشــــركة أن 
أنشطتها املتصلة ببرنامج النفط 
مقابل الغذاء كانت متماشــــية مع 
هذا البرنامج«، وارتفعت أســــهم 
توتال بنسبة 1.8% اليوم لتتجاوز 
ارتفاع مؤشر البورصة الفرنسية 

الذي بلغ %0.7.

التحقيق مع »توتال« 
الفرنسية  بشأن برنامج 

النفط مقابل الغذاء

استعدادًا لمتطلبات قانون هيئة األسواق المالية

»الوطني لالستثمار« تطلق برنامج تدريب للوسطاء الماليين 
أعلنت شركة الوطني لالستثمار عن تخرج 
الدفعة األولى من مجتازي البرنامج التدريبي 
املتخصص اجلديد للوسطاء املاليني في الشركة، 
ويتميز هذا البرنامج بأنه بعد اجتياز االمتحان، 
يحصل فيه الوسطاء على شهادة مصدقة من 
شركة الوطني لالستثمار بالتعاون مع شركة 

.Securities Training Corporation (STC(
ويعد هذا البرنامج التدريبي األول من نوعه 
في الكويت والعالــــم العربي وهو مبني على 
أســــس ومعايير عاملية ومعتمدة في الواليات 
املتحدة حيث يخضع جميع الوسطاء املاليني 
إلى امتحان معتمد من قبل جلنة األوراق املالية 
قبل الســــماح لهم بالتداول. وقد طورت إدارة 
 STC شركة الوطني لالســــتثمار بالتعاون مع
برنامجا مشابها يتطابق مع االحتياجات احمللية 

واإلقليمية من حيث القوانني واملتطلبات، وانطلقت هذه الدورة 
مبشاركة 17 وسيطا ماليا من موظفي شركة الوطني لالستثمار.  

ويعد قرار إنشاء هذا البرنامج خطوة جديدة من 
الشركة لضمان التوافق مع قانون هيئة االسواق 
املالية اجلديد واملتطلبات املستقبلية للسوق 
 Nasdaq الكويتي الــــذي وقع اتفاقية مع نظام
OMX وهو أحدث وأفضل األنظمة املعتمدة عامليا 
ودليل على جهود سوق الكويت لألوراق املالية 
ملواكبة أحدث التطورات فــــي مجال التداول.  
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطني لالستثمار صالح الفليج ان استحداث 
هذا البرنامج التدريبي ملوظفي الشركة دليل 
على حرص الشــــركة على تقــــدمي خدمة أكثر 
متيزا بالتزامن مع احلرص على تطوير العنصر 
البشري واالرتقاء مبستوى اخلدمة. وأضاف أن 
التعاون مع شركة )STC) بسمعتها العاملية في 
مجال تدريب الوساطة املالية سيرفع مستوى 
اخلبرة املهنية لدى وســــطاء شركة الوطني لالستثمار إلى أعلى 

املستويات مما ينعكس على تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئنا.

..ويتحدثان مع موظفي البنك الشيخ خليفة العلي وخالد العلي يتفقدان املعرض

د.تركي الشمري وخالد العلي مع فريق »الوطني«

العملة اخلليجية املقترحة

صالح الفليج 

قيادة السعودية لالتحاد النقدي الخليجي
تستدعي تطوير العالقات مع الجيران

قـــام بنك الكويـــت الوطني 
مؤخرا بتقدمي رعايته البالتينية 
ملعـــرض »جتارتـــي هوايتي« 
الســـنوي املخصص ملجموعة 
الشـــبابية الصغيرة  املشاريع 
والذي أقيمت أنشطته في كلية 
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
حتت رعاية الشيخ خليفة علي 

اخلليفة.
وقال مســـاعد املديـــر العام 
ملجموعة اخلدمـــات املصرفية 

الشـــخصية خالـــد العلـــي ان 
رعاية بنك الكويت الوطني لهذا 
النشاط تأتي في إطار حرصه على 
تشجيع ودعم الكفاءات واملواهب 
في صفوف الطلبة الشباب في 
الكويت والذين أسهمت أفكارهم 
اخلالقـــة في تعزيـــز االقتصاد 
الوطني من خالل مبادرات مختلفة 
بدأت كمشاريع صغيرة وسرعان 
ما تنامت بصورة كبيرة وأصبحت 
مشـــاريع جتارية ناجحة بكل 

املقاييس وذلك بفضل اجتهادهم 
وتصميمهم.

وأكـــد ان رعاية بنك الكويت 
الوطنـــي لهذا املعرض ليســـت 
سوى احد السبل التي ينتهجها 
املواهـــب والكفاءات  في دعـــم 
الوطنية الشـــابة، حيث ماتزال 
حملة »ركن املواهب« التي أطلقها 
حساب الشـــباب من »الوطني« 
تتواصل بعـــد ان قامت مؤخرا 
بتقدمي الفائز السادس من أصحاب 

املواهب الشبابية. وأعرب العلي 
في ختام تصريحه عن اعتزاز بنك 
الكويت الوطني بأجيال الشباب 
الوطني الصاعدة وحرصه على 
أن ال يدخر جهدا في سبيل توفير 
كل سبل الدعم املعنوي واملادي 

املطلوب لقادة املستقبل.
الشـــباب  ويتميز حســـاب 
الوطني بعروضـــه ومنتجاته 
املبتكرة واملعدة خصيصا لتلبية 
احتياجـــات عمالئه مـــن طلبة 

العليا ممن  اجلامعات واملعاهد 
تتراوح أعمارهم بني 17 و23 عاما. 
ويواصل حساب الشباب حملته 
الترويجية الهادفة إلى تشجيع 
ومكافأة السلوكيات االدخارية 
في صفوف الطلبة الشباب من 
خالل سحوباته الشهرية وربع 
السنوية التي حتمل العديد من 
املكافآت القيمـــة لعمالئه الذين 
يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية 

في حساباتهم.

العلي: البنك يحرص على تشجيع المواهب والكفاءات الكويتية في جميع المجاالت

»الوطني« رعى المواهب الشابة في معرض »تجارتي هوايتي«


