
اقتصادالخميس  8  ابريل  2010   46

»الخطوط الوطنية« تسّير 3 رحالت أسبوعية إلى روما

»الوطني«: مؤشرات تحّفز أسعار النفط في المدى القصير

حمد بن جاسم: المتغيرات فرضت آليات جديدة على »التعاون«

مول في مدينة الكويت أو مطار 
الشيخ سعد أو املكتب الرئيسي 
ف����ي مطار الكوي����ت الدولي، أو 
من خالل االتصال مبركز خدمة 
الضيوف على الرقم 118 أو احلجز 
عن طريق أحد مكاتب الس����فر، 
وقريبا سيمكنهم احلجز مباشرة 
من خالل موقع اخلطوط الوطنية 

اإللكتروني.
الوطنية  وتقوم اخلط����وط 
حاليا بتشغيل خمس طائرات 
إيرباص A320 تعد األفضل من 
نوعه����ا، فيما من املقرر وصول 
سادس طائراتها في شهر يونيو 
القادم وأخرى في وقت الحق من 
العام احلالي مما سيسهم بدوره 
في توفير أفضل اخلدمات واملزيد 
الوجهات وج����داول أفضل  من 
لرحالتها احلالية واملستقبلية 

إلى مختلف املدن والعواصم.

من ش����أنه أن يعود بالكثير من 
الفوائد عل����ى الكويت وإيطاليا 
ويس����اهم في توطي����د صالت 
القائمة بني  السياحة والتجارة 

البلدين.
وق����د حرص����ت اخلط����وط 
الوطني����ة على اختي����ار أوقات 
مالئمة لرحالته����ا إلى روما، إذ 
من املقرر أن تقلع رحالت الناقلة 
املتميزة إلى روما في الس����اعة 
التاسعة وخمس دقائق صباحا 
لتصل إلى روما في 13:35، مانحة 
ضيوف املدينة الس����احرة وقتا 
مناسبا لالستمتاع بها منذ حلظة 

وصولهم.
وبإمكان الضيوف الراغبني في 
السفر على منت اخلطوط الوطنية 
حجز تذاكر س����فرهم من خالل 
أحد مكات����ب اخلطوط الوطنية 
الثالثة س����واء في ديس����كفري 

بعالقات متينة مع س����ائر املدن 
األوروبية وأطر متعددة للتواصل 
سواء مع املدن اإليطالية األخرى 
أو املراك����ز الثقافية والتجارية 
الرئيسية في أوروبا«، مبينا أن 
تسيير رحالت مباشرة إلى روما 

املنتدب، عبدالس����الم  والعضو 
البحر قائال: »وقع اختيارنا على 
روما لكي تكون ثاني وجهاتنا 
األوروبية لنمنح ضيوفنا خيار 
سفر جديد يتيح لهم االستمتاع 
التي  املتميزة  الس����فر  بتجربة 
توفره����ا اخلطوط الوطنية من 
خالل إتاحتها للسفر إلى إحدى 
أكثر مدن العالم جاذبية وسحرا«، 
الكويتيون عرفوا  أن  مضيف����ا 
بذوقهم الرفيع عند الس����فر مما 
يجعل م����ن روما بكل ما حتمله 
من تاريخ عريق وثقافة غنية، 
وجه����ة مثالية للس����فر خالل 
املقبل، مؤكدا  موس����م الصيف 
الوطنية تتطلع  أن اخلط����وط 
للترحيب بضيوفها لروما أو أي 
من وجهاته����ا األخرى على منت 

أسطولها الرائد والفريد. 
وأضاف البحر: »ترتبط روما 

أعلنت اخلطوط الوطنية)شركة 
الطيران الكويتية ذات اخلدمات 
املتميزة( عن دخولها بقوة للقارة 
األوروبي����ة من خالل تس����يير 
رحالت منتظم����ة إلى العاصمة 
اإليطالية روما ابتداء من 31 مايو 
املقبل، إذ ستبدأ الناقلة املتميزة 
بتسيير ثالث رحالت أسبوعية 
أيام االثنني واألربعاء واجلمعة 
انطالقا من مبنى الش����يخ سعد 
للطيران العام إلى مطار ليوناردو 
دي فينشي فيوميتشيانو الدولي 
في روما، لتش����كل مدينة روما 
بذلك الوجهة احلادية عشرة من 
وجهات اخلطوط الوطنية وثاني 
مدينة أوروبية بعد اسطنبول 
املقرر إطالقها ف����ي مطلع مايو 

املقبل.
وبهذه املناسبة، صرح رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط الوطنية 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير حول 
أسواق النفط وتطورات امليزانية 
في الكويت، إلى أن أسعار النفط 
أكبر في شهر  شهدت اس����تقرارا 
م����ارس املاضي بع����د تداولها في 
نطاق ضيق ت����راوح بني 70 و80 
دوالرا للبرمي����ل خ����الل معظ����م 
الس����تة املاضية، مشيرا  األشهر 
إلى أن سعر برميل اخلام الكويتي 
استقر بشكل عام في نطاق 74- 76 
دوالرا للبرميل، مسجال إحدى أكثر 
الفترات استقرارا في مسيرة تعافيه 
املمتدة ل� 15 شهرا.  وقال املوجز 
ان هذا االستقرار جاء على الرغم 
من حالة التذبذب التي شهدها سعر 
صرف الدوالر األميركي، الذي ارتفع 
بواقع 3.5% مقابل اليورو منتصف 
الشهر املاضي )بواقع 2.2% على 
أساس السعر املرجح بحجم التجارة 
اخلارجية( مستفيدا من املخاوف 
التي حتيط بآفاق الديون السيادية 

في منطقة اليورو.
النفط  ارتف����اع أس����عار  ومع 
بالعمالت األجنبية نتيجة تراجع 
س����عر صرفها مقابل الدوالر، فإن 
ارتفاع العملة األميركية من شأنه 
عادة أن يؤثر س����لبا على أسعار 

النفط املقومة بالدوالر. 
و أش����ار املوجز إلى أن أسعار 
النفط اس����تطاعت أن تنهي شهر 
م����ارس مرتفعة ف����وق 78 دوالرا 
البيانات  للبرمي����ل مع حتس����ن 
االقتصادي����ة، وبالتال����ي التفاؤل 
بآفاق الطلب على النفط، الفتا إلى 
أن مؤشرات التعافي حتفز أسعار 

النفط في املدى القصير.
وقال انه يتخوف من أن تتجاوز 
أس����عار النفط � في حال واصلت 
ارتفاعها � املستويات التي يعتبرها 
البع����ض، وم����ن بينه����م أوپيك، 
»مريحة«. وفي الواقع  بعدما قرروا 
اإلبقاء على حصص اإلنتاج احلالية 

من دون تغيير في اجتماعهم األخير 
في مارس املاضي، جدد مسؤولو 
أوپيك التأكيد على التزامهم بتحقيق 
التوازن في السوق في حال واصلت 
األسعار االرتفاع، مستدركا بأن ذلك 
قد ال مينع أسعار النفط من االرتفاع 
إلى نطاق 80-90 دوالرا للبرميل 

الذي توقعه بعض احملللني.

درجة الثقة

ورأى التقرير أن حتسن درجة 
الثقة في تعافي االقتصاد العاملي 
يدفع احملللني إلى رفع معدل النمو 
النفط خالل  املتوقع للطلب على 
2010 بشكل إضافي، مشيرا الى ان 
التشاؤم  بعض هؤالء كان شديد 
في السابق السيما مركز دراسات 
الطاق����ة الدولية، الذي رفع معدل 
النمو ال����ذي يتوقعه للطلب على 
النفط للشهر الرابع على التوالي، 
وهذه املرة بشكل ملحوظ ومبقدار 
0.3 مليون برمي����ل يوميا. وبات 
املركز يتوق����ع حاليا منو الطلب 
هذا العام بنحو 1.6 مليون برميل 
يوميا )1.9%(، ليس فقط بفضل 
التعافي االقتصادي، بل أيضا بسبب 
الشتاء البارد في النصف الشمالي 

من الكرة األرضية. 
وقال ان هذا املعدل يقترب من 
ذلك الذي تتوقع����ه وكالة الطاقة 
أبقت  الوكالة قد  الدولية. وكانت 

الدوح���ة � كون���ا: أكد رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية القطري 
الش���يخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني أن املتغيرات والتحديات 
االقتصادي���ة فرضت على الدول 
العربية واخلليجية وضع آليات 
جديدة واجراءات عاجلة حاولت 
من خاللها حتقيق مكاسب وتقليل 
اخلسائر. وقال في كلمة افتتح بها 
أعمال منتدى األعمال اخلليجي 
الذي يس���تمر يومني »اذا كانت 
احلكومات على املستوى احمللي 
أو االقليمي مطالبة باتخاذ مثل 
هذه االجراءات فان األمر لن يكون 
ميسرا ما لم يدرك القطاع اخلاص 
اخلليجي دوره بوصفه ش���ريكا 
أساسيا وفاعال في التنمية وادارة 

عجلة االقتصاد«.
ويعقد املنتدى حتت ش���عار 
»احتاد غرف دول مجلس التعاون 
آف���اق 30عاما  اخلليجي 2010.. 
جديدة« حي���ث يعكس التجربة 
الس���ابقة للثالثني سنة املاضية 
واستشراق املستقبل للثالثني عاما 
القادمة بصياغة واقع اقتصادي 

خليجي متطور.

اخلليجي واحتياجات التنمية بكل 
دولة م���ن دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وتكون في 
الوق���ت ذاته قادرة على التعامل 
م���ع كل التحدي���ات برؤية أكثر 
ش���مولية ومبنطق أكثر واقعية 
وب���ارادة ترتكز عل���ى االنتماء 
ملجتمعنا اخلليجي«. وعبر عن 
تهانيه الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي مبناسبة مرور 
30 عاما على تأسيس���ه متمنيا 
لالحتاد والقائمني عليه التوفيق 
في كل ما يخدم املصالح املشتركة 
ويسهم في تفعيل وتعظيم دور 
القطاع اخلاص اخلليجي بوصفه 
رافدا هاما من روافد االقتصاد بدول 

املجلس.
ويشارك باملنتدى اخلليجي 
رئي���س غرفة جت���ارة وصناعة 

الكويت علي ثنيان الغامن.
وينظ���م املنتدى احتاد غرف 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة 
قطر حيث يدخل املنتدى ضمن 
انشطة احتفال االحتاد مبناسبة 

مرور 30 عاما على تأسيسه.

 منوها مبا قدم���ه االحتاد خالل
ال� 30 سنة املاضية »حيث استطاع 
أن يكون مظلة شرعية وصوتا 
معبرا عن تطلعات القطاع اخلاص 
اخلليجي بكل قضاياه وهمومه 

وتطلعاته«.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل 
منتدى األعمال اخلليجي الى آليات 
واقعية قابلة للتنفيذ »تضع في 
حسبانها امكانيات القطاع اخلاص 

التنموية للدول اخلليجية مجتمعة 
أو منفردة«.

وطالب احتاد الغرف اخلليجية 
بأن يلع���ب دورا أكث���ر فاعلية 
وايجابية مبا يسهم في االرتقاء 
القطاع اخلاص  أداء  مبس���توى 
ويجعله قادرا على اقامة شراكة 
حقيقية سواء مع احلكومات أو 
مع الشركات األجنبية التي متتلك 
التكنولوجي���ا والتقنية الالزمة 

وأشار الشيخ حمد الى أنه »لم 
يعد مقبوال في ظ���ل االتفاقيات 
الدولي���ة أن تف���رض أو تتخ���ذ 
اجراءات حمائية أو داعمة لقطاعات 
اقتصادية معينة أو حلماية القطاع 
الذي بات مطالبا بلعب  اخلاص 
ايجابية وفاعلية لكي  أكثر  دور 
يتمكن من التعامل مع املتغيرات 
والتحدي���ات دون أن يكون ذلك 
على حس���اب الثوابت واخلطط 

املتوقع � الزيادة قد تنجم عن ارتفاع 
إنتاج أوپيك م����ن الغاز الطبيعي 
املس����ال بنحو 0.2 مليون برميل 
يوميا إضافية على سبيل املثال � 
فإن األسعار قد تتراجع مجددا إلى 
دون مستوى 60 دوالرا للبرميل 
بحلول نهاية العام احلالي. وهذا 
االحتمال ق����د تواجهه أوپيك عبر 

خفض إنتاجها النفطي. 
وفي املقابل، أش����ار »الوطني« 
إلى أنه في حال انخفضت اإلمدادات 
باملقدار نفسه )0.2 مليون برميل 
يوميا( رمب����ا لتراجع اإلنتاج في 
البحر الشمالي واملكسيك بوتيرة 
أسرع من املتوقع، فقد يرتفع سعر 
الكويتي متجاوزا  برميل اخل����ام 
مس����توى 85 دوالرا بحلول بداية 
العام املقبل. وفيما هذا املستوى قد 
ال يكون مريحا بالنسبة ألوپيك، إال 
أن املنظمة قد ال تعمد إلى خفض 
األسعار ما لم ترتفع إلى مستويات 
أعلى.  أما بالنسبة للسنة املالية 
2010/2009، فقد بلغ متوسط سعر 
برميل اخلام الكويتي خاللها 68.6 
دوالرا، أي تقريبا ضعف مستواه 
املق����در في امليزاني����ة والبالغ 35 
دوالرا. وبينم����ا ل����م يصدر بعد 
احلساب اخلتامي، توقع الوطني 
أن حتقق امليزاني����ة فائضا ماليا 
ضخما. وفي حال جاءت املصروفات 
الفعلية أدنى من تلك املقدرة بنحو 

على تقديراتها � التي وصفها البعض 
في السابق بأنها شديدة التفاؤل � 
بنمو قدره 1.6 مليون برميل يوميا. 
واضاف ان م����ن اجلدير ذكره أن 
مع����دالت النمو هذه أدنى من تلك 
التي سادت بعد الركود االقتصادي 

في الفترات السابقة. 
وفي الوقت نفسه، حلظ تقرير 
»الوطني« أن إمدادات النفط تستمر 
في االرتفاع. ووفقا ألوپيك، شهد 
إنتاج املنظمة )باستثناء العراق( 
ارتفاعا في فبراير املاضي، وذلك 
للشهر احلادي عشر على التوالي، 
وهذه املرة مبقدار 112 ألف برميل 
يوميا ليبلغ 26.811 مليون برميل 
يوميا، مش����يرا ال����ى انه عند هذا 
املستوى، تكون »أوپيك« قد عوضت 
نحو ثلث اخلفض في اإلنتاج الذي 
تبنته منذ س����بتمبر 2009، ومن 
دون أي تغيير في حصص اإلنتاج 
الرسمية. وبينما تنتج جميع الدول 
أوپي����ك فعليا فوق  األعضاء في 
احلصص املقررة لها، تستحوذ أربع 
دول هي أنغوال وإيران ونيجيريا 
وڤنزويال لوحدها على نحو ثالثة 
أرب����اع الفائض في إنتاج املنظمة 

عن احلصص املقررة. 

إنتاج أوپيك

لكن »الوطني« رأى أنه في حال 
ارتفعت اإلمدادات بوتيرة أسرع من 

5% إلى 10%، كما يتوقع، فقد يتراوح 
هذا الفائض بني 6.3 مليارات دينار 
و6.9 ملي����ارات دينار، وذلك قبل 
استقطاع 10% من إجمالي اإليرادات 
القادمة، بينما  لصندوق األجيال 
كانت احلكومة تتوقع عجزا مبقدار 

4 مليارات دينار. 

سيناريوهات »الوطني«

ووفقا للسيناريوهات املذكورة 
آنفا، أشار »الوطني« إلى أن متوسط 
سعر برميل اخلام الكويتي لكامل 
السنة املالية 2011/2010 سيتراوح 
بني 62 دوالرا و82 دوالرا. وأوضح 
الوطني أن هذا النطاق الواس����ع 
يت����رك باب االحتم����االت مفتوحا 
أمام مختل����ف التقديرات حلاصل 
ميزانية السنة املالية املقبلة. إذ قد 
تأتي اإليرادات اإلجمالية أدنى من 
تلك املتوقعة للسنة املالية السابقة 
بنس����بة 18% أو أعلى منها بنسبة 
15%.  وبحسب امليزانية األولية، 
يفترض أن ترتف����ع املصروفات 
احلكومية في السنة املالية احلالية 
بواقع 33% عن مستواها في ميزانية 
السنة املالية 2010/2009. وبالتالي 
وفقا لس����يناريوهات »الوطني«، 
يت����راوح صافي ميزانية الس����نة 
املالية 2011/2010 بني عجز بسيط 
وفائض كبير يقترب من 6 مليارات 

دينار. 

بأوقات مناسبة ابتداء من 31 مايو

الدوالر يستفيد من المخاوف المحيطة بآفاق الديون السيادية في منطقة اليورو

خالل افتتاح منتدى األعمال الخليجي

عبدالسالم البحر

)رويترز( امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع األمير الوليد بن طالل خالل حفل عشاء احتاد غرف مجلس التعاون اخلليجي  

النصار: »معرض الكويت« توّقع اتفاقية تنظيم 
معرضين دوليين متخصصين في الشارقة

»الكويتية للكيبل التلفزيوني« تخّفض 
خسائرها إلى 1.1 مليون دينار عام 2009

محمد عبدالرحمن
قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
التلفزيوني  الكويتية للكيب����ل 
وائل جاس����م الصقر إن الشركة 
خفضت مس����توى خسائرها من 
نحو 3.622 ماليني دينار عام 2008 
إلى نحو 1.115 مليون دينار عام 
السهم  2009، حيث بلغ نصيب 
من إجمالي اخلسائر 19.49 فلسا 
للس����هم الواحد عام 2009 وذلك 
مقارنة بخسارة بلغت 63 فلسا 
للسهم الواحد عام 2008. وأضاف 
في تصريح صحافي على هامش 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

للشركة أن صافي أرباح شركة الكيبل التلفزيوني 
في االستثمار في شركة شهرزاد لإلنتاج السينمائي 
التي متتلك فيها 41% بلغت نسبتها 11% عام 2009، كما 
قامت الشركة الزميلة، شركة بوابة الصحراء لإلنتاج 
اإلعالمي، بزيادة استثماراتها في فيلم »احلج« حيث 
بلغت نسبة املساهمة اإلجمالية 4.6% ما سيكون له 
األثر اإليجابي على أرباح الشركة الكويتية للكيبل 

من أرباح الشركة الزميلة في الفترة املقبلة.
ولف����ت إلى صدور املرس����وم األميري رقم )92( 
لس����نة 2010 بتاريخ 21 مارس 2010 القاضي بزيادة 
رأسمال الشركة مببلغ 3.836 ماليني دينار وتعديل 
عقد التأس����يس والنظام األساسي للشركة، مشيرا 
إلى أنه جار اآلن اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستدعاء 

زيادة رأس املال.
وعلى صعيد األحكام التي حصلت عليها الشركة، 
أش����ار الصقر إلى أن الش����ركة الكويتي����ة للكيبل 

التلفزيون����ي حصلت على حكم 
لصاحلها بتاريخ 8 يونيو 2009 
ضد مس����اهم رئيسي في شركة 
لوكسات فرنسا مببلغ 1.2 مليون 
دين����ار ومبلغ 2 ملي����ون دوالر 
كتعويض، وم����ن ثم جار اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذه 
املبالغ، كما أحالت جلنة التحكيم 
في غرفة جتارة وصناعة الكويت 
إلى اخلبير احملاس����بي القضية 
املرفوعة من ش����ركة لوكس����ات 
الكويت، وهي شركة تابعة لشركة 
الكيبل التلفزيوني بنسبة مساهمة 
80%، وذلك لتقدير قيمة التعويض 

اخلاص بها ضد شركة لوكسات الشرق األوسط.
 وكانت اجلمعية العمومية للش����ركة قد وافقت 
خالل اجتماعها أمس، والذي عقد بنصاب بلغ %61.37، 
على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
الس����نة املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 2009، كما 
اعتمدت التوصية بتجديد تفويض مجلس اإلدارة 

لشراء 10% من أسهم الشركة.
كما وافقت اجلمعية العمومية للشركة في اجتماعها 
أمس على انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية، ضم 
في عضويته كال من: وائل جاسم الصقر )رئيسا(، 
ود.أسامة جواد بوخمسني )نائب الرئيس(، وعبداهلل 
مبارك السابج، وخالد علي اخلبيزي، وصالح يعقوب 
احلميضي، وعلي عبداجلليل بهبهاني، وأحمد حسني 
دش����تي، وعضو احتياطي هو د.فهد محمد الراشد، 
كما مت تعيني خالد علي اخلبيزي رئيس����ا تنفيذيا 

للشركة اعتبارا من 21 فبراير 2010.

تخطط شركة معرض الكويت الدولي الى املضي 
قدما نحو االنتقال الى مرحلة جديدة من أنشطتها 
وتوظيف خبراتها الطويلة في تنظيم وإقامة املعارض 
على اخت����الف قطاعاتها تعتمد على مد يد التعاون 
مع اطراف خليجية في املنطقة إلقامة معارض ذات 
صبغة دولية تستضيفها بالتناوب ارض املعارض 

الدولية مع االطراف املتفق معها.
جاء ذلك في تصريحات صحافيه أدلى بها الرئيس 
التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
النصار عقب لقاء جمعه مع مدير عام مركز معارض 
الشارقة سيف محمد املدفع باعتبار املركز واحدا من 
اكثر مراكز العرض في املنطقة استقطابا للمعارض 

التجارية الدولية الناجحة.
وق����ال النصار ان باك����ورة املرحلة اجلديدة هي 
االتف����اق على التعاون املش����ترك مع مركز معارض 
الشارقة إلقامة معرضني دوليني متخصصني، األول 
حول احلديد والصلب ويقام بالكويت، والثاني حول 

العطور وأدوات التجميل ويقام بالشارقة.
ولفت النصار الى ان املعرض االول يأتي متاشيا 
مع األجواء التفاؤلية التي تعيشها الكويت في ظل 
االستعداد لتنفيذ أضخم خطة تنمية سنوية للدولة 
تضم سلسلة من املش����اريع االنشائية والتنفيذية 
بينها 809 مشاريع انشائية و286 مشروعا تنفيذا 

تبلغ تكلفتها جميعا نح����و 35 مليار دينار، حيث 
تهدف اخلطة الى توفير نحو 48.117 طلبا اسكانيا، 
االمر الذي يعني حتريكا لس����وق مواد البناء الذي 
يأتي في طليعته احلدي����د والصلب حيث الفرصة 
ستصبح متاحة امام كل الشركات العاملة في ذلك 
القط����اع باملنطقة الس����تعراض انتاجها والتعريف 
بتس����هيالتها وما تقدمه لعمالئها ومن هنا تش����ير 
الدراسات التسويقية الى االهمية التي ينطوي عليها 
مثل ذلك املعرض احليوي الس����يما االس����تفادة من 
النجاحات التي حققها املعرض في الشارقة وتوافر 
فرصة جذب شريحة من كبرى الشركات التي كان 

املعرض يستقطبها هناك.
وحول معرض العط����ور وأدوات التجميل قال 
النصار ان اقامة ذلك املعرض في الشارقة تخطيط 
الس����تغالل النجاح اجلماهيري امللحوظ الذي دأب 
املع����رض على حتقيقه هنا من ناحية ومن الناحية 
االخرى رغبة من الش����ركة في فتح اسواق جديدة 
امام زبائنها من العارضني ممن اعتادوا على التعاون 
الدائ����م مع ارض املعارض الدولية واملش����اركة في 
معارضها. وكشف النصار عن التخطيط بالتعاون 
مع اطراف اخرى عن اقامة املعرض على مس����توى 
كل دول اخلليج حيث القت الفكرة قبوال وترحيبا 

من الشركات احمللية املتخصصة.

بالتعاون مع مركز معارض الشارقة

انتخبت مجلس إدارة جديداً بالتزكية وعينت رئيساً تنفيذياً

هدية تذكارية من سيف محمد املدفع إلى عبدالرحمن النصار عقب توقيع االتفاقية

وائل الصقر

4% معدل التضخم في الكويت

محمد حاجي »مليونير الدوحة« الجديد

أظهرت بيانات صادرة ع���ن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء أمس ارتفاع معدل التضخم في الكويت 
لعام 2009 بنس���بة 4% عن عام 2008، حيث بلغ 
الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك 136 نقطة 

لعام 2009 مقارنة ب� 130.8 نقطة عام 2008.
وارتفع معدل التضخم لقطاع املواد الغذائية 

3.2% في عام 2009، كم���ا ارتفع معدل التضخم 
لقطاع الكس���اء بنس���بة 4.9%، فيما ارتفع قطاع 
خدمات املس���كن بنس���بة 5.1%، اما قطاع السلع 
واخلدمات املنزلية فارتفع بنسبة 5.9%، اما معدل 
التضخم في قطاع اخلدمات التعليمية والصحية 

فارتفع بنسبة %4.3.

حاز محمد يحيى حاجي لقب »مليونير الدوحة« 
لش����هر مارس الفائت، ف����ي اإلطاللة األولى حلملته 
املمي����زة التي أطلقها لع����ام 2010 خصيصا لعمالء 
الكوي����ت، وحصل على جائزة مقدارها مليون ريال 

قطري في السحب الذي أجري 4 اجلاري.
وأعلن »بنك الدوح���ة«، احد البنوك القطرية 
الرائدة في تقدمي اخلدمات املتميزة في الكويت، 
عن 12 فائزا آخرين في الس���حب الشهري الثاني 
للبنك خالل العام احلالي، حصلوا على جائزتني 
نقديتني بقيمة 100 ألف ريال قطري و10 فائزين 
آخرين فازوا ب� 10 آالف ريال. وفاز كل من كاليسوم 
كريشنان كاليسوم، وأمال احمد الهندي، بجائزة 
نقدية قيمتها 100 ألف ريال قطري لكل منهما، فيما 
حصل 10 فائزين آخرين على جوائز نقدية بقيمة 10 
آالف ريال، وهم احمد عبدالوهاب، وخالد املرزوقي، 
ولوريال فاز، اشرف احمد س���يد، ونيرافكومار 
بهات، ونهاد احمد أمني، وتارون بيهال، وصديقة 

محمد احلداد، وعائشة سعيد اخلليفي، وعائشة 
محمد محمود.

ويدخل في السحب جميع عمالء »بنك الدوحة« 
في الكويت، ويشتمل على جائزة نقدية مببلغ 100 
ألف ريال قطري، يحصل عليها العمالء الذين لديهم 
أرصدة بحد أدنى 100 دينار ويتم الس����حب شهريا 
الختيار الفائزين. ذلك باإلضافة إلى 10 جوائز قيمة 

كل واحدة منها 10 آالف ريال قطري.
وحول الهدف م����ن إطالق احلملة اجلديدة لبنك 
الدوحة للعام 2011/2010، قال املدير اإلقليمي لفرع 
البنك في الكويت احمد املهزع »ان حملة هذا العام، 
مت إطالقها خصيصا لعمالء فرع الدوحة في الكويت 
وذلك إلتاحة الفرصة لعمالء البنك في الكويت لربح 
جوائز نقدية طوال العام. مش����يرا الى ان الفرصة 
التزال س����انحة للحصول على جائزة املليون ريال 
قطري في س����حب »مليونير الدوحة« الذي سيقام 

الشهر املقبل«.

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2010/09 و2011/10 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2011/10السنة المالية 2010/09

امليزانية 
املعتمدة

السعر 
املتوسط

مشروع 
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8.07517.8459.71914.71117.69220.425جملة اإليرادات
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