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واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول بالبيت 
األبيض أمــــس إن الرئيس األميركي باراك 
أوباما ســــيتوجه خالل الـ 48 ساعة املقبلة 
إلى منطقة خليج املكســــيك حيث تتسرب 
ماليني اجلالونات من النفط من بئر عميقة، 
فيما لم يتم الكشف عن املزيد من التفاصيل 
بخصوص توقيت الزيارة املزمعة أو مكانها 

على وجه التحديد.
وكانت بقعة الزيت قد وصلت إلى ساحل 
والية لويزيانا األميركية حيث تهدد املواطن 

البيئية لنمو االسماك والروبيان وأراضي 
رطبــــة توجد بها حياة برية، مما قد يحول 
التسرب إلى واحد من أسوأ الكوارث البيئية 

في تاريخ الواليات املتحدة.
وضغطت إدارة أوباما على شــــركة »بي 
بي« البريطانية التي متلك البئر وتتخذ من 
لندن مقرا لها لبذل مزيد من اجلهود لوقف 

التسرب واحتواء بقعة الزيت املنتشرة.
إلى ذلك، تعقد مقارنات بني بطء االستجابة 
في الواليات املتحــــدة بعد إعصار كاترينا 

عام 2005 وتسرب بقعة الزيت الضخمة في 
خليج املكسيك في االونة االخيرة.

وتبذل إدارة الرئيس أوباما جهودا كبيرة 
كي تظهر أنها تراقب وتبادر باالســــتجابة 
لكارثة بيئية وشيكة ناجمة عن انفجار في 
بئر نفطية حتت املاء يتســــرب منها النفط 
مبعدل يصل إلى خمســــة آالف برميل في 

اليوم.
 ولفتــــرات طويلة منــــذ تولي احلزب 
الدميوقراطي رئاسة الواليات املتحدة عمل 

منتقدون وخبــــراء على مقارنة العديد من 
الكوارث الطبيعية أو االزمات السياســــية 
االخرى بإعصار كاترينــــا الذي ارتبط في 
االذهان مبا اعتبره كثيرون بطء استجابة 
إدارة الرئيــــس األميركي الســــابق جورج 
بوش للكارثة، ووصــــف بعض املنتقدين 
التسرب النفطي بأنه »كاترينا فترة أوباما«. 
وأطلقت مســــميات مشابهة على مرحلة أو 
أخرى مثل إعصار هاييتي وتفشي انفلونزا 

اخلنازير.

قال التقرير 
األســــبوعي 
بيان  لشركة 
ر  لالســــتثما
ان صندوق النقد الدولي رأى في 
تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« الذي 
أصدره مؤخرا أن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بشكل عام 
تتعافى من تبعات األزمة العاملية 
بســــرعة جيدة، إال أن التوقعات 
االقتصادية لدول املنطقة متباينة 
بشكل واضح بسبب االختالفات 
فيما بينها في العوامل املؤثرة على 

اقتصادياتها.
ووجد التقرير أن هناك عاملني 
يلعبان دورا أساســــيا في تعافي 
اقتصاد املنطقة، األول منو معدالت 
اإلنتاج والتصدير في العديد من 
اقتصاديات دولها بسبب الزيادة 
املســــجلة في أسعار السلع ومنو 
الطلب اخلارجي، والعامل الثاني 
متعلق ببرامج اإلنفاق احلكومي.

وبناء عليه، توقع التقرير أن 
ينمو اقتصــــاد املنطقة في العام 
2010 بنسبة 4.5%، وأن تبلغ نسبة 
النمو في العام املقبل 4.8%، مقارنة 

بنمو للســــنة احلاليــــة والقادمة 
بنسبة 4.2% و4.3% على صعيد 
االقتصــــاد العاملي. هــــذا وتوقع 
التقرير أن ينمــــو اقتصاد الدول 
املصدرة للنفط في املنطقة بنسبة 
4.5% فــــي 2010 و4.6% في 2011، 
فيما توقع أن ينمو إجمالي الناجت 
احمللي للكويت بنسبة 3.1% للعام 
احلالي، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 
4.8% في سنة 2011. وعلى صعيد 
آخر، قال التقرير ان وكالة رويترز 
توقعت أن حتقق الكويت في العام 
احلالي فائضا ماليا بنسبة %19.4 
من إجمالــــي نتاجها احمللي، وهو 
فــــي منطقة دول  الفائض األكبر 

مجلس التعاون اخلليجي.
فمن املتوقع، بحسب استطالع 
أجرته الوكالــــة، أن حتقق أغلب 
دول املنطقة »فوائض مريحة« في 
ميزانياتها هذا العام، وذلك في ظل 
استمرار أسعار النفط باالرتفاع.

أن اإلنفاق  ورأت »رويتــــرز« 
احلكومي سيشهد منوا في الكويت، 
الرأسمالي في  إنفاقها  »التي جاء 
مرتبة متأخرة في املاضي«، وذلك 
بعد أن مت إقرار خطة التنمية بقيمة 

إجماليــــة تقارب الـــــ 100 مليون 
دوالر على فترة متتــــد إلى أربع 

سنوات.
ومنت القيمة الرأسمالية لسوق 
الكويت لألوراق املالية بنسبة %0.72 
خالل األسبوع املاضي لتصل إلى 
33.12 مليار دينار بنهاية تداوالت 
األســــبوع، حيث ارتفعت القيمة 
الرأســــمالية خلمسة من قطاعات 
السوق مقابل تراجعها للقطاعات 
الثالثــــة الباقيــــة. وتصدر قطاع 
األغذية الئحة القطاعات الكاسبة، 
إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 
بلغــــت 3.81% بعد أن وصلت إلى 
760.36 مليــــون دينار جاء بعده 
قطاع التأمني الذي وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى 298.83 مليون دينار 
مسجال ارتفاعا بنسبة 3.45%، وحل 
قطاع الشركات غير الكويتية في 
املرتبة الثالثة بنمو نسبته %3.39 
لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.37 
مليارات دينــــار، هذا وكان قطاع 
االستثمار أقل القطاعات ارتفاعا، 
حيث وصلت قيمته الرأســــمالية 
إلــــى 3.16 مليارات دينار بارتفاع 

نسبته %0.29. 
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جانب من السحب وإعالن الفائزين

مدير اخلطوط اجلوية العراقية كفاح حسني جبار )ميني( لدى وصوله إلى احملكمة العليا في لندن أمس

استعرض في تقريره رأي صندوق النقد بعنوان »آفاق االقتصاد العالمي«

»بيان«: دول المنطقة وشمال أفريقيا تتعافى
تكييف »الغانم« تعلن الفائزين بالسحب األولمن تبعات األزمة العالمية بسرعة جيدة

أعلنت شركة يوســـف أحمد الغامن وأوالده ـ 
مجموعة الهندســـة ـ أســـماء الفائزين الـ 14 في 
السحب األول الذي مت يوم األحد املاضي واملوافق 
25 أبريل 2010 فـــي معرض تكييف الغامن ضمن 
التســـويقية »جوائز فورية وسحوبات  حملتها 

ال مثيل لها« والذي ســـيتكرر كل أسبوعني حتى 
نهاية شهر يوليو ومن ثم موعد السحب الكبير على 
سيارات شفروليه تاهو وكابريس وكروز 2010.

وفي هذا اإلطار، أبدى الفائزون امتنانهم الكبير 
لشركة يوسف أحمد الغامن وأوالده لتوفيرها أجود 
أنواع التكييف املركزي واملصاعد وأنظمة املنزل 

الذكي في السوق احمللي. 
ومتثل هذه احلملة التسويقية من شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده ـ مجموعة الهندسة ـ فرصة 
ذهبية ألصحاب القسائم اجلديدة والڤلل اخلاصة 

الراغبني في تركيب أجهزة تكييف مركزي ومصاعد 
وأنظمة املنزل الذكي ملنازلهم. وال تقتصر احلملة 
على أصحاب القسائم والڤلل اخلاصة اجلدد فحسب، 
بل تشمل جميع من هم بحاجة الستبدال أجهزتهم 

القدمية بأخرى جديدة من تكييف الغامن. 
 وبهذه املناسبة، صرح السيد أحمد قاسم حمود، 
نائب الرئيس لـ »مجموعة الهندسة«، أنه وبفضل 
الدعـــم املتواصل لعمالئنا الكرام، أكملت شـــركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده ـ مجموعة الهندسة ـ 
خمسني عاما حافلة باإلجنازات الباهرة والوعود 
الصادقة مبستقبل مشرق بفضل الثقة املتواصلة 
لعمالئها. ونحن إذ نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع 
عمالئنا، كما جندد التزامنا الراسخ باحملافظة على 
أدائنا املتميز بتوفيـــر املنتجات العالية اجلودة 

واخلدمات التي ال تضاهى«.

أطلق مصرف »بيكتيه وشركاؤه« تقريرا حول 
أداء صناديق املعاشات في منطقة مجلس التعاون 
اخلليجي. وحث التقرير احلكومات باملنطقة على 
انتهاج أســـاليب طويلة األمد في إدارة صناديق 

املعاشات بغية الوفاء بالتزاماتها املستقبلية.
وقال التقرير ان صناديق املعاشات التقاعدية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي لن تكون قادرة، 
على الوفاء بالتزاماتها خالل الســـنوات اخلمس 
والعشرين إلى األربعني املقبلة ما لم متض قدما في 

إجراء تغييرات كبيرة في هيكلياتها احلالية.
وفي معرض كالمه عـــن التقرير، قال رئيس 
قسم خدمات احلفظ األمني في بنك بيكتيه ميشيل 
هآس: »تستفيد صناديق التقاعد اخلليجية حاليا 
من واقع أن غالبية السكان هم من الفئات العمرية 
الشـــابة، فمقابل كل شخص يســـحب أمواال من 
الصناديـــق التقاعدية في املنطقة، ثمة 25 عامال 

مودعا في املقابل.
ونتيجة لذلك، تدير العديد من صناديق املعاشات 
التقاعدية في املنطقة عملياتها على مدى قصير 
جدا مبا يشبه دخول وخروج األموال في احلسابات 

اجلارية«.
ويبني التقرير أن هذا الوضع يتجه نحو التغير 
بعد العقد القادم، حيث ســـيبلغ متوسط معدل 
النمو السكاني نحو 1.9% سنويا، وستنخفض هذه 
النسبة لتصل إلى 1.5% خالل الفترة املمتدة بني 
عامي 2015 و2025. وبحلول عام 2050، سيبقى 

ثالثة عمال فقط مقابل كل متقاعد، وبالتالي فإن 
صناديق املعاشات التقاعدية ستصاب بالعجز ما 

لم يتم تنفيذ التغييرات الالزمة.
وأضاف هآس: »تعتبر سويســـرا مثاال جيدا 
على آلية عمل شركات إدارة الصناديق التقاعدية 
لتحقيق التوافق بني أصولها وخصومها. ومع ازدياد 
أعداد السكان املسنني، باتت إدارة املخاطر واألداء 
االستثماري وفقا آلفاق زمنية مختلفة من العوامل 
الرئيسية احلاســـمة في عمليات هذه الشركات. 
وتدرك الشـــركات أن استقطاب الكفاءات يتوقف 
أيضا على قدرة الصناديق التقاعدية على التسديد. 
ونتيجة لذلك، أصبح قياس النتائج االستثمارية 

معيارا أساسيا ضمن هذا القطاع«.
وتسهم عملية مقارنة النتائج مع املعايير في 
متكني جلان االستثمار من حتديد مكامن التقصير 
أو التقدم في األداء. عالوة على ذلك، يؤدي اعتماد 
مثل هذا التحليل بشكل مستمر إلى اتخاذ قرارات 
استثمارية أفضل على املدى الطويل. ومن هنا، فإن 
املؤسسات االستثمارية تتجه في بعض األحيان إلى 
مزودين أساسيني مثل »بيكتيه« ملساعدتهم في إدارة 
أصولهم. وفي حالتنا هذه، تلعب اخلبرة الطويلة 
في مجال إدارة األصول، والسيما املعايير التقاعدية، 
دورا كبيرا في استقطاب اهتمام املستثمرين من 
مؤسسات خارج احلدود السويسرية مثل هولندا 
وبريطانيا العظمى، وهي أسواق معروفة في مجال 

التخطيط للمعاشات التقاعدية.

عمر راشد
أفاد مصدر مطلع في شركة ڤيڤا بأن الشركة قامت 
بتوقيع اتفاقية متويل متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية مع شركة »هواوي تكنولوجيز« احدى 
الشـــركات العاملية العاملة في املنطقة في مجال 
نظم وتقنية االتصاالت واملزودة خلدمات البنية 
التحتية وذلك بغرض متويـــل العقود التجارية 
املوقعة معها ملدة خمســـة سنوات تبدأ في األول 
من أبريل من العـــام احلالي بقيمة إجمالية تصل 

270 مليون دوالر. 
وقال املصدر إن االتفاقية تهدف لتمويل توسعات 
الشركة داخل وخارج الكويت وذلك في إطار توسعات 
الشركة املقبلة، الفتة الى أن تفاصيل الصفقة سيتم 

اإلعالن عنها األربعاء املقبل. 
 وقال إن االتفاقية لتمويل واستكمال بناء شبكة 
االتصاالت في شـــركة ڤيڤا بالكويت مبا يتوافق 
مع أحدث التقنيات املتوافرة في شبكات وأنظمة 
االتصاالت وتسعى مجموعة االتصاالت السعودية 
من خالل هذه االتفاقية إلى تنويع مصادر التمويل 
ألعمالها واستثماراتها مع احملافظة على قوة املركز 

املالي لها.
 وقد أعلنت مجموعة االتصاالت السعودية على 

موقع »تداول« االلكتروني، أمس، عن قيام شركة 
االتصـــاالت الكويتية - ڤيڤا - إحدى الشـــركات 
التابعة لها والتي تبلغ حصتها فيها 26%، بتوقيع 

االتفاقية. 
 هذا، ويعد دخول االتصاالت السعودية في السوق 
الكويتي من خالل شركة ڤيڤا ضمن إستراتيجية 
املجموعة في التوسع على املستوى اإلقليمي وقد 
حققت شـــركة ڤيڤا نتائج ايجابية على الرغم من 
الفترة الزمنية القصيرة لبداية التشغيل التجاري 
وإطالق أعمال الشـــركة حيث اســـتطاعت شركة 
االتصاالت الكويتية ڤيڤا أن تنافس وتســـتحوذ 
على حصة سوقية أكثر من 16% من سوق االتصاالت 
في دولة الكويت في عامها األول بالرغم من نسبة 
االنتشـــار العالية خلدمات احملمول واملنافسة مع 
املشغلني اآلخرين وبعدد عمالء يصل إلى أكثر من 
600 ألف عميل وبشـــبكة تغطي أكثر من 99% من 
املناطق الســـكنية واملأهولة جغرافيا وكما قامت 
الشركة خالل هذه الفترة القصيرة بتوقيع أكثر من 
300 اتفاقية خلدمات التجوال الدولي مع مشغلني في 
مختلف أنحاء العالم. ومن املقرر أن تقوم الشركة 
باإلعالن عن تفاصيل العقـــد في مؤمتر صحافي 

األربعاء املقبل.

ما لم تمض قدمًا في إجراء تغييرات كبيرة في هيكلياتها الحالية

عجز صناديق المعاشات التقاعدية في الخليج 
عن  التزاماتها خالل الـ 25 ـ  40 سنة المقبلة

انتقادات ببطء استجابة اإلدارة األميركية
لمواجهة التسرب النفطي

لمدة 5 سنوات تبدأ من أول أبريل الماضي وتستهدف تمويل عقودها التجارية

»ڤيڤا« توّقع اتفاقية تمويل إسالمية 
مع »هواوي تكنولوجيز« بقيمة 270 مليون دوالر 

»هواوي« تكّرم »حيات لالتصاالت« لتنفيذ 
مشروع الرخصة الثالثة في البحرين 

»المشورة«: العيون تراقب أخبار »زين« 
وتوزيعاتها وانتهاء قضية »أجيليتي« 

مبناس��بة قيام ش��ركة حيات لالتص��االت الجنازها أعمال 
تركيب الرخصة الثالثة لش��ركة ڤيڤا ف��ي البحرين قبل املوعد 
احملدد الذي نص عليه التعاقد، قامت ش��ركة هواوي الصينية 
بتكرمي الشركة في حفل خاص بهذا املناسبة اقيم في دبي وهذا 
التكرمي يؤكد قدرة الش��ركة على تنفيذ اي مش��روع واجنازه 
قبل املوعد احمل��دد له وهذ دليل واضح على مواكبة الش��ركة 
ألي تطورات تشمل احللول املتكاملة للعمليات اخلاصة بتطوير 
البنية التحتية لشركات الهواتف النقالة من األبراج وجتهيزات 

االتصاالت إلى التشغيل والصيانة.
وتفخر ش��ركة حيات لالتصاالت بأنها استطاعت أن تقوم 
باجناز هذه األعمال قب��ل املوعد احملدد من خالل فريق عملها 
حيث قامت اثناء فترة التنفيذ بتقدمي خدمات متكاملة ابتداء من 
تصميم مواد املوقع وتنفيذه مرورا بعمل املسح الفني والقيام 
بآم��ال البنية املدنية وصوال ال��ى تركيب اجهزة االتصاالت لذا 
فإنها س��باقة بان تكون ج��زءا من هذا الفري��ق املتكامل الذي 
ساهم في بناء جزء كبير من الشبكة الالسلكية لهذا املشروع.

قال التقرير األسبوعي لشركة املشورة لالستشارات 
االقتصادي��ة ان ش��هر ابريل ش��هد التراج��ع األكبر 
ملؤشرات سوق الكويت لألوراق املالية لهذا العام، وعانى 
املؤش��ر السعري للسوق معظم جلس��ات الشهر، محققا خسائر 
جلزء مهم من مكاس��ب الس��وق خالل ش��هري فبراير ومارس 
املاضيني، ولم يكن حال مؤش��رات املشورة اإلسالمية أفضل من 
التقليدية، حيث سجل مؤشر السوق الوزني العام تراجعا بنسبة 
1.2% بعد أن فقد 5 نقاط تقريبا ليقفل على مس��توى 441 نقطة، 
بينما كانت خس��ائر مؤش��ري املشورة لألس��هم وفق الشريعة 
واألس��هم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 4.9% و3.2% على التوالي، 
وخسر األول 23 نقطة تراجع على أثرها ب� 23 نقطة ليقفل على 
مس��توى 456.7 نقطة، بينما خس��ر مؤشر األسهم املتوافقة مع 
الشريعة 18 نقطة مستقرا عند مستوى 540.9 نقطة. وأضاف ان 
الشهر لم يحفل بأي أخبار ايجابية باستثناء إعالن البنك الوطني 
ع��ن منو األرباح الفصلية بنس��بة 20%، غي��ر أن تأخر بيتك عن 
اإلفصاح ألقى بظالله على معظم جلس��ات األسبوعني األخيرين 
من شهر أكتوبر، إضافة إلى إيقاف شركات استثمارية مهمة بعد 
حجب بياناتها املالية عن العام املاضي في بداية الشهر، وخسارة 
ش��ركات النقل عقد املورد الرئيسي للجيش األميركي مما ضغط 

على أسعار تلك األسهم.

محامي »الكويتية«: رفضوا االلتزام بتعهداتهم

 قاٍض بريطاني يأمر باستمرار حجز
مدير »العراقية« في لندن حتى األربعاء

فــــي محكمة لندن  أمر قاض 
العليا امس بابقاء مدير اخلطوط 
العراقية في لندن حتى  اجلوية 

االربعاء على االقل.
وفي اول رحلة بعد 20 عاما من 
الرحلة باحتجاز  انتهت  التوقف 
الطائرة االحــــد ومصادرة جواز 
سفر مدير عام اخلطوط العراقية 
كفاح حسن تطبيقا لقرار صادر 
عــــن القضــــاء البريطانــــي بعد 
شكوى قدمتها اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
وطالبــــت اخلطوط الكويتية 
امــــس امام محكمة لنــــدن العليا 

بتســــديد مبلــــغ 1.2 مليار دوالر 
وطلبت من كفاح حســــن تقدمي 
كشف عن ممتلكات شركته حتت 

القسم.
واتهــــم محامــــي اخلطــــوط 
الكويتية ديڤيد سكوري اخلطوط 
العراقية برفض االيفاء بالتزاماتها 
و»باحلنث بالقســــم واالحتيال 

وتضليل القضاء«.
لكن ســــتيفن ماتان، محامي 
اخلطــــوط العراقية اتهم اجلانب 
الكويتي بالسعي الى اثارة ضجة 
اعالميــــة بقــــراره التحرك خالل 

الرحلة االولى الى لندن.

كما اعرب عن اسفه حلضور 
شرطي الى فندق كفاح حسن عند 

الفجر ملصادرة جواز سفره.
وامر القاضي مبثول مدير عام 
اخلطوط العراقية االربعاء امامه 
للدفع بحججه والنظر في اعادة 

جواز سفره.
وقال كفاح حسن امام احملكمة 
»للمحكمة اتخاذ القرار لكننا في 
العراقيــــة نؤمن بأننا  اخلطوط 
الكويتية  لم نخطئ. اخلطــــوط 
واخلطوط العراقية كالهما ضحايا. 
البلدان في الواقع ضحايا، ضحايا 

لنظام صدام حسني«.

تقـرير


