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بن سالمة لـ »األنباء«: إنجاز صفقة 
»زين ـ أفريقيا« قبل نهاية مايو

تكنولوجيا جديدة تقفل الخليوي آليًا أثناء قيادة السيارة
»tXtBlocker، و»سيلسايفتي CellSafety«، و»زومسايفر 

 .»ZoomSafer
وتالح���ظ صحيف���ة »نيويورك تامي���ز« ان هذه 
التكنولوجيا مازالت جديدة وقيد االختبار، كما انها 
ال تعمل إال على الهواتف املجهزة بنظام حتديد املواقع 
خاصة هواتف بالك بيري وانرويد، وال تعمل على آي 
فون ألن برمجياته ال تس���مح بعمل برنامج آخر في 
اخللفية، لكن يفترض ان حتل هذه املش���كلة عندما 
يط���رح برنامج 4.0 في الصيف، ويعني هذا ان هناك 
مئات املاليني من الهواتف اجلوالة غير الذكية ال تعمل 
فيه���ا اجهزة االقفال هذه، كما انها تقفل اجلوال حتى 
عندما يكون املرء في قطار أو حافلة دون ان متيز بني 

السائق واملسافر.
  »Cell Controlوهناك أجهزة أخرى مثل »سيل كونترول
ال تعتمد على نظام حتديد املواقع املوجود في الهاتف 
اخلليوي بل تتصل بجهاز ارسال صغير يربط بالسيارة، 
وتعمل هذه األجهزة في الكثير من الهواتف غير الذكية 
وحتى الكمبيوترات احملمولة وتستطيع التحكم بعدة 
هواتف داخل السيارة الواحدة، وهي ال تستهلك البطارية 
بسرعة كما تستهلكها النس���خ األخرى التي حتتاج 
الى برمجيات لتشغيلها. ولكنها أعلى كلفة ألن جهاز 

االرسال وحده يكلف نحو 90 دوالرا. 

وتسمح بتخزين ارقام الوالدين بحيث ميكن االتصال 
بهما حتى عندما يكون كل شيء آخر مقفال.

أما عن التطبيقات األربعة املتاحة اآلن لقفل اجلوال 
اثناء قيادة السيارة فهي: »آيزوبiZup«، و»تكستبلوكر 

إيالف: أعلن علماء عن اكتشاف تكنولوجيا جديدة 
تقضي بإقفال الهاتف اخلليوي آليا بحيث ال يستطيع 
الس���ائق إجراء مكاملات أو إرس���ال رسائل نصية أو 
استخدام البريد االلكتروني أو تصفح االنترنت اثناء 

قيادة السيارة. 
ويقول باحث���ون ان اجراء مكامل���ات على الهاتف 
اخلليوي اثناء القي���ادة يزيد احتماالت وقوع حادث 
اربع مرات فيما يزيدها توجيه رسائل نصية 23 مرة، 
لذا قرر العلماء بترحيب من اآلباء القلقني على ابنائهم 
ان يحاربوا التكنولوجيا بالتكنولوجيا واستحدثوا 

تطبيقات جديدة على اجلوال لهذا الغرض.
وتعرف اجهزة قفل اجلوال ان الشخص الذي يحاول 
استخدام الهاتف اجلوال يقود سيارة باالعتماد على 
نظام حتديد املواقع املوجود في الهاتف نفسه حلساب 
سرعة السيارة، وإذا كانت السرعة تزيد على 16 كلم 

في الساعة فإن لتكنولوجيا ستقفل الهاتف فورا.
ويعرف السائق ان البرنامج بدأ يعمل عندما تغطى 
شاش���ة الهاتف بعبارة تشير الى ان طريق الرسائل 
النصية واملكاملات اصبح مسدودا، وتوجه االتصاالت 
بالسائق الى البريد الصوتي مباشرة وال تظهر الرسائل 

القادمة الى ان يوقف السائق سيارته. 
وتبقي التكنولوجيا اجلديدة على رقم الش���رطة 

أحمد يوسف
توقع الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت املتنقلة 
»زين« نبيل بن سالمة اجناز صفقة بيع أصول »زين � 

أفريقيا« قبل نهاية مايو اجلاري. 
وقال بن س���المة في تصريح ل���� »األنباء« ان عملية 
التحويل مستمرة، وال توجد أي حتديات من شأنها إعاقة 
عملية حتويل األصول في أفريقيا. ونفى بن سالمة وجود 
حديث او مفاوضات حاليا حول بيع حصة في الشركة 

االم الى اجلانب التركي او أي مستثمر آخر.

وق���ال ان املجموعة لها وجه���ه نظرها في االحتفاظ 
بأصولها في السودان واملغرب، وان اخلدمات التي تقدمها 
الش���ركة في الدول التي تعمل فيها تأتي وفقا لطبيعة 
الرخصة واحتياجات العمالء، مش���يرا الى ان لكل دولة 

طبيعة مختلفة من اخلدمات.
وعن اإلستراتيجية اجلديدة للشركة، قال ان الشركة 
ماضية في طريقها الصحيح، وان عملية إعادة الهيكلة 
ف���ي الوظائ���ف متضي وفقا مل���ا يحق خطط الش���ركة 

ومصاحلها.

وقع احتاد الشركات االستثمارية مذكرة تفاهم مع املؤسسة 
العربية لضمان االس���تثمار وائتمان الصادرات وذلك لتأمني 
االستثمارات الكويتية من الدول العربية واالستثمارات األجنبية 
في الكويت ضد املخاطر غير التجارية املرتبطة باملش���اريع 

االستثمارية.
وذكر االحتاد في بيان صحافي امس ان أسعد البنوان رئيس 

االحتاد وقع املذكرة مع مدير عام املؤسسة فهد اإلبراهيم.
وأوضح االحتاد ان املذكرة تهدف الى وضع أطر التعاون 
بني املؤسس���ة واالحتاد والتي يتاح من خاللها للمستثمرين 
الكويتيني تعزيز قدراتهم االستثمارية وحماية رؤوس أموالهم 
املستثمرة في الدول العربية وعوائدها ضد حزمة من املخاطر 
غي���ر التجارية وتعويضهم عن اخلس���ائر في حالة وقوعها 

بنسبة تصل الى 90% من قيمة اخلسارة.
وقد اتفق الطرفان على تبادل املعلومات والتعريف املشترك 
واملتبادل خلدماتهما وبذل كل اجلهود الالزمة لتعريف املستثمرين 
الكويتيني مبزايا املذكرة املوقعة عبر تنظيم الندوات املشتركة 

والقيام بزيارات ميدانية مشتركة للمستثمرين الكويتيني.
ويؤمل ان يس���اهم توقي���ع هذه املذكرة ف���ي دفع عجلة 
التنمي���ة االقتصادية الكويتية والعربي���ة عبر زيادة حجم 
االس���تثمارات الواردة الى الكويت واالس���تثمارات الكويتية 
املنفذة في الدول العربية وذلك بفضل التعاون املشترك بني 

املؤسسة واالحتاد.

نفى وجود مفاوضات حول بيع حصة في الشركة األم حاليًا

نبيل بن سالمة

فراس اللحام يحيى مغنية جورج داود

أسعد البنوان وفهد اإلبراهيم في لقطة جماعية بعد توقيع مذكرة التفاهم

تكنولوجيا جديدة الغالق الهاتف اخلليوي اثناء قيادة السيارة 

»بي . بي« ستتكبد 4.6 مليارات دوالر الحتواء التسرب النفطي في خليج املكسيك

»اتحاد الشركات االستثمارية« يوّقع مذكرة
تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار

أميركا تستعد لألسوأ بعد فشل جميع المحاوالت 
الحتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك

واشنطن CNN ود.ب.أ ورويترز: 
أخفقت جميع احملاوالت الرامية إلى 
احتواء التسرب النفطي في خليج 
الداخلية  املكسيك، ووصف وزير 
األميركي كني ساالزار أمس، البقعة 
التي تواصل  النفطية الضخم���ة 
الساحل اجلنوبي الشرقي  ضرب 
املتح���دة، بأنها »كارثة  للواليات 
إلى  حقيقية«، داعي���ا األميركيني 

»االستعداد لألسوأ«.
وعن حجم البقعة النفطية التي 
تسربت إلى مياه خليج املكسيك، 
جراء انفجار عميق ببئر نفط أميركي 
في وقت سابق من األسبوع املاضي، 
ذكر ساالزار، خالل مقابلة مع برنامج 
»حالة االحتاد« على شبكة »سي إن 
إن« اإلخبارية األميركية: »أعتقد أن 
حجم التسرب هائال«، مشيرا إلى 
أن جميع محاوالت احتواء التسرب 

فشلت حتى اللحظة في وقفه.
جاء ذلك في الوقت الذي وضع 
ح���رس الس���واحل حواج���ز من 
البالستيك على مدى كيلومترات 
ملنع اقت���راب البقعة النفطية لكن 
الرياح الشديدة واألمواج العاتية 
تعوق بشدة نشر مزيد من احلواجز 
وجهود رش النفط مبذيبات كيماوية 

من الزوارق والطائرات.

وقد ازدادت االحتماالت األسوأ 
بالفعل مع دفع الرياح بقعة هائلة 
من النفط باجتاه سواحل اخلليج 
األميرك���ي في الوق���ت الذي كان 
الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما 
يس���تعد للتوجه لزيارة املنطقة 
إلظهار أن إدارته تتصدى ملا ميكن 
أن يصب���ح كارث���ة بيئية كبرى، 
وإظهار أن إدارته تستجيب بشكل 
كاف ملا يهدد ب���أن يصبح كارثة 
اقتصادية وبيئية قد تفوق كارثة 

يزداد اتساعها والناجتة عن تسرب 
النفط من بئر نفطية منفجرة حتت 
احمليط تتحرك بش���كل مس���تمر 
باجتاه س���واحل واليات لويزيانا 
ومسيسبي وأالباما تدفعها رياح 

قادمة من اجلنوب.
إل���ى احتمال  وأش���ار التوقع 
وصول بعض النفط إلى شواطئ 
جزر شاندلير على حافة دلتا نهر 
مسيسبي. وفي هذه اجلزر ملجأ 
البرية  الوطن���ي للحياة  بريتون 

إكسون فالديز عام 1989 في أالسكا 
التي كانت أسوأ حادث تسرب نفط 

تشهده الواليات املتحدة.
وتأتي زيارة أوباما وسط إحباط 
متزايد في أوساط مسؤولي والية 
لويزيانا بش���أن س���رعة ومدى 
االس���تجابة ملكافحة الكارثة فيما 
التزال حركة جتمعات بقع النفط 
أمر ال ميكن التنبؤ به، حيث أظهرت 
توقعات اإلدارة الوطنية األميركية 
للمحيطات واجلو أن البقعة التي 

وهو موطن مس���تعمرات كبيرة 
للطيور.

وتهدد بقعة النفط الس���واحل 
األميركي���ة في أرب���ع واليات من 
لويزيانا إلى فلوريدا، ويقدر طولها 
بنح���و 208 كيلومترات وعرضها 
بنحو 112 كيلومترا ومازالت تتسع. 
املهددة ببقعة  املناطق  وكثير من 
النفط كانت ق���د أصيبت من قبل 
بخس���ائر هائلة ج���راء اإلعصار 

كاترينا عام 2005.
وكانت اإلدارة األميركية طلبت 
البريطانية  من ش���ركة »بي.بي« 
املالك���ة للبئر املنفج���رة أن تبذل 
مزيدا من اجلهد لوقف تسرب النفط 

واحتواء البقعة املتنامية.
إلى ذلك، أفادت صحيفة »ميل 
أون صنداي« أن احتواء وتنظيف 
التسرب النفطي الضخم في خليج 
املكس���يك قد يكلف عمالق الطاقة 
البريطاني شركة »بي. بي« أكثر من 
ثالثة مليارات جنيه استرليني )ما 
يعادل 4.6 مليارات دوالر(. وقالت 
صحيفة »صن���داي تليجراف« ان 
شركة »بي.بي« تلقت عدة اخطارات 
إلجراءات قضائية بشأن االنفجار 
ال���ذي وقع ف���ي 20 ابريل املاضي 

وأودى بحياة 11 شخصا.

»Red« برنامج »الخليج« الجديد للشباب

»الوطني«: تقّلب الدوالر مقابل العمالت الرئيسية
 مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان أسواق العمالت شهدت تقلبات 
متزايدة على مدى األسبوع املاضي، 
حيث سجل الدوالر األميركي بداية 
قوية لألسبوع لكنه أقفل على خسائر طفيفة عند 
انتهاء التداول مساء يوم اجلمعة املاضي، مع انفتاح 

شهية املستثمرين على املخاطرة.
وأوضح التقرير انه باملقابل هبط اليورو إلى 
1.3112 دوالر متأثرا بقرار ستاندرد أند بورز خفض 
التصني���ف االئتماني لكل من اليونان والبرتغال 
وإس���بانيا، إال أن العملة األوروبية عادت لتعزز 
موقفها قبيل نهاية األسبوع مع تزايد التوقعات 
بأن اليونان ستحصل قريبا على دعم طارئ. أما 
اجلنيه االسترليني، فقد تقلب ضمن نطاق واسع 
ما ب���ني 1.5498 و1.5124 دوالر بينما تراجع الني 
الياباني وانخفض سعره خالل األسبوع إلى 94.60 
مقابل الدوالر األميركي، وشهد الفرنك السويسري 
تقلبات حادة ب���ني 1.0924 و1.0697 دوالر خالل 

األسبوع.
ونوه التقرير الى أن مسؤولي مجلس االحتياط 
الفيدرالي جددوا توجههم لإلبقاء على سعر الفائدة 
املعياري عند مستواه املتدني احلالي والقريب من 
الصفر وذلك ملزيد من الوقت، وصرحوا بأن سوق 
العمالة »بدأت تتحسن« وذلك بعد تصريح سابق 
لهم بأن س���وق العمالة »قد استقرت«، وأضافوا 
أنهم الحظوا ارتفاعا في عدد عمليات بدء إنش���اء 

املساكن اجلديدة.
وأوضح التقرير أن االقتصاد األميركي سجل 
منوا بلغ 3.2% سنويا خالل الربع األول من السنة 
ليعكس بذلك زيادة اإلنفاق االستهالكي، األمر الذي 
يدل على أن فرص استمرار التعافي االقتصادي باتت 
أفضل مما كانت عليه. غير أن معدل النمو املذكور 

جاء أدنى مما سبق تسجيله في الربع األخير من 
السنة املاضية والذي بلغ 5.6% سنويا، لكنه يقل 
بعض الشيء عن توقعات املراقبني االقتصاديني. 
وجتدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق االستهالكي، الذي 
يش���كل عادة 70% من مجمل النشاط االقتصادي 
للواليات املتحدة، س���اهم بنسبة 2.55% في منو 
الن���اجت احمللي اإلجمالي في ربع الس���نة األخير، 
وهي أكبر مساهمة لهذا العنصر منذ الربع األخير 

من سنة 2006. 
وأشار التقرير الى أن أسعار املساكن في املدن 
األميركية ارتفعت خالل شهر فبراير بنسبة أقل 
مما كان متوقعا وذلك مقارنة مبستواها قبل سنة، 
ويس���تفاد من هذا األداء أن تعافي قطاع اإلسكان 
يحتاج لبعض الوقت كي يتبلور بشكل واضح، علما 
بأن مؤشر ستاندرد أند بورز كيس � شيلر ألسعار 
املساكن يدل على أن أسعار املساكن في 20 مدينة 
أميركية ارتفعت بنسبة 0.6% خالل الشهر املذكور 

في أول ارتفاع لها منذ شهر ديسمبر 2006.
وذكر التقرير أن نطاق أزمة الديون في أوروبا 
توسع على مدى األسبوع املاضي على أثر قيام وكالة 
التصنيف س���تاندرد أند بورز بخفض التصنيف 
االئتماني لكل من اليونان والبرتغال وإسبانيا في 
آن واحد، فقد خفضت الوكالة التصنيف االئتماني 
لديون اليونان إلى مستوى انعدام القيمة، وذلك 
من BBB إلى BB، األمر الذي يعني أن الوضع املالي 
لهذا البلد أصبح أكثر قابلي���ة للتأثر بالتغيرات 
في االقتصاد، ومبوازاة ذلك، مت خفض التصنيف 
 AAو A- االئتماني لكل من البرتغال وإسبانيا إلى
على التوالي. وجاءت توقعات ستاندرد أند بورز 
للدول الثالث املذكورة س���لبية وتعكس إمكانية 
حدوث املزيد م���ن التخفيض إذا جاء األداء املالي 

لهذه الدول أضعف مما هو متوقع.

3 شركات تنضم لمعرض التصميم الداخلي 
وتنسيق المواقع بجمعية المهندسين

األول.
وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج 
Red الذي يوفره بنك اخلليج هو 
حساب الطالب الوحيد في الكويت 
الذي ينظم س����حوبات ش����هرية 

جلميع عمالئه.
 وللحصول على بطاقة الصراف 
اآللي والبطاقة االئتمانية اخلاصة 
العمالء  ببرنامج Red، يستطيع 
زيارة أحد فروع بنك اخلليج البالغ 
عددها 51 فرعا، أو إجراء حتويل 
باستخدام اخلدمة املصرفية عبر 

اإلنترنت.

الس����حب  ومتطلباته����م. ويعد 
الشهري إحدى املزايا العديدة التي 
يوفرها برنامج Red ومبادرة نشعر 
بأنها ستحظى بإعجاب هذه الفئة 

العمرية املهمة«.
هذا وس����يدخل جميع عمالء 
حساب Red في السحب الشهري 
اجلديد بشكل تلقائي عند حتويل 
اإلعان����ة الطالبية الش����هرية إلى 
العمالء اجلدد  أما   Red حس����اب
املنضمون ألول مرة إلى برنامج 
Red، فسيتم مضاعفة فرص ربحهم 
ليتمكنوا من املنافسة في السحب 

أطلق بن����ك اخلليج برنامجه 
اجلدي����د Red املصمم خصيصا 
لطالب اجلامعات والكليات الذين 
تت����راوح أعمارهم ب����ني 17 و24 
عاما. واحتفاال مبناس����بة إطالق 
هذا البرنام����ج املميز، يقدم بنك 
اخللي����ج لعمالئه فرص����ة الفوز 
برحالت سياحية شاملة إلى دول 
مختلفة حول العالم. ففي كل شهر 
يتم اختيار س����تة فائزين، حيث 
يحصل الفائ����ز األول على رحلة 
العاصمة اإليطالية  إلى  ش����املة 
روما، ويحصل اخلمسة اآلخرون 

على جوائز قيمة.
وبهذه املناسبة، علق مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
بنك اخلليج، علي ش����لبي قائال: 
»يلتزم بنك اخلليج بتأمني خدمة 
مصرفية تالئم احتياجات جميع 
عمالئن����ا. فقد روعي في تصميم 
الشباب  برنامج Red احتياجات 

أعلنت 3 شركات متخصصة انضمامها ومشاركتها 
في معرض التصميم الداخلي وتنسيق املواقع الثاني 
»إن أند أوت« والذي تنظمه رابطة املعماريني الكويتية 
في جمعية املهندسني بالتعاون مع مجموعة األنظمة 
الهندسية ويرعاه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدول����ة للتنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد في الفترة 24 � 
28 مايو اجلاري في قاعة املعارض بجمعية املهندسني 

الكويتية. 
وفي اإلطار نفس����ه، أكد املدير التنفيذي لشركة 
املركز اإلنش����ائي لصناع����ات األملنيوم جورج داود 
مشاركة الشركة باملعرض ألهميته في التواصل مع 
جمهور املتخصصني واملواطنني الراغبني في االستفادة 
من خدمات الشركة، موضحا أن الشركة دأبت على 
تق����دمي كل ما هو جديد في عال����م صناعة األملنيوم 
وتفردت به على مستوى املنطقة باستعمال تقنيات 
أوروبية والتواجد في أهم املعايير العاملية في باريس 
واس����طنبول ودبي، وأنها حازت شهادات تقدير في 

كفاءة املقطع لألملنيوم وأنظمة الرول شتر. 
وقال ان لدى ش����ركة املركز اإلنشائي لصناعات 
األملنيوم قسما هندسيا متخصصا في تصنيع وتركيب، 
أعمال الكالرت����ن وول، والقبب الزجاجية، والبولي 
كاربونيت وأعمال غالدنغ )glading( مع األخذ بعني 
االعتبار أن جميع القطاعات واملواد املوردة معتمدة 
من وزارات الدولة جميعها.. وبخصوص اعمال الغرف 
الزجاجية والقبب فلدينا فريق ادارة أوروبية لعمل 
القبب بكافة القياسات حيث يقوم هذا القسم بتصميم 
وتركيب وتصنيع جميع القبب وبكافة القياس����ات 
وبأقصى حماية لألرواح وقابليتها للفتح واإلغالق 
عند احلاجة ومتتعها مبيزة العزل وحتملها ألثقال 

كبيرة حتى وإن بلغت نصف طن، مع إمكانية تغطيتها 
بالستائر والتحكم بجهاز رميوت كونترول.

وأعرب جورج داود عن ثقته بأن املعرض نافذة 
تسويقية مهمة للشركة ولكافة الشركات املتخصصة، 
مشيرا إلى أن فريقا فنيا وتسويقيا سيتواجد خالل 
أيام املعرض للتواصل مع اجلمهور وتلقي الطلبات 

واإلجابة عن استفسارات اجلمهور. 
ومن جانبه قال مدير معرض الري لشركة مبروك 
للتجهيزات الفندقية يحيى مغنية: ان موقع املعرض 
على ش����ارع اخلليج العربي واقامت����ه في جمعية 
املهندس����ني الكويتية شجعا الشركة على املشاركة، 
مؤكدا أنه سيتم عرض منتجات مميزة على اجلمهور 
واملتخصصني وهي تتعلق بالديكورات الداخلية مثل: 
درابزين الستانلس س����تيل والكراسي والطاوالت 
وبعض املنتجات من األعمال اليدوية وكل ما يتعلق 
بالتصميم الداخلي والتي ستقدم مبناسبة املعرض 
للجمهور بأس����عار خاصة حيث سنقدم خصم %30 

للجمهور. 
وأضاف مغنية: أن طريقة تقدمي املعرض للشركة 
وتنسيقه ساهما كثيرا في جذب الشركة للمشاركة، 
معربا عن أمله في إعداد تقييم نهائي للدور التوعوي 
الذي تقوم به جمعية املهندس����ني بعد انتهاء فترة 

املعرض ألن هذه املشاركة األولى للشركة فيه. 
أما مدير املبيعات والتس����ويق في شركة القوة 
اخلض����راء فراس اللحام فقال: هذه هي مش����اركتنا 
الثانية بهذا املعرض املتميز والناجح والذي كانت 
جتربتنا األولى فيه جيدة، مضيفا أن إقامة مثل هذا 
املعرض أمر جيد حيث ان����ه يجمع في مكان واحد 
املصمم واملورد والزب����ون، وكذلك وجود املعرض 

على شارع اخلليج ساهم في جناحه.

جوائز شهرية من بينها رحلة إلى إحدى دول العالم

االقتصاد األميركي يسجل نموًا بلغ 3.2% سنويًا خالل الربع األول

تقـرير


