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أوباما يواصل الدعوة إلى إصالح »وول ستريت«
واشنطن ـ رويترز: دعا الرئيس األميركي باراك 
أوباما امس إلى حترك ســــريع مــــن جانب مجلس 
الشيوخ بشأن إصالح كاسح لقواعد »وول ستريت« 
بهدف »حماية املســــتقبل االقتصادي ألميركا« مع 
دخول مشــــروع قانون لإلصالح مرحلته احلاسمة 
هذا األسبوع. وقبل أشهر من انتخابات الكونغرس 
املهمة في نوفمبر جلأ أوباما إلى خطاب جماهيري 
يدعو إلى مساعدة »املواطن العادي« بينما يحث على 
اقرار تشــــريعات أكثر تشددا للحيلولة دون تكرار 

األزمة املالية لعامي 2008 و2009.
ويتواصل السجال بني الدميوقراطيني واملعارضة 
اجلمهورية بشــــأن عدد كبير من التعديالت لكن قد 
يتفق الطرفان على إجراء اقتراع في مجلس الشيوخ 
األميركي بنهاية األســــبوع ومن املتوقع على نطاق 

واسع إقرار مشروع القانون.
وقال أوباما في خطابه األســــبوعي عبر اإلذاعة 
واالنترنت »مشــــروع قانون االصالح الذي جتري 
مناقشته في مجلس الشيوخ لن يحل كل مشاكل في 
نظامنــــا املالي.. وما من قانون ميكنه ذلك«، لكن ما 
سيقوم به مشروع القانون القوي هذا هو أمر مهم 

وأنا أحث مجلس الشيوخ على إقراره في أسرع وقت 
ممكن بحيث نستطيع حماية املستقبل االقتصادي 

ألميركا في القرن احلادي والعشرين«.
وحتول املناخ السياســــي في واشنطن لصالح 
التشريع املقترح - الذي سينطوي على أكبر إصالح 
للنظــــام املالي األميركي منــــذ الثالثينيات - وضد 
جماعات الضغط املوالية للقطاع املالي والتي حتاول 

إضعاف أي تغيير.
  ويقر اجلمهوريون باحلاجة إلى اإلصالح لكنهم 
يحاولون تقليص بعض مقترحات الدميوقراطيني 
التي يرون أنها تعطي احلكومة دورا أكبر من الالزم 
في القطاع اخلاص. بيد أن اجلمهوريني يبدون ترددا 
متزايدا جتاه عرقلة اقرار مشــــروع القانون كي ال 
يشار إليهم كمتضامنني مع »وول ستريت« في عام 

انتخابي.
وهناك الكثير على احملك بالنسبة ألوباما أيضا. 
ففي ظل نسبة بطالة تقترب من 10% يبدي األميركيون 
قلقا إزاء األوضاع املالية للبالد مما يخفض نســــبة 
املوافقة على أدائه إلى حوالي 50% ويهدد بخسائر 

للدميوقراطيني في انتخابات التجديد النصفي.

قطر تتوقع 
تأثر أسعار النفط 
بأزمة ديون أوروبا

املنامةـ  رويترز: قال وزير 
ــبت  النفط القطري امس الس
ــعار  ــر تتوقع تأثر أس ان قط
النفط سلبا جراء عدم التيقن 
بشأن مسار أزمة ديون أوروبا 
وتوقع املزيد من الضغوط على 

األسعار.
وأبلغ الوزير عبداهلل العطية 
ــي املنامة بأن  ــن ف الصحافي
»سعر النفط ال يعكس العرض 
ــية  والطلب بل العوامل النفس
وعدم التيقن السيما في أوروبا 

بسبب إنقاذ اليونان«.
ــاف »كل هذا يفرض  وأض
ــرا على االقتصاد  ضغطا كبي
ــعر النفط«، وقال  العاملي وس
انه يتوقع مزيدا من التراجعات 

في أسعار النفط.

»بيتك«: أول جهاز آلي يتيح سحب 4 عمالت
يعمل على مدار الساعة بسعر الصرف الرسمي للدوالر واليورو والدرهم

عمالء يستخدمون اجلهاز اجلديد في مستشفى السالم

العميـــل وفق أســـعار التحويل 
الرسمية املعتمدة، علما ان األسعار 
قد تقل أحيانا عن تلك املتداولة في 
سوق الصرافة، مما يتيح فرصة 
متميزة أمام العمالء كون اجلهاز 
يعمل على مدار الساعة وفي كل 

أيام األسبوع.
وأشار أمني إلى أن بيتك يستهدف 
بتوفير هـــذه اخلدمة األولى من 
نوعها، حيث ال يوجد جهاز سحب 
 آلي يوفر ملســـتخدميه العمالت

الـ 4 املذكورة وهي الدينار والدوالر 
واليورو والدرهم االماراتي، التأكيد 
على سعيه الدائم لتوفير أفضل 
وأرقى مستوى من اخلدمة وإتاحة 
كل اخليارات أمام عمالئه لالستفادة 
من احدث التطورات التقنية سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

لعمالء بيتك والبنوك األخرى عبر 
شبكة كي نت وأن حدود السحب 
من اجلهاز بشكل يومي بالنسبة 

للعمالت األجنبية الثالث هي 500 
دوالر و500 يورو و3 آالف درهم 
اماراتي ويتم اخلصم من حساب 

بـــدأ بيت التمويـــل الكويتي 
)بيتـــك( تشـــغيل أول جهـــاز 
آلي من نوعه باملنطقة  ســـحب 
يتيح صرف 4 عمالت رئيســـية 
الدينار والـــدوالر واليورو  هي 
والدرهم اإلماراتي، ليتيح لعمالئه 
وعمالء البنوك األخرى من خالل 
شـــبكة كي نت وعبر استخدام 
العامل حاليا في املدخل  اجلهاز 
الرئيسي ملستشفى السالم الدولي 
في منطقة بنيد القار القريبة من 
العاصمة، هذه اخلدمة الفريدة التي 
تؤكد ســـعي بيتك الدائم للتميز 
وتقدمي أفضل اخلدمات واملزايا 

لعمالئه.
وقال مدير وحدة البيع املباشر 
نضـــال أحمد أمـــني في تصريح 
صحافي ان استخدام اجلهاز متاح 


