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اليورو يرتفع بالتزامن مع خطة االنقاذ األوروبية

دبدوب: أوضاع »الوطني« جيدة.. 
ونأمل أن تتخطى أرباحنا المليار دوالر في نهاية السنة

»الوطني«: الدوالر اليزال يستفيد من دوره كمالٍذ آمن
رغم إعالن المجموعة األوروبية خطة إنقاذ بـ 750 مليار يورو

تقرير  ق����ال 
البنك الوطني 
ان  األسبوعي 
اإلع����ان عن 
خطة هائلة وغير متوقعة ملواجهة 
األزم����ة املالية األوروبية أدى إلى 
موجة شراء لليورو صعدت على 
أثرها العملة األوروبية إلى 1.3094، 
وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، 
إال أن اليورو لم يستطع بعد ذلك 
احملافظة على مكاسبه حيث تأثر 
مبخاوف وشكوك متجددة أضعفت 
موقفه بشكل مطرد، فتراجع ليصل 
يوم اجلمعة إلى 1.2334 وهو أدنى 
مستوياته خال األسبوع، قبل أن 

يقفل على 1.2360.
أما اجلنيه اإلس����ترليني، فتم 
تداوله على مدار األس����بوع حول 
املستوى الذي افتتحه على 1.4870 
ثم تراجع في نهاية األسبوع ليقفل 
على 1.4537. حافظ الني الياباني 
على مركزه ضمن نطاق 92 – 94 
مقابل الدوالر طوال األسبوع، قبل 
أن يعزز موقفه يوم اجلمعة ليصل 

إلى 91.80 ويقفل على 92.44.

 ميزانية الحكومة األميركية

وأشار التقرير إلى أن ميزانية 
احلكومة األميركية س����جلت في 
ش����هر أبريل أكبر عج����ز لها على 
اإلطاق نتيجة لتراجع اإليرادات 
خال الش����هر املذكور الذي يشهد 
عادة ارتفاعا في اإليرادات بسبب 
مدفوعات ضريبة الدخل الفردية، 
وقد ارتفع الفرق بني املصروفات 
واإليرادات إلى 82.7 مليار دوالر 
خال الش����هر املاض����ي مقارنة ب� 
20.9 مليار دوالر في شهر أبريل 

.2009
ولفت التقرير إلى أن عجز ميزان 
ارتفع بنسبة  التجارة األميركية 
2.5% ليصل إلى 40.4 مليار دوالر، 
وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 
أكثر من سنة، وجاء على خلفية 
ارتفاع الواردات مبعدل أسرع من 
معدل زي����ادة الصادرات، وهو ما 
يشكل دليا إضافيا على انتعاش 
االقتصاد األميركي، حيث أدى جتدد 
ثقة املستهلكني إلى ارتفاع اإلنفاق 
من قبل مؤسس����ات األعمال على 
شراء املعدات واملخزون مما انعكس 

على زيادة كبيرة في الواردات.
ولفت التقري����ر إلى أن األرقام 
الت����ي أصدرته����ا وزارة التجارة 
تشير إلى أن مشتريات التجزئة 
ارتفعت بنس����بة 0.4% في ش����هر 
أبري����ل بعد ارتفاع بنس����بة %2.1 
في ش����هر مارس، وي����دل ارتفاع 

املالية اليونانية، فقد صرح رئيس 
الوزراء االسباني، زاباتيرو، عن 
التخفيضات  اكبر مجموعة م����ن 
في امليزانية تش����هدها باده منذ 
30 سنة، وتشمل تخفيضات في 
االجور تبلغ 5%، ويهدف التقليص 
املنشود الى خفض العجز من %11.2 
الى 6% في سنة 2011، ومن جهته 
صرح وزير املالية البرتغالي بأنه 
على اس����تعداد ملواجهة ما وصفه 
بضغوط اجتماعية بعد اعان املزيد 

من اجراءات تقليص العجز. 
ولفت التقري����ر الى ان وزارة 
رئي����س الوزراء اجلدي����د، ديڤيد 
كامي����رون، عق����دت اول اجتماع 
لها االس����بوع املاضي وصرحت 
بان ثمة حاج����ة التخاذ اجراءات 
فورية لتقليص العجز القياس����ي 
ف����ي امليزاني����ة العام����ة للمملكة 
املتحدة، وته����دف اخلطة االولية 
الى خف����ض االنفاق ب� 6 مليارات 
جنيه من خ����ال ميزانية طوارئ 
خاصة خال 7 اس����ابيع، ورحب 
محافظ بنك اجنلترا، ميرفن كنغ، 
باخلطة وقال في مؤمتره الصحافي 
الشهري »ان االتفاق الذي مت اباغي 
ب����ه والذي مت التوص����ل اليه بني 
احملافظني والدميوقراطيني االحرار 

قوي جدا«. 
وق����ال التقرير ان����ه كما كان 
متوقعا، ابق����ى بنك اجنلترا على 
السندات  الرامية لش����راء  خطته 
عند مستوى ال� 200 مليار جنيه 
وذلك للشهر الرابع على التوالي، 
كما ابقى على س����عر الفائدة دون 
تغيير عند مستواه القياسي املتدني 
والبال����غ 0.5%، وينوي البنك من 
خ����ال هذا الق����رار تعزيز عملية 
التعاف����ي االقتص����ادي في اعقاب 
الفراغ احلكومي بعد االنتخابات 
العامة وعلى خلفية ازمة الديون 
اليونانية التي ألقت آثارها ظاال 
قامتة على االوضاع االقتصادية 

احمللية. 

أكبر ارتفاع لالنتاج الصناعي 

واض����اف ان ضع����ف اجلنيه 
االسترليني ادى الى دعم صادرات 
الى  املع����ادن  الس����لع من  جميع 
انتاج املصانع  السيارات فارتفع 
في اململكة املتحدة بنسبة 2.3% في 
شهر مارس في اداء فاق توقعات 
االسواق بكثير حيث كان احملللون 
يتوقعون زيادة االنتاج بنس����بة 
0.4%، ومن فئات املنتجات ال� 13، 
ارتفع انتاج 12 فئة وفي طليعتها 
املعادن واملنتجات املعدنية والورق 

والطباعة والنشر. 

هو األثر املباش���ر، أما األثر املباشر 
اآلخر فهو الصناديق السيادية في 
منطقة اخلليج التي يستثمر معظمها 
في العالم الغربي سواء في اوروبا 
امي���ركا وبالتالي س���تتأثر  او في 
اال يكون هذا  اس���تثماراتها ونأمل 

التأثير كبيرا.
للتأثيرات املباشرة  هذا بالنس��بة 
له��ذه االزمة، هن��اك تأثي��ر آخر هو 
اخلوف من تفكك اليورو نحن بصدد 
انشاء عملة خليجية موحدة، برأيك ما 
الدروس التي يجب ان نس��تمدها من 

موضوع اليورو واالحتاد االوروبي؟

مش���اكل في البطالة ومش���اكل في 
الفقر و..إلخ. يعني يأسف املرء ان 
يكون س���لبيا لهذه الدرجة في هذه 
األيام لكنني ال أرى في املدى القصير 
خاص���ة اذا وصلنا الى مرحلة يبدأ 
فيها الي���ورو بالتفكك وهذا بالطبع 

نتيجة خطيرة جدا.
في ظ��ل كل ذل��ك ما األث��ر على 

منطقة اخلليج برأيك؟
األثر املباشر على منطقة اخلليج 
طبعا هو انخفاض االستهاك النفطي، 
إذا حصل انخف���اض في النمو فإن 
استهاك النفط سيتراجع أيضا وهذا 

حتما احسن من املاضي.
ماذا لو عادت اس��واق االئتمان 
وساء وضعها عامليا، نعلم ان االزمة 
بدأت م��ع جفاف قن��وات االئتمان 
بعد انهي��ار ليمان ب��راذرز، أليس 
لديكم خشية من ان يتكرر ذلك ولو 

بشكل اصغر؟
الكويتية وحتى  البنوك  عمل 
اخلليجية بشكل عام اكثره محلي 
واقليمي، لذل���ك نحن ندعو مرة 
اخرى الى عملية التحفيز املالي، 
مش���اريع.. الخ، وكم���ا رأينا في 
الس���عودية كانت هناك مشاريع 
حتفيز جيدة ورأينا نتائج البنوك 
الس���عودية بشكل عام جيدة، انا 
اعتق���د ان النصف الثاني من هذا 
الع���ام وخاصة في الكويت لدينا 
اآلن مشاريع بدأوا توزيعها، اعتقد 
ان النصف الثاني سيكون افضل 
ونتائج البنوك الكويتية ستكون 

احسن.
فيما يتعلق باملخصصات، برأيك 
الى متى ميكن ان نرى جتنيب هذه 

املبالغ الضخمة من املخصصات؟
كما قلت لك االنباء السيئة صارت 
خلفنا والبنوك الكويتية بناء على 
طلب وضغط البنك املركزي اخذت 
مخصص���ات اكث���ر م���ن املطلوب 
حتفظ���ا وحتوطا واعتق���د اننا لن 
نرى مخصصات كبيرة جديدة في 

النصف الثاني من العام.
شكرا لك حضورك معنا اليوم، 
خاصة على ضوء االش��اعات بشأن 
استقالتك.. فهذا اكبر دليل على ان 
ابراهيم دب��دوب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني، ش��كرا على 

حضورك معنا اليوم.

بالوق��ت احلالي في ظ��ل أزمة أوروبا 
وبالتال��ي يجب ان أب��دأ معك بوجهة 
نظ��رك ملا يجري مبوض��وع اليونان 
وخطط اإلنق��اذ التي أقرتها املفوضية 
األوروبية وصندوق النقد الدولي وملاذا 
األسواق تعتبر انها ليست كافية؟ هل 
ترى انها كافية أم ترى ان هناك تفاقما 

لألزمة باملستقبل؟ ما رأيك؟
قد تكون كافية في املرحلة احلالية 
االنتقالية ألن اجلريح ُصدم بالسيارة 
ومت نقله الى العناية املشددة، وضعوا 
له ضمادات وأوقفوا النزيف لكن املهم 
اآلن التعافي. املوضوع انه ال ميكن 
حل مشكلة الّدين بَدين، األساس في 
املدى البعيد يجب ان تكون هنالك 
حل���ول ومنه���ا طبعا ش���د احلزام 
وش���د احلزام له مخاطر اجتماعية 
ومخاطر سياسية. أعتقد اننا دخلنا 
في مرحلة وصفها احد الزماء بأننا 
نقود سيارة دون هدف محدد وعلى 
طري���ق وعرة ودون ان يكون لدينا 

اطار احتياطي.
لكن ش��د احلزام كما تعلم يؤدي 
ال��ى تصغي��ر االقتص��اد وإذا كانت 
املش��كلة هي العجز مقارنة مع حجم 
الناجت اإلجمالي فأنت قد تعمل إليقاف 
العجز لكن املؤشرات ال يجري تكبيرها 
فأنت إذن تقلص االقتصاد وال تكبره 
وبالتال��ي هنا الس��ؤال أين تتجه هذه 
األمور وهل تخشى امتدادها الى دول 

أوروبية أخرى؟
صحيح، التوقع ان يكون النمو 
بطيئا يعني اذا حّسنا النمو 1% بالناجت 
احمللي في أوروبا وحتى في أميركا 
بعد ان رأينا ال� 3% أعتقد انه شيء 
حسن وبالتالي فإن كامك صحيح في 
أن النمو سيتأثر وبالتالي سنواجه 

سريع، ملاذا؟
الش���ديد احلكومة  اوال لاسف 
تأخرت في عملي���ة التحفيز املالي، 
نحن في دول اخلليج نعتمد اعتمادا 
شبه كلي على االنفاق العام، يعني 
اذا لم يكن هناك انفاق عام فالنشاط 
االقتصادي يخ���ف، وكنا نؤكد في 
االساس حتى بعد 15 سبتمبر 2008 
ان االزمة قادم���ة، وبالتالي نحتاج 
الى حتفيز مالي شديد، لاسف اوال 
تأخرت احلكومة وثانيا صار لدينا 
تأثر شبه مباشر من خال شركات 
االس���تثمار، وانت تعلمني مصرفة 
الظل في كل العالم تأثرت، شركات 
االستثمار في معظمها تأثرت وطبعا 
البنوك التي كانت لها عاقة بشركات 

االستثمار تأثرت بالتبعية.
اي��ن يذه��ب القط��اع املصرف��ي 
والوطني؟ لنهاية هذه السنة على االقل 
اين يتجه القط��اع املصرفي الكويتي 
والوطن��ي بالتحديد م��اذا نتوقع من 
اآلن ولنهاية الس��نة في ظل ما يجري 
اآلن بش��أن موضوع اوروبا والديون 

السياسية؟
بالنسبة للوطني نحن اوضاعنا 
اذا لم حتص���ل مفاجآت احلمد هلل 
جيدة، اعلنا منوا في االرباح 20% في 
الربع االول، واتوقع ان تكون السنة 
بأكملها ش���بيهة بالربع االول اذا لم 
تكن 20% فقد تكون 15%، وبالتالي 
ارباحنا س���تكون جيدة وان شاء 
اهلل نتخطى املليار دوالر في نهاية 
السنة، بالنسبة للقطاع املصرفي 
بشكل عام نعتقد ان االخبار السيئة 
اصبحت وراء القطاع املصرفي من 
اآلن وصاعدا وطبعا برقابة البنك 
املركزي اعتقد ان االمور ستكون 

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب 
ان ارباح البنك التي س���جلت زيادة 
بنسبة 20% في الربع األول من عام 
2010 ستكون في النصف الثاني من 
هذا العام شبيهة بالربع األول وإذا 
لم تكن 20% فقد تكون 15%، معربا 
عن أمله في ان تتخطى هذه األرباح 

املليار دوالر في نهاية العام.
وقال دبدوب في مقابلة خاصة مع 
قناة »العربية« االخبارية ان االخبار 
السيئة اصبحت وراء القطاع املصرفي 
الكويتي بشكل عام وان نتائج هذه 
النصف  البنوك ستكون افضل في 
الثاني من هذا العام السيما مع انطاق 
مشاريع التحفيز على مستوى الدولة، 
موضحا ان البنوك الكويتية أخذت 
مخصصات أكثر من املطلوب خال 
الربع األول من هذا العام بناء على 
طلب البنك املركزي ومن باب التحفظ 
والتحوط، وانه من غير املتوقع ان 
نش���هد جتنيب مخصصات كبيرة 
وجديدة في النصف الثاني من هذا 
العام، وأوضح دبدوب ان عمل البنوك 
الكويتية وحتى اخلليجية هو بشكل 
الى  عام محلي وإقليم���ي ويرتبط 

حد كبير باالنفاق العام الذي يعزز 
النشاط االقتصادي وهناك ضرورة 
لعملية التحفيز املالي من خال طرح 
الدولة للمشاريع. وفي معرض تقييمه 
لتطورات األزمة املالية في اليونان 
وخطط االنقاذ التي أقرتها املفوضية 
األوروبية وصن���دوق النقد الدولي 
والتأثيرات املتوقعة لهذه األزمة على 
منطقة اخلليج العربي، أوضح دبدوب 
ان ما يجري هو عملية اسعاف أولي 
للمريض وان املهم في األمر هو عملية 
التعاف���ي، موضحا انه ال ميكن حل 

مشكلة الّدين بَدين جديد.
وأشار دبدوب الى ان التأثيرات 
املباشرة على منطقة اخلليج رمبا 
تتجلى بصورة انخفاض االستهاك 
النفطي من جهة اضافة الى التأثيرات 
التي ميكن ان تصي���ب الصناديق 
السيادية التي يستثمر معظمها في 
العالم الغربي، موضحا ان اخلوف 
يكمن من احتم���االت تفكك اليورو 
وهذا بالطبع س���تكون له تأثيرات 
خطيرة وبعي���دة املدى. وفيما يلي 

نص املقابلة:
اليوم ال ميك��ن ان نتحدث ال عن 
اجتاه الس��وق وال عن اجتاه األعمال 

دروس كبيرة، في الدرجة االولى 
انا اعتقد ان اس���اس الوحدة يجب 
ان تكون هناك وحدة سياس���ية ثم 
وحدة نقدية ومالية، اوروبا بدأت من 
االخير من الوحدة النقدية وبالتالي 
كل بلد كانت له سياسته املالية التي 
تختلف عن االخرى وطبعا القرارات 
تأتي لعوامل سياسية تختلف من 
بلد آلخر، بالنسبة للوحدة النقدية 
اخلليجية رأيي انه ما لم تتم وحدة 
سياسية متكاملة فلن يكون هناك امل 
كبير بنجاح عملية الوحدة النقدية 

اخلليجية.
هل اصبحت فكرة الوحدة النقدية 
داخ��ل املجموعة فكرة س��يئة بعد ما 

جرى مؤخرا؟
ال، ليست فكرة س���يئة لكن اذا 
كان هن���اك تكامل فس���تكون هناك 
فعليا وحدة اقتصادية وسياسية، 
لكن هناك ام���ورا ميكننا ان نفعلها 
م���ن دون توحيد العملة خاصة انه 
في اخللي���ج العملة تقريبا موحدة 
ألنها كلها مربوطة بالدوالر باستثناء 
الكويتية فه���ي مربوطة بحدود 70 
الى 80%، وهن���اك امور اخرى مثل 
الخ،  فتح احلدود مثا واجلمارك.. 
هناك ام���ور ميكننا ان نعملها على 
مراحل للتوحد قب���ل ان نصل الى 

التكامل الكامل.
القط��اع املصرف��ي الكويتي كان 
مفاجئ��ا تأخ��ره ف��ي التعاف��ي، فكل 
النتائج التي صدرت كانت تش��ير الى 
استمرار اخذ مخصصات كبيرة جدا 
تص��ل في بعض االحي��ان الى نصف 
ارب��اح البنوك، رمب��ا الوطني جنا من 
هذا املوضوع لكن بشكل عام القطاع 
املصرفي الكويتي لم يتحس��ن بشكل 

قد اعلنت���ا ارتفاع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة 0.1% و0.2% على 
التوالي، بينما حققت دول أخرى 
حتسنا مبعدالت متفاوتة، حيث 
سجلت إس���بانيا 0.1% وإيطاليا 
0.5% والبرتغال 1.0% وهو أداء 
أما بالنس���بة  التوقعات،  ف���اق 
لليونان فقد سجل االقتصاد أداء 
سلبيا بلغ -0.8% كما كان متوقعا، 
وبالنسبة ملنطقة اليورو سجل 

وه����و أداء يفوق املعدل الذي كان 
قد أجمعت عليه توقعات السوق، 
وقد استفاد اقتصاد منطقة اليورو 
من تعافي االقتصاد العاملي ككل، 
حيث أدى ه����ذا التعافي إلى دعم 
الصادرات، األمر الذي ساعد دول 
املنطقة على جت����اوز آثار األزمة 
املالية اليونانية وتردد املستهلكني 

في زيادة اإلنفاق.
وقال ان كل من فرنسا وأملانيا 

مبيعات التجزئة هذا والذي جاء 
للشهر السابع على التوالي على أن 
املستهلكني باتوا يساندون مسيرة 
التعافي االقتصادي، فباس����تثناء 
مبيعات السيارات والغاز، ارتفعت 
مبيعات التجزئة ب� 0.4%، وهو أداء 
يفوق توقعات احملللني بأن تسجل 
ارتفاعا بنسبة  التجزئة  مبيعات 

0.2% خال الشهر.
وأضاف التقرير أن مؤشر ثقة 
املس����تهلكني الذي تع����ده جامعة 
ميتشيغان ارتفع إلى 73.3 نقطة 
من 72.2 نقطة في ش����هر أبريل، 
ومقارنة بتوقع����ات احملللني بأن 
يرتفع هذا املؤشر إلى 73.5 نقطة، 
وجتدر اإلشارة إلى أن ما أضافه 
أصحاب العمل من أيدي عاملة إلى 
االقتصاد خال الشهر املاضي فاق 
ما أضافوه في أي شهر واحد منذ 
أربع سنوات، فيما يعتبر مؤشرا 
واضحا على استمرار سوق العمل 
في تعزيز املشاعر اإليجابية لدى 
املستهلكني، وقال معظم املستهلكني 
الذين ش����ملهم االس����تطاع إنهم 
يتوقعون ارتفاع أس����عار الفائدة 

خال السنة القادمة.

خطة إقراض منطقة اليورو

وقال التقرير ان صناع السياسة 
في املجموع����ة األوروبية فاجئوا 
الس����وق باإلعان عن خطة إنقاذ 
ضخمة تتكون من إجراءات غير 
عادية من جان����ب البنك املركزي 
األوروبي تش����مل ش����راء سندات 
س����يادية منتق����اة وتس����هيات 
إق����راض تبل����غ 750 مليار يورو 
التي تواجه مشكات  للحكومات 

في التمويل.
وتابع: س����وف تتكون حزمة 
التسهيات من ثاثة عناصر وهي: 
صندوق يبلغ حجمه 60 مليار يورو 
يش����كل امتدادا لتسهيات قائمة 
حاليا، وتسهيات بقيمة 400 مليار 
يورو ملدة 3 سنوات ضمن شركة 
ذات هدف خ����اص مضمونة على 
أساس نسبي من قبل احلكومات 
الوطنية، والتزاما مبدئيا من قبل 
صندوق النقد الدولي بتقدمي قروض 
تبلغ حوالي 250 مليار يورو وفق 
السياسات اخلاصة بالصندوق. 
وعلى أثر اإلعان يوم اإلثنني عن 
خطة اإلنقاذ هذه صعدت أسعار 
جميع األسهم والسلع والسندات 

األوروبية املتعثرة.
ولفت التقري����ر إلى أن الناجت 
احمللي اإلجمال����ي ارتفع في دول 
منطقة اليورو بنسبة 0.2% خال 
الرب����ع األول من الع����ام احلالي، 

ولف����ت التقرير ال����ى ان عدد 
العاطلني عن العمل حسب اساليب 
القياس املتبع من قبل منظمة العمل 
الدولية ارتفع ب� 53.000 شخص 
ليصل الى 2.51 مليون ش����خص، 
وارتفع هذا املعدل من 7.8% الى %8 
مقارنة ب� 9.9% في الواليات املتحدة 
االميركي����ة و10% في دول منطقة 

اليورو و5% في اليابان.
املالية  وتابع: وص����رح وزير 
اوزب����ورن، ان  اجلديد، ج����ورج 
ارتفاع ع����دد العاطلني عن العمل 
يؤكد الوضع الصعب الذي يواجه 
اململكة املتحدة، بينما حذر محافظ 
بنك اجنلترا ان العجز في ميزانيات 
ال����دول االوروبي����ة ينطوي على 
مخاطر كبيرة تهدد عملية التعافي 

االقتصادي. 
واضاف ان مؤشر ثقة املستهلكني 
الذي تعده ش����ركة نيش����ن وايد 
العقارية ارتفع بنقطة واحدة ليصل 
الى 74 نقط����ة بعد ان انخفض ب� 
9 نقاط في ش����هر مارس، وجتدر 
الى ان ثقة املستهلكني  االش����ارة 
تأثرت س����لبيا بحالة عدم اليقني 
التي واكبت االنتخابات العامة التي 
شهدتها اململكة املتحدة وتخفيضات 

االنفاق احلكومي املقترحة. 

 فائض الحساب الجاري الياباني

افاد التقرير بان اليابان عززت 
فائض حسابها اجلاري في شهر 
ارتفاع الصادرات،  مارس بفضل 
ويشكل هذا التحسن دليا جديدا 
الطل����ب اخلارجي يدعم  ان  على 
مسيرة التعافي البطيئة لثاني اكبر 
اقتصاد في العالم، فعلى اس����اس 
ارتفع فائض احلساب  س����نوي، 
اجلاري بنس����بة 65% ليصل الى 
2.53 تريليون ين مقارنة بتوقعات 
االس����واق ان يبلغ هذا التحس����ن 
2.17 تريليون ي����ن، وقد ارتفعت 
الص����ادرات ب����� 45% مقارنة مبا 
كانت عليه ف����ي الفترة ذاتها من 
السنة املاضية، وباملقابل، ارتفعت 
ال����واردات بنس����بة 22%. وعلى 
مستوى اسعار الذهب اشار التقرير 
الى ان ارتفاع الطلب على الذهب 
ادى للتحوط من مخاطر العمات 
وسط ازمة الديون االوروبية الى 
ارتفاع سعر املعدن االصفر الى اعلى 
مستوياته ليبلغ 1.249.70 دوالر 
لاونصة خال االسبوع، وكذلك 
ارتفعت اسعار الذهب باليورو الى 
مستويات قياسية متأثرة بتكهنات 
بان االجراءات املتخذة من قبل الدول 
االوروبية هي التي ستؤثر سلبا 

على النمو االقتصادي.

الناجت احمللي اإلجمالي منوا بلغ 
0.5% مقارن���ة بالفترة ذاتها من 

السنة املاضية.
وعل���ى صعيد آخ���ر، عزز 
قطاع االنتاج الصناعي مركزه 
خال الربع االول من الس���نة، 
الي���ورو اصبحت  فمع تراجع 
اكثر قدرة  البضائع االوروبية 
على املنافسة، وصعدت مبيعات 
اخلدمات والصناعات االنتاجية 

بنسبة 1.3% في شهر مارس. 

إجراءات تقشفية 

واشار التقرير الى انه متاشيا 
مع الضغوط التي مارسها القادة 
االوروبيون للب����دء في تخفيض 
امليزاني����ة احلكومية،  العجز في 
اعلنت كل من اسبانيا والبرتغال 
اجراءات تقشفية اولية للحيلولة 
دون تأثر اقتصاداتهما اكثر باالزمة 

أكد في مقابلة مع »العربية« ان البنوك الكويتية أخذت مخصصات أكثر من المطلوب.. وأن األخبار السيئة أصبحت وراءنا والنصف الثاني من هذا العام سيشهد نتائج أفضل للبنوك

اآلثار المباشـرة ألزمة اليونان تتمثل في انخفاض االسـتهالك النفطي واسـتثمارات الصناديق السـيادية..  وتفكك اليورو سـتكون له نتائج خطيرةيجب المـرور بعدة مراحل قبل  العملـة الخليجية الموحدة

قال في تقريره األسبوعي عن العمالت أن العجز في ميزانيات الدول األوروبية ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد عملية التعافي االقتصادي

تقـرير

إبراهيم دبدوب

..ومحمد الحداد يفوز بـ 5 آالف دينار  في السحب األول لحملة »حّول راتبك مع الوطني«
قام بن��ك الكويت الوطني 
بإجراء السحب األول حلملته 
غير املس��بوقة حتت ش��عار 
»حول راتبك وقد تربح 5000 
دينار«، وتستهدف هذه احلملة 
الضخمة التي كانت قد انطلقت 
في 7 مارس وتستمر حتى 3 
يونيو 2010 إتاحة الفرصة أمام 
جميع عمالء حس��اب الراتب 
اجلدد الذين يقومون بتحويل 
رواتبه��م إل��ى بن��ك الكويت 
الوطني لدخول سلس��لة من 
السحوبات األسبوعية الثمانية 
التي س��يجري تنظيمها على 
امتداد فترة هذه احلملة والفوز 

بجوائز نقدية قيمة كل منها 5000 دينار أسبوعيا. وذكر البنك في بيان 
صحافي أمس ان عميل الوطني محمد اياد احلداد فاز بجائزة السحب 
األول وقدرها خمسة آالف دينار، والذي قال إن هذا العرض من أروع 
العروض التي قدمها بنك الكويت الوطني، حيث انه من أكثر العروض التي 

انتباهي حيث سارعت  شدت 
بتحويل حسابي لبنك الكويت 
الوطني ولم أتوقع بأنني سوف 
أربح 5000 دينار، وملا قام أحد 
بإبالغي بهذا  البن��ك  موظفي 
أنها  املفرح تص��ورت  اخلبر 
مزحة من أحد أصدقائي ولكن 
عندما أكد لي ذلك صدقت اخلبر، 
ولكنني لم أتيقن إال عندما أتيت 
إلى الفرع ورأيتهم في استقبالي 
للتكرمي. وأض��اف احلداد أن 
مبلغ ال� 5000 أتاني في وقت 
الصيف وموسم السفر، وقد 
أستغل جزءا منه للسفر وجزءل 
سوف أحتفظ به في حسابي 
للتوفير، وأضاف احلداد ان هناك الكثير من العروض التي استفدت منها 
في حس��ابي فيما يتعلق باملميزات واخلصومات والعديد من العروض 
اخلاصة باحملالت املشاركة مع البنك، وفي النهاية أود القول إنني سعيد 

جدا اني ربحت هذا املبلغ وأفتخر بأن بنكي هو الوطني.

الفائز محمد اياد احلداد يتسلم جائزته من ابتهاج الرومي وبشاير الغزالي


