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نجيب يفوز بـ 5 آالف دينار 
في السحب الثالث لحملة حّول راتبك مع »الوطني«

»جلوبل«: قطاع االتصاالت الخليجي تكّبد خسائر
قدرها 4.45 مليارات دوالر في جلسة »الثالثاء األسود«

السحب القادم يوم 30 مايو

»زين السعودية« تصّدرت النشاط من حيث الكمية والقيمة األسبوع الماضي

الفائز جنيب الصطام يتسلم جائزته من ابتهاج الرومي وعلي احلشاش

من هذا العرض يش����كر بنك 
الكويت الوطني على اهتمامه 
الدائم بالعمالء وعلى االهتمام 
باحلصول على استحسانهم 
ورضاهم فإنه فعال البنك الذي 
تعرفه وتثق به وافتخر بأن 

بنكي هو »الوطني«.
يذكر أنه مت إجراء السحب 
الثالث حلمل����ة »حول راتبك 
وقد ترب����ح 5000 د.ك« يوم 
23 مايو في حني س����يجري 
الرابع في 30 مايو،  السحب 
حيث سيحصل كل عميل جديد 
من عمالء البنك الوطني على 
فرصة واحدة لدخول السحب. 
وتتميز هذه احلملة بآلية عملها 
البس����يطة، حيث ان الدخول 
في السحوبات ال يستلزم من 
العمي����ل القيام بأي إجراءات 
أو ملء أي اس����تمارات، وكل 
ماهو مطلوب منه هو حتويل 
راتبه إلى البنك الوطني لكي 
يتم إدراجه بصورة آلية في 
التي  السحوبات األسبوعية 
ستجرى في التواريخ التالية: 
30 مايو، 6 يونيو، 13 يونيو، 

20 يونيو و7 يوليو. 

بي«، من مزاد نطاق اجليل الثالث 
للهواتف الالس����لكي في الهند، 
بع����د أن تخطى مبل����غ املزايدة 
حاجز امللياري دوالر. ونسبت 
وكالة األنب����اء الهندية »بي تي 
آي« إلى مسؤول في »اتصاالت« 
رفض الكشف عن اسمه، قوله: 
»انسحبنا بعد أن وصلت املزايدة 
إلى ملياري دوالر، لم يعد األمر 
منطقيا بالنس����بة لنا أن نزايد 
ف����وق ذل����ك«. وذكرت ش����ركة 
ڤوداف����ون قطر لالتصاالت انها 
تسعى التخاذ إجراءات قانونية 
ضد املجلس األعلى لالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات )آي سي 
الهيئة املعنية  تي قطر(، وهي 
بتنظيم قطاع االتصاالت في قطر، 
للسماح لشركة »فيرجني موبايل« 
بالدخول في الس����وق القطرية 
دون احلصول على التراخيص 

الالزمة.
وكشفت »زين السعودية« 
عن إبرامها عددا من االتفاقيات 
الدولية مع عدد من املشغلني حول 
العالم، ليصل إجمالي مشغلي 
االتصاالت املتنقلة التي مت إبرام 
االتفاقيات معهم إلى 715 مشغال 
حول العالم منذ انطالق األعمال 
التجارية للش����ركة في السوق 

السعودية. 

لتسلم جائزته بات األمر حقيقيا 
بالنسبة له.

وأض����اف الصط����ام أن هذا 
الرائ����ع والذي يكمن  العرض 
فيه التحدي مع احلظ ال يطوف 
وفرصة ذهبية، فمن املمتع أن 
يشعر العميل بني احلني واآلخر 
ب����أن بنكه يقدم ل����ه العروض 
والفرص وسيقوم برحلة ممتعة 

مع عائلت����ه في هذا الصيف أو 
في اقرب وق����ت وتوفير جزء 
من املبل����غ لإليفاء بااللتزامات 

الشخصية. 
واختتم الصط����ام بأن بنك 
الكويت الوطن����ي دائما يتميز 
بعروضه ويختار الوقت املناسب 
فعال لتقدمي العروض واحلمالت، 
وانه من ناحيته كأحد املستفيدين 

والنشاطات الصيفية كالسفر 
وغيرها ولكن لم يتصور بأن 
هذا التمن����ي قد يصبح حقيقة 
وأن يتلق����ى اتص����اال من بنك 
الكويت الوطن����ي يباركون له 
على اجلائزة وخ����الل طريقه 
إلى الفرع كان يتس����اءل قائال 
»هل من املعقول أن أربح 5000 
دينار؟« وعند حضوره إلى الفرع 

وما نس����بته 58.16% من إجمالي 
القيمة املتداولة. 

وبني التقرير ان قطاع االتصاالت 
لم يش����هد أي ارتفاع في مكوناته 
خالل هذا األسبوع وقد كان سهم 
ش����ركة اتصاالت السعودية أكبر 
املتراجعني بانخفاضه بنسبة %11.36 
ليغلق عند 35.10 رياال سعوديا. 
واشار الى ان ش����ركة االتصاالت 
السعودية أوضحت في بيان لها 

بخصوص ما تناقلته بعض التقارير 
الصحافية عن وجود مفاوضات من 
قبل مجموعة االتصاالت السعودية 
العاملية لالتصاالت  مع ڤودافون 
لالستحواذ على أسهمها في شركة 
ڤودافون للهاتف احملمول مبصر، 
بأنه ال توجد أي مفاوضات متت 

بهذا اخلصوص.
وانسحب فرع شركة »اتصاالت 
اإلماراتية« الهندي »اتصاالت دي 

االجتماعية من وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة، وذكر صالح أن 
مش���روع »من كس���ب يدي« 
بالتعاون مع معهد ستانفورد 
البريطاني يهدف إلى إكس���اب 
هذه الفئة املهارات الالزمة للعمل 
في امليادين املختلفة وذلك لسد 

حاجاتهن واالكتفاء بذاتهن.
وأك���د صالح أن املش���روع 
يس���عى دائما وأبدا الى جتديد 
وتطوي���ر دورات���ه التدريبية 
للمنتفع���ات لتق���دمي أقص���ى 
اس���تفادة لهن ويكون ذلك من 
خالل البحث عن امهر املدربني 
ألحدث املنتجات العاملية، وذكر 
صالح ان خطة البرنامج على 
فترتني خالل السنة األولى من 
يناير إلى يونيو وقد قدمها معهد 
ستانفورد في مجال السكرتارية 
واللغة االجنليزية، والثانية من 
إلى ديس���مبر وتشمل  يونيو 
دورات تكس���ب دارسها مهارة 
يدوية تتيح له الكسب املادي 

وفقا لدراسات السوق.

أق���ام معه���د س���تانفورد 
البريطاني دورات متخصصة 
للرقي باملس���توى االقتصادي 
للمنتفعات من وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة انطالقا من الدور 
الذي يلعبه معهد س���تانفورد 
البريطاني في املجتمع الكويتي 
بنشر ثقافة االعتماد على الذات 
واكتساب مهنة أو حرفة تؤدي 
إلى الكسب املادي، وهذا يهدف 
الى التأثير االيجابي الفعال في 
االقتصاد الوطني وما ينتج عنه 
م���ن توابع لتحوي���ل املجتمع 
الكويتي من مجتمع استهالكي 

إلى مجتمع منتج.
فقد عقد معهد س���تانفورد 
البريطاني مجموعة من الدورات 
املخصصة واملقدمة للمنتفعات 
من املطلقات واألرامل والبنات 
غي���ر املتزوجات بالتعاون مع 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
الوقف���ي للتنمية  والصندوق 
العلمية واالجتماعية في األمانة 
العامة، ويتمث���ل هذا التعاون 

في مشروع يسمى »من كسب 
يدي« وفي هذا اإلطار قام املعهد 
باإلعداد واملش���اركة في حفل 
بإحضاره باقة من أهالي اجلهراء 

واملنتفعات من هذا املشروع.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
البريطاني  معهد س���تانفورد 
أحمد صالح بأن املشروع يهدف 
إلى املس���اهمة االيجابية لدعم 
الفئة التي تتقاضى املس���اعدة 

املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته 10.08% من 
إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 
اخلليجية.  واشار التقرير الى ان 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين 
السعودية( تصدر قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة حيث استحوذ 
خالل تداوالت هذا األسبوع على ما 
نسبته 74.35% من إجمالي الكمية 

الوطني  الكوي����ت  قام بنك 
بإجراء السحب الثالث حلملته 
غير املس����بوقة حتت ش����عار 
»حول راتبك وقد تربح 5000 
دينار«، وتستهدف هذه احلملة 
الضخمة التي كانت قد انطلقت 
في7 مارس وتس����تمر لغاية 3 
يونيو املقبل إتاحة الفرصة أمام 
جميع عمالء حساب الراتب اجلدد 
الذين يقومون بتحويل رواتبهم 
إلى بنك الكويت الوطني لدخول 
سلسلة من السحوبات األسبوعية 
الثمانية التي سيجري تنظيمها 
على امت����داد فترة هذه احلملة 
والفوز بجوائز نقدية قيمة كل 

منها 5000 دينار أسبوعيا.
وفاز عميل الوطني »جنيب 
عبداهلل خلف الصطام« بجائزة 
السحب الثالث وقدرها خمسة 
آالف دينار حيث قال بخصوص 
هذا العرض إنه من أكثر العروض 
التي شدت انتباهه وأنه كلما رأى 
اإلعالن واألخبار في الصحف عن 
السحوبات لهذا العرض متنى أن 
يكون من أحد احملظوظني الذين 
يربحون هذا املبلغ وخاصة أن 
هذا املبلغ أت����ى بوقت الصيف 

التقرير  ق����ال 
االس������بوع�ي 
لش����ركة بيت 
االس����ت���ثمار 
العاملي )جلوبل( ان قطاع االتصاالت 
تأثر بجلسة يوم الثالثاء األسود 
ال����ذي أص����اب جميع األس����واق 
اخلليجي����ة والعاملية، حيث أنهى 
مؤشر جلوبل اخلليجي لالتصاالت 
املنتهي في 27  تداوالت األسبوع 
مايو 2010 منخفضا بنسبة %4.63 
وصوال إلى مستوى 283.10 نقطة، 
هذا وق����د انخفض إجمالي القيمة 
الس����وقية للقط����اع بواقع 4.45 
مليارات دوالر وصوال إلى 91.86 

مليار دوالر. 
التقري����ر ان قطاع  وأوض����ح 
االتصاالت اخلليجي شهد صعودا 
ملحوظا في أنش����طة التداول هذا 
النشطة  التداوالت  األسبوع بعد 
على سهم شركة زين السعودية، 
حي����ث ارتفع����ت كمية األس����هم 
املتداولة بنسبة 265.03% وصوال 
إلى 246.48 مليون سهم بإجمالي 
قيمة تداوالت بلغت 791.26 مليون 
دوالر أميركي أي بانخفاض بلغت 
نسبته 220.72% مقارنة باالسبوع 
السابق. وقد اس����تحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 7.45% من إجمالي الكمية 

محافظ »المركزي« يشارك في االجتماع 
الثاني للمجلس النقدي الخليجي

يش���ارك محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز على رأس وفد رسمي في انشطة 
االجتم���اع الثاني ملجل���س ادارة املجلس النقدي 
اخلليجي املزمع عقده اليوم مبقر املجلس في مدينة 

الرياض باململكة العربية السعودية.
وقال بنك الكويت املرك���زي في بيان امس ان 
االجتماع سيشارك فيه محافظو مؤسسات النقد 
والبنوك املركزي���ة للدول األعضاء ف���ي اتفاقية 
االحتاد النقدي وهي الكويت والس���عودية وقطر 

والبحرين.
ويتضمن جدول أعمال االجتماع موضوعات عدة 
منها اقرار مسودة الوصف الوظيفي ملنصب الرئيس 
التنفيذي للمجلس النقدي وإقرار مشروع امليزانية 
التشغيلية للمجلس النقدي للسنة املالية احلالية 
حت���ى نهاية عام 2011 ومه���ام اللجنة االحصائية 
وفريقي العمل القانوني واملالي واالداري املنبثقة 

عن اللجنة التحضيرية العليا.

اليوم بمقر المجلس في مدينة الرياضة بالسعودية

الشيخ سالم العبدالعزيز

 »بوبيان« يّدرب مجموعة من القانونيات
في مؤسسة التأمينات االجتماعية 

أكد بنك بوبيان حرصه الدائم على دعم مختلف 
ش���رائح املجتمع الكويتي السيما الطاقات الشابة 
م���ن خالل ال���دورة التي نظمها البن���ك ملجموعة 
من القانونيات العامالت في مؤسس���ة التأمينات 
االجتماعية. وقام نائب رئيس مجلس اإلدارة عادل 
عبدالوهاب املاجد بتكرميهن في لقاء خاص عقب 
انتهاء فترة التدريب، مؤكدا خالل اللقاء أن البنك 
ال يتوانى عن دعم اي من الكوادر الوطنية، مضيفا 
أن مثل هذه البرامج تؤكد أهمية التعاون املشترك 
بني القطاعني احلكومي واخلاص وان كليهما يكمل 

اآلخر ملا فيه مصلحة الوطن واملواطنني.
وتضمن البرنامج التدريبي الذي اس���تمر ملدة 
6 أسابيع تعريف املتدربات على أساسيات العمل 
املصرفي اإلسالمي واملبادىء القانونية التي حتكم 
عمل البنوك اإلسالمية إلى جانب األمور القانونية 

التي تتعلق بتعليمات وإجراءات البنك املركزي.
كما تضمن البرنام���ج التدريبي كذلك حضور 
بعض اجللس���ات في مجمع احملاكم للتعرف عن 
قرب على نظم وإجراءات التقاضي املعمول بها في 

احملاكم الكويتية.

انطالقًا من دوره االجتماعي 

 معهد ستانفورد يقدم دورات
لوزارة الشؤون االجتماعية

لنشر ثقافة االعتماد على الذات واكتساب مهنة أو حرفة تؤدي إلى الكسب المادي

أحمد صالح

خبراء ماليون: قرار تأجيل مشروع الوحدة النقدية الخليجية صائب في الوقت الراهن
العامل��ي من األزمة املالية، فضال عن أن اإلجراءات التي بدأت 
تتخذها دول العالم، وخصوصا مجموعة العش��رين، وعلى 
رأس��ها الواليات املتحدة األميركية، بس��ن قوانني اإلصالح 
االقتصادي، من شأنها أن تؤثر على السياسات النقدية العاملية، 
وسعر صرف العمالت ومعادلة العالقة بني العمالت في أسعار 
صرفها، وسيكون هذا التأجيل حكيما لتدارك كل هذه املتغيرات 

والتطورات في نظام الوحدة النقدية اخلليجية. 
وفيما يتعلق مبس��تقبل الوحدة النقدية اخلليجية، شدد 
بوخضور على أنها بدأت بالفعل، وإمنا تداول األوراق املالية 
للعملة اخلليجية لن يتم قبل حلول 2015، واعتبر أن الوحدة 
اخلليجية هي بحكم التطبي��ق، والتجميد ال يلغي التطبيق، 
موضحا أن األزمة املالية اليونانية بداية سقوط حجر الدومينو 
التي يتوالى بعدها س��قوط أحجار متوالية لها مثل اس��بانيا 
وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وما سيكون من إنعكاس 

لذلك على دول شرق آسيا مثل الصني.
من ناحيته، ذكر مدير مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
ناصر النفيسي أن نظام العملة اخلليجية املوحدة يكاد يكون 
مستنسخا من اليورو، خصوصا أن البنك املركزي األوروبي 
في فرانكفورت في أملانيا هو الذي أجرى استشارات املصرف 

املركزي اخلليجي للعملة اخلليجية. 
ووصف النفيسي قرار التجميد بأنه قرار حكيم، خصوصا 
أنه ليس إلغاء للعملة اخلليجية، إمنا ملزيد من الدراسة، والبد 

من انتظار انتهاء األزمة لالستفادة من عبرها. 
أما أس��تاذ االقتصاد في جامعة الكويت د.أحمد الرفاعي 
فاكتف��ى بالقول إن قرار جتميد الوح��دة النقدية اخلليجية 
نقط��ة فنية بحتة، وتأجيل هذا القرار مرتبط باجلانب الفني 
واالقتص��ادي، وخير دليل على ذلك م��ا يحدث في أوروبا، 
متوقعا أن قرار استئناف مشروع الوحدة النقدية اخلليجية 
وخروجها حليز التنفيذ قد يتم خالل فترة عشر سنوات أو 

عشرين عاما أخرى.

لكنه رأى أنها ما لم تعالج بشكل 
مرضي للجميع، فستبقى شوائب 
الفنية  تنعكس عل��ى اجلوانب 
وجوانب اإلجن��از والتعامالت 
الالحقة، متوقعا أال تبصر الوحدة 
النقدية اخلليجية النور قبل عام 

 .2012
من جانب��ه، وصف اخلبير 
االقتص��ادي حجاج بوخضور 
ق��رار وزراء خارجي��ة مجلس 
التع��اون اخلليج��ي بتجمي��د 
اتفاق الوحدة النقدية اخلليجية 
بأنه حكيم وصائ��ب، وقال إن 
قرار التأجي��ل هو إعطاء وقت 
الس��تيعاب تداعيات األزمة في 
محيط دول االحتاد األوروبي، 
مما سيكون لهذه التداعيات من 
أثر على االقتصاد العاملي، ومن 

ضمنه االقتصاد اخلليجي. 
وأشار إلى أن هذا القرار في 
مثل هذا التوقيت له من األهمية، 
إذ إن الوحدة النقدية األوروبية 
هي النموذج األكثر جناحا، وأمام 
ذلك االختبار ف��ي هذه األزمة 
ستأخذ دول مجلس التعاون عبرا 
كثيرة واالستفادة منها في وضع 
نظام نقدي قادر على جتاوز أي 

أزمات قد تتعرض لها اقتصادات دول مجلس التعاون. 
وأضاف أن الوضع االقتصادي الذي مير به العالم يحتم 
تأجيل أي سياس��ات نقدية خليجية، حتى يخرج االقتصاد 

عن أن البن��وك األوروبية تعاني مأزقا ف��ي تعامالتها بينها 
وبني دول املنطقة. 

وأكد البس��ام أن اخلالفات السياسية باإلمكان معاجلتها، 

أزمة اليون��ان كمخرج لهم من 
االس��تمرار في تنفيذ املشروع 
أو شماعة يعلقون عليها أزمتهم 

اخلليجية –اخلليجية. 
ورأى أن ما حدث في األزمة 
املالي��ة العاملية وأزمة اليونان ال 
ميكن أن يتكرر في دول اخلليج 
ألسباب عدة، منها أن اقتصادات 
دول اخلليج صغيرة، فضال عن 
أنها تعتمد على النفط كس��لعة 
أساسية في اقتصادياتها، إضافة 
إلى أن صناعتها املصرفية ليست 
بالضخامة املوج��ودة في دول 
العالم األخرى. كما ميكن التحكم 
في اقتصاداتها بشكل أفضل من 
التحكم في غيرها من اقتصادات 

دول أخرى في العالم. 
ولفت إل��ى أن دول اخلليج 
األربع املوقعة على اتفاق الوحدة 
النقدية غير مستعدة في الوقت 
احلاضر إلطالقه��ا من نواحي 
النظم املصرفية واإلدارية والفنية، 
متوقعا أن ال تنفرج األزمة املالية 
قبل نهاية ع��ام 2011، وأن تبدأ 
بوادر االنفراج��ة لألزمة مطلع 
2012، ألن هذه األزمات - برأيه- 
بدأت تتعمق أكثر، وحتتاج فترة 

للخروج من مأزقها. كما توقع أن تنسحب أزمة اليونان إلى 
بعض الدول األوروبية األخرى، مثل البرتغال واسبانيا، مشددا 
على أن االقتصاد األوروبي يعاني مشاكل في أركانه، فضال 

ايالف: رأى عدد من اخلبراء املاليني واالقتصاديني أن قرار 
تأجيل مش��روع الوحدة النقدية اخلليجية صائب في الوقت 
الراهن، داعني إلى مزيد من الدراس��ات حوله، وذلك استنادا 
إلى األزمة التي مير فيها اليورو في أوروبا عموما واليونان 
خصوصا، وسط توقعات بانسحاب األزمة نحو بعض الدول 
األخرى.  وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون اخلليجي 
قد قرروا جتميد مشروع الوحدة النقدية اخلليجية إلى أجل 
غير مس��مى، في اجتماعهم في مدينة جدة السبت املاضي، 
وذلك بعد وقوع أزمة اليورو.  وكانت القمة اخلليجية األخيرة، 
التي عقدت في مدينة الكويت قد شهدت اإلعالن عن مشروع 
الوحدة النقدية اخلليجية، ووقعت عليه أربع دول، هي اململكة 
العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، باستثناء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، التي متس��كت بضرورة أن يكون 

مقر املصرف املركزي اخلليجي في أبوظبي. 
ونشب خالف حينذاك بني الرياض وأبوظبي، قررت األخيرة 
على إثره االنسحاب من مشروع الوحدة النقدية اخلليجية. 
أما س��لطنة عمان فقد قررت منذ بدء طرح املش��روع عدم 
االنضمام إليه، نظرا إلى عدم تواؤم نظامها املالي مع الوحدة 
النقدية اخلليجية. لكن لقرار جتميد مشروع الوحدة النقدية 
اخلليجية أسبابا ظاهرة وأخرى غير معلنة خلف الكواليس 
ودهاليز السياس��ة، وهناك أيضا أسباب اقتصادية وأخرى 
سياسية. وفي التحقيق التالي، تسبر »إيالف« أغوار حقيقة 
هذا القرار وتداعياته ونتائجه ومستقبله من خالل رؤية بعض 

اخلبراء املاليني واالقتصاديني في الكويت.
في البداية، يؤكد رئيس قس��م احملاسبة في كلية العلوم 
اإلداري��ة في جامعة الكويت د.صادق البس��ام أن اخلالفات 
القائمة بني الس��عودية واإلمارات العربية املتحدة حول مقر 
املصرف اخلليجي، فضال عن انس��حاب سلطنة عمان قبل 
فت��رة من اإلعالن عن مش��روع الوح��دة النقدية اخلليحية 
سببان رئيس��ان. معتقدا أن اخلليجيني وجدوا ضالتهم في 

مؤكدين حكمة القرار وضرورة استخالص العبر من أزمة اليورو 

تقـرير


