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الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني ود.ناصر معرفية يتسلمان اجلائزة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر في صورة جماعية مع املتدربني 

»كيوتل« تفوز بجائزة أفضل سندات
لشركة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

أوباما يطلب الموافقة على 50 مليار دوالر 
كمساعدات طارئة لواليات أميركا

الش���يوخ رفض الشهر املاضي 
طلبا من أوباما بتخصيص 24 
مليار دوالر كمساعدات للواليات 

تضمنها مشروع قانون لتقدمي 
إعان���ات طارئ���ة للعاطلني عن 

العمل.

واش���نطن � يو.بي.آي: حّث 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
أعضاء الكونغرس على املوافقة 
بس���رعة على مبل���غ 50 مليار 
دوالر كمساعدة طارئة للواليات 
املختلفة قائال: ان هذا املال يهدف 
إلى تفادي تس���ريح عدد كبير 
من املعلمني وعناصر الشرطة 
وعمال اإلطفاء ولدعم االنتعاش 

االقتصادي الهش.
وذكرت صحيفة »واشنطن 
بوست« األميركية ان أوباما بعث 
أمس االول برس���الة إلى زعماء 
الكونغرس دافع فيها عن حزمة 
التحفيز االقتصادي العام املاضي 
قائال انها ساعدت في منع انهيار 
االقتصاد إال ان���ه أكد ان هناك 
حاجة طارئة للمزيد من اإلنفاق 

ال ميكن االستغناء عنه.
وقال في الطلب املوجه بشكل 
أساسي إلى أعضاء حزبه »علينا 

اتخاذ إجراءات طارئة«.
ويقول العديد من االقتصاديني 
ان املزيد من اإلنفاق قد يساعد 
ف���ي تخفيض البطال���ة. إال ان 
أوباما بالفوز مبوافقة  حظوظ 
الكونغرس على طلبه اجلديد 
ضئيلة خصوص���ا ان مجلس 

حصلت »كيوت���ل« لالتصاالت على جائزة 
»أفضل س���ندات لش���ركة في أوروبا والشرق 
األوس���ط وأفريقي���ا«، وذلك ف���ي حفل دولي 
ضخم اقيم في لندن االسبوع اجلاري، جلوائز 
EMEAFinance )التمويل في أوروبا والش���رق 

األوسط وأفريقيا(.
وقد حصلت مجموعة كيوتل على هذه اجلائزة 
نظير برنامج السندات العاملية متوسطة األجل 
الذي أجنزته الشركة في 2009، حيث متت تغطية 
االكتتاب في البرنامج بأكثر من ثمانية أضعاف 
القيمة املطلوبة، وكان أول إصدار لسندات من 
شركة اتصاالت في منطقة اخلليج، حيث تلقت 
السندات غير املضمونة ذات األولوية في السداد 
أكثر من 13 مليار دوالر، م���ا يعد برهانا على 
قوة دعم وثقة املجتمع املالي الدولي في رؤية 

ورسالة مجموعة كيوتل.
وقد تس���لم اجلائزة بالنيابة عن مجموعة 

كيوت���ل نائب رئيس مجل���س إدارة املجموعة 
الش���يخ محمد بن س���حيم آل ثاني، والرئيس 

التنفيذي للشركة د.ناصر معرفية.
وبهذه املناسبة، قال د.ناصر معرفية: »هذه 
اجلائزة داللة مهمة على ثقة مجتمع املصارف 
العاملي في إستراتيجيتنا املالية طويلة املدى، 
والتي توفر األسس الالزمة لكيوتل لكي حتقق 
رؤيتها لسنة 2020. فقد مت تكرمي برنامج السندات 
العاملية متوسطة األجل كواحد من أفضل برامج 
الس���ندات من نوعها التي توفر دعما مستداما 
خلطط منو الشركة على املدى القصير واملتوسط 

وبعيد األمد«.
 ،EMEAFinance اجلدير بالذكر أن جوائ���ز
بصفتها من أكبر برامج اجلوائز املالية الدولية، 
تكرم أفضل التعامالت التي تتممها الشركات في 
أوروبا والشرق األوس���ط وأفريقيا، كما تكرم 

الشركات التي تسهل تلك التعامالت.

الصقر: تأتي ضمن مسؤولية البنك االجتماعية

»الوطني« أطلق الدورة التدريبية األولى لحملة »حساب األزرق«

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
انطالق أنشطة الدورة التدريبية 
األولى للتدريب طلبة املدارس من 
حملة »حساب األزرق« امس في 
املقر الرئيسي للبنك، وذلك ضمن 

أنشطة »جامعة الوطني«.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان انطالق هذه الدورة التدريبية 
املتميز  النجاح  يأتي على ضوء 
ال���ذي يحققه برنامج »الوطني« 
للتدريب الصيفي للعام العاشر 

على التوالي.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 

عصام جاسم الصقر ان هذه الدورة 
تهدف إلى تعريف للمشاركني من 
الطلبة والطالبات بالعمل املصرفي 
احلديث، كما أن حلقات التدريب 
النظري وامليداني لهذه الدورة التي 
تتوزع بواقع 5 ساعات يوميا وملدة 
أس���بوعني تنتهي في 26 يونيو 
اجل���اري وتركز عل���ى تعريف 
املش���اركني بجملة م���ن املعارف 
النظرية مثل أساليب عمل الفريق، 
وطرائق التفكير اإلبداعي، وسبل 
التعبير الذاتي األمثل، وأساليب 
التعامل م���ع العمالء إضافة إلى 

مفهوم جودة اخلدمة.

مضيفا أن هذه الدورات املعدة 
خصيصا لهذه الفئة الش���بابية 
تتيح للمشاركني أيضا االطالع عن 
كثب على دوام اإلدارات والفروع 
وآليات وأساليب العمل املصرفي 
من خالل اجلوالت امليدانية على 

اإلدارات املختلفة للبنك.
وأوضح أنه يجب على الشباب 
ع���دم االعتماد على احلكومة في 
توفير الوظائف، بل عليهم بذل 
اجلهد والوقت في سبيل خلق مسار 
وظيفي ممتاز. كما يجب عليهم أن 
مييزوا أنفسهم من خالل اكتساب 
مهارات جديدة وعمل مسار مميز 

لهم في احلياة واملستقبل العملي. 
وأضاف أن تنظيم برنامج أكادميية 
الوطني للتدريب الصيفي يأتي في 
إطار التزام بنك الكويت الوطني 
مبسؤوليته االجتماعية والوطنية، 
الس���يما جتاه فئة الشباب التي 
تش���كل جزءا مهما من املجتمع 
الكويتي وترتبط ارتباطا وثيقا 
مبس���تقبل البالد، ع���الوة على 
حرص البنك على تأهيل مخرجات 
املؤسسات التعليمية التي تشكل 
النواة الرئيسية للكوادر الوطنية 
املستقبلية وإتاحة الفرصة أمامهم 
للتدرب والتعرف عن كثب على 

واق���ع العم���ل املصرف���ي بغية 
تشجيعهم على االلتحاق مستقبال 
بالقط���اع اخلاص عامة والقطاع 

املصرفي بشكل خاص.
 ويأتي تنظيم برنامج الوطني 
للتدري���ب الصيفي لع���ام 2010 
تتويجا للنجاح الالفت الذي حققه 
هذا البرنامج خالل األعوام التسعة 
املاضي���ة بهدف تعمي���م الفائدة 
واس���تيعاب املزيد م���ن الطلبة 
والطالبات الراغبني في االلتحاق 
التدريبية األربع التي  بالدورات 
يتضمنها برنامج الوطني للتدريب 

الصيفي سنويا.

»الوطني«: الدوالر يعزز موقعه بعد البيانات الضعيفة
لمبيعات التجزئة في أميركا وتحّسن ثقة األسواق تجاه اليورو 

الدول خارج منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية أكثر 
قدرة على املنافسة. وقد باتت املصانع األملانية اآلن جتهد 
لزيادة اإلنتاج لتلبية الطلبيات األجنبية وانتعاش حركة 

االستثمار احمللي. 
وذكر التقرير أن صن����دوق النقد الدولي حث حكومات 
منطقة اليورو على اتخاذ املزيد من »اإلجراءات احلاسمة« 
لضمان عدم تسبب أزمة الديون السيادية في إخراج عملية 
التكامل النقدي اإلقليمي عن مسارها، وأضاف املتحدث باسم 
الصندوق أن بإمكان أس����عار الفائدة احملددة من قبل البنك 
املركزي األوروبي أن تبقى منخفضة ألن من املرجح أن تظل 

الضغوط التضخمية محدودة خالل السنتني القادمتني. 
وعلى صعيد آخر، وضع وزراء مالية الدول األوروبية 
اللمسات األخيرة على عملية إنشاء صندوق إنقاذ مدعوم 
بضمانات وطنية تبلغ قيمتها 440 مليار يورو، وس����وف 
يقوم الصندوق ببيع سندات مدعومة بالضمانات املذكورة 
واستخدام حصيلة بيع السندات لتقدمي قروض إلى الدول 
األوروبية التي حتتاج إليه����ا، ويتوقع الوزراء أن تصنف 
وكال����ة التصنيف العاملية هذا الصن����دوق بفئة AAA علما 
بأن سندات الصندوق ميكن استخدامها في عمليات إعادة 

التمويل عن طريق البنك املركزي األوروبي. 
هذا وقد أبقت جلنة السياسة النقدية ببنك إجنلترا على 
برنامج التحفيز من خالل شراء السندات من األسواق بدون 
تغيير وبقيمة 200 مليار جنيه، وجاء هذا القرار متوافقا مع 
توقعات معظم أوس����اط السوق، وكذلك أبقت اللجنة سعر 
الفائدة املعياري دون تغيير عند مستوى 0.5% وذلك خالل 
وقت يعمل فيه رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون على إجراء 
أكبر تخفيضات تشهدها امليزانية احلكومية منذ أوائل عقد 

الثمانينيات من القرن املاضي. 

األسبوعي والشهري مستقرة بشكل حذر.
وبني التقرير انه في قرار يهدف إلى منع تكرار الهبوط 
احلاد ألس����عار األس����هم والذي حدث ي����وم 6 مايو املاضي 
وتسبب في خسارة 862 مليار دوالر في 20 دقيقة، اعتمدت 
جلنة السندات واألسواق في الواليات املتحدة قواعد جديدة 
يوقف مبوجبها تداول أي من األسهم التي يتكون منها مؤشر 
»ستاندرد آند بورز 500« أثناء جلسات التداول التي تشهد 
تقلبات حادة للغاية، حيث سيوقف تداول السهم املعني ملدة 
خمس دقائق عندما يرتفع أو ينخفض سعر السهم بنسبة 

10% خالل خمس دقائق أو أقل.
وقال التقرير انه كما كان متوقعا، ابقى البنك املركزي 
األوروبي أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي، وهو 
1%، وأش���ار البنك في بيانه ح���ول هذا املوضوع إلى أن 
أسعار الفائدة احلالية ال تزال مناسبة، حيث يتوقع أن 
تبقى حتركات األس���عار ضمن حدود معتدلة. وجاء في 
البيان أيضا أنه، على الرغم من احتمال استمرار الضغوط 
التضخمية، من املرجح أن تبقى ضغوط األسعار احمللية 
منخفضة. وفي وقت الحق من األسبوع، قال تريشيه إن 
البنك املركزي األوروبي سوف يوسع نطاق عروضه من 
سيولة نقدية غير محدودة ويستمر في شراء السندات 
احلكومية في سياق سعيه لتخفيف الضغوط التي تتعرض 
لها األسواق النقدية والتصدي ألزمة الديون األوروبية. 
س����جلت طلبيات املصانع األملانية ارتفاعا حادا بلغ %2.8 
في شهر أبريل للش����هر الثاني على التوالي، مستفيدة من 
انخفاض سعر تداول اليورو الذي عزز الصادرات وشجع 
الش����ركات على زيادة استثماراتهم، علما بأن أزمة الديون 
األوروبية ضغطت على اليورو لينخفض بنسبة 20% مقابل 
الدوالر منذ نوفمبر املاضي، األمر الذي جعل الصادرات إلى 

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان 
سعر الدوالر ظل ضمن نطاق ضيق 
مقابل العمالت الرئيسية، إال أنه 
تراجع الحقا مقابل كل من اليورو 
واجلنيه اإلسترليني مع حتسن ثقة األسواق جتاه العملتني 
املذكورتني، لكنه عاد ليعزز موقعه يوم اجلمعة بعد البيانات 

الضعيفة ملبيعات التجزئة في الواليات املتحدة.
وذكر التقرير أن سعر االفتتاح لليورو في مطلع األسبوع 
كان 1.1960 دوالر ث����م ارتفع إلى 1.2153 دوالر قبل أن يعود 
قبيل نهاية األسبوع فاقدا بعض املكاسب التي حققها، منهيا 
األسبوع على 1.2112 دوالر، أما اجلنيه اإلسترليني فقد اتسم 
بنمط التحرك ذاته وراوح عند مستوى ال� 1.4450 من يوم 
االثنني إلى األربعاء، وصعد إلى 1.4759 قبل أن يتراجع من 

جديد إلى 1.4552 يوم اجلمعة املاضي.
وبني التقرير أن سعر الني الياباني تذبذب ضمن نطاق 
ضيق )92.08 � 90.84( عكس بذلك وضع الدوالر األميركي 
الذي بقي على حاله على مدى األسبوع ككل، إال أن الني أظهر 
درجة أعلى من التباين في التداوالت املتقابلة مع العمالت 
الرئيسية األخرى مما أظهره مقابل العملة األميركية، ويعزى 

ذلك إلى وضع العملة اليابانية ذاتها كمالذ آمن أيضا.
وبني التقرير أن رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي بن 
برنانكي، قال إن تعافي االقتصاد األميركي، وإن كان مدعوما 
بالطلب اخلاص، ليس قوي����ا بالدرجة التي يود أن يراها، 
في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر ناجمة عن أزمة الديون 
األوروبية والتي ميكن أن تتطلب مزيدا من التدخل من قبل 
مجلس االحتياط الفيدرالي، وأضاف إن معدل منو االقتصاد 
األميركي »ليس بالس����رعة التي يود أن يراها«، وجاء هذا 

التصريح في شهادة له أمام جلنة امليزانية.
وقال التقرير ان العجز في ميزان التجارة ارتفع خالل 
شهر أبريل بنسبة 0.6% ليبلغ 40.3 مليار دوالر، وهو األعلى 
منذ أكثر من سنة، في وقت طرأ فيه تراجع كبير في كل من 
الصادرات والواردات، ويتجاوز هذا األداء العجز البالغ 40 
مليار دوالر، بعد التعديل في شهر مارس، حيث تراجعت 

الصادرات بنسبة 1.4% على أساس شهري.
وأشار التقرير الى أن وزارة التجارة أعلنت يوم اجلمعة 
املاضي أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.2% في أكبر 
تراجع لها منذ ش����هر س����بتمبر 2009، حيث سجل الطلب 
انخفاض����ا حادا في محالت بيع م����واد البناء، بالتزامن مع 
انتهاء فترة التخفيضات املقدمة من قبل احلكومة لتشجيع 
النشاط. وارتفعت مبيعات التجزئة التي كانت قد واصلت 
صعودها على مدى س����بعة أش����هر متتالية وذلك بنسبة 
6.9% مقارنة مبس����تواها في شهر مايو من السنة املاضية، 
وباستثناء الس����يارات انخفضت املبيعات بنسبة 1.1% في 

مايو، في أكبر تراجع لها منذ 14 شهرا. 
وكانت القراءة األولية ملؤشر ثقة املستهلكني الذي تعده 
جامعة ميشيغان 75.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر 
يناير 2008، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع املؤشر إلى 
74.5 نقطة، ويدل هذا الرقم على أن انخفاض أسعار األسهم 
على خلفية أزمة الديون األوروبية لم يكن له أثر كبير على 
ثقة املس����تهلكني، بينما ظلت أرقام العمالة على املستويني 

»رينو« تعتزم سداد 601.9 مليون دوالر
باريس � رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة 
رينو الفرنسية لصناعة السيارات كارلوس غصن في 
مقابلة مع االذاعة الفرنسية أمس إن الشركة تعتزم 
سداد 500 مليون يورو مبا يعادل 601.9 مليون دوالر 

على األقل إلى الدولة قبل نهاية العام احلالي.
وقال غصن »ستكون 500 مليون يورو على األقل«، 

مضيفا أن رينو أمل في اعادة سداد الدين بالتنسيق 
مع مجموعة بي.اس.ايه بيجو ستروين. وحصلت 
رينو وبي.اس.ايه على قروض حكومية قيمتها ثالثة 
مليارات يورو في أوائل عام 2009 ملساعدتهما على 
تلبية احتياجاتهما التمويلية مقابل ضمانات تتعلق 

بتوفير وظائف وبناء مصانع في فرنسا.

قادة االتحاد األوروبي يحاولون تهدئة األسواق بشأن أزمة اليورو
بروكسل � رويترز: يبذل قادة االحتاد 
األوروبي األسبوع اجلاري محاولة 
جديدة القناع أسواق املال بقدرتهم على 
احتواء أزمة ديون باالتفاق على كيفية 
تعزيز تنسيق السياسة االقتصادية 

وضبط امليزانية.
وتضع 27 دولة في االحتاد األوروبي 
واملفوضي���ة األوروبية خططا لدعم 
النمو االقتصادي وتوفير فرص عمل 
أثناء القمة التي تعقد يوم اخلميس 
بعد ثالثة أيام من مناقش���ة زعيمي 
أملانيا وفرنس���ا االس���تراتيجية في 

برلني.

ويساعد اظهار االحتاد االوروبي 
الوحدة على اقناع األسواق بأن لدى 
الكتلة رد فعل مش���تركا ألسوأ أزمة 
تصيب منطقة اليورو التي تضم 16 
دولة منذ اصدار العملة املوحدة قبل 11 
عاما وقدرتها على احليلولة دون امتداد 

أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس 
املفوضية األوروبية عقب اجتماعه مع 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل يوم 
اجلمعة املاضي »أولويتنا هي تنظيم 
احوال املالية العامة، نحتاج ضبطا 
ماليا وثقافة اس���تقرار مالي جديدة 

في أوروبا. »أدرك���ت أوروبا حديثا 
أن اللوائح لم حتترم وأنه ينبغي أن 
حتترم. االلتفاف على اللوائح يعرض 
مستقبلنا االقتصادي اجلماعي للخطر. 
نحتاج للتحرك في االجتاه املعاكس. 
ينبغي أن نعزز اللوائح وأسلوب ادارة 

االحتاد االوروبي القتصاده«.
وقد يقود الفشل في اظهار التضامن 
لتنامي قلق األس���واق مما ساهم في 
هبوط اليورو واالسهم على مستوى 
العالم ويزيد من القلق تعرض دول 
مثل اسبانيا والبرتغال ملشاكل بعد 

اليونان.

وساعد االتفاق على برنامج مساعدة 
لليونان بقيمة 110 مليارات يورو مبا 
يعادل 132.4 مليار دوالر وشبكة أمان 
اليورو األخرى بقيمة  لدول منطقة 
500 مليار يورو على تهدئة مخاوف 
املستثمرين إلى حد ما ولو على املدى 

القصير على األقل.
وبدأت قوة عمل برئاسة هيرمان 
فان رومبوي رئيس االحتاد االوروبي 
العمل على اعداد اصالحات لتعزيز 
لوائح امليزاني���ة وتهدف التغييرات 
لتش���ديد اللوائح املالية عقب االزمة 

االقتصادية العاملية.

صعود حاد لمعدل التضخم في الصين 

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار 
العقارات ف����ي 70 مدينة صينية 
بنس����بة 12.4%، األمر الذي يدعم 
فك����رة أن االقتصاد مازال صامدا 
أمام أزمة الديون األوروبية ولكنه 
اليزال معرضا الرتفاع األس����عار 

مبعدالت عالية جدا.

وفي أداء يفوق التوقعات، وصل 
معدل منو الصادرات الصينية إلى 
أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، 
حيث ارتفع بنس����بة 48.5% عن 
السنة الس����ابقة، األمر الذي أدى 
إلى حص����ول زيادة في  بالتالي 

الفائض التجاري. 

أوضح التقرير أن معدل التضخم 
في الصني تسارع في االرتفاع خالل 
شهر مايو ليبلغ أعلى مستوياته 
منذ 19 شهرا، حيث ارتفعت أسعار 
السلع االستهالكية بنسبة تبلغ 
3.1%سنويا، مقارنة بنسبة %2.8 
في شهر أبريل. من ناحية أخرى، 
أشار مكتب اإلحصاءات إلى اعتدال 
في منو اإلنتاج الصناعي واإلنفاق 
الرأسمالي، األمر الذي من شأنه أن 
يخفف من الضغوطات التي تدفع 
االقتصاد نح����و معدالت تضخم 
مرتفعة ج����دا، فقد تراجع املعدل 
السنوي لنمو اإلنتاج الصناعي 
إلى نس����بة تبلغ 16.5% في شهر 
مايو مقارنة بنسبة 17.8% في شهر 
أبريل، بينما انخفضت االستثمارات 
ف����ي املناطق احلضرية وذلك في 
األص����ول الثابتة � مثل الش����قق 
الس����كنية واملصانع � منذ بداية 
الس����نة إلى نسبة 25.9% مقارنة 
بنسبة 26.1% في الفترة السابقة.  

أميركا تمهل »بي بي« 48 ساعة
الحتواء النفط المتسرب في المكسيك

واشنطنـ  د.ب.أ: زادت الواليات املتحدة امس االول من 
ضغوطها على الشركة العمالقة في مجال الطاقة »بريتيش 
ــن أجل تعزيز  ــاعة م ــم« )بي بي( ومنحتها 48 س بيترولي
قدرتها على احتواء النفط املتسرب من البئر املوجودة في 

خليج املكسيك.
ــوم اخلميس ان ما بني 20  ــال العلماء األميركيون ي وق
ــط يوميا ميكن ان تكون قد  ــا و40 ألف برميل من النف ألف
ــربت من البئر منذ غرق منصة »ديبووتر هورايزون«  تس

في أبريل املاضي.
ــابقة أشارت إلى تسرب ما  وكانت تقديرات حكومية س
يتراوح بني 12 ألفا و25 ألف برميل يوميا وهو ما كان يعد 

بالفعل أسوأ تسرب نفطي في تاريخ البالد.
وتعني التقديرات اجلديدة أن الشركة تقوم فقط بجمع 
ــرب من خالل غطاء احتواء  نحو نصف كمية النفط املتس
جرى وضعه في وقت سابق من الشهر اجلاري فوق أنبوب 
يتسرب منه النفط والذي يقع على عمق 1.6 كيلومتر حتت 

سطح املاء.

تقـرير


