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العاصمة األنغولية تتصدر قائمة أغلى 
المدن من حيث تكلفة المعيشة

عمران: »التداول اإللكتروني« أصبح األول عالميًا
بحجم تجاوز الـ 3 تريليونات دوالر يومياً

لندنـ  رويترز: تصدرت العاصمة االنغولية 
لواندا قائمة مســـح جتريه مؤسسة مرسير 
ورلدوايد عن أغلى املدن من حيث تكلفة املعيشة 
وجاءت طوكيو في املرتبة الثانية تليها جنامينا 

في تشاد.
وفي منطقة الشرق األوسط جاءت أبوظبي 
في املرتبة الـ 50 على مستوى العالم ثم دبي 51 
على مستوى العالم، واحتلت طرابلس الليبية 
املركز الـ 186 على مستوى العالم بينما كانت 
األرخص من حيث تكلفة املعيشـــة بني مدن 

الشرق األوسط.
وقالت ناتالي كونستانتني ميترال كبيرة 
الباحثـــني في ميرســـير في بيـــان صدر مع 
املسح »تكاليف الســـكن واصلت انخفاضها 
في أبوظبي ودبي مما خفض تكلفة املعيشة 

على املغتربني«.
وأظهر املســـح الذي شـــمل 214 مدينة في 
خمس قارات ويقـــارن تكاليف أكثر من 200 
عنصر في كل مدينة إن كراتشي في باكستان 
هي األرخص من حيث تكلفة املعيشـــة على 

املغتربني. 
وألول مـــرة تأتي ثالث مـــدن أفريقية هي 

لواندا وجنامينا وليبرفيل في الغابون ضمن 
أغلى عشر مدن في العالم. وجاءت املدن الثالث 
في املرتبة الســـابعة، كما ضمت قائمة أغلى 
عشـــر مدن في العالم ثالث مدن اسيوية هي 
طوكيو وأوساكا في املرتبة السادسة وهونغ 
كونغ في املرتبـــة الثامنة وضمت أربع مدن 
أوروبيـــة هي موســـكو في املرتبـــة الرابعة 
 وجنيڤ في املرتبة اخلامســـة وزيوريخ في

املرتبـــة الثامنـــة وكوبنهاغـــن فـــي املرتبة 
العاشرة. 

ومـــن بني أكثر املدن غالء في أوروبا كذلك 
أوسلو املركز الـ 14 وميالنو املركز 15 واحتلت 
لندن وباريس املكانة نفســـها وهي املركز الـ 
17، وأظهر املسح أن تيرانا في البانيا هي أقل 

املدن تكلفة في أوروبا.
وفي األميركتني جاءت ساو باولو في البرازيل 
في املركز األول كأغلى مدينة واحتلت املرتبة 
الـ 21 على مستوى العالم نتيجة الرتفاع قيمة 
العملة أمام الدوالر، وفي الواليات املتحدة كانت 
نيويـــورك أغلى مدينة الـ 27 على مســـتوى 
العالـــم وتلتها لوس اجنيليـــس الـ 55 على 

مستوى العالم. 

موضحا ان تلك التجارة باتت 
األولى عامليـــا بحجم تداول 
الثالثـــة تريليونات  جتاوز 
دوالر يوميا، مشـــيرا الى أن 
هناك منوا متسارعا في منطقة 
الشرق األوسط وخاصة الدول 
التجارة  اخلليجيـــة لهـــذه 
وســـهولة اســـتخدام برامج 
التداول عبر شبكة االنترنت 
التداول واالستثمار  وحرية 
العاملية  املنتجـــات  اكثر  في 
طلبـــا اضافة الـــى العمالت 

الرئيسية.
 وتطرق الى أهمية جتارة 
األسهم والتجارة االلكترونية، 
املدرجة  الشـــركات  ومراقبة 
لالستثمار ومدى مصداقيتها 
لدى املستثمر، مؤكدا ان التداول 
عبر االنترنت تعدى مثيله من 
األسواق التقليدية، وأصبحت 
املـــالذ األكثـــر قبـــوال لدى 
القدامى واجلدد  املستثمرين 
خاصة في ظل الطفرات الكبرى 
التي تشهدها ادوات االتصال 
احلديثة من اجهزة الكمبيوتر 
النقالة واستخدام  والهواتف 

تكنولوجيا املعلومات. 

في ســـوق قطـــر وتنظيمها 
معرضـــا ومؤمتـــرا هاما في 
الدوحة ليس باألمر املستغرب 
مؤكدا على ان هناك استثمارات 
البلدين  وشركات كبرى بني 
الشـــقيقني مضيفا أنه وجد 
تعاونا وتسهيالت ميسرة من 
اجلانب القطري لتنظيم هذا 

احلدث في البلد الشقيق.
وأشار الى اهمية اقامة هذا 
احلدث املتعلق بتجارة التداول 
االلكترونـــي والبورصـــات 
احمللية والعاملية والوسطاء، 

الشـــركات  أعلنت كبرى 
العاملة  الكبـــرى  العامليـــة 
في مجال التداول وأســـواق 
األســـهم والوسطاء العامليني 
واحملليـــني عن مشـــاركتها 
في مؤمتر ومعرض الشـــرق 
االوسط للمتداولني، وذلك قبل 
إعالن بروميديا العاملية املوعد 
الذي  النهائي إلطالق احلدث 
يعقد في 13 و14 أكتوبر املقبل 
فـــي الكويت و17 و18 أكتوبر 

املقبل في الدوحة.
املناسبة قال مدير  وبهذه 
التسويق واإلعالم في شركة 
العامليـــة لتنظيم  بروميديا 
املعـــارض واملؤمترات جمال 
عمران، في بيـــان صحافي، 
ان إطالق هـــذا احلدث للعام 
الثالث على التوالي جاء مغايرا 
للمعتاد هذا العام، ذلك بسبب 
تزايد االهتمام واتساع رقعة 
عدد املتداولني في برامج التداول 
عبر االنترنت والتفاؤل احمليط 
بسوق األسهم والسندات بعد 

األزمات العاملية املتتالية.
 وأضاف عمران ان اهتمام 
»بروميديا العاملية« بالدخول 

طوكيو في المرتبة الثانية تليها نجامينا في تشاد

»بروميديا العالمية« تطلق مؤتمر المتداولين منتصف أكتوبر في الكويت وقطر

جمال عمران

بيع 1.7 مليون جهاز 
»آي فون 4« في 3 أيام 

نيويورك ـ أ.ف.پ: اعلنت 
شركة املعلوماتية االميركية آبل 
انها باعت في غضون ثالثة ايام 
1.7 مليون هاتف جديد من نوع 
»آي فون 4« بني يومي اخلميس 
والسبت املاضيني وقد اعتبر 
رئيس مجلس ادارتها ستيف 
جوبز »انها افضل عملية اطالق 

ملنتج في تاريخ آبل«.
ويباع »آي فون 4« اجليل 
اربع ســـنوات من  الرابع في 
هاتف آبل املتعدد الوظائف منذ 
اخلميس املاضي في الواليات 
املتحـــدة وفرنســـا واليابان 
واملانيا وبريطانيا. وبحلول 
نهاية يوليو سيكون متوافرا في 
اسواق 18 دولة اخرى بينها كندا 
واستراليا وايطاليا واسبانيا 

وسويسرا.
وحتى قبل تسويق اجلهاز 
اجلديد كانت اقسام آبل ومشغله 
احلصري في الواليات املتحدة 
غير قادرة على احتواء حماسة 
املســـتهلكني مع اكثر من 600 
الف طلبية في يوم واحد، وال 
يأتي اجلهاز اجلديد بتغييرات 
ثورية لكنه اصغر من اجلهاز 
الســـابق ويوفر شاشـــة الية 
الوضوح وكاميرا تسمح باجراء 
اجتماعات مصورة كما يسمح 

بالقيام بعدة مهام بالتزامن.

»ضمان االستثمار« أصدرت التقرير السنوي 

18 دولة عربية استقطبت استثمارات 
أجنبية مباشرة بـ 80.7 مليار دوالر

أعلنت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أن 
الدول العربية )18 دولة( استقطبت نحو 80.7 مليار دوالر خالل عام 
2009 باملقارنة مع 95 مليار دوالر مت استقطابها في عام 2008 )وفقا 
لبيانــــات نفس الدول( بتراجع بلــــغ 14.3 مليار دوالر ومبعدل %15.1 

باملقارنة مع 95 مليار دوالر عام 2008.
وأوضحت املؤسســــة في بيان صحافي بشأن إصدار تقرير مناخ 
االستثمار في الدول العربية لعام 2009، أن بيانات التقرير املستندة 
للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية تشير إلى أنه باملقارنة مع 
98 مليار دوالر مت اســــتقطابها في عام 2008 )وفقا لبيانات 21 دولة 
عربية(، فقد تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى 
مجموعة الدول املتوافر عنها البيانــــات لعام 2009 )18 دولة( بنحو 

17.3 مليار دوالر أو مبعدل%17.7.
وارجــــع التقرير هذا االنخفاض في التدفقــــات الواردة إلى الدول 
العربية إلى اســــتمرار تأثير األزمة املالية واالقتصادية العاملية على 
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر عامليا، مشيرا الى ان جميع التكتالت 
االقتصادية العاملية شــــهدت معدالت انخفــــاض خالل عام 2009، في 
حني سجلت املنطقة العربية أقل معدل انخفاض مقارنة باملجموعات 

االقتصادية األخرى.
وأوضح التقرير أن هذا األداء اجليد للدول العربية مقارنة باملناطق 
األخرى في العالم يعود إلى عوامل جاذبة داخلية شــــملت التحســــن 
الواضح في مناخ االســــتثمار في العديد من الدول العربية الســــيما 
السياسات ذات الصلة باالستثمار وتتضمن التشريعات خاصة تلك 
التي استهدفت تخفيض معدالت الضرائب والرسوم اجلمركية وزيادة 
احلوافز واملزايا بأنواعهــــا، االتفاقيات الثنائية واجلماعية ومتعددة 
األطراف، وتواصل اجلهود اإلصالحية من خالل تســــهيل اإلجراءات 
اإلدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت الالزم الجنازها مع التوسع 
في تطبيق احلكومة االلكترونية وزيادة عدد مراكز اخلدمة الشاملة، 
والتزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى امللكية 
اخلاصة )اخلصخصة(، وتكثيف جهودها الترويجية جلذب االستثمار 
ومنها زيادة الفرص االستثمارية املعروضة وتسارع معدالت إنشاء 
وتطوير املدن الصناعية واملناطــــق احلرة اجلديدة والقائمة وزيادة 
وتنويع أنشــــطة الترويج اخلارجية والداخلية من زيارات وندوات 
وأنشــــطة أخرى، هذا إلى جانب حتســــني جودة ودقــــة اإلحصاءات 

االقتصادية.
 ووفقــــا لهذه التقديــــرات األولية، تباين على نطاق واســــع منط 
التوزيع اجلغرافي لتدفقات االســــتثمار األجنبي املباشر الواردة إلى 
الدول العربية، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول املضيفة لتدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة عام 2009 بقيمة 35.5 مليار دوالر 
وبنســــبة 44% من اإلجمالي العربي، تلتهــــا قطر، بنحو 8.7 مليارات 
دوالر، وفقــــا لتوقعــــات صندوق النقد الدولي، وحلــــت اإلمارات في 
املركز الثالث بقيمة 8.6 مليارات دوالر، ثم مصر بـ 6.7 مليارات دوالر 
باملركز الرابع، فلبنان بقيمة 4.8 مليارات دوالر، ثم السودان في املركز 

السادس بـ 2.9 مليار دوالر.

»الوطني«: برامج التقشف والشكوك في تعافي 
االقتصاد األميركي تخيمان على تطلعات النصف الثاني

السيادية في أوروبا، واخلفض 
املقبل فـــي املصروفات وبرامج 
التقشـــف احلكومية، والشكوك 
حـــول قـــوة تعافـــي االقتصاد 
األميركي في النصف الثاني من 
العام احلالي )مع انتهاء برامج 
آثارها(  املالي وتبـــدد  التحفيز 
عوامـــل يتوقـــع أن يكـــون لها 
تداعيات اقتصادية خالل الفترة 

املقبلة. 
أضف إلى ذلك محاولة الصني 
ارتفاعات األسواق لديها،  كبح 
العقاري،  الســــوق  والســــيما 
والتوقعات ببقاء أسعار الفائدة 
عنــــد مســــتوياتها املنحفضة 
احلاليــــة وتزايــــد الضغــــوظ 
اليورو وتذبذب  املتوقعة على 
األســــواق املالية. وعلى الرغم 
من قيام الصني بتحرير عملتها 
في يونيو، إال أنها شددت على 
اليوان  ارتفاع سعر صرف  أن 
ســــيكون تدريجيا. وبالتالي، 
يتوقع أن يأتي تأثير ذلك على 
االقتصاد محــــدودا وتدريجيا 
أيضا، لكن يبقى هذا القرار في 
االجتاه الصحيح ومن شأنه أن 
يخفف من درجة التوتر املخيمة 

على حركة التجارة. 
وفي ظل تنامي املخاوف عامليا 
حول معدالت النمو االقتصادي 
والتضخم، فقد تأثرت االقتصادات 
اخلليجية بشـــكل غير مباشر 
بهذه البيئة االقتصادية نتيجة 
تراجع أسعار النفط واألسهم، إذ 
إلى حدود 70  انخفضت األولى 
دوالرا للبرميل )مع ارتفاع سعر 
الدوالر وتزايد الشكوك  صرف 
بنمو االقتصاد العاملي(. أما مؤشر 
مورغان ستانلي ألسعار األسهم 
اخلليجية فقد ظل مرتفعا مقارنة 
مع مستواه بنهاية العام املاضي، 
لكن بشكل طفيف، بقيادة السوق 
السعودي والقطري والكويتي 
)بينما تراجعت أسواق اإلمارات 
والبحرين عن مستواها بنهاية 

العام املاضي(. 

من العام احلالـــي، لكن بيانات 
الوظائـــف ومبيعـــات التجزئة 
واملســـاكن في أبريل قد طرحت 
عالمات اســـتفهام حول الفترة 

املتبقية من العام. 
وقد ارتفع عدد الوظائف في 
أبريـــل بنحـــو 431 ألف وظيفة 
جديدة، لكن هـــذا الرقم يعتبر 
مضخما بسبب توظيف احلكومة 
آالف العمال بهدف إجراء إحصاءات 
واســـتطالعات- وهو ما تفعله 
كل عشر ســـنوات- كما يعتبر 
هذا التوظيف ذا طبيعة مؤقتة 
ومتدنـــي األجور. وباســـتبعاد 
هؤالء، يرتفع عدد الوظائف في 
أبريل بنحو 21 ألفا فقط، بعدما 
كان قد ارتفع بنحو 160 ألفا و223 

ألفا في الشهرين السابقني.
 وقد طرح هـــذا التباطؤ في 
الكثير من  التوظيـــف  معـــدل 
التساؤالت والذي تزامن بضعف 
مبيعات التجزئة خالل هذا الشهر، 
إذ انخفضت األخيرة بواقع %1.2 
أبريل، بينما هوت مبيعات  في 
املســـاكن اجلديـــدة بنحو %30 

مقارنة مع الشهر األسبق.
وتشـــكل مشـــاكل الديـــون 

من أصل أربعة هي األكبر على 
العالم مازالت تشهد  مســـتوى 
تراجعا أو اســـتقرارا قريبا من 
الصفر في مســـتوى التغير في 

األسعار لديها. 
املركزيـــة  البنـــوك  ولـــدى 
الرئيســـية فـــي العالم ســـبب 
إضافي ملواجهة تراجع األسعار 
املتراكمة تلك،  الديون  في بيئة 
لكـــون تراجع األســـعار يجعل 
من الصعب جدا تخفيض حجم 
الدين ومعدالته إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي )بســـبب ارتفاع قيمة 
الدين باألســـعار الثابتة(، ومن 
هذا املنطلق، حتى صندوق النقد 
الدولي حدد مستوى »مرغوبا« 
ملعدل التضخم يتراوح بني %3 

و%4.
وقد تعرضت األسواق لهزات 
إضافية، رغم املستويات املرتفعة 
التي بلغتهـــا، نتيجة  نســـبيا 
الضبابيـــة املخيمة على تعافي 
االقتصـــاد األميركي، إذ صحيح 
أن منـــو الناجت احمللي اإلجمالي 
للواليات املتحـــدة قد بلغ %4.1 
في املتوسط خالل الربع األخير 
من العـــام املاضي والربع األول 

بات من احملتمل أن يشهد االقتصاد 
األوروبي املزيد من الضعف، مع 
انحسار الضغوط التضخمية في 
ظل بيئة تتراجع فيها األسعار. 
لذلـــك، ال يتوقع أن يرفع البنك 
املركزي األوروبي أسعار الفائدة 

لفترة من الوقت. 
وأشار التقرير إلى ان مجلس 
االحتياط الفيدرالي وبنك اليابان 
املركزي انضما إلى البنك املركزي 
األوروبي في خيار عدم رفع أسعار 
الفائدة، فالبنك املركزي الياباني 
مازال يواجه تراجعا مستمرا في 
األسعار، ومازال معدل التضخم 
في أسعار املستهلك في اليابان 
سالبا للشهر اخلامس عشر على 
التوالي حتى اآلن )وبلغ -%1.2 

على أساس سنوي في أبريل(.
ورغم أن معدل التضخم في 
الواليات املتحدة مازال موجبا، 
وبلغ 2.2% على أساس سنوي في 
أبريل، إال أن األسعار لم ترتفع 
خالل األشهر الثالثة األخيرة، إن 
كان على مستوى معدل التضخم 
العام أو األســـاس )باســـتبعاد 
أسعار املواد الغذائية والطاقة(. 
مـــا يعني أن ثالثـــة اقتصادات 

تقرير  قـــال 
الكويت  بنك 
الوطنـــي إن 
شهر مايو لم يحمل أنباء سارة 
من حيث املستجدات االقتصادية، 
إذ أدى تفاقـــم أزمـــة الديـــون 
الســـيادية في أوروبا وتراجع 
بعـــض املؤشـــرات األخرى إلى 
انخفاض أســـعار األسهم حول 
العالم مجددا، وتراجع مؤشر داو 
جونز الصناعي خالل شهر مايو 
وحتى بدايـــة يونيو، منخفضا 
من نحو 11200 نقطة- املستوى 
األعلى له في النصف األول من 
العام احلالـــي- إلى نحو 9800 
نقطة، قبل أن يرتفع مجددا إلى 
مســـتوى 10 آالف نقطة حاليا، 

لكنه مازال متذبذبا.
وأوضـــح التقرير انه وعلى 
نحو مشابه، انخفض سعر صرف 
اليورو من 1.43 دوالر في بداية 
العام إلى نحو 1.2 دوالر حاليا 
)مـــا ميثل ارتفاعـــا بواقع %16 
للدوالر األميركي(، وقد أدى جتدد 
الشكوك حول تعافي االقتصاد 
العالم إلى انخفاض أسعار الفائدة 
بشكل إضافي، إذ بلغ العائد على 
سندات اخلزانة األميركية ألجل 
10 ســـنوات، على سبيل املثال، 
نحو 3.10%، بعدما كان قد وصل 

إلى 4% منذ وقت قريب. 
وبـــني التقريـــر انـــه قد مت 
تخفيض التصنيـــف االئتماني 
للديون السيادية لكل من اليونان 
والبرتغال واسبانيا خالل الربع 
العـــام احلالي. وقد  الثاني من 
الـــدول، كغيرها-  أدركت هذه 
وحتى تلك األقوى اقتصاديا مثل 
أملانيا وفرنسا- أن عليها معاجلة 
وضعها املالـــي وخفض العجز 
في ميزانياتها إلى حدود ميكن 
السيطرة عليها، كي ال تواجه ما 
واجهته اليونان. وقد تبنت كل 
حكومة تقريبا في منطقة اليورو 
)وكذلـــك في اململكـــة املتحدة( 
إجراءات تقشفية. ونتيجة لذلك، 

تنامي المخاوف حول معدالت النمو االقتصادي يؤثر على االقتصادات الخليجية

آثار األزمة االقتصادية واضحة على البورصات اآلسيوية

»التجارة« تخالف »مجموعة المقاولين« 
وتدعوها لعقد »عمومية« 

إلقالة المجلس السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد

عاطف رمضان
اســــتعرض رئيس قســــم 
اجلمعيات العمومية في وزارة 
التجارة والصناعة بدر الشمري 
الــــوزارة على اجلمعية  تقرير 
العامة لشركة مجموعة املقاولني 
الدولية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور بلغت 88.352% بدعوة 
من الوزارة، حيث استند الشمري 
ألحكام مــــواد القانون رقم 178 
من قانون الشــــركات التجارية 
وتعديالته رقم 15 لسنة 1960.

وأوضح الشمري ان مساهمني 
ميلكون 73.325% تقدموا خالل 

اجلمعيــــة العامة العادية التي عقدت في 1 يونيو اجلاري بطلب اقالة 
وانتخاب مجلــــس ادارة جديد، طبقا لنص مواد القانون رقم 152 من 
قانون الشركات التجارية وتعديالته، مشيرا الى انه خالل العمومية 
نبهت التجارة واملســــاهمون بأنه علــــى رئيس اجلمعية العامة وهو 
نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ضرورة التقدم الى الوزارة بالسرعة 

الالزمة بطلب عقد اجلمعية العامة بناء على طلب املساهمني.
ولفت الشــــمري الى ان الشركة لم تستجب لطلب املساهمني ولم 
تتقدم الى الوزارة مما جعل الــــوزارة تضطر الى تطبيق نص املادة 

رقم 178 من القانون حفاظا على حقوق املساهمني.
وبني الشمري انه بناء على كتاب املساهمني بتاريخ 8 يونيو اجلاري 
وكذلك كتاب الوزارة بتاريخ 13 يونيو اجلاري فإن الشركة خالفت نص 

مواد القانون رقم 152 و154 من قانون الشركات التجارية.
وأشار الشمري الى ان املشّرع أجاز تطبيق العقوبة الثانية من نص 
املادة 178 من قانون الشركات التجارية وتعديالته وذلك القناع مجلس 
اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة بناء على طلب املساهمني استنادا الى 
مواد القانون، مؤكدا انه يتعني على مجلس االدارة ان يستجيب لطلب 
الدعوة لعقد اجلمعية العامة دون التعقيب من جانبه.وذكر الشمري 
ان الوزارة أعدت هذا التقرير اخلاص مبخالفة الشركة لبعض أحكام 
القانون والنظام األساسي للشركة لفرضه على اجلمعية العامة التخاذ 
القرار فيه حلماية حقوق املســــاهمني. هذا ووافق عدد من املساهمني 
ميلكون أسهما نسبتها 73.25% على تقرير التجارة في حني حتفظ على 
التقرير مساهمون ميلكون نسبة من األسهم قدرها 15%. ومت ترشيح 3 
مقاعد في مجلس اإلدارة لشركات »حتت مظلة« الهيئة العامة لالستثمار 

التي متتلك النسبة الكبرى من احلصص في الشركة.

اإلسترليني ألعلى مستوى 
في 19 شهراً أمام اليورو

لندنـ  رويترز: صعد اجلنيه اإلسترليني ألعلى مستوى أمام اليورو 
في 19 شهرا أمس إذ جتنب املستثمرون العملة األوروبية املوحدة بسبب 
مخاوف مالية بشأن منطقة اليورو. وانخفض اليورو لفترة وجيزة 
إلى 80.92 بنســــا وهو أدنى مستوياته منذ أوائل نوفمبر عام 2008، 
وتراجع اليورو 0.2% إلى 81.14 بنسا، وكذلك انحدرت العملة األوروبية 
املوحدة ألدنى مستوى في ثمانية أعوام ونصف العام أمام الني وأقل 
مستوى في أسبوعني أمام الدوالر دون مستوى 1.2200 دوالر. وفقد 
اإلسترليني 0.5% ليصل إلى 1.5021 دوالر بعدما سجل أعلى مستوى 

في سبعة أسابيع عند 1.5130 دوالر أمس االول.

بدر الشمري

»كي ـ نت« تشارك في اجتماع اللجنة 
الفنية لنظم المدفوعات الخليجية

وتطور الدور االقتصادي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي.

ومـــن ناحية أخرى، أشـــار 
الصغيـــر الـــى أن مثـــل هـــذه 
االجتماعات من شـــأنها توسيع 
نطاق تبـــادل اخلبرات وخاصة 
فيما يتعلق باملجال الفني لنظم 
املدفوعات، بهـــدف تطوير تلك 
النظم في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وتطبيق أحدث الطرق 
والوسائل التكنولوجية املطبقة 
عامليا من أجل الوصول الى نظام 
موحد يخدم كافة املواطنني داخل 

دول املجلس أو في اخلارج.
وأكـــد ضرورة بحـــث أوجه 
التعاون فيمـــا يتعلق بالقضاء 
على عمليات االحتيال وخاصة 
في مجال البطاقات اإللكترونية، 
مشيرا الى أن هذا اجلانب يعد من 
أهم اجلوانب التي ينبغي التأكيد 
عليها السيما بعد تزايد عمليات 
االحتيال في املنطقة، وشدد على 
ضرورة التنســـيق في القضايا 
األمنية املتعلقة بعمليات االحتيال 
في مجال أنظمة املدفوعات كونها 
تتم من خالل شـــبكة خليجية 

موحدة. 

اخلدمة وســـهولة التعامل على 
مستخدمي الشبكة اخلليجية، 
كما دعا الى عقد اجتماعات دورية 
مماثلة مستقبال، ملناقشة كافة 
األمور املتعلقة بنظم املدفوعات 
إلكترونية وغيرها  من بطاقات 
وذلك بهدف تعزيز ثقة املواطن 
اخلليجي بأنظمة املدفوعات تلك 
مبا يتواكب مع التوجه العاملي 
نحو هذه الصناعة وتوفير مناخ 
خليجي موحد يدعم ويعزز ثقة 
املواطن اخلليجي بهذه التقنيات 
احلديثة مما يســـاعد في تعزيز 

الفنية لنظم  اللجنة  عقدت 
املدفوعات بدول مجلس التعاون 
الســـابع  اخلليجي اجتماعها 
والعشرين مبقر األمانة العامة 
في الريـــاض يومـــي 20 و21 
يونيو اجلاري، وقد شارك في 
االجتماع نائب رئيس مجلس 
ادارة شركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشتركة )كي-نت( خالد 
الصغير، ومدير عام الشـــركة 
عبـــداهلل العجمي، حيث متت 
مناقشـــة بعـــض املواضيـــع 
املتعلقة بتطوير خدمات الشبكة 
اخلليجية للمدفوعات، باإلضافة 
الى بحث أوجـــه التعاون في 
مجال نظم املدفوعات بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقد حث نائب رئيس مجلس 
ادارة شركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشتركة )كي-نت( خالد 
الصغير على ضـــرورة مواكبة 
التطورات العاملية في مجال الدفع 
االلكتروني والتوجه نحو التعامل 
بالبطاقات املصرفية كوسيلة دفع 
توفر احدث معايير االمان وانظمة 
مكافحة االحتيـــال على انظمة 
الشبكة اخلليجية لضمان جودة 

عقد بالرياض 20 و21 الجاري

»زوايا« تطلق موقعها اإللكتروني
اعلنت مجموعة زوايا عن اطالق 
موقعها االلكتروني مؤخرا والذي 
يحتوي على جميــــع املعلومات 
اخلاصة باملجموعة وعن األعمال 
التي قامت بها إلــــى تاريخنا هذا 
مدعما بالصور واالعالنات اخلاصة 
باحلمالت باالضافة إلى األنشطة 
التوعوية األخرى التي قامت بها 

منذ تأسيسها. 
وبهذه املناسبة، عبر املنسق 
العام ملبادرة الشراكة األميركية 
الشـــرق أوســـطية وملحـــق 
العامة باســـم  الديبلوماســـية 
حسامي، عن ســـعادته بإطالق 
موقع زوايـــا االلكتروني: »لقد 
عاصرنـــا زوايا منـــذ أن بدأت 
أعمالها ودعمنا جهودها منذ البدء 
برعايتنـــا أحد برامج املجموعة 
وذلك إلمياننـــا بأهمية األهداف 
والرسالة التي أتت بها »زوايا« 
لتعزيز املفاهيم اخلاصة باملواطنة 

والقيم اإلنســـانية واملدنية من 
خالل األنشطة التدريبية واملادة 

اإلعالمية التوعوية«.
وكان أول أعمال »زوايا«، احلملة 
الوطنية »أقسم« التي جاءت لتؤكد 
على أهمية االلتزام بالقيم اإلنسانية 
العمل،  واملدنية كاإلخــــالص في 
احترام القانون، التسامح، والعمل 
بشتى مجاالته باإلضافة الى األعمال 
اخليرية والتطوعية، وذلك من خالل 
رســــائل حملتها شخصيات عامة 
ومرموقة في شــــتى املجاالت، من 
مثقفني وأكادمييني وفنانني ونشطاء 
في األعمال اخليرية ورياضيني. 

وكانت فكرة اإلعالن مستوحاة 
من إحدى دعايات الرئيس األميركي 
أوبامــــا االنتخابية، وتبع احلملة 
برنامج »أقسم« التدريبي املكثف 
للشباب والذي انطلقت منه فيما 
بعد أنشطة زوايا الشغف أحييناها 
الشــــابات والشباب  نتاج جهود 

البرنامج ومن  الذين شاركوا في 
تطوع فيما بعد والتي كان أبرزها 
إصدار كتاب بعنوان »مختارات من 
إجنازات الكويت« وهو كتاب من 
240 صفحة يسطر وبالصور الغنية 
والكثير منها نادرة إجنازات الكويت 
منذ عقد اخلمسينيات الى الوقت 
احلالي، كما احتوت أنشطة »زوايا 
الشغف« أيضا على حملة إعالنات 
في الطرق نشرت فيها رسائل حتث 
على العطاء والتسامح واالستثمار 
في املوهبة واالهتمامات الشخصية 
ممزوجة بشــــغف العطاء، وتؤكد 
على أن العطاء والتسامح من أقوى 

تعابير اإلنسانية والوطنية.
 وأعد شباب »زوايا الشغف« 
كذلك مهرجان للمواهب ولتدشني 
الكتاب في مجمع األڤنيوز بحضور 
كثيف من الزوار، وخصص كامل 
ريع مبيعات الكتــــاب الى جهات 

خيرية.

خالد الصغير 

إحالة قضية لـ »أصول«
إلى إدارة الخبراء

قال بيان نشر على موقع 
البورصـــة أمس ان شـــركة 
أصول لالستثمار افادت بأن 
احملكمة قررت احالة القضية 
رقم 2010/2707 املرفوعة ضد 
شـــركة املجموعـــة الدولية 
لالستثمار في احملكمة الكلية 
بدائرة جتاري كلي/6 الى ادارة 

اخلبراء. 

تقــرير


