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علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس إدارة 
شركة الدولية لإلجارة ينسق حاليا مع مجالس إدارات 
الشركات التابعة والزميلة إلجراء عدة اجتماعات خالل 
األيام املقبلة بشأن إعادة هيكلة هذه الشركات وكذلك 
للتباحث في سبل حل املشاكل العالقة مع بعض هذه 
الش���ركات، فضال عن التعاون م���ع الدائنني للتوصل 

لتسوية، الفتة الى ان من أبرز أولويات املجلس اجلديد 
استئناف املفاوضات مع البنوك الدائنة إلعادة جدولة 
ديون الش���ركة. وقالت ان الهدف من االجتماعات هو 
إصالح أوجه اخللل التي أدت الى انحراف الشركة عن 
مس���ارها. ولفتت الى ان بنك التنمية اإلسالمي أبدى 
موافقته على التعاون مع الشركة من أجل مساعدتها 

في تصحيح أوضاعها.

مجلس إدارة »الدولية لإلجارة« يجتمع مع شركاته التابعة لبحث إعادة الهيكلة

توّفر أميااًل إضافية وخصومات خاصة ألعضاء »ديوان الوطنية«

»الخطوط الوطنية« توقع اتفاقية 
مع »سيكست« العالمية لتأجير السيارات

للتأكد من قدرتها على تطبيق المعايير الرقابية الجديدة

»المركزي« يفحص ملفات 
الشركات االستثمارية بشكل شامل

»سيتمتع ضيوفنا الكرام، أعضاء 
»ديوان الوطنية« بأميال اضافية 
وس����يحصل أصحاب العضوية 
البنفسجية والفضية على خصم 
10% وأصحاب العضوية الذهبية 
عل����ى خصم 15% عند اس����تئجار 
س����ياراتهم، كما ميكن ألصحاب 
العضوية الذهبية احلصول على فئة 
أعلى من السيارات عند استئجارهم 

مع شركة سيكست«.

عاملا فريدا من اخلدمات، واملزايا، 
واملكافآت جلميع أعضائه مبا فيها 
األميال االضافي����ة على الرحالت 
واألولوية في تسجيل األمتعة في 
كاونت����ر الدرجة األولى باالضافة 
الى أحقية استخدام األميال حلصد 
الناقلة  تذاكر مجانية عل����ى منت 

املتميزة. 
ومن جهته، قال مدير برنامج 
»ديوان الوطنية« هشام سيف الدين: 

اعلنت »اخلطوط الوطنية« عن 
توقيع اتفاقية مع شركة سيكست 
العاملية لتأجير السيارات، ومبوجب 
هذا االتفاق، يحصل أعضاء »ديوان 
الوطنية« على ما يتراوح بني 500 
و1000 ميل اضافي عند استئجار 
سيارة أو استخدام خدمة الليموزين 
في عدد من الوجهات التي تقصدها 
اخلط����وط الوطنية في الش����رق 

األوسط وأوروبا. 
الرئيس  املناسبة، قال  وبهذه 
التج����اري للخطوط الوطنية، لي 
شايف في تصريح صحافي: »تلتزم 
الوطنية مبنح عمالئنا  اخلطوط 
مستوى فريدا، مبتكرا ومتميزا من 
اخلدمات. فقد أصبح اآلن بوسع 
أعضاء »ديوان الوطنية« كس����ب 
مزيد من األميال واالس����تفادة من 
خصومات حصرية عند استئجار 
سيارة أو استخدام خدمة الليموزين 
عن طريق شركة سيكست لتأجير 
السيارات في عدد من وجهاتنا التي 
حتظى بشعبية واسعة مبا فيها 
البحرين، مص����ر، لبنان، األردن، 
سورية، اململكة العربية السعودية، 

النمسا، وايطاليا«.
و»ديوان الوطنية« هو برنامج 
املسافر الدائم الذي أطلقته اخلطوط 
العام املاضي  أواخر  الوطنية في 
ويتضمن ثالث فئات هي البنفسجية 
والفضية والذهبية. مينح كل منها 

عمر راشد 
 كش���فت مص���ادر مطلع���ة 
ل�»األنباء« ع���ن أن بنك الكويت 
املركزي يقوم حاليا بإجراء تفتيش 
دوري على الشركات االستثمارية 
وذلك لفحص ملفاتها املالية والتأكد 
من خلوها من أي مخالفات مالية 

ارتكبتها تلك الشركات. 
 وأفادت ب���أن التفتيش على 
أداء بعض الشركات االستثمارية 
استغرق 3 شهور كاملة وذلك في 
إطار استفسارات الفريق املكلف من 

»املركزي« ملعرفة جميع التفاصيل 
املتعلقة مبيزانيات تلك الشركات 
القدرة على  وأوضاعها وم���دى 
الوفاء بتطبيق معايير املركزي 
الرقابية الثالثة والتي تشمل معيار 
الرفع املالي والسيولة السريعة 

واالقتراض اخلارجي. 
الكويت  أن بن���ك   وبين���ت 
املركزي طالب برفع تقرير عن 
الش���ركات والتزاماتها  أوضاع 
قبل رمضان بأسبوع ووضع كل 
التفاصيل اخلاصة باألداء املالي 

للش���ركات خالل النصف األول 
من العام.

العديد من   هذا، والت���زال 
األوساط االستثمارية تترقب 
ما سيؤول إليه تطبيق املركزي 
لتل���ك املعايي���ر م���ن نتائج، 
خاصة أن معظمها يعاني شح 
السيولة وعدم القدرة على سداد 
االلتزامات قصيرة األجل جتاه 
املؤسسات املالية والتي تواكب 
انخفاضا حادا في قيم أصولها 

وفقا لقيمتها السوقية. 

عبد احملسن الرشيد وطالل التركي من »الوطني«

م.جنيب العوضي مستعرضا اخلدمة اجلديدة

بمناسبة إطالقها تجارب خدمة الجيل الرابع لإلنترنت للمرة األولى بالكويت ودول الخليج 

العوضي: »ڤيڤا« في البورصة قبل عموميتها المقبلة 
ونستهدف رفع حصتنا السوقية إلى 17% نهاية 2010

عمر راشد
سعيا منها لتقدمي كل ما هو جديد لعمالئها، كشفت 
شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« عن تقدمي خدمة اجليل 
الرابع لالنترنت بسرعة 175 ميغابايت/ ثانية لعمالئها التي 

لم يتم تدشينها في أي من دول املنطقة حتى اآلن.
وكشف الرئيس التنفيذي في »ڤيڤا« م.جنيب العوضي 
أن الشركة تطمح طرح اخلدمة لعمالئها جتاريا في 2011 
بعد أن تستكمل استعدادات الشبكة اخلاصة بالشركة، 
مستدركا بأن الشركة تنوي تقدمي خدمات جديدة ونوعية 
لعمالئها خالل العام مبا يتناسب وقدرات الشركة الرامية 
إلى االس���تحواذ على حصة األسد من نوعية اخلدمات 

املقدمة للشركة.
وفي معرض تعليقه على تطور اللجنة املشكلة من 
ش���ركات االتصاالت الثالث مع وزارة املواصالت بشأن 
خدم���ات البالك بي���ري، قال: ال نية لوق���ف اخلدمة في 
الكويت من قب���ل الوزارة، وهناك تنس���يق حاليا ملنع 

املواقع اإلباحية.
وكرر العوضي ال نية لوقف اخلدمة وهناك اتصاالت 

مستمرة مع الوزارة للتنسيق في هذا األمر.
وفيما يتعلق مبساهمة طرح اخلدمات اجلديدة والنوعية 
التي تطرحها الشركة في السوق على عدد عمالئها وانعكاس 
ذلك على حصتها السوقية، قال العوضي: بالتأكيد هذه 

اخلدمة ستعزز من مكانة الشركة لدى عمالئها احلاليني 
وتدفع بالش���ركة لتحقيق ارتفاع في حصتها السوقية 

والتي من املتوقع أن تبلغ 17% نهاية العام احلالي.
وفي رد حول قدرة الش���ركة عل���ى توفير الترددات 
الالزمة إلطالق مثل هذا النوع من اخلدمات عالي الكفاءة، 
أجاب بأن الشركة تسعى من خالل مفاوضاتها مع الوزارة 
إلطالق اخلدمة س���ريعا، آمال أن يتم االنتهاء من مسألة 

توزيع الترددات نهاية العام احلالي.
وحول تطور موضوع اإلدراج في الس���وق، قال إن 
الشركة تقوم حاليا باستكمال اإلجراءات اخلاصة باإلدراج 
من خالل تلبية متطلبات اجلهات الرقابية واملتمثلة في 
وزارة التجارة والصناعة وإدارة السوق ووزارة املواصالت، 
متوقعا أن تدرج الشركة قبل اجلمعية العمومية املقبلة 

للشركة العام املقبل.
وح���ول التوزيع العادل خلدمات البنية التحتية بني 
الشركات الثالث من حيث الترددات وكذلك مسألة التعامل 
ف���ي موضوع األبراج، قال باقتضاب هذه ضريبة العمل 
وعلينا اس���تكمال املفاوضات التي بدأتها الش���ركة مع 

الوزارة بخصوص تلك املسائل.
وقال العوضي ردا على تس���اؤل حول جدوى إطالق 
خدم���ات جديدة دون أن يكون لها مردود مادي ملموس 
على إيرادات الشركة على املدى القصير، أوضح أن التقنية 

اجلديدة تعتبر من العالمات الفارقة في مسيرة »ڤيڤا«، 
مس���تدركا بأنها ستنقل س���وق االتصاالت إلى مرحلة 
جديدة من خالل توفير منتج���ات وخدمات االتصاالت 
املتنقلة بالس���رعات الفائقة التي تواكب سرعة التطور 

العاملي في هذا املجال.
وأضاف أن تقنية »إل.ت���ي.إي« تعتبر من أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا في عالم االتصاالت املتنقلة 
لكفاءتها العالية وقدرتها الكبيرة على توفير نقل البيانات 
واملعلومات ذات الكثافة العالية بس���رعات فائقة، مبينا 
أن اخلدمة املقدمة متثل تطورا طبيعيا لشبكات اجليل 
الثالث G3 املتنقلة التي تعتمد على االنترنت املسطحة 
بالكامل، حيث مت تعزيزها وتعديلها لتتوافق مع حركة 

البيانات والوسائط اإلعالمية املتعددة.
وبني أن التقنية اجلديدة س���تتيح للعميل استخدام 
انترنت وقدرة حتميل ملفات وڤيديوهات ذات س���رعة 
عالية تتيح إطالق أجه���زة اتصال جديدة، مثل هواتف 
االنترنت والڤيديو إلى خدمات العمالء مثل نظام الڤيديو 
واالجتماع عن بعد وصوال إلى خدمات واس���عة النطاق 
في مج���ال اخلدمات الطبية مثل التش���خيص عن بعد 
والتعليم التفاعلي عن بعد واألنشطة الترفيهية الغنية 
بالوس���ائط اإلعالمية املتعددة واألجه���زة املنزلية ذات 

التحكم الرقمي.

تدشين خدمة الجيل الرابع لإلنترنت تجاريًا في 2011 بعد استكمال تجهيزات 
الشبكة والحصول على التراخيص الالزمة

ال نية لوقف خدمات »البالك بيري« والتنسيق مستمر مع الوزارة لمنع المواقع اإلباحية 

في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من المقدرة بما بين 5 و%10

»الوطني«: فائض الميزانية العام الحالي قد يصل إلى 5.7 مليارات دينار
على النفط العام احلالي مبقدار 
ينس���جم مع توقع���ات وكالة 
الطاقة الدولية البالغة 1.8 مليون 
برميل يوميا، ولتفادي تصاعد 
األسعار بصورة كبيرة، قد تعمد 
»أوپيك« الى التساهل في موضوع 
احلصص، رافعة انتاجها بنحو 
0.4 ملي���ون برمي���ل يوميا في 
2011 مقارنة بالسيناريو  مطلع 
املذكور آنفا، وبالتالي، قد يصل 
سعر اخلام الكويتي الى منتصف 
مستويات 80 دوالرا بحلول الربع 

األول من العام 2011.
ووفقا لهذه السيناريوهات، 
رج���ح »الوطن���ي« أن يتراوح 
متوس���ط س���عر برميل اخلام 
الكويتي لهذه السنة املالية بني 
67.3 دوالرا و79.9 دوالرا، وهذا 
يتجاوز بش���كل كبير مستوى 
43 دوالرا الذي تقدره احلكومة 
سعرا لبرميل النفط في ميزانيتها 

احلالية.
 ووفقا لتقديرات احلكومة، 
الى  امليزانية سيصل  فان عجز 
6.4 مليارات دينار العام احلالي، 
لكن في الواقع، في حال جاءت 
أدنى من  الفعلي���ة  املصروفات 
تلك املقدرة مب���ا بني 5% و%10، 
كما يفترض »الوطني«، تش���ير 
سيناريوهات أسعار النفط هذه 
الى حتقيق فائض مالي يتراوح 
بني 0.9 و5.7 مليارات دينار، وذلك 
قبل استقطاع احتياطي األجيال 

القادمة. 
الفائض  وقد يتحقق ه���ذا 
على الرغم من االرتفاع املخطط 
له ف���ي املصروفات احلكومية 
بنح���و 33%، وفي هذه احلال، 
سيكون الفائض السنوي الثاني 
عشر على التوالي في ميزانية 
الكويت بعد الفائض البالغ 6.4 
مليارات دينار في السنة املالية 

.2010/2009

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2010/2009 ـ 2011/2010 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2011/2010السنة المالية 2010/2009

السعر األعلىالسعر المتوسطالسعر األدنىمشروع الميزانيةالسعر المتوسطالميزانية المعتمدة
35.068.643.067.371.379.7سعر النفط )دوالر للبرميل(

8.07517.9259.71916.28417.24620.197جملة اإليرادات

6.92516.8488.61715.18216.14419.095اإليرادات النفطية

1.1501.0771.1021.1021.1021.102اإليرادات غير النفطية

12.11612.11616.16016.16016.16016.160جملة املصروفات )تقديرات امليزانية(

1241.0864.037)6.441(5.809)4.041(الفائض )العجز(

2.018)638()1.505()7.413(4.017)4.849(بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

11.20715.35214.94814.544جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

6.7189322.2985.653الفائض )العجز( وفق تقديرات الوطني

5743.634)697(4.926بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

في الربع األول 2011.
ومع ذلك، أشار »الوطني« الى 
أن منوا أسوأ من املتوقع بالنسبة 
لالقتصاد العاملي ميكن أن يطلق 
أكثر تشاؤما  العنان لسيناريو 
بالنسبة ألسعار النفط، وميكن 
لهذا أن يتحقق، على سبيل املثال، 
كنتيجة النحسار الزخم في عملية 
تعافي االقتصاد العاملي، أو تطبيق 
اجراءات حكومية تقشفية أو أزمة 
الديون  تشعلها املخاوف بشأن 
الس���يادية، وفي ه���ذه احلالة، 
فان ارتفاع الطل���ب مبقدار 1.2 
مليون برمي���ل يوميا فقط في 
عام 2010 سيدفع بسعر برميل 
اخلام الكويت���ي الى ما دون 60 
دوالرا مع بداية 2001، وقد يعتمد 
حجم هذا االنخفاض وحدته على 
رغبة أوپيك وقدرتها على اجراء 
تخفيضات ف���ي االنتاج في ظل 

تراجع العائدات النفطية.
من جهة ثانية، رأى »الوطني« 
أن منو االقتصاد العاملي بوتيرة 
أقوى مما ه���و متوقع ميكن أن 
يؤدي ال���ى ارتفاع حجم الطلب 

على النفط العام احلالي مبقدار 
1.8 مليون برميل يوميا )%2.1( 
و1.4 ملي���ون برميل )1.6%( في 

العام املقبل.
لكن »الوطني« رأى أن احتمال 
حصول زيادات كبيرة خالل العام 
املقبل، س���واء في حجم الطلب 
على النفط أو في حجم االمدادات، 
يفس���ح املجال لق���در كبير من 
الضبابية بالنسبة آلفاق أسعار 
النفط. وعلى الرغم من الضبابية 
التي تكتن���ف االقتصاد العاملي 
فان هناك اجماعا واس���عا على 

تنامي الطلب.
 وبافتراض أن يرتفع الطلب 
على النفط مبق���دار 1.5 مليون 
ف���ي 2010- رغم  برميل يوميا 
تباط���ؤ وتي���رة النم���و العام 
احلال���ي - وأن تزداد االمدادات 
من خ���ارج أوپيك بنحو مليون 
برميل يوميا، يبدو من املرجح 
أن تواصل األسعار انخفاضها في 
2011، وقد ينخفض سعر برميل 
اخلام الكويتي من 76 دوالرا في 
الربع الثاني الى ما دون 70 دوالرا 

العقود اآلجلة  كما س���جلت 
ارتفاعا قويا  لهذين املزيج���ني 
فيما يتوقع ألسعارها أن تصل 
الى حدود 88 دوالرا تقريبا مع 

حلول نهاية 2010.
وأش���ار »الوطن���ي« الى أن 
احملللني، وتأيي���دا لهذه النظرة 
املستقبلية لألسعار، يتوقعون 
منوا قويا في الطلب على النفط 
خالل عام���ي 2010 و2011، وفي 
الوقت الذي يتخوف البعض من 
سيناريو ركود لالقتصاد العاملي 
مجددا، ف���ان غالبية التوقعات 
تشير الى أن معظم الزيادة في 
الطلب على النفط س���يأتي من 
جانب األسواق الناشئة، غير أن 
حصة األسواق الغنية ستزداد هي 
األخرى، وبحسب مركز دراسات 
الطاقة الدولية، على سبيل املثال، 
فان الطل���ب العاملي على النفط 
سيزداد مبقدار 1.5 مليون برميل 
يوميا )1.8%( العام احلالي و1.6 
العام  مليون برميل )1.8%( في 
املقبل، في ح���ني تتوقع وكالة 
الطاقة الدولية أن ينمو الطلب 

من جانب دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية في ش���هر 
مايو بأقوى وتيرة له منذ أكثر 

من سبع سنوات.
 وثاني هذه العوامل، أن أسعار 
النف���ط كانت مدعوم���ة باألداء 
الضعيف لل���دوالر الذي تراجع 
سعر صرفه املرجح باملعامالت 
التجاري���ة بواقع 4% في يوليو 
وبواقع 6% مقاب���ل اليورو، أما 
بالنسبة الى اليورو، فقد حافظ 
سعر اخلام تقريبا على مستواه 
عند 56 يورو للبرميل خالل هذا 

الشهر.
وقد تخطت معظم أس���عار 
العاملية حدود  النفط املرجعية 
80 دوالرا للبرمي���ل ف���ي مطلع 
أغس���طس اجلاري، وبلغ سعر 
مزيج غرب تكس���اس 81 دوالرا 
في 2 أغسطس، بزيادة تقرب من 
9 دوالرات عن أدنى مستوى له 
في مطلع يوليو، في حني ارتفع 
نظيره األوروبي »برنت« مبقدار 
11 دوالرا عن أدنى مس���توى له 

ليصل الى 82 دوالرا.

اش���ار بنك الكويت الوطني 
في موج���زه االقتصادي األخير 
ع���ن تط���ورات اس���عار النفط 
وامليزانية، الى أن أسعار النفط 
سجلت ارتفاعا طفيفا خالل يوليو 
املاضي، بع���د أن كانت حركتها 
تتسم بالضعف في بداية الشهر، 
معوضة بذلك معظم خسارتها 

السابقة.
 وقد بلغ سعر برميل النفط 
اخلام الكويتي 73 دوالرا في نهاية 
يوليو بعد تراجعه ألقل من 68 
دوالرا في بداية الشهر، ومع ذلك، 
التزال هذه األس���عار دون أعلى 
مس���توى لها خالل قرابة عامني 
والبالغ 84 دوالرا الذي سجلته في 
بداية مايو، ورغم بعض التذبذب، 
فقد ظلت األسعار تتأرجح ضمن 
اطار 70 الى 80 دوالرا على مدى 
األشهر التسعة املاضية، مكرسة 
مس���توى 70 دوالرا كحد أدنى 

حاليا. 
أداء  أن  والحظ »الوطن���ي« 
أسعار النفط اخلام اتسم بالقوة 
خالل يوليو املاضي على الرغم 
من املخاوف بشأن تباطؤ التعافي 
الواهن أصال لالقتصاد العاملي، 
ويش���مل ذلك البيانات اخلاصة 
بتراجع اجمال���ي الناجت احمللي 
األميركي في الرب���ع الثاني من 
العام احلالي وتباطؤ النش���اط 
الصناعي الصيني ألدنى مستوى 

له منذ 17 شهرا. 
وفي املقابل، كان هناك عامالن 
معوضان على قدر من األهمية: 
أولهما، أنه على الرغم من املخاوف 
على مس���توى االقتصاد الكلي، 
فقد كان الطلب على النفط قويا 
نسبيا، وقد أظهرت أحدث نشرة 
أصدرتها »مبادرة بيانات النفط 
املشتركة«، وهي هيئة عاملية مت 
تأسيسها لتحسني بيانات القطاع 
النفطي، ارتفاع الطلب على النفط 

.. ويشارك رجال الشرطة 
واإلطفاء مائدة اإلفطار

في إطار التزامه املتواصل جتاه املجتمع ومبناس���بة 
حلول شهر رمضان املبارك، قامت إدارة العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني بتقدمي ومشاركة وجبات اإلفطار مع 
رجال مخفر شرق باإلضافة إلى رجال إطفاء مركز املدينة 

والهاللي، وذلك تقديرا جلهودهم في خدمة الوطن. 
وأشاد مدير العالقات العامة لدى بنك الكويت الوطني 
عبد احملسن محمد الرشيد بدور رجال الشرطة الريادي 
في حماية املجتمع وأهمية ما يقومون به باعتبارهم العني 
الساهرة واحلريصة على حتقيق سيادة القانون ونشر 
الوعي واحلفاظ على أمن املواطن ومنع وقوع اجلرائم 

ومالحقة مرتكبيها.
واشار أيضا الى أهمية دور رجال اإلطفاء في مكافحة 
احلرائق واإلنقاذ ونش���ر التوعية جلميع فئات املجتمع 
في بلدنا احلبيب خاص���ة أنهم يضحون بأرواحهم من 

أجل اآلخرين.
وأوضح أن: »بن���ك الكويت الوطني يهدف من خالل 
هذه النش���اطات إلى تعزيز الروابط بني مختلف فئات 
املجتمع، وإلقاء الضوء على جهود اجلنود املجهولني في 
املجتمع مثل رجال الشرطة واإلطفاء تعبيرا عن تقديرنا 
لهم وجلهودهم«. وأضاف أن »الوطني« أطلق برنامجا 
اجتماعيا حافال باألنشطة اخليرية واإلنسانية خالل الشهر 

الفضيل، التزاما منه بخدمة املجتمع واملواطنني.

)كرم ذياب(العوضي متوسطا فريق عمل »ڤيڤا« عقب إطالق اخلدمة اجلديدة


