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محمد العمر يصافح شمشات عقب إعالن الصفقة

التركي  املالي���ة  أكد وزي���ر 
مهمت شمشات على الدور املهم 
ال���ذي يلعبه بيت  واحلي���وي 
التمويل الكويتي التركي »بيتك 
� تركي���ا« وما ميثله من إضافة 
مهمة لالقتصاد التركي ومساهمته 
بفاعلية في حتقيق احتياجات 
ومطالب شرائح كبيرة ومهمة من 

املتعاملني أفرادا وشركات.
وأوضح شمش���ات في حفل 
أقامه »بيتك � تركيا« لإلعالن عن 
صفقة صكوك لصالح البنك بقيمة 
100 مليون دوالر تنظمها شركة 
بيت السيولة »املنظم الرئيسي« 
اململوكة لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( بالتعاون مع سيتي بنك 
CITI BANK، ان هذه الصفقة تفتح 
نافذة جديدة لألدوات التمويلية 
في س���وق غني ومتنوع يزخر 
بالف���رص وان احلكومة ترحب 
التي متثل  املبادرات  مبثل هذه 
إضافة حقيقية للعمل االقتصادي 
الترك���ي واحدى وس���ائل دعم 
وتنش���يط حركت���ه اآلخذة في 
النمو بفعل العديد من العوامل 

اإليجابية.
وأوضح الوزير في كلمته ان 
»بيتك � تركيا« يتطور بش���كل 
ملحوظ من حيث تفعيل أدوات 
ومنتج���ات جديدة في س���وق 
التموي���ل ومن املتوقع أن تلقى 
رواجا وإقب���اال كبيرين خاصة 
في ظ���ل حرك���ة اقتصادية من 
أبرز مالمحها توجه الش���ركات 
الكبرى للتوسع  واملؤسس���ات 
داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب 
توفير وس���ائل متويل ويتوقع 
أن يكون للصكوك حصة منها، 

الصك���وك التي تعتب���ر البديل 
الشرعي للسندات تكتسب أهمية 
كبيرة ليس فقط للمؤسس���ات 
العاملي���ة لك���ن أيضا  املالي���ة 
للحكومات ونح���ن نعتز بثقة 
عمالئنا فينا وس���نمضي وفق 
خططنا املرسومة للنمو والتوسع 
وحتقيق أفضل العوائد ملساهمينا 

ومستثمرينا.
وقال العمر ان الصكوك ستفيد 
املس���تثمر واالقتص���اد التركي 
التمويل  إلى تدفق  وس���تؤدي 
إلى تركيا من األسواق العاملية، 
حيث تشير التوقعات إلى زيادة 
الطلب من املستثمرين في اخلليج 
ومناطق أخرى من العالم خاصة 
بعد أن يتم التأكيد على الصكوك 
كأداة متويلي���ة وتوفيقه���ا مع 
النظام الضريبي والتش���ريعي 
وهذا م���ا سيس���مح للصكوك 
بالنمو وتغطية مجاالت جديدة 
من األنش���طة وتوفير التمويل 
الالزم لعدد من املشروعات سواء 
الكبيرة أو املتوس���طة احلجم، 
معربا عن تفاؤله بقرب حتقق 
ذلك، مشيرا إلى اجلهود االيجابية 
التي تبذلها شركة بيت السيولة 
التابعة ل� »بيتك«، والتي تؤكد 
كل ي���وم من خ���الل صفقاتها 
ومش���اريعها وقيادتها لتنظيم 
عمليات إص���دار الصكوك قرب 
حتقيق الطموح الذي ينقل هذا 
املنتج الشرعي إلى آفاق أوسع 
خلدمة مزيد من الشرائح شركات 
وحكومات وحتقيق نقلة نوعية 
مهمة وإس���تراتيجية في عمل 
املؤسسات املالية اإلسالمية على 

مستوى العالم.

مش���يرا الى ان االقتصاد بشكل 
عام يس���ير نحو األفضل حيث 
تنخفض معدالت البطالة وتتكامل 
التشريعية والتنظيمية  البيئة 
لتدفع قدما نحو تعزيز جهود 
احلكوم���ة في تنش���يط امللف 

االقتصادي كأولوية وطنية.
من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة »بيت���ك � تركي���ا« محمد 
سليمان العمر ان إعالن إصدار 
هذه الصكوك يؤك���د الثقة في 
التركي وفرص منوه  االقتصاد 
وقدرة »بيتك � تركيا« ومالءته 
وإمكانيات���ه العالي���ة للوف���اء 

النجاحات  بالتزاماته في ظ���ل 
الكبيرة التي يحققها في السوق 
التركي وفي األسواق اخلارجية، 
حيث متت تغطية قيمة الصكوك 
مرة ونصف املرة مبش���اركة 19 
مؤسسة مالية وبنكا من منطقة 
الشرق األوسط واخلليج وأوروبا 
وآسيا وعالوة على هذا التوزيع 
اجلغرافي املتميز للمش���اركني، 
فان الصكوك ومدتها 3 سنوات 
مصنف���ة BBB- من قبل وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني، كما 
سيتم إدراج الصكوك في سوق 
لندن ل���ألوراق املالية. وأضاف 

العمر: اليوم نحقق إجنازا جديدا 
ل�»بيتك � تركيا« والنظام املالي 
التركي، قبل عدة أيام احتفلنا في 
سوق اسطنبول لألوراق املالية 
بإطالق أول صندوق يعمل وفق 
الشريعة لالستثمار في الذهب 
مما مثل قيمة مضافة للس���وق 
وللمستثمرين األتراك، واليوم 
نعلن عن صفقة الصكوك التي 
تبلغ قيمتها 100 مليون دوالر.

إنه���ا تق���دم أداة متويلي���ة 
مبتكرة وجديدة للسوق التركي 
ال���ذي يعتبر من أكبر الكيانات 
االقتصادي���ة ف���ي العال���م، إن 

دمية نسيبة

تيد بريتيعصام جناحي

»الوطني« يحتفل مع عمالء نادي أصدقاء زينة
بالقرقيعان في بروي 23 الجاري باألڤنيوز

»التمويل الخليجي« يخفض خسائره
في النصف األول بنسبة %50

يضفي بنك الكويت الوطني 
على حفل القرقيعان السنوي 
التقليدي نكهة جديدة ومميزة 
له���ذا العام حيث س���يحتفل 
بعمالئ���ه من ن���ادي أصدقاء 
زينة بهذه املناس���بة في محل 
بروي ف���ي األڤنيوز وذلك من 
الساعة التاسعة وحتى العاشرة 
والنصف من مس���اء االثنني 

املوافق 23 اجلاري.
 وقالت مس���ؤولة حساب 
زينة في بنك الكويت الوطني 
دمية نسيبة ان حفل القرقيعان 
س���يتضمن برنامجا ترفيهيا 
حافال بالتسلية واملرح، حيث 
س���يحظى األطف���ال بفرصة 
مشاركة الشخصيتني احملببتني 
زينة وجم���ول في العديد من 
األلعاب واألنشطة املمتعة مثل 
اختيار أفض���ل زي تقليدي، 

التمويل اخلليجي  أعلن بيت 
عن نتائجه املالية لفترة الس����تة 
أشهر املنتهية في 30 يونيو 2010 
والتي حقق البنك خالله����ا تقدما 
ملموس����ا في تنفيذ برنامج����ه 

اإلصالح���ي.
البنك  وأشار بيان صادر عن 
ال����ى أن إجمالي الدخل للفترة قد 
بلغ 25.9 ملي����ون دوالر مقارنة 
مببل����غ 67.9 مليون دوالر خالل 
النص����ف األول من ع����ام 2009، 
وذلك في أعقاب انخفاض الدخل 
املتحقق م����ن اخلدمات املصرفية 

االستثمارية.
وأض����اف البي����ان أن مع����دل 
اخلس����ارة الصافية قد انخفض 
خالل الفترة بنس����بة 50% حيث 
بلغ 47.7 ملي����ون دوالر مقارنة 
بخسارة صافية بقيمة 92.1 مليون 
دوالر خالل النصف األول من عام 

.2009
كم����ا انخفض����ت املصروفات 
بنس����بة 54% حيث بلغت قيمتها 
73.6 مليون دوالر مقارنة بإجمالي 
املصروفات البال����غ 160.1 مليون 
دوالر خالل النص����ف األول م��ن 

عام 2009.
التمويل  وقد واص����ل بي����ت 
اخلليجي تعزيز ميزانيته العمومية 
في إطار برنامجه اإلصالحي فيما 
انخفض إجمالي األصول إلى 1.4 
مليار دوالر كما في 30 يونيو 2010 

مقارنة مببلغ 2.7 مليار دوالر.
كما ف����ي 30 يونيو 2009. كما 
انخفضت املطلوبات من 1.8 مليار 

الرسم على الوجوه ومسابقات 
أخرى، هذا وسيحصل عمالء 
البنك الوطن���ي في هذا اليوم 
على خصومات بقيمة 25% على 
مشترياتهم من بروي، وستجري 
عدة سحوبات صغيرة تتيح 

دوالر إلى 965 مليون دوالر خ���الل 
نف���س الفت���رة.

 وانخفضت مطلوبات التمويل 
بنس����بة 37% حيث بلغت قيمتها 
412 ملي����ون دوالر مقارنة مببلغ 
652.5 ملي����ون دوالر كما في 31 

ديسمبر 2009.
املذكورة، سدد  الفترة  وخالل 
البنك مبلغا بقيمة 200 مليون دوالر 
من تسهيالت املرابحة التمويلية 
البالغ قيمتها 300 مليون دوالر، 
كما أعاد جدولة مبلغ ال� 100 مليون 
دوالر املتبقية ليتم سدادها في 10 

أغسطس 2010.
 وفي أعقاب نهاية الفترة، جنح 
البنك ف����ي التفاوض على البنود 
والشروط اخلاصة بسداد مبلغ ال� 
100 مليون دوالر املتبقية حيث مت 
متديد فترة السداد إلى عامني آخرين 
مع قابلية التمديد لس����نة أخرى 
والتي تص����ل لعام 2013 مبحض 

اختيار بي����ت التمويل اخلليجي 
وبش���روط متوي����ل جي����دة.

  وقال رئي����س مجلس إدارة 
التموي����ل اخلليجي عصام  بيت 
املالية  جناحي »تعكس نتائجنا 
خالل الستة أشهر األولى من العام، 
التقدم الذي حققه البنك في اتخاذ 
خطوات فعالة في تنفيذ برنامجه 
اإلصالحي، وينصب اهتمامنا اآلن 
ف����ي املقام األول على دعم الهيكل 
الرأس����مالي للبنك والعمل على 

تفعيل منوذج العمل اجلديد«.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة ببيت التمويل اخلليجي 
تيد بريتي: إننا نحقق تقدما ملحوظا 
على كافة األصعدة وسنواصل هذا 
التقدم. لقد كان على بيت التمويل 
اخلليجي، مثل أي بنك استثماري 
عاملي آخر، مراجعة منوذج أعمال�ه، 
إدارة مسأل�ة السيولة وإعادة تقييم 

مشاريع�ه االستثماري����ة.

ن���ادي زينة فرصة  ألصدقاء 
الفوز بالعدي���د من اجلوائز، 
عالوة على حصولهم على هدايا 

القرقيعان املخصصة.
جتدر اإلشارة إلى أن نادي 
أصدقاء زينة مخصص لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بني 1 و11 
عاما وهو مصمم بحيث يتيح 
ألولياء أمور األطفال الوسائل 
التي يحتاجونها من  والسبل 
أجل حتقيق أهدافهم االدخارية 

طويلة األمد.
ويعتبر نادي أصدقاء زينة 
أول ناد مصرفي لألطفال في 
الكويت، أسس���ه بنك الكويت 

الوطني عام 1994.
عمالء ه���ذا النادي ميكنهم 
أيضا املشاركة في كل األنشطة 
والعروض التي ينظمها احلساب 

على مدار العام.

واشنطن � رويترز: اتخذت الواليات املتحدة خطوات 
غير مسبوقة في صندوق النقد الدولي في مسعى إلجبار 
أوروبا عل���ى التخلي عن بع���ض نفوذها في املجلس 
التنفيذي للصندوق لصالح االقتصادات الناشئة. وقال 
ديبلوماس���يون من عدة دول أعضاء في الصندوق إن 
الواليات املتحدة التي شعرت بخيبة األمل لرفض أوروبا 
اقتسام املزيد من الصالحيات، رفضت هذا الشهر مساندة 
قرار يبقي على الهيمنة األوروبية على املجلس التنفيذي 

للصندوق الذي يضم 24 عضوا.
وفشلت واشنطن في جهود تبذلها منذ فترة طويلة 
خلفض عدد مقاعد املجلس التنفيذي للصندوق من 24 إلى 
20 في إطار صالحيات أوسع من شأنها أن متنح القوى 
االقتصادي���ة الصاعدة قوال أكبر في قرارات الصندوق 
بصورة تعكس تنامي نفوذه���ا االقتصادي. ورفضت 
أوروبا فكرة التنازل عن تسعة مقاعد تشغلها حاليا في 
املجلس وعبرت اقتصادات ناشئة مثل تركيا عن اهتمامها 
باحلصول على مقعد في املجلس التنفيذي للصندوق. 
وتعكس هيمنة الدول األوروبية والواليات املتحدة على 

الصندوق النظام العامل���ي بعد احلرب العاملية الثانية 
والذي يواجه حتديات مع صعود دول مثل الصني.

واملجلس التنفيذي أحد أهم أجهزة اتخاذ القرارات 
ف���ي الصندوق فقد وافق على قروض طارئة مبليارات 
الدوالرات لدول هزتها األزمة االقتصادية العاملية ويشرف 
على طريقة إدارة الصندوق. وقال املدير الس���ابق في 
املجلس التنفيذي للصندوق دومينيكو لومباردي إن 
اخلطوة األميركية خالل اجتماع املجلس في السادس من 
أغسطس تعكس االحباطات مع أوروبا ليس فقط بسبب 
حوكمة الصندوق، ولك���ن أيضا حول أمور اقتصادية 
أوس���ع. ومن بني هذه القضاي���ا اخلالفات حول قواعد 
السيولة اجلديدة للبنوك العاملية واصرار أوروبا على 
التقشف املالي فيما تؤكد واشنطن على احلاجة الى تأمني 
االنتعاش االقتصادي قبل تطبيق سياس���ات متقشفة. 
ولم يس���بق أن استعرضت الواليات املتحدة عضالتها 

بهذه الطريقة العلنية.
وقال رئيس معهد أوكسفورد للسياسات االقتصادية 
وزميل معهد بروكينجز في واشنطن لومباردي »انها 

خطوة عدوانية تولدت عن إحس���اس قوي باإلحباط 
حيال ما تعتبره الوالي���ات املتحدة عجزا أوروبيا عن 

تعزيز عملية إصالح صندوق النقد الدولي«.
وقال مسؤول كبير في وزارة اخلزانة األميركية إن 
انتخابات املجلس التنفيذي للصندوق فرصة لبلورة 

سبل لتعديل تركيبة املجلس وجعله أكثر متثيال.
وأضاف أن »الوزير تيموثي جايتنر يساند إصالح 
املجلس التنفيذي للصندوق كي يعكس بصورة أفضل 
حقائق االقتص���اد العاملي اليوم ولضمان زيادة متثيل 
األسواق الناشئة والبلدان النامية«. ورأى املسؤول انه 
بعد اخلطوة األميركية الكرة االن في امللعب األوروبي 
خالل املناقش���ات التي يرجح أن يجريها وزراء املالية 
األوروبي���ون خالل اجتماعهم الدوري املقبل. وأش���ار 
مسؤولون أوروبيون إلى رغبتهم في بحث إدخال تغيرات 
على متثيل أوروبا في املجلس التنفيذي للصندوق لكن 
ليس هناك توافق في اآلراء حول سبل تنفيذ ذلك. وقال 
متحدث باسم وزير املالية األملاني فولفجانغ شيوبله 

ان املجلس يجب أن يضم 24 دولة.

س���نغافورة � رويترز: 
ارتفع الذهب في التعامالت 
أم���س ليبق���ى قريب���ا من 
أعلى مس���توى له في شهر 
ونصف الشهر الذي سجله 
السابقة بفعل  في اجللسة 
مخاوف من تفاقم التباطؤ 
الواليات  االقتصادي ف���ي 

املتحدة.
ويتج���ه املعدن النفيس 
إلى تس���جيل أكبر مكاسب 
في 3 أسابيع منذ منتصف 
مايو مع اقبال املستثمرين 
على بيع األسهم والتماس 

األمان في سندات اخلزانة 
األميركية والذهب.

الذهب  وصع���د س���عر 
الفوري 2.05 دوالر  للبيع 
إلى 1232.15 دوالرا لالونصة 
بع���د ان قفز إل���ى 1237.15 
دوالرا يوم اخلميس عندما 
س���جلت الطلبات اجلديدة 
إلعانة البطالة في الواليات 
املتحدة أعلى مستوى لها في 
9 اشهر وتراجع مؤشر قطاع 
التصنيع في واليات الوسط 
الشرقي في أغسطس للمرة 

األولى في أكثر من عام.

وتراجعت العقود اآلجلة 
للذهب األميركي للتسليم في 
ديسمبر 1.1 دوالر الى1234.30 
دوالرا لألوقية بعد أن سجلت 
يوم اخلميس 1239.50 دوالرا 
وهو أعلى مستوى لها منذ 
االول م���ن يوليو. وقفزت 
اسعار الذهب للبيع الفوري 
والعقود اآلجلة األميركية 
إلى مستويات قياسية في 
يوني���و بفعل املخاوف من 
اتس���اع أزم���ة الديون في 
أوروب���ا وتباطؤ االقتصاد 

األميركي.

سورس يشتري
 4% من بورصة مومباي 
مقابل 35 مليون دوالر

مومب��اي � رويت��رز: قالت 
مص��ادر مطلع��ة ل�»رويترز« 
امس ان املستثمر الدولي جورج 
سورس اشترى حصة قدرها 
4% في بورصة مومباي الهندية 

مقابل نحو 35 مليون دوالر.
وأضافت املصادر ان صندوق 
كوانتم إلدارة األصول اململوك 
لسورس اش��ترى احلصة في 
أقدم بورصة لألسهم في آسيا 

من دبي املالية.

الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب 
في 3 أسابيع منذ منتصف مايو

3% النمو المتوقع لالقتصاد األلماني في 2010

اكتشاف بقعة كبيرة من النفط المتسرب 
من بئر »بي پي« في أعماق خليج المكسيك

واشنطن � أ.ف.پ: حدد علماء احمليطات 
وجود بقعة نفطية كبي��رة في أعماق خليج 
املكس��يك من البئر التي تس��تغلها مجموعة 
بريتش بتروليوم، ويشكل تفتتها التدريجي 
في مي��اه البحر خ���طورة عل��ى الن��ظام 

البيئي.
وقال ريتشارد كاميلي، رئيس البعثة العلمية 
ومعد الدراسة التي نش��رتها مجلة ساينس 
العلمية األميركية بتاريخ 20 أغسطس »حددنا 
في يونيو البقعة التي تنتقل ببطء )0.27 كلم 
في الس��اعة( جنوب غرب موقع املنصة التي 

انفجرت«، وغرقت في أبريل املاضي.
وأضاف أنه مت كذلك التعرف على منش��أ 
البقعة ومكوناتها، بعدم��ا كان وجود البقعة 
يعتبر نظريا، وأوض��ح أنها تتألف من خام 

النفط النقي ومكونات نفطية سامة.

وتوقف التسرب من البئر بعدما ضخت 4.9 
ماليني برميل من النفط في اخلليج. ولم يتم 
العثور على القسم األكبر من النفط املتسرب، 
وأفاد الباحثون بان البقعة متتد على 35 كلم، 
وعلى عمق يزيد عن 900 متر، ويبلغ عرضها 

1.9 كلم، وسماكتها 200 متر. 
واليزال العلماء يجهلون كيف وملاذا تكونت 

هذه البقعة.
من جهة أخرى، أعلن املسؤول عن مكافحة 
الكارثة األميرال ثاد آلن اخلميس أن الواليات 
املتحدة أرجأت إلى سبتمبر سد البئر املتسببة 
بالبقعة النفطية في خليج املكس��يك. وتوقع 
آلن ردا على أس��ئلة ش��بكة »سي ان ان« أن 
تتم عملية س��د البئر نهائيا »قرابة األسبوع 
الذي يلي عيد العمل« املصادف هذه السنة في 

السادس من سبتمبر في الواليات املتحدة.

برل����ني � أ.ف.پ: أعلن����ت وزارة املالية أن 
احلكومة األملانية ستراجع توقعات النمو فيها 
لسنة 2010 لرفعها بشكل كبير وذلك غداة نشر 

البنك املركزي توقعات منو بنحو %3.
وأفاد تقرير من وزارة املالية بأن الظروف 
احلالية وعدة مؤشرات ايجابية أدت إلى »حاجة 
واسعة لتصحيح« توقعات النمو في السنة 
اجلارية. وتعود آخر توقعات احلكومة للتنمية 
)+1.4%( الى ابريل، لكن هذه التوقعات عفى 
عليها الزمن بعد ارتفاع الناجت االجمالي احمللي 
بنحو 2.2% في الربع الثاني من السنة بفضل 
الصادرات االملانية التي كانت قياسية في ثالثة 
اش����هر منذ اعادة توحيد البالد قبل عشرين 
سنة. وراهن البنك املركزي اخلميس على منو 

»بنحو 3%« سنة 2010، أكثر تفاؤال من وزير 
االقتصاد راينر برودرلي الذي حتدث عن »منو 
ايكس.ال« )من احلجم الكبير( مؤكدا انه يتوقع 

»اكثر بكثير من %2«.
واكدت الوزارة انه����ا تتوقع طبعا تباطؤ 
حيوية االقتصاد في النصف الثاني من السنة 

مقارنة باجلزء االول.
لكن املؤشرات تدل على »انطالقة جيدة« 
لالقتصاد االملاني في الربع الثالث من السنة. 
واعتبرت الوزارة ان هذه املؤشرات وحتسني 
آفاق دخل االسر بفضل احتواء البطالة )%7.6 
في يوليو( »من ش����أنها ان تدفع الى انتعاش 

االستهالك اخلاص«.
واوضح التقرير ان تقييم احلكومة الفيدرالية 

لالقتصاد الكلي ستتم مراجعته في اكتوبر.
من جهة اخرى، تراجعت حصيلة الضرائب 
في أملانيا خالل ش����هر يوليو املاضي بنسبة 
0.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي 

.2009
وذك����رت وزارة املالي����ة األملانية امس في 
العاصمة برل����ني أن الفترة بني يناير ويوليو 
املاضيني شهدت تراجعا بنسبة 0.9% أيضا في 

حصيلة الضرائب.
وعلى الرغم من انخفاض احلصيلة إال أن 
النتائج جاءت أفضل من التوقعات الس����ابقة 
بتراجع حصيلة الضرائب خلزانة الدولة خالل 
العام احلالي بأكمله بنسبة 2.6% إلى 472.38 

مليار يورو.

ضغط أميركي على أوروبا لمنح بعض صالحياتها 
في »صندوق النقد« إلى االقتصادات الناشئة

تنظمها »بيت السيولة« المملوكة لـ »بيتك« بمشاركة 19 بنكاً والتغطية بلغت مرة ونصف

»بيتك ـ تركيا«: صفقة صكوك بقيمة 100 مليون دوالر

لقطة جماعية لبعض املشاركني في حفل اإلعالن


