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أعلن بنك الدوحة عن أحدث مفاجآته لعام 
2010 مانحا الفرصة لعمالئه للحصول على 
ضعف الراتب ش����هريا وملدة عام. وأوضح 
البنك في بي����ان صحافي انه ميكن جلميع 
العمالء من املواطنني واملقيمني االس����تفادة 
من هذا العرض من خالل حتويل رواتبهم 
الى بنك الدوحة فرع الكويت، والدخول في 
السحب الكبير الذي سيقيمه البنك الختيار 
الفائزين وسعيدي احلظ الذين سيفوزون 
براتب مضاعف ملدة عام. كما مينح العرض 
اجلديد املقدم من بنك الدوحة والذي اطلق 
خصوصا لعمالء فرع الدوحة في الكويت، 
الفرصة حلصول العمالء على بطاقة درمي 
االئتمانية مجانا وملدى احلياة، باإلضافة الى 
فتح حسابات دون حد أدنى ودون رسوم. 
باإلضافة الى ذلك ميكن لعمالء البنك اجلدد 
االستفادة من عروض القروض املميزة التي 

مينحها البنك عند حتويل حس����اب البنك وذلك مبزايا ائتمانية مميزة، 
فض����ال عن املميزات األخرى التي مينحها البنك. وحول العرض اجلديد 
قال املدير االقليمي لفرع بنك الدوحة في الكويت احمد يوسف املهزع انه 
يأتي متاش����يا مع استراتيجية البنك من اجل تعزيز تواجده احمللي في 
الكوي����ت، مبينا انه »منذ افتتاح فرعنا في الكويت قمنا بطرح باقة من 
املنتجات والعروض املميزة والسخية والتي القت القبول الشديد ومنها 
السحوبات الشهرية، وسحب »مليونير الدوحة«، باإلضافة الى فرصة 
الفوز بالذهب في برنامج »الدوحة الذهبي«، وكذلك حس����ابات الودائع، 

والودائع ذات الفائدة املدفوعة مقدما إضافة 
الى البطاقات االئتمانية Dream Card. وأضاف: 
 »2X الي����وم نطرح حملتنا اجلديدة »راتبك
والتي من خاللها ميكن للعميل ببساطة ان 
يحصل على فرصة للفوز مبا يعادل راتبه 
مجانا وملدة سنة كاملة. وحول الهدف من 
اطالق احلملة اجلديدة لبنك الدوحة للعام 
2011/2010 أكد بنك الدوحة ان هذه احلملة 
تأتي تقديرا جلميع العمالء، وخاصة العمالء 
اجلدد الذين دخلوا حديثا الى سوق العمل 
حيث س����يقوم بنك الدوحة بتقدمي عرض 
ممي����ز جدا يبدأ بالفوز بضعف الراتب ملدة 
سنة كاملة، إضافة الى بطاقة ائتمانية مجانا 
ومعفاة من االشتراك السنوي ملدى احلياة 
م����ع الكثير من املزايا االس����تثنائية والتي 
جتعل العميل دائما مميزا. وأش����ار البنك 
الى ان حساب الراتب املقدم جاء بعد دراسة 
مستفيضة لسوق الكويت مت من خاللها معرفة ما يحتاجه العميل فعال 
وما يتوقعه من حسابه املصرفي، وعليه جاءت حملة بنك الدوحة )راتبك 
2X( لتغطي وتلبي توقعات العمالء، حيث يستطيع اآلن أي عميل وبكل 
يسر وس����هولة ان يحول راتبه على بنك الدوحة ويحصل على فرصة 
الفوز بضعف الراتب ملدة س����نة كاملة ويستمتع كذلك مبزايا اخلدمات 
املصرفية العالية اجلودة والتي تش����مل بطاقة الصراف اآللي السوداء 
ذات الشكل الشفاف مدعمة بش����ريحة EMV عالية األمان واملقبولة في 

جميع البنوك واحملالت التجارية محليا وعامليا.

عمر راشد
اك���د مدير العالق���ات العامة 
واالتصال في شركة »ڤيڤا« عمر 
احلوطي ان الشركة ستسعى خالل 
املرحلة املقبلة الى التركيز على 
 Small to« تطوير وحتسني برنامج
Big« من خالل تسليط الضوء على 
اكثر  اجلانب االكادميي ليصبح 

مرونة ومالئمة للمشتركني.
وق���ال احلوطي ان تدش���ني 
الش���ركة للمرحل���ة الثانية من 
الذي  الكبير  البرنامج والنجاح 
حققت���ه يأتي في اط���ار خطتها 
املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 
والتي تس���عى من خاللها لدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
والذي يقدم لهم على ايدي خبراء 
ومتخصص���ني اح���دث الطرق 
والوسائل واخلطط املتبعة لتطوير 
املشاريع واجناحها. وبني احلوطي 
انه بعد بحث معمق وش���امل مت 

أداء جيد لألسواق األميركية

عماد جواد بوخمسني

أحمد املهزع

تأجيل عمومية الخطوط الوطنية لعدم اكتمال النصاب

الكويت تتصدر األداء الجيد ألسواق األسهم الخليجية في الربع الثالث

بوخمسين: ضرورة إنشاء اتحاد لشركات الطيران لتنظيم سوق السفر

»الوطني«: أزمة الدين األوروبي باتت ذكرى بعيدة

أحمد يوسف
طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الوطنية عماد جواد بوخمسني بضرورة إنشاء 
احتاد لشركات الطيران لتنظيم سوق السفر ولضمان 

عدم حرق األسعار من قبل بعض الشركات.
وقال بوخمسني عقب تأجيل اجلمعية العمومية 
العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي 
بلغ 38% أمس ان مجلس إدارة اخلطوط الوطنية اعتمد 
إستراتيجية مرنة للشركة تتطلب احلفاظ على أرقى 
مستوى من تقدمي اخلدمات على طائراتنا، وأنه رغم 
التحديات الكبيرة التي تواجهه شركات الطيران، اال 

ان هناك ضوء في نهاية النفق. 
وكش���ف عن عدد من االجتماعات ضمت شركات 
الطيران العاملة في السوق احمللي بهدف إعادة تنظيم 
الس��وق ومنع املضاربات على أسعار التذاكر، إال أن هذه 

االجتماع���ات رغ��م تواصلها لم تسف�ر عن ش�يء.
وذكر ان اخلسائر التي حققتها الشركة جاءت نتيجة 
حلرق األسعار التي تتبعه بعض الشركات، وأعرب 
عن أملة في حتسن سوق الس���فر عبر التعاون مع 
جميع اجلهات باإلضافة الى ان إنشاء احتاد لشركات 
الطيران على غرار احتاد الفنادق للمساعدة في استقرار 

وتنظيم سوق السفر.
وقال ان اخلطوط الوطني���ة لديها من اإليرادات 
التشغيلية ما يدعم اس���تمرار نشاطها، مؤكدا على 

في الوجه���ات التي حتط عليها، مش���يرا الى الدعم 
الذي تقدمه دول مجلس التعاون اخلليجي لشركاتها 

باستثناء الكويت.
وذكر ان ش���ركات الطيران اخلاصة لن يستطيع 
االستمرار دون تشجيع من قبل الدولة، مشيرا الى ان 
اخلطوط الوطنية برزت خالل الفترة املاضية وأخذت 

مكانتها، دون اي تشجيع يذكر.
وأش���ار الى أن خصخص���ة »الكويتية« ودخول 
مستثمر جديد سيدعم سوق النقل في الكويت، باعتبار 
انها ستدار بعقلية القطاع اخلاص الذي يهدف الى الربح، 

األمر الذي سيمنع عملية حرق األسعار احلالية.
وقال ان عدم تعاون شركات الطيران العاملة في 
الس���وق احمللي يزيد من التحديات التي تعوق منو 

قطاع الطيران بالصورة املأمولة.
ولفت الى أن اتفاقيات إدارة الطيران املدني تسمح 
جلميع ش���ركات الطيران العاملية باالستحواذ على 
حصص من السوق احمللي، وهو األمر الذي يؤثر على 
حصص ش���ركات الطيران احمللية. وكانت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة قد تأجلت الى حني اكتمال 
النصاب، وتضمن جدول األعمال املوافقة على إصدار 
سندات بالدينار مبا ال يتجاوز احلد األقصى املصرح به، 
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد مدة السندات وقيمتها 
االسمية وسعر الفائدة وباقي الشروط واألحكام سواء 

داخل او خارج الكويت.

استمرار دعم الش���ركة للمحافظة على املكانة التي 
حققتها خالل الفترة املاضية.

وأكد ان الكثي���ر من دول العالم تدعم ش���ركات 
الطي���ران العاملة لديها، لقيامه���ا برفع أعالم دولها 

من خالل حملة »راتبك 2X« التي تؤهل للسحب الكبير عند تحويل حساب الراتب لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الحوطي: »ڤيڤا« تدشن المرحلة الثانية
»Small to Big« من برنامج 

»بنك الدوحة« يمنح عمالءه فرصة مضاعفة الراتب لمدة عام

االتفاق على اطالق املرحلة الثانية 
 King's College من البرنامج في
London واملصنف���ة رقم 22 بني 

افضل اجلامعات املتخصصة في 
ادارة االعمال ف���ي العالم والتي 
توفر للمشتركني منهجا تعليميا 

ق���ادرا على اجناح املش���روعات 
وجعلها منافسا حقيقيا في السوق 

العاملي.

ق���ال بن���ك 
الكويت الوطني 
ف���ي موج���زه 
ي  د قتص���ا ال ا
حول مناخ االقتصاد الدولي، انه 
مع بداية الربع األخير من العام 
احلال���ي فإن مؤش���ر داو جونز 
للشركات الصناعية يتأرجح فوق 
مس���توى 10500 نقطة، أي أعلى 
بعض الشيء من املستوى الذي 

بدأ عند مطلع العام.
وأشار »الوطني« الى عدة عوامل 
تقف وراء هذه العودة إلى املربع 
األول، تتمثل في تقلب األسواق 
وحص���ول العديد من التطورات 
وانعكاس املسارات، الفتا الى أن 
 � اليوناني  السيادي  الدين  أزمة 
األوروبي تبدو اآلن ذكرى بعيدة 
رغم أن معظ���م اآلراء قد توافق 
على أن املخاوف املتعلقة بالديون، 
والتي حتيط باالقتصادات الغربية 
املتقدمة بالدرجة األولى، لن تتبدد 
في املدى القريب، حيث اتصفت 
سياسة مجلس االحتياط الفيدرالي 

بالتغير.
والحظ »الوطن���ي« ان بلوغ 
مؤشر داو مستوى 10500 نقطة، 
يخفي حقيقة أنه ارتفع إلى مستوى 
11200 نقطة في وقت سابق )إبريل 
املاضي(، لينخفض إلى نحو 9600 
نقطة قب���ل التعافي، ومنذ بداية 
العام احلالي وحتى اآلن، يالحظ 
أن أداء األسواق الناشئة جتاوز 
التوقعات، مرتفعا بواقع 8.1% في 
املتوسط مقارنة ب� 1.5% لألسواق 

.)MSCI العاملية )مؤشر
أزمات  وإلى جانب سلس���لة 
الدي���ون الدوري���ة التي عصفت 
بالي���ورو في مطل���ع العام، فقد 
كان احملرك وراء التقلبات احلادة 
الركود في  املخاوف من جت���دد 
الذي يعد  االقتصاد األميرك���ي، 
األكبر في العالم، وبالعودة بضعة 
شهور إلى الوراء، فقد كان االعتقاد 
الس���ائد يرجح تعافي االقتصاد 
األميركي بصورة أقوى نس���بيا 
مقارنة بأوروبا، التي كانت أيضا 

الفيدرالي،  مجلس االحتياط���ي 
كما تراجع العائد على س���ندات 
اخلزانة األميركية ألجل 10 سنوات 
من معدله البالغ 4% كما كان في 
ابريل املاضي إلى مستوى متدن 

يبلغ %2.5.
وقد تراجعت التوقعات بشأن 
معدل التضخم في الواليات املتحدة 
إلى 1.7%، وتبرز حاليا تساؤالت 
في شأن فاعلية احملفزات املالية 
املناخ احلالي،  والنقدية في ظل 
في الوقت الذي يحتدم فيه اجلدل 
األكادميي والسياسي بينما تستعد 
الواليات املتحدة إلجراء انتخابات 
مهمة للكونغرس في مطلع نوفمبر 
املقبل، ومن شأن نتائج االنتخابات 
أن تبدد بعضا من الغموض الذي 
يحيط بالسياسات املنتهجة )مثل 
السياسة الضريبية على سبيل 
املثال(، غير أنه ميكن لها أن تدفع 
باجت���اه إعادة صياغ���ة النقاش 
الدولي حول العديد من القضايا 
االقتصادية، لكنها قد ترغم أيضا 
الالعبني الرئيسيني في الواليات 

املتحدة على تغيير آرائهم.
كم���ا أن مجل���س االحتياطي 
الفيدرالي سيضطر لإلنصات ملا 
س���تقوله هذه النتائج، صحيح 
أن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
مس���تقل نوعا ما، لكنه سيعمد 
بالتأكيد إلى استخالص النتائج 

التي ستفرزها االنتخابات.
والحظ »الوطني« أن أسواق 
األسهم اخلليجية شهدت حتسنا 
في أدائه���ا عن الربع الس���ابق، 
الكويت، وقد أدت هذه  والسيما 
التطورات العاملية إلى ثبات أسعار 
النفط قرب 75 دوالرا للبرميل، 
وهو املس���توى الذي ينبغي لها 
أن حتاف���ظ عليه ما ل���م يتخذ 
االقتصاد العاملي مس���ارا مغايرا 
بش���كل مفاجئ، وفي حال عدم 
حصول تدهور مالي/ اقتصادي 
حاد على مس���توى العالم، فإن 
املنطقة ستبقى في وضع مريح 
يستند إلى مقومات ودعائم قوية 

ودعم حكومي.

تصارع في حين���ه املخاوف من 
انهيار اليورو ومن أن يؤدي خفض 
إلى إضعاف  اإلنفاق احلكوم���ي 
اقتصاداتها بص���ورة أكبر وكما 
جرت علي���ه العادة في مثل هذه 
األحوال، فقد بلغت املشاعر في ذلك 
االجتاه حدا مبالغا فيه، وظهرت 
أداء  بيانات تش���ير إلى حتسن 
أوروبا في الوقت الذي كانت فيه 
الواليات املتحدة تعاني من خطر 
جتدد الركود، وقد تراجعت هذه 

املخاوف إلى حد ما بعد ذلك.
البيانات  وأظه���رت بع���ض 
الناجت احمللي  الرئيسية ان منو 
اإلجمالي للواليات املتحدة خالل 
العام احلالي  الثاني م���ن  الربع 
جرى تخفيضه من 2.4% إلى %1.7، 
فيما منا الناجت احمللي اإلجمالي 
األوروبي بواقع 1% في الربع الثاني 
بفع���ل األداء القوي غير املتوقع 
لالقتص���اد األملان���ي )+ %2.2(، 
وقد عكست هذه البيانات أدوار 
كل من الواليات املتحدة وأوروبا 
في الوقت ال���ذي تضاعفت فيه 
مخاوف الوالي���ات املتحدة على 
ضوء ضع���ف بيانات التوظيف 

في أغسطس املاضي، وكان على 
األسواق واليورو أن يتكيفا مع 
هذا الوضع حيث عزز اليورو من 
مكاسبه متجاوزا بذلك 1.35 دوالر 
نتيجة حديث مجلس االحتياط 
الفيدرالي عن إجراءات حتفيزية 

إضافية.
وف���ي الوق���ت ال���ذي التزال 
االقتصادات املتطورة تعاني من 
معدالت بطالة تق���رب من %10، 
أظهرت بيانات أغسطس املاضي 
أن سوق العمل األميركي أضاف 
قرابة 66 ألف فرصة عمل جديدة 
في املتوسط )متوسط ثالثة أشهر، 
ومع اس���تثناء العمال���ة املؤقتة 
املرتبط���ة باإلحصاءات الدورية 
التي جتريها السلطات الرسمية، 
منخفض���ا من 143 ألفا في إبريل 
2010 في وقت كان يعتقد فيه أن 

سوق العمل يتحسن.
والح���ظ »الوطني« أن معدل 
التوظيف هذا يشكل الداللة األهم 
على أن انتعاش االقتصاد األميركي 
لن يكون كبيرا في النصف الثاني 
من العام احلالي، مما سيؤثر أيضا 
على أوروبا، فاملفاجأة اإليجابية 

التي ش���هدتها أوروبا في الربع 
الثاني من غير املرجح أن تستمر، 
حيث س���تطرح هناك، وبصورة 
أكبر من الواليات املتحدة، حزم 

التقشف وحوافز أقل.
ورجح »الوطني«، بناء على 
ذلك، أال يكون هناك ركود جديد، 
لكن بعض اآلالم مازالت تنتظر في 
النصف الثاني من العام احلالي 
والع���ام املقبل، إال أن الوضع لن 
يكون س���يئا كم���ا كان عليه في 
العام 2009، ول���ن يحمل أرقاما 
سلبية للناجت احمللي اإلجمالي، 
التوظيف، فقد  لكن فيما يخص 
املواطنني برائحة  يش���عر عامة 

الركود ومذاقه.
وقد أضاف مجلس االحتياطي 
الفيدرالي مخاوفه على هذا الركام 
في ظل هذه األجواء، معلنا بكل 
وض���وح أنه ميك���ن إعادة طرح 
إذا  الكمية  التحفيزية  اإلجراءات 
تعث���ر االقتص���اد و/ أو تواصل 
تراجع مستويات األسعار، وقد 
بلغ معدل التضخم األساسي نحو 
1.0% في الواليات املتحدة، وهو 
أدنى من احل���د املقبول به لدى 

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن رعايته املاس���ية مللتقى 
الكويت املال���ي الثاني الذي 
يقام حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم���د، يومي 31 أكتوبر و1 
نوفمبر 2010، والذي تنظمه 
مجموعة االقتصاد واألعمال 
الكويت  بالتعاون م���ع بنك 
املركزي. وفي هذا اخلصوص، 
قالت املدير التنفيذي إلدارة 
العالقات العامة واإلعالن في 
بنك الكوي���ت الوطني منال 
ف���ي تصريح  فيصل املطر، 
صحافي، إن هذه الرعاية تأتي 
في ظل اهتمام البنك برعاية 
جميع الفعاليات االقتصادية 
في الب���الد، خاصة تلك التي 
يرعاها بنك الكويت املركزي 
والتي تس���لط الضوء على 
القضايا املهمة محليا وإقليميا. 
وأضافت ان امللتقى سيناقش 
أه���م املوضوعات  عددا من 
ذات العالقة بالتحديات التي 
تواجهها االقتصادات العربية، 
املالية  من تداعي���ات األزمة 
االقتصادية وعناوين املرحلة 
املقبلة بالنسبة القتصادات 
املنطق���ة العربي���ة، وجهود 
إصالح النظام املالي الدولي، 
الرقابية  البيئ���ة  ومالم���ح 
والقيود اجلديدة على الصناعة 
املالية، وتقييم أداء أس���واق 
العربية وسبل تطوير  املال 
مس���اهمتها ف���ي االقتصاد، 
الت���ي تواجه  والتحدي���ات 
املصارف العربية في املرحلة 
املقبلة، واجتاهات االستثمار 

في البلدان العربية.
امللتقى  ويشارك في هذا 
امل���ال  العدي���د م���ن وزراء 
الع���رب ومحافظو املصارف 

فضال عن اخلبراء في املنطقة. 
ويكتسب امللتقى أهمية خاصة 
كونه ينعقد في وقت تواجه 
في���ه الصناع���ة املصرفية 
العربية حتديات غير مسبوقة 
فرضتها األزمة االقتصادية 
واملالي���ة العاملي���ة، ويطرح 
امللتقى مجموعة من العناوين 
الرئيس���ية أهمها إعادة بناء 
املس���تقبل في ضوء دروس 
األزمة، واالقتصادات العربية 
ف���ي مرحلة ما بع���د األزمة، 
الرقابي اجلديد  والنم���وذج 
والدور املتوقع من املصارف 
املركزية، كما يلقي الضوء على 
حتديات املصارف العربية في 
ظل تباطؤ النمو االقتصادي 
وشح السيولة وتراجع نوعية 
التمويل  األصول، وفج���وة 
وانعكاس���اتها عل���ى حركة 

املشاريع واألعمال.

املركزية والقيادات التنفيذية 
والكوادر القيادية في معظم 
البنوك واملؤسس���ات املالية 
واالستثمارية واالقتصادية 
في العال���م العربي ومديرو 
املصارف الدولية الناشطة في 
املنطقة واملصارف اإلسالمية 

منال املطر

..والبنك راع ماسي لملتقى الكويت المالي الثاني تقرير

)قاسم باشا(عماد جواد بوخمسني متحدثا للصحافيني

)سعد هنداوي(عمر احلوطي خالل املؤمتر الصحافي


