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 «الوطنية لالتصاالت» تمنح عميلتها رلى نعيم 

سيارة بي ام دبليو خالل السحب الشهري
 

 توقع تقرير اقتصادي أن يصل الناجت احمللي 
اإلجمالي في منطقة اخلليج إلى تريليون دوالر 
بنهاية عام ٢٠١٠، ويرتفع بنســــبة ٥٫١٪ ليصل 
إلى ١٫١ تريليون دوالر في ٢٠١١، حسبما ذكرت 
صحيفة «البيان» اإلماراتية.وأشار التقرير الصادر 
عن بنك «إتش.إس.بي.سي» الذي تناول توقعات 
األداء االقتصادي العاملي خالل الربع األخير من 
٢٠١٠، إلى أن منطقة الشرق األوسط بشكل عام 
بدأت تدخل في مرحلة النمو من جديد بعد مرور 
عامني على األزمــــة املالية العاملية.لكن التقرير 
توقــــع أن يختلف األداء االقتصادي في املنطقة 
خالل الدورة اجلديدة من النمو بشكل جوهري 
عن النمو الذي شــــهدته دول الشــــرق األوسط 
فــــي الفترة من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٨.وأوضح أن هذا 
االختالف يتركز في أن توقعات النمو ستكون 
متوسطة في حدود ٥٪ سنويا، مقارنة مبعدالت 
النمــــو التي جتاوزت ١٠٪ ســــنويا خالل دورة 
النمو الســــابقة.واعتبر البنك أن هذه املعدالت 
للنمو متوسطة مقارنة باملعدالت التي شهدتها 
املنطقة قبل األزمة املالية العاملية أو حتى مقارنة 
مبعدالت منو تصل إلــــى ٩٪ في الصني، لكنها 

أفضــــل كثيرا من معدالت النمــــو املتوقعة في 
الواليات املتحــــدة وأوروبا.ويرى بنك «إتش.

إس.بي.سي» أن استقرار أسعار النفط فوق ٧٠ 
دوالرا للبرميل خالل العام احلالي يدعم النمو 
االقتصــــادي في منطقة اخلليج، كما أن القطاع 
غير النفطي يشهد مؤشرات منو جيدة.وتوقع 
أن تستمر أسعار النفط عند مستويات مريحة 
بالنسبة لدول اخلليج بفضل الطلب من منطقة 
آسيا التي تشــــهد معدالت منو مرتفعة، كما أن 
الطلب الداخلي في منطقة الشرق األوسط بشكل 
عام يدفع إلى منو القطاعات غير النفطية وحركة 
التجارة بني دول املنطقة.وأشار التقرير إلى أن 
حركة اإلنفاق احلكومي في منطقة اخلليج مازالت 
مستمرة رغم األزمة، وهذا واضح في استمرار 
اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية واملشاريع 
الصناعية.وذكر أن إجمالي قيمة هذه املشاريع 
التي مازالت حتت اإلنشــــاء خالل العام احلالي 
يصل إلى ١٫٢ تريليون دوالر، وأن وتيرة توقيع 
عقود إلنشاء مشاريع البنية التحتية واملشاريع 
الصناعية في املنطقــــة ارتفعت خالل النصف 

الثاني من العام ٢٠١٠. 

 «الوطني» ينظم حملة لتنظيف شواطئ الكويت

 أجرت الوطنيــــة لالتصاالت 
سحبها الشهري  السابع مباشرة 
علــــى تلفزيون الــــراي من خالل 
برنامــــج «رايكم شــــباب» والذي 
يعــــرض على قناة الــــراي يوميا 
التجارة  بحضور ممثلــــي وزارة 
الوطنية  ومحمد املطر ممثال عن 
لالتصاالت. وقد نال اجلائزة األولى 
العميل رلــــى ابراهيم نعيم وهي 
عبارة عن سيارة بي ام دبليو من 
طــــراز عام ٢٠١١، بينما فاز ٩٩ من 
عمالء الوطنية بجوائز اخرى قيمة 

منها اجهزة نقال.
  وتهنئ الوطنية جميع عمالئها 
الفائزين مبناسبة فوزهم وتشاركهم 

فرحة الفوز وفرحة عيد األضحى، 
وتعدهم باالســــتمرار في مكافأة 
اجلميــــع وتفتح املجــــال امامهن 
لفرصة أكيدة للربح عبر املشاركة 
في الســــحب وزيــــادة حظوظهم 
بالفوز مــــن خالل اســــتخدامهم 
املستمر خلدمات الوطنية وحول 
ذلك، حتدثــــت رهام العيار، مدير 
اول الدارة االتصاالت في الوطنية 
في معــــرض تهنئتهــــا للفائزين 
احملظوظني قائلة: «سنستمر في 
اعطــــاء العمالء املزيد من الفرص 

ليكونوا الفائزيــــن مع الوطنية. 
مع خمسة سحوبات اخرى قادمة 
واملزيد من الفرص ملزيد من العمالء 
للفوز بجوائز قيمة كما اننا سنقدم 
ايضا حمــــالت ترويجية مختلفة 

ومبتكرة في املستقبل».
  واضــــاف ايضا: «ســــنواصل 
رحلتنا مع عمالئنا ونضمن توفير 
كل ما يستحقونه كرمز شكر لهم 

على والئهم للوطنية».
  وجتدر اإلشارة إلى أن الشركة 
قد اطلقت مؤخرا برنامج مكافآت 

الوطنيــــة والذي يحــــوي مئات 
املفاجــــآت لعمالئها عــــن طريق 
التسجيل املجاني من خالل املوقع 
 ،Wataniya/rewards.com اإللكتروني
كما تستمر في سحوبات الوطنية 
الشهرية ومنذ انطالقتها، لتشهد 
النظيــــر، وتعد  جناحــــا منقطع 
الشركة باملزيد من اجلوائز  القيمة 
واملميزة في االشهر اخلمسة املقبلة، 
حصريا لعمالئها، وما عليهم في 
ذلك سوى استخدام خدمات الشركة 

واالستفادة من عروضها. 

 رلى نعيم

 حمد املطر وممثلو وزارة التجارة عقب إعالن الفائز على قناة الراي 

 قطر تعتزم شراء فنادق «مايبورن» البريطانية بمليار إسترليني
 .. وتضع شروطًا لالستثمار 

في «أريفا» الفرنسية
 أفادت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية 
بأن جهاز قطر لالستثمار وهو صندوق 
ــتثمر في زيادة  الثروة قال انه لن يس
رأسمال مجموعة أريفا النووية الفرنسية 
إال إذا كان بإمكانه حتويل هذا االستثمار 

الى قطاع التعدين التابع للمجموعة.
ــتثمار  ــري جهاز قطر لالس   ويج
ــية  ــركة املرافق الفرنس الى جانب ش
(أي دي إف) ومجموعة ميتسوبيشي 
ــات الثقيلة اليابانية محادثات  للصناع
ــتثمار بني ١٫٥ مليار و٣ مليارات  الس
ــاران و٤٫١ مليارات دوالر)  يورو (ملي
في «أريفا» ملساعدتها في متويل خطط 

التوسع العاملي.
  وقالت الصحيفة ان اجلهاز القطري 
ــية التي تقود  ــغ احلكومة الفرنس أبل
احملادثات بأنه لن يستثمر في األنشطة 
النووية لـ «أريفا» اال اذا كان يستطيع 
في وقت الحق االستثمار في أنشطة 

املجموعة للتنقيب عن اليورانيوم.
  وقال مصدر مقرب من املفاوضات 
ــركة  ــتثمار في الش «ال يريدون االس
ــوا على تأكيدات من  األم إال إذا حصل
الدولة انهم ميكنهم حتويل بعض أو كل 

مساهمتهم الى شعبة التعدين».
ــة ان جهاز قطر    وذكرت الصحيف
لالستثمار يعتبر حتى اآلن أقوى مرشح 
لالستثمار في «أريفا» ومن املتوقع ان 

يحصل على حصة ١٠٪. 

 ٤١٫٦ مليار درهم األرباح المحتجزة 
لدى ٢٠ بنكًا مدرجة في أبوظبي ودبي

 ارتفع حجم األرباح احملتجزة في البنوك العشرين 
املدرجة في سوقي ابوظبي ودبي حتى نهاية الربع 
ــث إلى نحو ٤١٫٦ مليار درهم، مقارنة بحوالي  الثال
ــبة زيادة  ٣٤ مليار درهم نهاية العام املاضي، بنس

تشكل ٢٣٪.
ــبب  ــرت صحيفة «اخلليج» اإلماراتية أن س   ذك
ــذه األرباح في جميع  ــاع جاء نتيجة منو ه االرتف
ــعة املاضية، فيما عدا  ــهر التس البنوك خالل األش
بنك ابوظبي التجاري الذي انخفض إجمالي أرباحه 
احملتجزة إلى ١٫٢ مليار درهم، مقابل ١٫٤ مليار نهاية 

عام ٢٠٠٩.
ــزة املدرجة في  ــر قيمة األرباح احملتج   وال تعب
ــيولة التي  ــة العامة عن كمية النقود أو الس املوازن
متلكها الشركة بالضرورة، حيث ان الشركة لديها 
دائما مشاريع جديدة وتوسيعا ملشاريعها القدمية، ما 
يعني أنها بحاجة لتمويل أعمالها عن طريق األرباح 

احملتجزة كمصدر متويل عدمي الكلفة.
  واستحوذت البنوك املدرجة في سوق ابوظبي 
على حوالي ٦٠٪ من إجمالي األرباح احملتجزة في 
البنوك العشرين املدرجة بالسوقني بنحو ٢٤ مليار 

درهم.
  وجاء في مقدمة هذه البنوك من حيث قيمة هذه 
األرباح لديها، بنك اخلليج األول بقيمة ٩ مليارات 
درهم، ثم بنك االحتاد الوطني بقيمة ٤٫٩ مليارات 
ــك ابوظبي الوطني بقيمة ٣٫٥ مليارات  درهم، وبن

درهم.
  فيما كانت أكبر األرباح احملتجزة لدى بنوك سوق 
دبي لدى بنك املشرق بقيمة ٩ مليارات درهم، وبنك 

اإلمارات دبي الوطني ٦٫٦ مليارات درهم. 

 تريليون دوالر الناتج المحلي اإلجمالي بالخليج

 جانب من أعضاء حملة «الوطني» لتنظيف الشواطئ 

 نظم بنك الكويت الوطني مؤخرا حملة 
خاصة لتنظيف وحماية شـــواطئ الكويت 
في إطار برنامج بيئي متكامل يتبناه البنك 
حلماية البيئة واحلفاظ عليها وتعزيز الوعي 
البيئي بني موظفي البنك واملواطنني بجميع 
شرائحهم. وشملت اجلولة البيئية اخلاصة 
مجموعة كبيرة من موظفي البنك الوطني 
واملتطوعني املهتمني بحماية البيئة واستمرت 

ليوم كامل قام خالله موظفو البنك بجهود 
مضنية لتنظيف الشواطئ وجمع املخلفات 
واملواد الضارة وبقايا الطعام. وقال مسؤول 
العالقات العامة فـــي بنك الكويت الوطني 
طالل عادل التركي ان تنظيف الشـــواطئ 
وحملة التوعية البيئية التي يطلقها البنك 
سنويا تأتي في إطار املسؤولية االجتماعية 
التي يضعها بنك الكويت الوطني في مقدمة 

اهتماماته، والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من 
ثقافة البنك.وأشـــار إلى أن البنك الوطني 
يســـعى دوما إلى تعزيز دوره االجتماعي 
والعمل يدا بيد مع القطاعات املختلفة للدولة 
للنهوض مبسؤولياته حيال املجتمع والتفاعل 
مع قضاياه احليوية، وخاصة في مجال البيئة 
وحمايتها، وهي قضية باتت تستقطب اهتماما 

متزايدا على الصعيد الوطني. 

 مجموعة فنادق «مايبورن»  

 جترى محادثات في الوقت الراهن بني 
«قطــــر القابضة» املالكة لسلســــلة متاجر 
هارودز الشهيرة واملسؤولني في مجموعة 
«مايبورن» الفندقية الشــــهيرة في اململكة 
املتحدة من أجل شراء سلسلة الفنادق التي 
تدير فنادق كالردج وباركلي وكونوت، في 
صفقة يتوقع أن تبلغ قيمتها مليار جنيه 
إســــترليني وذلك وفق ما ذكرته صحيفة 
«الشــــرق» القطرية نقال عن «الديلي ميل» 
البريطانية.وأكدت الصحيفة أن قطر تخطط 
لزيادة أصولها فــــي اململكة املتحدة ودعم 
محافظها االستثمارية بهذه الصفقة الكبيرة، 
مشيرة إلى أنه في حال إمتام الصفقة واإلعالن 
عنها، فإنه سيحقق مكاسب كبيرة للجانبني 

القطري والبريطاني.وقالت «الديلي ميل»: 
«إن قطر القابضة استعانت مبجموعة دي.تي.

زد لالستشارات العاملية لتكون الوصي لها 
في هذه الصفقة، ودعم احملادثات بني مجلس 
إدارة املجموعة الفندقية البريطانية الشهيرة 

واملسؤولني املعنيني في قطر».
  وأضافت: «إنه بغض النظر عن املوقف 
املالي، فإن قطر يتعني عليها االنتظار حتى 
يتم الوفاء بالتزامات مايبورن من الديون 
املســــتحقة حتى يتم اســــتكمال مباحثات 
الصفقة».وتــــرى الصحيفــــة أن هناك نية 
داخل املجموعة الفندقية البريطانية باالتفاق 
مع قطر لتعزيز هذه اخلطط التوســــعية، 
خصوصا أن مصــــادر بريطانية أكدت أن 

هذه التكهنات تأتي ضمن اخلطط التوسعية 
للمجموعة خارج اململكة املتحدة والتي ترمي 
إلى إدارة وتشــــغيل ما بني ١٥ و ٢٠ فندقا 

خالل السنوات الثالث املقبلة.
  وذكرت «الشرق» أن «مايبورن» تعتبر 
من أحدث املجموعات الفندقية في اململكة 
املتحدة التي مت تأسيسها في البالد، ومتلك 
املجموعة حاليا وتدير فنادق كالردج وباركلي 

وكونوت في لندن.
  واضافــــت أن تأسيســــها كان بدعم من 
البنوك االيرلندية، وأنها قد جمدت محادثاتها 
مع مجموعة من جهات اإلقراض بدويتشه 
بنك األملاني إلعادة متويل ٦٥٠ مليون جنيه 

إسترليني من الديون. 


