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 عبداهللا بن حمد العطية يفتتح املقر الدائم ملنتدى الدول املصدرة للغاز

 أحمد مطلق السهو يتسلم جائزته من ليلى املختار بدرية حمد النخيالن ونورة عبدالصمد إسماعيل تتسلمان جائزتيهما من ليلى املختار

ipad الوطني» يكافئ ٧ من عمالء حساب الشباب بأجهزة» 

 كافأ بنك الكويت الوطني ٧ من عمالء حساب الشباب 
اجلدد بأجهزة آي باد ipad وذلك في إطار سعيه املتواصل 

لتلبية متطلباتهم وتعزيز ثقافة االدخار لديهم.
  وقد فــــاز كل من وضحة فهيد العجمي وشــــريفة 
عدنــــان النقيب وعهود عبدالرحمــــن العنزي وأحمد 
مطلق السهو وسيد حسن مجيد السيد ابراهيم وبدرية 
حمد النخيالن ونورة عبدالصمد اسماعيل بجهاز آي 
باد ipad في حملة الوطني مكافأة عمالئه اجلدد ممن 
يقومون بتحويل مخصصات الطالب اخلاصة بهم الى 

حساب الشباب.
  وقالت مديرة حساب الشباب في بنك الكويت الوطني 
ليلى املختار ان الوطني يســــعى باســــتمرار الى دعم 
الشباب في الكويت وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم 
املالية وتوفير فوائد حصرية وحتقيق القيمة املضافة 
لهم مبا يتناسب وأسلوب حياتهم، وأضافت ان احلملة 
هدفت الى مكافأة الفائزين من عمالء حساب الشباب 
ممن قاموا بتحويل املخصصات الشهرية التي يحصلون 
عليها من اجلامعات أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

الى حســــاب الشباب خالل فترة التسجيل بني يونيو 
وأغسطس املاضيني.

  جتدر اإلشارة الى ان حساب الشباب الوطني يتميز 
بعروضه ومنتجاته املبتكرة واملعدة خصيصا لتلبية 
احتياجات عمالئه من طلبة اجلامعات واملعاهد العليا ممن 
تتراوح أعمارهم بني ١٧ و٢٣ عاما خالل فترة دراستهم، 
ويواصل حساب الشباب حملته الهادفة الى تشجيع 
ثقافة االدخار وذلك بتقدمي العديد من املكافآت القيمة 

لعمالئه الذين يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية. 

 قدمت موازنة قدرها ٦٤٥٫٥ مليون دوالر الستضافة «كأس القارات» في ٢٠٢١

 اقتصاد قطر يرتفع ٢١٪ في ٢٠١١ 
  بعد قرار استضافتها كأس العالم ٢٠٢٢ 

 قطر تفتتح المقر الدائم
  لمنتدى الدول المصدرة للغاز

 ماليزيا وقطر توقعان مذكرة للتعاون في أسواق رأس المال 
 كواالملبور ـ د.ب.أ: وقعت جلنة األوراق املالية 
املاليزية مذكرة تفاهم مع هيئة سوق املال القطرية 
من أجل تعزيز التعاون وتطوير العالقات بشكل 

أكبر بني هيئتي الرقابة على أسواق رأس املال.
  وقالت اللجنة املعنية بالرقابة على سوق املال في 
ماليزيا في بيان إن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد 
على التزام كل طرف بتحسني حماية املستثمر عموما، 
وذكـــرت وكالة األنباء الوطنية املاليزية «برناما» 
عن اللجنة قولها إن مذكرة التفاهم تؤسس إطار 

عمل للمساعدة والتعاون املشترك من أجل تسهيل 
اإلشراف والتنفيذ بأسواق رأس املال الكبيرة في 
ماليزيا وقطر وتبادل املعرفة الفنية والتعاون في 

مجاالت ذات مصلحة مشتركة بني الهيئتني.
  وقال رئيس مجلس إدارة جلنة األوراق املالية 
املاليزية زريه أنور إنه «في بيئة مالية معقدة بشكل 
متزايد، من املهم على اجلهات الرقابية االستمرار في 
تعزيز شبكاتها التعاونية من خالل تقاسم املعلومات 

بشكل أكبر والتعاون في زيادة القدرات». 

 افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة 
والصناعة القطري عبداهللا بن حمد العطية، أمس 
االول، املقر الدائم ملنتدى الدول املصدرة للغاز في 
الدوحة بحضور األمني العام ملنتدى الدول املصدرة 
للغاز ليونيد بوخانوفسكي، وعدد من وزراء الطاقة 
والنفط في الدول األعضاء في املنتدى، باإلضافة إلى 

عدد من كبار املسؤولني في «قطر للبترول».
  وعقب االفتتاح شـــارك العطية في اجللســـة 
االفتتاحية األولى لالجتماع الوزاري احلادي عشر، 
ملنتدى الدول املصدرة للغاز، والتي ترأسها يوسف 

اليوسفي وزير الطاقة واملناجم اجلزائري.
  ويناقش االجتماع الذي يســـتمر يوما واحدا، 
عـــددا من املواضيع املطروحة على جدول أعماله، 
من أهمهـــا تقارير من رئيـــس املجلس التنفيذي 
ملنتدى الدول املصدرة للغاز، يتعلق أحدها مبدة 
والية املجلس التنفيذي عن الفترة من ٢٠٠٩ إلى 

٢٠١٠، وآخـــر حول مدة واليـــة األمانة العامة عن 
الفترة من فبراير إلى ديسمبر ٢٠١٠، باإلضافة إلى 
تقرير بشأن برنامج عمل األمانة العامة وموازنة 

املنتدى للعام ٢٠١١. 
  كما يناقش الوزراء خـــالل االجتماع موضوع 
تعيني الرئيس اجلديد والرئيس املناوب لالجتماع 
الوزاري، وغير ذلك من املواضيع املرتبطة بعمل 
املجلس التنفيذي، وكذلك النظر في مسألة تعيني 

ممثلني لعدد من الدول األعضاء في املجلس.
  ويستعرض الوزراء األمور املتعلقة بقمة الغاز 
األولى ملنتدى البلدان املصـــدرة للغاز الطبيعي، 
والتقرير املقدم من األمني العام للمنتدى عن التقدم 
في اخلطة االستراتيجية اخلمسية، إلى جانب تقرير 
آخر بشأن وضع سوق الغاز على املستوى القصير 
األجل وموعد ومكان انعقاد االجتماع الوزاري الثاني 

عشر وقضايا أخرى. 

 رويترز: جتاوزت قطر عقبات درجات احلرارة 
املرتفعة صيفا، ومخاوف بشأن البنية التحتية، 
لتنال شرف تنظيم نهائيات «كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢». وهذه املرة األولى التي تنال فيها دولة من 
الشرق األوسط شرف تنظيم حدث رياضي كبير، 
ويقول محللون إن فوز قطر أمس األول باستضافة 
البطولة سيدعم صورة املنطقة عامليا. ومن احملتمل 
أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
لكرة القدم «الفيفا»، قد تأثروا بقوة قطر االقتصادية، 

كأكبر مصدر للغاز الطبيعي املسال في العالم.
  وتشير توقعات الى أن اقتصاد قطر الذي من 
املتوقع أن ينمو بنســـبة ١٥٫٥٪ العام احلالي، قد 
يرتفع بنسبة ٢١٪ في ٢٠١١ ما سيسمح لقطر بضخ 
املوارد املالية الالزمة، اســـتعدادا لنهائيات «كأس 
العالم ٢٠٢٢». ومن املرجح أال تبخل قطر باملال على 
تشييد الستادات الالزمة الستضافة احلدث الرياضي 

الكبير وستقام مباراتا االفتتاح واخلتام على ستاد 
لوسيل الذي لم يبدأ العمل فيه حتى اآلن.

  وستسع مدرجات «استاد لوسيل» ٨٦ ألف متفرج، 
وسيكون محاطا باملياه، وستستغرق عملية البناء 
٤ سنوات، ومن املتوقع انتهاء العمل فيه عام ٢٠١٩. 
ووفقا للعرض املقدم إلى «الفيفا»، ســـتعمل قطر 
على جتديد ٣ ســـتادات، وبناء ٩ استادات أخرى، 
وستتوزع مالعب البطولة على ٧ مدن. وستصل 
الكلفة اإلجمالية لعملية التشييد والتجديد نحو ٣ 

مليارات دوالر، وفقا لتقديرات العرض.
  وقدمت قطر موازنة قدرها ٦٤٥٫٥ مليون دوالر 
الستضافة «كأس القارات» في ٢٠٢١، و«كأس العالم» 
في العام التالي. وتتوقع قطر عرض ٢٫٨٦٩ مليون 

تذكرة للبيع في نهائيات ٢٠٢٢.
  وتفوق امللف القطري على عروض من أستراليا 

والواليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبيــة. 

 لقطة جماعية ملسؤولي الشركة قبل عملية السحب  جانب من إجراء السحب

 «البابطين»: «نيسان لقطع الغيار األصلية»
  تعلن أسماء الفائزين بحملة «امسح واربح»

 (٣D) ٥٠ بوصة ثالثي األبعاد
ومسرح منزلي.

  ـ علـــي رضـــا عبدالكرمي 
الفائز بثالجة LG ذات األبواب 
املزدوجة وغسالة ومايكروويف 

.LG
  ـ مبارك سالم اللوفان الفائز 
.HP بجهاز كمبيوتر محمول

  ـ فالح هادي مفرج العجمي 
 LG DVD٣٢ و LCD الفائز بجهاز

.player
  ـ نايف عبداهللا راشد الفائز 

.Canon بكاميرا ڤيديو
  ـ محمد أحمد محمد الفائز 
بجهـــاز بـــالك بيـــري ٨٩٠٠ 

.Curve
  ـ محمد فارس الفائز بجهاز 

.Curve بالك بيري ٨٩٠٠
  ـ كبير أحمد الفائز بجهاز 

.Curve بالك بيري ٨٩٠٠
  ـ مجاهد محمد أكبر الفائز 
بجهـــاز بـــالك بيـــري ٨٩٠٠ 

.Curve
  ـ يحيى جدوع حواس خليل 
الفائز بجهاز بالك بيري ٨٩٠٠ 

.Curve
  وقد تقدمت نيسان البابطني 
لقطع غيار السيارات بالتهنئة 
جلميع الفائزين، مثمنة االلتزام 
والدعـــم مـــن قبـــل العمالء 
واملوظفني ومســـاهمتهم في 

إجناح هذه احلملة. 

 بعد جناح احلملة الترويجية 
املضاعفة لنيسان البابطني لقطع 
الغيار األصلية «امسح واربح 
وادخل في السحب» في شهري 
أكتوبر ونوفمبر املاضيني قامت 
شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
املـــوزع احلصري  البابطني، 
لنيســـان في الكويت بإجراء 
سحب على تلفزيون ٥٠ بوصة 
٣D من باناسونيك والعب بلو 
راي ومسرح منزلي باإلضافة 

إلى ٩ هدايا قيمة.
  وقـــد أضافـــت احلملـــة 
الترويجيـــة املضاعفـــة من 
الشركة قيمة لتجربة التسوق 

حيث حظي العمالء احملظوظني 
بجوائـــز فورية ملشـــاركتهم 
فـــي احلملـــــة، باإلضافـــة 
إلـــى الدخول في الســـحــب 
للربح بإحدى اجلوائــز الـ ١٠ 

القيمــة.
  كانت أول ٣ جوائز ضخمة 
وهي عبارة عن شاشة ٥٠ بوصة 
ثالثية األبعاد (٣D) مع مسرح 
منزلـــي، والثانية عبارة عن 
ثالجة منزلية ذات باب مزدوج 
وغسالة وجهاز مايكروويف، 
أمـــا اجلائـــزة الثالثة فكانت 
كمبيوتر محمول، باإلضافة إلى 
ربح سبعة فائزين محظوظني 

شاشة ٣٢ بوصة LCD وكاميرا 
ڤيديو عصرية و٥ أجهزة بالك 

بيري.
العمالء كبيرا  إقبال    وكان 
على هذه احلملة التي شهدتها 
البابطني لبيع  مراكز نيسان 
قطع الغيار األصلية، فالعمالء 
الذيـــن قاموا بزيـــارة أي من 
ـ١١ املنتشرة في الكويت  املراكز ال
شهدوا بأنفســـهم جناح هذه 

احلملة.
  وقد أتيح لكل العمالء الذين 
اشتروا قطع غيار من نيسان 
خالل فتـــرة احلملة الدخول 
الذي أجري يوم  في السحب 

الثالثاء املوافـــق ٢٣ نوفمبر 
املاضي لإلعالن عن أســـماء 

الفائزين باجلوائز الـ ١٠.
  وأجري السحب في مركز 
نيسان البابطني لقطع الغيار 
الشـــويخ حتت  األصلية في 
إشراف موظف وزارة التجارة 
والصناعة وبحضور مدير قسم 
قطع الغيار روان ويكراماسنغ 
واإلداري فـــي املركز محمود 
الصباغ الذين أعلنوا أســـماء 
الفائزين العشـــرة بالسحب، 

وهم:
  ـ طاهر علـــي جالل الفائز 
بجهاز تلفزيون باناســـونيك 

 «اتصاالت» تشتري شركة لخدمات
  هواتف الجيل الثالث في نيجيريا

  
  الغوس ـ رويترز: اشـــترت وحدة مؤسســـة اإلمارات لالتصاالت 
«اتصـــاالت» في نيجيريا شـــركة محلية لالتصـــاالت لديها رخصة 
خلدمات اجليل الثالث للهاتف احملمول ملساعدتها في تطوير خدماتها 
للبيانات واالنترنت الفائقة الســـرعة واملنافسة مع مشغلي «جي اس 

ام» اآلخرين.
  ونيجيريا واحدة من أســـرع أسواق الهاتف احملمول منوا بالعالم، 
وتواجه «اتصاالت» منافســـة حادة من مجموعة «ام تي ان» اجلنوب 
افريقية و«بهارتي ايرتل» الهندية واملنافس احمللي «غلوباكوم»، وتشغل 

هذه الشركات الثالث بالفعل خدمات اجليل الثالث.
  وقالت «اتصاالت» إن االستحواذ على «الهيري موبايل سيرفيسيز» 
سيمكن «اتصاالت نيجيريا» من التنافس بشكل أفضل مع منافسيها 
الرئيســـني في نيجيريا أكثر الدول االفريقية سكانا والتي يبلغ عدد 

سكانها أكثر من ١٤٠ مليون نسمة.
  ولدى «اتصاالت» أكثر من ستة ماليني مشترك في نيجيريا وتهدف 
للوصول إلى ١٢ مليون مشترك بنهاية ٢٠١١، لكن املنافسة شديدة في سوق 

يوجد فيه بالفعل أكثر من ٦٠ مليون مستخدم للهاتف احملمول.
  وكانت قـــد أعلنت «اتصاالت» في تقرير صدر عنها امس االول أن 
إجمالي عدد مشتركيها في الهاتف املتحرك والثابت واإلنترنت بلغ ١٠٫٤ 
ماليني شـــخص، بواقع ٧٫٨ ماليني اشتراك في الهاتف املتحرك، و١٫٢٨ 

مليون في الثابت، و١٫٣٩ مليون في اإلنترنت.
  ووصلت نسبة انتشار الهاتف املتحرك من «اتصاالت» في اإلمارات 
العربيـــة املتحدة إلى نحـــو ١٦٠٪ ما يجعلها من أعلى النســـب على 

املستوى العاملي.
  وقد أعلنت «اتصاالت» مؤخرا عن إطالق أســـرع شبكة لالنترنت 
السريع ذات النطاق العريض في الشرق األوسط بسرعة ٣٠ ميغابت في 
الثانية، والتي توفرها لعمالئها من خالل شبكة (eLife) والتي تتضمن 

حاليا خدمتي الهاتف الثابت واالنترنت في باقة واحدة.
  كما أعلنت «اتصاالت» عن انتهاء عمليات ترقية شبكة اجليل الثالث 
لتوفر ســــرعة تصل إلى ٤٢٫٢ ميغابت بالثانية، حيث ســــيتم طرح 
اخلدمة خالل األســــابيع املقبلة بهدف توفير أعلى سرعات لالنترنت 

املتحرك.
  ووصلت نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت في دولة اإلمارات إلى 
٦٠٪ بالنسبة إلى عدد املنازل واملكاتب، متجاوزا بذلك معدالت انتشار 

اخلدمة في االحتاد األوروبي التي تصل إلى ٥٣٪.
  وتســـتعد «اتصـــاالت» إلطالق حزمة من اخلدمـــات اجلديدة مثل 
خدمات حتويل األموال عبر الهاتف املتحرك، وخدمات الدفع عن قرب 

عبر الهاتف املتحرك قريبا.
  وحققت «اتصاالت» خالل األشهر التسعة األولى من العام ٢٠١٠ أرباحا 
صافيـــة بلغت ٥٫٦ مليارات درهم، فيما بلغت قيمة اإليرادات املوحدة 

٢٣٫٣ مليار درهم، وبلغت أصول املجموعة ٤٠٫٩ مليار درهم.  

 يوسف علي

 تصدر املدير االداري 
ملجموعة اميكي للبيع 
بالتجزئة في أبوظبي 
يوسف علي أم ايه، اول 
قائمة عربيــــة لرجال 
األعمال تضــــم أقوى 
الشــــخصيات الهندية 
فــــي منطقة  املؤثــــرة 

اخلليج.
  ويتصــــدر العمالق 
الهنــــدي امبراطورية 
من االعمــــال التي تعد 
واحدة من أكبر الشركات 
لشــــخصية  اململوكة 

هندية في منطقــــة اخلليج ويعمل بها 
٢٢٫٠٠٠ موظف مــــن ٢٩ دولة وإجمالي 
مبيعاتها يصل الى اكثر من ٣٫٥ مليارات 

دوالر حول العالم.
  وتعليقا على اختياره كأول شخصية 
هندية مؤثرة في منطقة اخلليج، قال علي: 
على الرغم من أنني لم أعتبر نفسي مطلقا 
شخصا مؤثرا هنا، اال أنني حاولت دوما 
أن أستغل اتصاالتي وعالقاتي مع بعض 
االشخاص املؤثرين ألبذل ما في وسعي 
لصالح هذين البلدين العظيمني االمارات 
العربية املتحدة والهند. كوني في مجلس 
ادارة غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة 
منحني ايضا فرصة استخدام ما لدي من 
خبرة وتأثير في تقوية العالقات الهندية 
ـ العربية ســــواء كان ذلك اقتصاديا أو 

ثقافيا واجتماعيا.
  ويأتي في الترتيب بعد يوسف علي 
الشخصية الهندية االكثر ثراء موكيش 
جاغيتياني أو ميكي كما يلقبه أصدقاؤه 
رئيــــس مجموعة الند مــــارك الذي يعد 
مايســــترو في مجال التجارة واالعمال 
ويدير ٩٠٠ متجر في ١٥ دولة ويأمل ان 
يصل اجمالي حجم مبيعاته الى ٥ مليارات 

دوالر فــــي الســــنوات 
الثالث املقبلة.

الثالث،  املركز    وفي 
حل في شــــانكار الذي 
تولى هذا العام منصب 
بنــــك  ادارة عمليــــات 
ستاندارد تشارتارد في 
منطقة الشرق االوسط 
وافريقيــــا وأوروبــــا 
واالميركتني، بينما جاء 
في املركز الرابع بي آر 
شيتي العالمة في مجال 
الرعاية الصحية واملدير 
التنفيــــذي ملجموعــــة 

املركز الطبي اجلديد في أبوظبي.
  ومن بني الشخصيات املهمة التي جاء 
ذكرها في القائمة ماغنمال بانتشــــوليا 
الذي أتى الى دبي ألول مرة منذ ٧٠ عاما 
واتبع سياســــة جتارية ذكية منذ ذلك 
احلني، ود.زليخة داودـ  املتصدرة االولىـ  
والتي أسست مستشفى ومجموعة زليخة 

للرعاية الصحية.
  اجلدير بالذكر أن القائمة تهيمن عليها 
االســــماء الهندية التي عملت في قطاع 
البيع بالتجزئة ويصل عددهم الى ٣٠٠ 
شــــخص ممن صنعوا تاريخا في مجال 
بيع املنتجات في منطقة اخلليج والعالم 

أجمع.
  ويظهر على القائمة أيضا أسماء هندية 
لعبت دورا حيويا في مجالس ادارة بنوك 
محلية وعاملية تعمل في املنطقة ومنهم 
١٧ شــــخصية تعمل في قطاع املصارف 

والتمويل.
  كما تظهــــر قائمة الســــلطة الهندية 
مــــدى ترابط وتناغم  العربية  لألعمال 
الشخصيات الهندية املتفرقة في املجتمع 
اخلليجي الذي يضم ٢٫٥ مليون مغترب 

يعملون في مختلف القطاعات. 

 يمتلك إمبراطورية من األعمال في المنطقة 

 «يوسف علي» يتصدر قائمة أقوى الشخصيات 
الهندية المؤثرة في منطقة الخليج 


