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أعلن البنك األهلي املتحد عن أسماء الفائزين 
في السحب الشهري واألسبوعي حلساب »احلصاد 
اإلسالمي« الذي أجري بتاريخ 26 يناير املاضي، 
حيث فاز باجلائزة الش����هرية علي محمد أحمد 
عب����داهلل وهي راتب مدى احلي����اة 1000 دينار 

شهريا.
وفاز باجلوائز األسبوعية الكبرى بقيمة 25 
ألف دينار نقدا كل من: مرتضى ياس����ر علوي 
اخلباز، هن����اء عبداهلل ج����دوع نهير، وضياء 

عبدالرحمن.
كما فاز أيض����ا بجوائز نقدية قيمة كل منها 
1000 دينار نقدا كل من: محمد حسن محفوظ، 
منى عيسى محمد النجم، هيثم محمد عبداهلل 
مطر، فيصل سعيد حبيب علي، علي حسن أحمد، 
فهاد مبارك فهاد عليوى، رافينا سكورينا لويس، 
س����عيد عباس يوسف عبداهلل، ياسني عبداهلل 
عبدالنبي أحمد، وضحة سعد سعود العجمي، 
راجيندر كومار ناناالل جي، محمد علي سليل، 
مديحة محمد أحمد العماني، مرمي أحمد يوسف 
السليط، سوريش كومار كيزافا كوليليل، روان 
خليل ابراهيم، محمد حسن محسن حسن، غازي 
حرب سليم، مرتضى ياسر علوي اخلباز، جينفر 
حاتون، كامل ميرزا محسن العرايضة، صالح 
علي حسن بطي، هاشمية سيد عابد سيد احمد 
املوسوي، آمنة محمد حسني، وفاطمة أحمد علي 

حسن بطي.
ويقدم برنامج احلصاد االسالمي اجلديد من 
البنك األهلي املتحد لعمالئه الكثير مما يطمحون 
لتحقيقه، وذلك من خالل 28 جائزة أسبوعية تبلغ 
قيمتها 100.000 دينار كل أسبوع وجوائز شهرية 
عبارة عن راتب مدى احلياة، مما سيجعل الفوز 

بجوائز أكبر وأكثر أفضل من أي وقت مضى.
وبني البنك في بيان صحافي ان أهم ما مييز 
برنامج احلصاد اإلس����المي ويجعله أكثر جذبا 
هو فرصة الف����وز بجوائز أكبر وأكثر بفضل 3 
جوائز أس����بوعية كبرى قيمة كل منها 25.000 
دينار، باإلضاف����ة إلى 25 جائزة إضافية بقيمة 
1000 دينار، أما بالنس����بة للجوائز األسبوعية 
الكبرى فإنها ستمنح أصحاب حساب التوفير 
االستثماري )حساب حصادي اإلسالمي( احلاليني 

واجلدد فرص الفوز على حد سواء. ذكر البنك ان 
إدراج جائزة »راتب مدى احلياة« بقيمة 250.000 
دينار بشكل شهري زاد من فرص الفوز باجلائزة 
الكبرى، بحيث لن يضطر العمالء إلى االنتظار مدة 
3 أشهر أو أكثر للتأهل للجائزة الكبرى، مشيرا 
الى انه مت تطوير برنام����ج جوائز »حصادي« 
ليلبي متطلبات األفراد م����ن أصحاب الرواتب 
ليزيد من فرصهم ف����ي احلصول على اجلوائز 
الكبيرة واجلذابة، باإلضافة إلى متتعهم بأحدث 
املزايا املصرفية التي يوفرها لهم البنك األهلي 

املتحد.
ويعتبر »حصادي« برنامج اجلوائز األول في 
الكويت املتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية 
والوحيد الذي يقدم جوائز أسبوعية وشهرية ذات 
قيمة أكبر من مجموع مبالغ جوائز البرامج األخرى 

وباإلضافة إلى مجموعة اجلوائز اجلذابة.

الفائزة هناء نهير تتسلم اجلائزة من حمد أشكناني

»ميريل لينش«: االضطرابات السياسية في مصر 
لن تؤثر سلبًا على االقتصاد الخليجي

في التقرير السنوي للشركة حول آفاق عام 2011

الواليات املتحدة األميركية وسائر 
دول األسواق املتقدمة لسياساتها 
النقدية مع س����ماح دول األسواق 
الصاعدة بارتفاع وحترك أسعار 
أكبر،  ص����رف عمالتها مبرون����ة 
غير أن خطر اس����تمرار التوترات 
والسياسات املتشددة، على غرار 
فرض قيود عل����ى تدفق رؤوس 
إلى األس����واق الصاعدة،  األموال 
يبقى ماثال للعيان«. وأعرب أونيل 
عن اعتقاده بأنه رغم جتاوز قوة 
انتعاش االقتصاد األملاني مدفوعا 
بارتفاع طلب األس����واق الصاعدة 
للتوقعات عام 2010، إال أن العديد 
من دول منطق����ة اليورو وبصفة 
خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، 
تواصل توقع معدالت منو مفرطة في 
التفاؤل، كما أن ضعف االقتصادات 
احمليطة بها يلقي ظالال قامتة على 

املنطقة واليورو.
وتوق����ع مراوح����ة معدل منو 
االقتصاد األميركي عند معدل %2.8 
ع����ام 2011، وهو نفس معدله عام 
2010، إال أنه توقع أيضا اكتساب 
االنتع����اش االقتصادي األميركي 
املزيد من الزخ����م خالل النصف 
الثاني من العام احلالي ويبدأ في 
البطالة، وذلك  تخفيض معدالت 
بالتزامن مع حتول االقتصاد العاملي 
إلى االعتماد على قدراته الذاتية في 
إدامة زخم النمو. كما توقع ارتفاع 
معدل منو االقتصاد البريطاني إلى 
2 % هذا العام ورسوخ انتعاشه 
نس����بيا مب����ا يكف����ي المتصاص 
اآلثار السلبية لتخفيض اإلنفاق 

احلكومي.

احمد مغربي
قال رئيس مكتب االستثمار لدى 
شركة ميريل لينش إلدارة الثروات 
بأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
بيل أونيل ان دول اخلليج العربي 
لن تتأثر باالضطرابات السياسية 
في مصر خاصة أن دول اخلليج 
تتمتع حاليا بعوائد نفطية مرتفعة 
نتجت من االرتفاعات القياس����ية 
ألسعار النفط وبدأت بعض الدول 
اخلليجية بتنفيذ خطط تنموية 

عمالقة مبليارات الدوالرات.
وتوق����ع أونيل خ����الل مؤمتر 
صحاف����ي نظمته ش����ركة ميريل 
لينش إلدارة الثروات حول اآلفاق 
االقتصادي����ة لعام 2011، رس����وخ 
العاملي  االنتع����اش االقتص����ادي 
بقيادة األس����واق الصاعدة، داعيا 
املستثمرين إلى تفضيل األصول 
التي حتقق منوا في دخلهم عن تلك 
التي توفر منوا لرؤوس أموالهم، 
مبين����ا أن هناك ع����ددا من األمور 
سوف حتد من النمو االقتصادي 
لدول اخلليج العربي خالل العام 
احلالي هي ارتفاع أس����عار النفط 
ملس����تويات ما قبل االزمة املالية 
العاملية وتراجع قيمة الدوالر مقابل 
الرئيسية. ورأى أونيل  العمالت 
أن معدل النمو االقتصادي العاملي 
س����وف يدور حول 4.5% في عام 
2011 انخفاضا من 4.9% خالل العام 
املاضي، مرجحا أن تكون وتيرة 
الوالي����ات املتحدة  االنتعاش في 
األميركية وأوروبا مخيبة لآلمال، 
لكنه توقع أن تتيح قوة االستهالك 
احمللي »هبوطا ناعما« لالقتصاد 

الصيني. واوض����ح أونيل قائال: 
انتهاز  »يجب على املس����تثمرين 
فرصة تعاف����ي االقتصاد العاملي، 
ملنح األفضلية لالستثمار في السلع 
األساسية واألسهم على السندات 
احلكومية وس����ندات الش����ركات، 
وبالنسبة لالستثمار في األسهم، 
يج����ب التركيز على تلك التي من 
املتوقع أن حتقق لهم أكبر قدر من 
األرباح وليس تلك التي حتقق منوا 
في رؤوس أموالهم، كما يتوجب 
على املستثمرين توخي احلذر من 
االستثمار في س����ندات األسواق 
الصاعدة واحل����رص على تفادي 
األصول املقومة بأعلى من قيمتها 
احلقيقية«. وأش����ار أونيل إلى أن 
التقرير السنوي لشركة »ميريل 
لينش إلدارة الثروات« حول آفاق 
عام 2011، إلى أنه تبني بالتجربة 
العملية أن انكماش االقتصاد العاملي 
خالل الفترة الواقعة بني عامي 2007 
و2009، كان أعمق بكثير من أزمات 

االنكماش السابقة وأن االنتعاش 
الذي أعقب ذلك االنكماش كان أبطأ 
من عمليات االنتعاش االقتصادي 

التي أعقبت تلك األزمات.
وأضاف: بينما يبذل املستهلكون 
األميركي����ون قص����ارى جهودهم 
لتقليص حجم مديونياتهم وتلجأ 
إلى ش����تى  احلكومات األوروبية 
السبل الكفيلة بتخفيض عجوزاتها 
الضخمة، سوف تصبح مدخرات 
الدول ذات االقتصادات الصاعدة 
الذي سيتولى  »الوقود اخلارق« 
تنمي����ة اقتصاداتها مب����ا يواكب 
االرتفاع املس����تمر في حجم طلب 
إلى  التقرير  املستهلكني«. وأشار 
أنه في الوقت ال����ذي يتوقع فيه 
جناح الواليات املتحدة األميركية 
في تف����ادي »االنكماش املزدوج«، 
يبقى معدل اس����تحداث االقتصاد 
األميركي لف����رص العمل اجلديدة 
ضعيفا مقارنة مع معدله في مراحل 
الس����ابقة،  االنتعاش االقتصادي 

موضح����ا أن مخصصات الرعاية 
التقاعدية  الصحية واملعاش����ات 
لش����عوب مصابة بالش����يخوخة 
السكانية باتت تهيمن على اإلنفاق 

العام في األسواق املتقدمة.
التقرير  ف����ي  وتوق����ع أونيل 
اس����تمرار ضعف أس����عار صرف 
اليورو خالل عام 2011، وحصول 
الدوالر على »فس����حة للتنفس«، 
وقال إن هذا الوضع أدى أيضا إلى 
فرض ضغوط رفعت أسعار صرف 
العمل����ة الصينية وعمالت بعض 
دول األس����واق الصاعدة، بشكل 
يتزامن مع ازدياد التوتر التجاري 
بني األسواق املتقدمة والصاعدة، 
وأشار إلى أن أسعار صرف العمالت 
املقومة بأكث����ر أو أقل من قيمتها 
احلقيقية، تشوه تقييم األصول 
وتش����كل ظاهرة مرشحة للتفاقم 
أكثر بكثير عام 2011. وخلص أونيل 
إلى القول »يتمث����ل احلل املثالي 
لهذه املشكلة في تزامن تصحيح 

»األهلي المتحد« يعلن الفائزين للسحبين 
الشهري واألسبوعي لحساب »الحصاد اإلسالمي«

»بيتك« ينظم برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع »لوياك« 150 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الكويت واألردن
عمان � كونا: أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أمس متانة 
العالقات االقتصادية ب����ني الكويت واململكة األردنية وان حجم التبادل 
التجاري بني البلدين بلغ حوالي 150 مليون دينار »وهو مبلغ ال يرقى 
للطم����وح ويعتبر مبلغ����ا متواضعا«. جاء ذلك ف����ي تصريح للهارون 
أدلى به ل� »كونا« على هامش مأدبة عش����اء أقامتها سفارتنا في األردن 
الس����تقبال الوزير ووفد الطالبات املتفوقات في الصف احلادي عش����ر 
والالتي يقمن حاليا بزيارة لألردن في رحلة ينظمها الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية. وقال الهارون ان الصندوق الكويتي يحمل رسالة 

نابع����ة من الرغبة الكويتية بأن اخلي����ر الذي عم الكويت يجب ان يعم 
باق����ي الدول بدءا بالدول العربية. وأضاف ان هذه املش����اريع لها تأثير 
كبير على هذه الدول واملس����اعدة في اجناز مشاريعها التي ال تستطيع 
القيام بها منفردة، مؤكدا ان هذا األمر له انعكاس كبير على العالقة مع 
هذه الدول وهذا ما نلمس����ه دائما في زياراتنا ألي دولة لديها مشاريع 
ممولة من قبل الصندوق. وأوضح الهارون »اننا نشعر بنوع من الوالء 
والعاطفة تربط الكويت بهذه الش����عوب التي ال تنسى مبادرة الكويت 

في مساعدتها في إنشاء مشاريع تعود بالنفع عليها.

)كرم ذياب(بيل أونيل خالل املؤمتر الصحافي 

في إطار سعيه املتواصل لدعم 
العنصر  الذين ميثلون  الشباب 
البشري الفاعل ملستقبل الكويت، 
الكويتي  التموي���ل  أعلن بي���ت 
»بيت���ك« عن تنظيم���ه برنامجا 
تدريبيا بالتعاون مع مركز لوذان 
 LOYAC»الجنازات الشباب »لوياك
وذلك بهدف منحهم الفرصة لتعلم 
املهارات املختلف���ة التي متكنهم 
العمل  من االنخراط في س���وق 
بعد إمتامهم الدراسة في املرحلة 

اجلامعية.
وأكد نائب مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة في »بيتك« سعيد 
توفيقي ان »بيتك« يولي اهتماما 
كبيرا لتدريب الش���باب الوطني 
املهنية خاصة تلك  في املجاالت 
التي تدخل ضمن متطلبات تطور 
االقتصاد الوطن���ي ودفع عجلة 
التنمية التي يبقى اإلنسان محورها 

األساسي وهدفها األول.
الذي  البرنامج  وقد اش���تمل 
أعده »بيتك« مبشاركة مجموعة 
الش���باب على عدة  مختارة من 
ورش عم���ل ودورات وتدريبات 
عملية في مجاالت مختلفة ومنها 
املصرفي والتجاري والتسويقي 
واإلعالمي وغيرها من املجاالت 
التي يتطلبها سوق العمل، حيث 
الفرصة املمنوحة لهم  تعد هذه 

بعض املشاركني في البرنامج مع فريق التنظيم

خط���وة إيجابية كونه���م تلقوا 
التدريب في إحدى املؤسس���ات 
الرائ���دة على مس���توى الكويت 
إلى تلقيهم  واملنطقة، باإلضافة 
التدريب على أي���دي خبراء من 
ذوي الكفاءة في مختلف املجاالت 
وهو ما يؤكد حرص »بيتك« على 

جودة العناصر البش���رية التي 
تعمل فيه.

ومن خالل البرنامج مت إتاحة 
الفرصة للمشاركني بالتدرب على 
رأس العمل، حيث منحوا جتربة 
التعامل مع اآلخرين وأس���اليب 
املقدمة للعميل  جودة اخلدم���ة 

باإلضافة إلى اس���تعراض املهام 
الرئيسية للموظف مقدم اخلدمة، 
واالستفادة من جتارب املوظفني 
وذلك بهدف متكينهم من تعزيز 
قدراتهم الشخصية ليكونوا مهيئني 
في املستقبل للعمل في املصارف 

أو القطاع اخلاص بشكل عام.


