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فهد املخيزمي

اخلطوط الوطنية تعزز من تواجدها احمللي واإلقليمي عبر شراكات مميزة

روبرت زوليك

الوزير البصيري يتفقد جناح »بيت الزكاة« في املعرض

لدورها في نشر التوعية وانطالقًا من رسالة البنك

المخيزيم: »بيتك« يرعى األنشطة الدينية 
لمهرجان ليالي فبراير

»بيت الزكاة« يشارك في معرض
 »أنفوكونكت وأنفوبيز والمباني الذكية« 2011 

ضمن انشطته املتنوعة، في وقت 
إقامة  ال���ى تكثيف  نحتاج فيه 
الندوات واحملاض���رات الدينية 
والتوعية واالس���تفادة من علم 
وفقه شيوخنا وعلمائنا األجالء، 
متوقعا أن حتظى هذه االنشطة 
باهتمام وحضور كبيرين باعتبار 
أن الشعب الكويتي متدين بطبعه 
ويحرص دائما على متابعة هذه 

االنشطة.
وأشار الى أن الندوات الدينية 
ستقام طوال فترة املهرجان على 
مس���رح صالة التزلج باإلضافة 
لعدد م���ن املجمع���ات واملراكز 
التجارية في مختلف احملافظات، 
مبشاركة نخبة من علماء الدين 
واحملاضرين في اجلانب الديني، 
الذين  وع���دد م���ن املنش���دين 
س���يحيون أمس���يات لألناشيد 
الدينية، وس���يتم اإلعالن تباعا 
عن مواعيدها ومقدميها من قبل 

املنظمني للمهرجان.

جت���اه أفراد املجتم���ع، مؤكدا 
على دور هذه الندوات في نشر 

التوعية الدينية.
وأعرب املخيزمي في تصريح 
صحاف���ي، عن تقدي���ره جلهود 
القائم���ني على تنظي���م وإدارة 
املهرجان وحرصهم على تضمني 
جانب التوعية واإلرشاد الديني 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيتك( عن رعايته لألنش���طة 
الدينية اخلاصة مبهرجان ليالي 
فبراير 2011، حيث يحفل برنامج 
املهرجان ف���ي دورته هذا العام 
الدينية  بالعديد من األنش���طة 
تتضم���ن احملاضرات والندوات 
التوعوية واإلرشادية التي يقدمها 
كبار الدعاة واملرجعيات الدينية 

الكويتية والعربية.
التسويق  ادارة  وقال مدير 
والعالق���ات العامة مدير ادارة 
التخطيط االستراتيجي فهد خالد 
املخيزمي، ان مشاركة »بيتك« في 
رعاية بعض انشطة مهرجان 
ليالي فبراير2011، متمثلة في 
احملاضرات والندوات الدينية، 
يأت���ي في إط���ار حرصه على 
مواصلة رسالته الشاملة التي 
تنطلق من املرتكزات الشرعية، 
وانس���جاما مع مس���ؤوليته 
التي يستشعرها  االجتماعية 

اعلن بيت الزكاة عن مشاركته في انشطة معرض 
الكويت الدولي والتي تضمنت افتتاح ثالثة معارض 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي أنفوكونكت 
وأنفوبيز واملباني الذكية، وذلك خالل الفترة من 

30 يناير املاضي إلى 5 فبراير 2011.
وج���اءت هذه املعارض مع بداية احتفال البالد 
بأعيادها الوطنية، وتعد هذه املعارض ذات األهمية 
البالغة لدى األفراد بحيث يبلغ عدد زائريها قرابة 

250 ألف زائر سنويا.
ويشارك بيت الزكاة في مثل هذه املعارض، والتي 
من خاللها يقوم باط���الع اجلمهور على اخلدمات 
االلكترونية املتطورة التي يقدمها لهم، وذلك من 
خالل اس���تخدام أحدث األس���اليب التكنولوجية، 

للتيسير على املتبرعني االستفادة من خدمات بيت 
الزكاة والتعرف على أنشطته املختلفة.

ويعرض »البيت« من خالل موقعه االلكترونية 
خدماته اإللكتروني���ة وتعريف اجلمهور بها مثل 
خدمات احتس���اب واس���تقبال زكاة املال، وزكاة 
الفطر وزكاة األسهم باإلضافة إلى خدمتي التبرع 
اإللكتروني عن طريق املوقع، وسؤال املفتي حول 
مختلف مواضيع الزكاة، واملشاركة في كل جديد 
بعالم التكنولوجيا ونظم املعلومات علما أن بيت 
الزكاة يتمتع بش���بكة إلكترونية متطورة تربط 
جمي���ع فروعه كما أنه يقوم باجناز جميع أعماله 
عن طري���ق البرامج اآللية مما جعله يحصل على 

شهادة اجلودة في أمن املعلومات.

»البنك الدولي« يحث
على العمل لمكافحة غالء األغذية

اندماج أضخم سوقين
لتداول األوراق المالية في روسيا

موسكو � د.ب.أ: من املنتظر أن تشهد روسيا إبرام عقد اندماج 
بني أضخم سوقني لتداول األوراق املالية في موسكو، بعد أن وافق 
حملة األسهم الرئيسيني في سوق »آرتي إس« على عرض استحواذ 
ودي طرحه سوق األس���هم الروسية املقومة بالروبل »إم آي سي 
إي إكس« املنافس.وذكرت صحيفة »ويدميوستي« أن 5 من كبار 
حملة األسهم في آر تي إس كانوا قد وافقوا على بيع 35.7% إجماال 

من أسهم السوق ل� »إم آي سي إي إكس«.
وقدر اخلبراء قيمة سوق »إم آي سي إي إكس« ب� 3.45 مليارات 

دوالر، وقيمة »آر تي إس« ب� 1.15 مليار.
وقال أليكس���ي يوليوكاييف رئيس مجلس اإلشراف على »إم 
آي سي إي إكس« ونائب محافظ البنك املركزي: »ينبغي أن تبرم 

صفقة االستحواذ الودي في أسرع وقت ممكن«.
وقال مدير »آر تي إس« جاك دير مجريدتشيان إنه يأمل أن ينضم 
حملة األس���هم اآلخرون في »آي تي إس« مثل مؤسسة »دويتشه 

سيكيوريتيز« لألوراق املالية، التي متتلك 9% من األسهم.
ومتثل عملية االندماج خطوة أخرى على طريق حتقيق هدف 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ بجعل روسيا مركزا ماليا كبيرا 

مثل دبي وشنغهاي.

واشنطن � رويترز: قال رئيس 
البنك الدول���ي روبرت زوليك 
ان العالم يواجه طائفة واسعة 
من األس���عار املتزايدة لألغذية 
والسلع األولية وانه ينبغي ملزيد 
من البل���دان أن تدرك ضرورة 

مكافحة تقلب األسعار.
ودعا زوليك زعماء مجموعة 
العش���رين الى »إعطاء أولوية 
للغذاء« ملعاجلة صعود األسعار 
الذي يعرض  املتزايد  والتقلب 
للخطر الفقراء ويرفع معدالت 
النامية  البل���دان  التضخم في 

والسيما في آسيا.
وقال زوليك »سنواجه طائفة أوسع من األسعار املتزايدة للسلع 

األولية مبا فيها اسعار السلع الغذائية«.
واضاف »هذا قد يسبب ضغوطا ولكنه قد يخلق ايضا فرصا«. 
والحظ ان البلدان النامية ميكنها زيادة العائدات من خالل زيادة 

انتاج الغذاء لتلبية الطلب العاملي املتزايد.
وأوضح ان زيادة طلب املستهلكني والسيما على السكر واللحوم 
في االقتصادات الناشئة الس���ريعة النمو هو عامل رئيسي يرفع 

األسعار مقارنة مبستوياتها في أزمة 2008-2007.
وكان مزيج من األسعار املرتفعة للنفط والوقود وزيادة استهالك 
انواع الوقود احليوي وسوء األحوال اجلوية وارتفاع اسعار العقود 
اآلجلة قد قفز بأس���عار الغذاء عاليا في عامي 2007 و2008 ليفجر 

احتجاجات عنيفة في بلدان افريقية.

القطاع الخاص السعودي يقلص توظيف األمهات لصالح العازبات

المتزوجات أقل إنتاجية وأكثر هدرًا للوقت

»المركزي األوروبي« يبقي سعر الفائدة 
ويحذر من ارتفاع التضخم 

دب����ي � العربية.نت: يس����عى 
العديد من شركات القطاع اخلاصة 
العاملة في السوق السعودية إلى 
اجتذاب املوظفات العازبات في ظل 
تراجعها عن توظيف املتزوجات، 
خاصة االمهات بنسبة ال تقل عن 
33%. وكش����فت دراس����ة أعدتها 
ش����ركة »ريج����س« العاملية، عن 
املتزوجات  تدني نسبة توظيف 
مقارنة بالرجال، العتقاد مديري 
الشركات انهن اقل انتاجية، وانهن 
يهدرن أوقات����ا طويلة من الدوام 
في السوالف غير املرتبطة بسير 
االنتاجي����ة«، كما انه����ن كثيرات 

االعت����ذار والتأخر ع����ن مواعيد 
احلضور واالنصراف في العمل.

الدراس����ة ان نوايا  واظهرت 
العام����الت،  توظي����ف االمه����ات 
الى ما  انخفضت بشكل ملحوظ 
دون مستوى توقعات التوظيف 
العامة، مش����يرة ال����ى جتلي هذا 
اململكة،  االنخفاض بوضوح في 
الش����ركات  حيث كانت 48% من 
تخط����ط لتعي����ني موظفني جدد، 
لتنخفض بعد ذلك نسبة الشركات 
التي تخطط لتوظيف املزيد من 

االمهات العامالت الى %33.
وأب����دى اصح����اب العمل في 

اململكة قلقهم بشكل خاص حيال 
عدم مرونة ساعات عمل االمهات 
واضطرارهن في بعض االوقات 
الى أخذ إجازة من العمل الجناب 
طفل آخر، لكن الغالبية العظمى 
من الشركات رأت أن إغالق الباب 
في وجه االمهات العامالت، يعني 
التخلي عن أصول قيمة للشركة. 
واعتبرت »ريجس« أن هذه النتائج 
ستشكل مصدر قلق للمجموعات 
النس����ائية، في الوقت الذي تزيد 
فيه امكاني����ات التوظيف العامة 
مع تس����ارع االقتصاد العاملي مع 

بداية العام اجلديد.

فرانكف����ورت � د.ب.أ: أبق����ى 
البنك املركزي األوروبي أس����عار 
املتدنية  الفائدة عند مستوياتها 
بشكل قياسي عند 1% امس، لكن 
من املتوقع أن يزيد من حتذيره 
بشأن التهديد الذي يفرضه تزايد 

التضخم.
ويأت����ي االجتماع بعد صدور 
بيانات رس����مية االثنني املاضي 
التضخم  ارتفاع مع����دل  أظهرت 
السنوي في منطقة اليورو املؤلفة 
من 17 دولة إلى أعلى مستوى في 
عامني عند 2.4% الش����هر املاضي 
مقابل 2.2% في ديس����مبر وسط 

ارتفاع أسعار الطاقة واألغذية.
ويتوقع احملللون نتيجة لذلك 
أن ينتهج رئيس البنك جان كلود 
تريش����يه موقفا صارما بش����أن 

محاربة التضخم.
ودفعت الزيادة في يناير أسعار 
املستهلكني السنوية في منطقة 
العملة املوحدة إلى جتاوز الرقم 
املس����تهدف للتضخم من جانب 
البنك املركزي األوروبي بأن يظل 

دون 2% وإن كان قريبا منه.
وكنتيجة لذلك، أسهم ذلك في 
املقابل في زيادة تكهنات السوق 
بأن البنك قد يضطر إلى دراسة رفع 
سعر إعادة التمويل القياسي بشكل 

مبكر عما هو مخطط لها.
وأدى احلديث الصارم بالفعل 
من جانب مس����ؤولني بارزين في 
البنك بش����أن جت����دد الضغوط 
التضخمي����ة إلى دفع اليورو إلى 
االرتفاع ألعلى مس����توى له في 
عامني ونصف العام ليبلغ أكثر من 
1.38 دوالر. وحقق اليورو مكاسب 

بحوالي 7% منذ بداية العام.
وإضافة حلديث الس����وق عن 
أن يقود البنك املركزي األوروبي 
بنوكا مركزية رئيسية في العالم 
في خطوات لزيادة أسعار الفائدة، 
فإن مؤشرات تراجع التوترات التي 
انتشرت جراء أزمة ديون أوروبا 

في األسابيع القليلة
املاضية س����اهمت في تعزيز 

العملة املوحدة.
كما تأتي مشاورات هذا األسبوع 
من جانب مجلس محافظي البنك 
املركزي املؤلف من 23 عضوا قبيل 
اجتماع قادة االحت����اد األوروبي 
اليوم واملتوقع أن يطلقوا بشكل 
رسمي خطة جديدة لتعزيز آلية 
اإلنق����اذ املخصصة للدول األكثر 

مديونية مبنطقة اليورو.
وأبقى البنك املركزي األوروبي 
تكاليف اإلقراض عند مس����تواها 

احلالي منذ مايو من عام 2009.

وإلى وق����ت قريب، ينظر إلى 
البنك من جانب احملللني بأنه ليس 
في عجلة من أم����ره بأن يعرض 
تعافي منطقة اليورو للخطر أو 
أن يفاقم من أزمة الديون من خالل 

زيادة تكاليف اإلقراض.
لكن الزيادة حاليا في أسعار 
النفط لتتخطى حاجز ال� 100 دوالر 
املهم على خلفي����ة االضطرابات 
السياسية في مصر تهدد بزيادة 

الضغوط التضخمية العاملية.
ومتث����ل محارب����ة التضخ����م 
األس����اس احملوري مليثاق البنك 

املركزي األوروبي.
وما يؤكد على املعضلة التي 
يواجهها البنك بش����أن التضخم، 
ما قاله مكتب اإلحصاء األوروبي 
»يوروس����تات« اول من امس إن 
أس����عار املنتج����ني الصناعي����ني 
السنوية في منطقة اليورو ارتفعت 
بنسبة 5.3% في أسرع وتيرة لها 

في أكثر من عامني.
وبالنظر لألمام، ميكن أن يعقد 
خطر الضغوط التضخمية اجلديدة 
كفاح أوروبا في وضع نهاية ألزمة 
التي ضربت دوال  ديون املنطقة 
تعان����ي من أزمة س����يولة نقدية 
مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال 

وإسبانيا.

تمنح ضيوفها فرصة اكتساب األميال على خدمات التجوال حول العالم

Travelling Connect الخطوط الوطنية« توقع اتفاقية تعاون مع«

»االتصاالت السعودية« و»موبايلي« تدرسان بيع
أبراج اتصاالت مشتركة بقيمة 2.5 مليار دوالر

مكاف���آت جت���وال الوطني���ة 
لالتص���االت، يتوج���ب عل���ى 
الوطني���ة  دي���وان  أعض���اء 
التس���جيل ف���ي البرنامج عبر 
www. موقع الوطنية لالتصاالت
wataniyaroamingadvantages.

com. وما أن يتم استخدام خدمة 
الس���فر  أثناء  الوطنية  جتوال 
يحصل العضو على ميلني مقابل 
كل دين���ار ينفقه على املكاملات 
الصوتية، الرسائل القصيرة أو 

خدمات اإلنترنت.
ب���دأت اخلطوط  هذا وق���د 
الوطنية، شركة الطيران الكويتية 
الوحيدة ذات اخلدمات املتميزة، 
أولى رحالته���ا في يناير 2009 
بالسفر مباشرة إلى مختلف دول 
الشرق األوسط. أما اليوم فتحلق 
القاهرة،  إلى بيروت،  الوطنية 
دبي، إس���طنبول، ڤيينا، شرم 
الوجهات  الش���يخ وغيرها من 
العاملي���ة، حيث تق���دم خدمات 
اس���تثنائية وج���داول رحالت 
مرنة تالئم متطلبات ضيوفها 

املسافرين من وإلى الكويت.

على حجم احلصة التي ستطرحانها 
للبيع وما إذا كانت 49% أم %51. 
وقال: لسنا متأكدين 100% من أن 
بيع حصة أغلبية سيكون مطروحا 
على الطاولة. وتوفر املشاركة في 
البنية التحتية للشركات معدات 
من دون احلاجة امللحة الستثمار 

رأسمالي ضخم.
وقالت املصادر إن شركة جي.تي.

إل انفراستركتشر الهندية قد تتقدم 
بعرض لشراء احلصة مع شركة 

مبادلة اإلماراتية بأبوظبي.
وأضافوا أن إريكسون السويدية 
وشركة أبراج كابيتال لالستثمار 
املباش����ر الس����عودية ستتقدمان 
بعرض بينما قد تتحالف س����ري 
انفراستركتشر الشركة األم لشركة 
كويبو الهندية مع مجموعة الزامل 

السعودية للتقدم بعرض ثالث.

الوطنية ثاني شركة  اخلطوط 
طيران في الكويت والسادس���ة 
في الشرق األوسط التي متنح 
فرصة اكتساب األميال اإلضافية 
لعمالء برنامج مكافآت جتوال 

الوطنية لالتصاالت.
ولالس���تفادة م���ن برنامج 

وق����ال املصدر ان الش����ركتني 
السعوديتني قد تدرسان بيع حصة 
51% في حالة إقامة مشروع مشترك 

يضم 15 ألف برج.
وق����ال املص����در االول انه من 
غير احملتم����ل ان تبيع موبايلي 
واالتصاالت السعودية اكثر من %51 
في الشركة اجلديدة للبنية التحتية 
لالتصاالت، غير ان املصدر الثاني 
قال إن الشركتني لم تستقرا بعد 

بالذك���ر أن برنامج  اجلدير 
ديوان الوطنية يتالءم متاما مع 
برنامج مكافآت جتوال الوطنية 
لالتصاالت، حيث ميكن ملشتركي 
الوطنية لالتصاالت حصد األميال 
التجوال  عند استخدام خدمات 
في أي مكان ف���ي العالم. وتعد 

لضغط من موبايلي والش����ركة 
الثالثة زين السعودية. من ناحيته، 
قال احمللل من كريدي س����ويس 
ومقره دبي ريتشارد باركر »مازال 
هناك شوط طويل يجب قطعه قبل 
التوصل الى اتفاق بني االتصاالت 

السعودية وموبايلي«.
واضاف قوله »اذا مت في نهاية 
املطاف التوصل الى اتفاق فإنه قد 

يحقق وفرا كبيرا في النفقات«.

كثي���را عقد هذه الش���راكة مع 
Travelling Connect والت���ي من 
خاللها سنتمكن من تقدمي خدمة 
ممتازة لضيوفن���ا من أعضاء 
ديوان الوطنية إلى جانب منحهم 
الفرصة حلصد أميال إضافية في 

كل مرة يسافرون معنا«.

هذا النشاط.
وقال أحد املصادر »احملادثات 
بشأن االندماج جارية لكن األمر 
رهن بالتفاوض والبنود والشروط 

التي وضعتها الشركتان«.
وقالت مصادر أخرى من قبل 
ان االتصاالت الس����عودية تبحث 
بيع حصة في حيازتها من االبراج 
مبفردها من اجل خفض التكاليف 
الن حصتها في السوق تتعرض 

عقدت اخلط���وط الوطنية 
اتف��اق��ي���ة ش���راك����ة م������ع 
Travelling Connect والت���ي من 
خاللها متنح ضيوفها فرصة اكتساب 
األميال على خدمات التجوال حول 
العالم عبر برنامج املسافر الدائم 

اخلاص باخلطوط الوطنية.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
أمس انه ومن خالل ش���راكتها 
مع Travelling Connect، أصبح 
الوطنية  بإمكان أعضاء ديوان 
حص���د األمي���ال اإلضافية عند 
استخدام خدمات التجوال التي 
تقدمها 21 شبكة اتصاالت حول 
العالم، من بينها الوجهات التي 
تسافر إليها اخلطوط الوطنية 
مثل مصر وتركي���ا. كما ميكن 
الوطنية  جلميع أعضاء ديوان 
املسافرين إلى الكويت اكتساب 
األمي���ال عند اس���تخدام خدمة 
التجوال وإج���راء مكاملات عبر 

شبكة الوطنية لالتصاالت.
وفي هذا السياق قالت مدير 
برنام���ج الوالء ف���ي اخلطوط 
الوطنية ليزلي واتسون »يسعدنا 

لندن/ مومباي � رويترز: قالت 
ثالثة مصادر مطلعة إن ش����ركة 
االتصاالت السعودية وشركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( املنافسة قد 
تبيعان حصة كبيرة في مشروع 
مشترك ألبراج االتصاالت قيمته 
2.5 مليار دوالر. ومتتلك شركة 
اململوكة  الس����عودية  االتصاالت 
للدولة � وهي أكبر شركة اتصاالت 
في اململكة � نحو 11500 برج بينما 
متتلك الش����ركة الثانية موبايلي 
اململوكة بنس����بة 26% لش����ركة 
اتص����االت اإلماراتية نحو 3500 
برج. ويقول محللون ان شركات 
االتصاالت تتجه عادة إلى فصل 
األب����راج لتحويلها  حيازتها من 
الى شركة مستقلة مما يجعل من 
األيسر اجتذاب الشركات املنافسة 
كمستأجرين ويعزز العائدات من 

مـ�شـاركـــــة عــــــــزاء

يتقدم رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

�ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول

كـــــامكـــــو
وجميـــع العامليـــن فيها

بخال�س العزاء 

لل�سيد/ حممود حامد ادري�س
لوفاة املرحومة باإذن اهلل تعاىل والدته

�ضائلني اهلل اأن ي�ضكن املرحومة  ف�ضيح جناته  

واأن يلهم اأهل الفقيدة  ال�ضرب وال�ضلوان


