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»زين« شريكًا لـ »رالي الكويت الدولي«
أعلنت ش����ركة زين شراكتها 
الرئيسية ملسابقات »رالي الكويت 
الدولي« والتي تبدأ غمار منافساته 
يوم 10 مارس اجلاري، وذلك حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
لش����ؤون التنمية وزي����ر الدولة 
لشؤون اإلس����كان الشيخ أحمد 
الفهد. وذكرت الش����ركة في بيان 
صحاف����ي أن الرالي والذي يضم 
بني منافسيه مجموعة من أبطال 
الكوي����ت، باإلضافة إل����ى البطل 
العطية  القط����ري ناصر  العاملي 
الفائز برالي داكار األخير، سيشهد 
إطالق اسم زين على إحدى مراحل 

السباق الثالث.

وأوضحت »زين« أن رعايتها 
ملنافس����ات رالي الكويت الدولي 
والتي متث����ل اجلولة الثانية من 
بطولة الشرق األوسط للراليات 
حتت إش����راف االحت����اد الدولي 
للس����يارات، ج����اءت انطالقا من 
الرياضية  اهتمامها بالنواح����ي 
والشبابية والتي تعطيها أولوية 
خاص����ة ف����ي سلس����لة برامجها 

االجتماعية.
وأضافت: »أن هذه الش����راكة 
تب����رز مس����اهمة زين ف����ي دعم 
الش����باب الكويت����ي ف����ي جميع 
املجاالت انطالقا من مسؤوليتها 
االجتماعي����ة، خصوصا إن كان 
الشباب ميثل الكويت في محافل 

دولية وعاملية«.
وأشارت إلى أنها تعتبر الشباب 
واملجاالت الرياضية ركنا أصيال 
التزاماتها االجتماعية، ففئة  في 
الشباب والرياضة مبثابة السفير 
الرسمي للشعوب واملجتمعات في 
احملافل واملشاركات الدولية، مبينة 
أنها تأمل في مزيد من البطوالت 
واملس����ابقات الدولي����ة والعاملية 
على أرض الكويت. وفي اخلتام 
أكدت »زين« أن التزامها بالنشاط 
الرياضي م����واز متاما الهتمامها 
باملجاالت االجتماعية واالقتصادية، 
وذلك من منطلق إدراكها أن رفاهية 
تلك املجتمعات هي أمر بالغ األهمية 

بالنسبة إلى جناحنا العام.

منافسات الجولة الثانية للشرق األوسط تنطلق تحت رعاية الفهد

»دار الكوثر« حققت مبيعات بقيمة 
1.5 مليون دينار في األردن

10.5 ماليين دوالر دخل رئيس بنك باركليز في 2010
لن���دن � د.ب.أ: أظه���رت 
بيان���ات مجموع���ة »باركليز 
البريطانية  بنك« املصرفي���ة 
العمالقة الص���ادرة امس أن 
رئيسها التنفيذي بوب داميوند 
حصل عل���ى أعل���ى أجر بني 
املصرفيني في بريطانيا خالل 
العام املاضي مسجال 6.5 ماليني 
جنيه إسترليني )ما يعادل 10.5 

ماليني دوالر(.
وأشار التقرير الصادر عن 
»باركليز بنك« إلى أن داميون 
حص���ل على 1.8 مليون جنيه 
إس���ترليني في صورة أسهم 
و4.7 ماليني جنيه إسترليني 
كمكافأة مؤجل���ة في صورة 
أسهم وسندات إلى جانب راتبه 

يقنع دافعي الضرائب بأن عهد 
االعتذار واألسف داخل البنوك 
قد انتهى رغم أنه ال يخجل في 
أن يحصل على مكافأة مباليني 

اجلنيهات«.

أرباح كبيرة

وكان »باركليز« قد سجل 
أرباحا قب���ل خصم الضرائب 
بقيمة 6.07 مليارات إسترليني 
للعام املاضي بزيادة تبلغ نحو 
الثلث مقاب���ل 4.59 مليارات 
إس���ترليني في العام السابق 

عليه.
وتولى دياموند األميركي 
اجلنس���ية رئاس���ة البنك في 
بداية العام احلالي، وقبل هذا 

العام  لني ماكلوس���كي األمني 
لنقاب���ة »يوناي���ت« العمالية 
إن »ب���وب دياموند يحاول أن 

السنوي وقدره 250 ألف جنيه 
إسترليني.

وق���ال باركلي���ز إن دخل 
داميوند خ���الل العام املاضي 
يقل عما يستحق وهو 9 ماليني 
جنيه إس���ترليني ويتماشى 
املب����رم مع  االتف������اق  م���ع 

احلكومة.
وكانت احلكومة البريطانية 
قد توصلت خالل الشهر املاضي 
إلى اتفاق مع البنوك الرئيسية 
تعهدت مبوجبه البنوك باحلد 
من مكافآت كبار املسؤولني فيها 
م���ع زيادة الق���روض املقدمة 

للشركات.
وف���ي رد فعل على نش���ر 
تقري���ر مكافآت البن���ك، قال 

املنصب، تولى رئاسة شركة 
»باركليز كابيتال«، وزادت أرباح 
القطاع املصرفي االستثماري 
بحوالي الضع���ف لتصل إلى 
4.78 مليارات إس���ترليني في 

عام 2010.
وكان عدد من البنوك الكبرى 
في بريطانيا قد أعلنت خالل 
األيام املاضية عن مكافآت كبار 
مسؤوليها وتراوحت بني 1.5 
ملي���ون و5.2 مالي���ني جنيه 

إسترليني.
البنوك  وعلى عكس باقي 
األخرى فإن باركليز لم يحتج 
إلى أي مساعدات مالية حكومية 
ملواجه���ة األزم���ة املالية عام 

.2008

أبوظبي تنجز تمويل
أول محطة لتوليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية
أعلن����ت  د.ب.أ:   � أبوظب����ي 
العاصمة االماراتية أبوظبي مساء 
امس االول إمتام ترتيبات متويل 
مشروع »شمس 1«، إلقامة إحدى 
الكهرباء في  أكبر محطات توليد 
املركزة  العالم بالطاقة الشمسية 
واألولى من نوعها في منطقة الشرق 
األوسط. وتبلغ قيمة التمويل 600 
مليون دوالر أميركي، ما يعد أكبر 
متويل ملش����روع في قطاع الطاقة 
الشمسية مبش����اركة 10 من كبار 
املمولني من املنطقة ومختلف أنحاء 
العال����م. ومتتد ترتيبات التمويل 
على 22 عاما ويجري تسديده من 
خالل دفعات منتظمة ودون حق 
الرجوع. ومتت تغطية الترتيبات 
املبلغ املستهدف  بالتزامات فاقت 
لتزيد عن 900 مليون دوالر. وتضم 
قائمة ممولي املشروع »بنك أبوظبي 
الوطني« و»بنك االحتاد الوطني« 
و»بي إن بي باريباس« و»كيه اف 
دبليو« و»ميزوهو« و»ناتيكيسز« 
و»سوسيتيه جنرال« و»سوميتومو 
ميتسوي بانكينج كوربوريشن« 
و»بن����ك طوكيو ميتسوبيش����ي« 
و»ويست إل بي«، وقام بنك »بي 
إن بي باريباس« مهمة املستشار 

املالي للعملية.

اعلنت شركة »دار الكوثر 
العقاري����ة« إحدى ش����ركات 
املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالس����تثمار، ع����ن حتقيقها 
مبيع����ات بنس����بة 55% من 
مش����اريعها في األردن بقيمة 
إجمالي����ة 1.5 ملي����ون دينار 
من خالل املش����اريع اجلديدة 
واملميزة التي طرحتها مؤخرا 
ضمن حملتها اخلاصة بعيد 
االس����تقالل »هال بالعقار في 
فبراير« والتي منها مشاريع 
عقارية في األردن وهي عبارة 
ع����ن مجموع����ة أراض يصل 
عددها إل����ى 200 قطعة أرض 

بقيم����ة إجمالية تصل الى 1.5 مليون دينار. وأكد نائب املدير العام 
في الشركة م.أيوب الصفار في تصريح صحافي ان الشركة حققت 
هذه املبيعات نظرا لس����هولة األقس����اط التي تقدمها الشركة والتي 
تعد فرصة جديدة ضمن حملتها والفرصة متاحة اآلن وهي عبارة 
عن متلك قطعة أرض في األردن بقسط شهري 27 دينارا ومن دون 
مقدم أو دفعة أخيرة. وأشار الصفار إلى أن العرض مازال مستمرا 
ويشمل حزمة أراض وبلوكات بالكامل وهي عبارة عن أراض سكنية 
وصناعية وجتارية، وتبدأ املساحات من 500 متر إلى 10 آالف متر 
مربع. وبني ان األقساط اخلاصة باملشروع تصل إلى 3 سنوات من 
دون أي فائدة ما يتيح للمواطن واملقيم متلك قطع أرض في األردن 
مبساحات ممتازة وأسعار مغرية وبأقساط ميسرة، مشيرا إلى أن ما 
مييز املشروع هو تسليم امللكية فور صدورها مباشرة، وأن املشروع 
يعد األقوى ضمن حملة الشركة التي ستستمر خالل األعياد الوطنية 

ومتاشيا مع بدء انتعاش السوق العقارية في بدايات 2011.

م.أيوب الصفار 

عمومية مصرف الراجحي تنتخب 
بدر بن محمد خلفًا لوالده

انتخبت اجلمعية العمومية 
ملصرف الراجحي بدر بن محمد 
عبدالعزيز الراجحي عضوا في 
مجلس ادارة املصرف للدورة 
القادمة التي ستبدأ بتاريخ 14 
نوفمبر املقبل، بدال من والده 
الش��يخ محمد بن عبدالعزيز 
ال��ذي يعتبر احد  الراجح��ي 
مؤسسي املصرف والذي كان 
عضوا باملصرف الكثر من 50 

عاما.
العامة  ووافقت اجلمعي��ة 
الثالثة والعش��رون  العادي��ة 

ملس��اهمي البنك التي عقدت امس على اقت��راح مجلس االدارة 
بتوزيع االرباح عن النصف الثاني من العام 2010 بواقع 1.50 ريال 

لكل سهم اي بنسبة15% من القيمة االسمية للسهم.

بدر بن محمد

بوب داميوند

»سيتي بنك«: السعودية ستكون سادس أكبر
اقتصاد في العالم بحلول 2050 متفوقة على كندا وبريطانيا

الري���اض � رويت���رز: نقلت 
صحيفة سعودية أمس عن تقرير 
لس���يتي بنك توقعه أن تصبح 
السعودية سادس أكبر اقتصاد في 
العالم وأغنى اقتصاد في الشرق 

األوسط بحلول عام 2050.
وقالت صحيفة »س���عودي 
جازيت« في عددها الصادر أمس 
نقال عن التقرير »من املتوقع ان 
تكون الس���عودية سادس أكبر 
اقتصاد في العالم وتتفوق على 
كندا واململكة املتحدة وسويسرا 
وأن تكون أغنى اقتصاد في منطقة 
الشرق األوسط من حيث الناجت 
احمللي اإلجمالي بحلول 2050«.

وقال التقرير »الدول النامية 
في آسيا وأفريقيا ستكون أسرع 
مناطق العالم من���وا من وجهة 
نظرنا مدفوعة بالنمو السكاني 
ومن���و دخل الفرد وس���يتبعها 
من حيث النمو منطقة الش���رق 
األوسط وأميركا االتينية ووسط 

الدول  وشرق أوروبا... وأخيرا 
املتقدمة حاليا«.

التقري���ر أن يبلغ  وتوق���ع 
متوسط نصيب املواطن السعودي 
من الناجت احمللي اإلجمالي في أكبر 
مص���در للنفط في العالم وأكبر 
اقتصاد عربي نحو 98 ألفا و311 
دوالرا بحلول عام 2050 وهو ما 
يعادل أربعة أمثال الرقم احلالي 

البالغ 24 ألفا و200 دوالر.
قالت الصحيفة انه على املدى 
القصير من املتوقع أن تس���جل 
الس���عودية � التي متتلك نحو 
خم���س إجمال���ي االحتياطيات 
العاملية املؤكدة والتي  النفطية 
النفطية نحو  اإلي���رادات  متثل 
45% من ناجتها احمللي اإلجمالي 
� منوا اقتصاديا بنس���بة %3.9 

في 2011.
وأضافت ان التقرير توقع أن 
تكون سنغافورة أغنى اقتصاد 
عاملي من حي���ث الناجت احمللي 

اإلجمال���ي ف���ي 2050 وأن يبلغ 
الناجت احمللي  الفرد من  نصيب 
ألفا و710  آن���ذاك 137  اإلجمالي 
دوالرات وتوقع أن تتبعها هونغ 
كونغ وتايوان وكوريا اجلنوبية 
أكبر  والواليات املتحدة لتكون 
خمسة اقتصادات في العالم. وبعد 
املرتبة السادسة التي ستحتلها 
الس���عودية وفق���ا للتقرير من 
املتوقع أن حتتل كندا واململكة 
املتحدة وسويس���را واستراليا 
املراتب األربعة املتبقية في قائمة 
أكبر عشرة اقتصادات في العالم 

بحلول 2050.
وخلص التقرير إلى أن الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي سيرتفع 
من 72 تريليون دوالر في 2010 
إلى 380 تريليون دوالر بحلول 
2050 وأنه سيسجل منوا نسبته 
4.6% سنويا حتى عام 2030 وأن 
ينمو بعد ذلك بنسبة 3.8% سنويا 

حتى عام 2050.

توّقع أن تكون أغنى اقتصاد في الشرق األوسط من حيث الناتج اإلجمالي


