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على هامش توقيع العقد اجلماعي احلكومي لتراخيص »مايكروسوفت« بقيمة 10.1 ماليني دينار

النصف: االستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة يدعم حتويل الكويت ملركز مالي
هذه التكنولوجيا منذ س���نوات 
عدة ل���ذا تعتبر البدائل األخرى 
وتوفير الدعم الفني لها ذات كلفة 

عالية.
وحول أهم ميزات العقد األخرى 
عالوة على تطبيق قانون امللكية 
الفكرية والترخيص بالتحديث 
لبرامج »مايكروسوفت« أوضح 
انه »مت ادراج مميزات وخدمات 
اضافية مجانية ضمن العقد لكي 
تستفيد منها اجلهات احلكومية 
كتراخيص االتصال باحلاسبات 
الرئيس���ية مجان���ا وتراخيص 
»سيرفرات اخلدمة والتطبيقات« 
ومركز دع���م االتفاقي���ة وذلك 
الستقبال االستفسارات اضافة 
الى توفير نسخ البرامج في حال 

وجود حتديثات«.
وفيما يتعلق بتطوير كفاءة 
أداء الكوادر الوطنية من االداريني 
والفنيني اشار السريع الى ادراج 
مميزات خاصة في هذا الش���أن 
كالتعليم االلكتروني عبر االنترنت 
وتقدمي ميزة االستخدام املنزلي 

وورش العمل الفنية.
من جهت���ه، ق���ال مدير عام 
»مايكروسوفت � الكويت« ايهاب 
مصطفى ان احلكومة الكويتية هي 
في صدارة احلكومات التي طبقت 
آخر تكنولوجيا »مايكروسوفت« 
في اقليم الشرق األوسط وأفريقيا 
خاصة تكنولوجيا »اوفيس 2010 

وويندوز«.
وعّبر مصطفى عن سعادته 
العقد اجلماعي  اتفاقية  بتوقيع 
مع احلكوم���ة الكويتية »والتي 
تعد امتدادا للجهود املس���تمرة 
للشركة في السوق الكويتي من 
حيث استخدام أحدث تكنولوجيا 

املعلومات«.
وأشار الى ان انشاء صناعة 
قوية لتكنولوجي���ا املعلومات 
يساعد على اضافة مصادر جديدة 
للدخل القومي وايجاد فرص عمل 

جديدة للشباب الكويتي.

من عملي���ة قرصنة البرمجيات 
والتقليد واحلماية من املخاطر 
الناجمة عن استخدام برمجيات 
غي���ر أصلية، مبين���ا ان جميع 
اجله���ات احلكومية س���تكون 
مرخصة لتحديث نظام التشغيل 
)ويندوز( وبرنامج »مايكروسوف.

أوفيس.بروفشنال.بلس«.
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
ان عق���د التراخي���ص اجلماعي 
املوقع مع »مايكروسوفت« يعتبر 
»خطوة أخرى نحو تطبيق قانون 
حقوق امللكية التي تفتخر الكويت 
بأنها م���ن الدول الرائدة في هذا 

املجال اقليميا وعامليا«.
وأضاف الس���ريع ان اختيار 
تكنولوجيا »مايكروسوفت« جاء 
بعد دراسة مستفيضة للبدائل 
املطروح���ة، حي���ث ان معظ���م 
اجله���ات احلكومية تس���تخدم 

وذكر ان اتفاقية العقد تتضمن 
وجود مركز متخصص الستقبال 
االستفسارات من قبل املسؤولني 
عنه���ا لدى اجله���ات احلكومية 
وتقدمي اخلدمات االستش���ارية 
خالل مدة سريان العقد عن طريق 
مستشارين متخصصني في مجال 

تكامل تطبيقات املؤسسات.
وبنّي ان العقد اجلماعي يأتي 
في اطار ح���رص احلكومة على 
تطوير أداء العاملني وهو يساهم 
في تقدمي ميزة االستخدام املنزلي 
مجانا ملوظفي الدولة لترخيص 
برنامج »مايكروسوفت« بسعر 
رمزي اضاف���ة الى تقدمي ورش 
عمل فنية ومجاني���ة للعاملني 
باجلهات احلكومية من قبل مدربني 
العاملية  معتمدين لدى الشركة 

على برامجها وتطبيقاتها.
النصف ان  الوزي���ر  وق���ال 
السياسات الس���ليمة في مجال 
امللكية الفكرية تساعد على احلد 

ق���ال وزير االع���الم ووزير 
املواصالت ورئيس مجلس ادارة 
اجله���از املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات س���امي النصف »ان 
التقنية احلديثة واالس���تخدام 
األمث���ل لتكنولوجيا املعلومات 
يدعمان حتول الكويت مركزا ماليا 
ويسهمان في اجناح خطة التنمية 

احلكومية«.
الوزي���ر النصف  وأض���اف 
ف���ي تصري���ح صحاف���ي على 
هامش توقي���ع العقد اجلماعي 
احلكوم���ي لتراخيص ش���ركة 
»مايكروسوفت« في مقر اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
ان »التكنولوجيا تعد وس���يلة 
العام للموظف  لالرتقاء باألداء 

الكويتي«.
وأوض���ح ان توقيع الكويت 
للعقد يأت���ي ضمن اطار دورها 
الري���ادي في املنطق���ة العربية 
في مجال تطبيق قوانني حقوق 
امللكية الفكرية وتسهيل استخدام 

أحدث تكنولوجيا املعلومات.
وذكر ان العقد اجلماعي الذي 
يس���تمر ملدة ثالث سنوات مع 
»مايكروسوفت« بتكلفة تبلغ نحو 
10.1 ماليني دينار يشمل الكثير 
من املميزات للقطاع احلكومي من 
حيث التكلفة االقتصادية كونه 
يوفر م���ا ال يقل عن 3.6 ماليني 
دينار وهو الفرق بني استخدام كل 
هيئة حكومية منفردة لبرمجيات 
العقد  الشركة وبني اس���تخدام 

اجلماعي.
وشدد على اهمية استخدام 
أحدث تكنولوجي���ا املعلومات 
كعامل رئيسي لتحسني مستوى 
تقدمي اخلدمات احلكومية املختلفة 
للمواطنني وقطاع األعمال في اطار 
مشاريع احلكومة االلكترونية 
باعتباره���ا ترفع كفاءة العمالة 
الوطني���ة مب���ا يس���اعد على 
زيادة االنتاجية وسرعة تقدمي 

اخلدمات.

..ومصافحا إيهاب مصطفى عقب توقيع العقد الوزير سامي النصف خالل توقيع العقد

لقطة جماعية لفريقي اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات و»مايكروسوفت« عقب توقيع االتفاقية

بقاء معدل التضخم
في منطقة اليورو عند %2.7

االقتصاد التركي يحقق منوًا
بلغ 11% في الفصل األول

بروكسل تقترح ضريبة جديدة 
على القيمة املضافة

املكسيك تتخلى عن الدوالر

إيطاليا تدرس خطة للتقشف 
مدتها 4 سنوات

اليورو يسجل أعلى مستوى
أمام اإلسترليني في 15 شهراً

د.ب.أ: كشفت بيانات أولية صدرت أمس أن معدل التضخم 
السنوي في منطقة اليورو املؤلفة من 17 دولة ظل مستقرا 
عند 2.7% في يونيو، ما ميه���د الطريق أمام زيادة متوقعة 
ألسعار الفائدة خالل اجتماع البنك املركزي األوروبي األسبوع 

املقبل.
كان محلل����ون يتوقعون أن يظهر مكتب اإلحصاء األوروبي 
»يوروس����تات« معدل تضخم عند 2.8% هذا الشهر بعد أن بلغ 
2.7% ف����ي ماي����و. وأيا كان، اليزال مع����دل التضخم في منطقة 
اليورو أعلى بكثير من الس����قف املس����تهدف البالغ 2% من قبل 

البنك املركزي األوروبي.
يأتي صدور أحدث بيانات أسعار املستهلكني في إطار الفترة 
الس����ابقة على اجتماع اخلميس املقبل ملجلس حتديد السياسة 

النقدية للبنك واملؤلف من 23 عضوا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار رئيس البنك جان كلود 
تريش����يه إلى خطط من املجلس احلاكم لإلقدام األسبوع املقبل 
على ثاني زيادة للفائدة خالل 4 أشهر في الوقت الذي يقيم فيه 
البنك ومقره فرانكفورت املخاطر االقتصادية الناش����ئة بسبب 

جتدد الضغوط التضخمية.
يتوق����ع محللون أن يتبع البنك زي����ادة الفائدة مبقدار ربع 
نقطة مئوية في أبريل بزيادة أخرى بنفس املقدار خالل اجتماعه 
املقرر اخلميس املقبل. وينقسم خبراء االقتصاد بشأن توقعات 
حدوث زيادات أخ����رى في تكاليف اإلقراض في منطقة اليورو 
بع����د ذلك. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن زيادة تكاليف 
اإلقراض األس����بوع املقبل ستضع حدا للدورة املتشددة للبنك، 
يتوقع آخرون أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة خالل الفترة 

املتبقية من العام.

أنقرة � أ.ف.پ: أفادت أرقام رسمية أصدرها مكتب االحصاء 
التركي بأن االقتصاد التركي سجل منوا بلغ 11% في الفصل األول 
من 2011، مثبتا بذل����ك أداءه للعام 2010. وكان النمو في تركيا 
بلغ 8.9% في 2010، متجاوزا توقعات احلكومة التي كانت تعول 
على منو يناهز 7%. وتسجل تركيا التي يناهز عدد سكانها 73 
مليون نس����مة، ويصنف اقتصادها في املرتبة السابعة عشرة 
عامليا، واحدة من أقوى نس����ب النمو في العالم. وبلغ إجمالي 
الن����اجت الداخلي للفرد 10 آالف و79 دوالرا للعام 2010، كما أفاد 

مكتب االحصاء. وكان هذا الرقم 8590 دوالرا في 2009.
وفي 2009، تراجع االقتصاد التركي بنس����بة 4.8%، بسبب 

الكساد الناجم عن االزمة العاملية.

بروكسل أ.ف.پ: اقترحت املفوضية االوروبية تطبيق ضريبة 
جديدة على القيمة املضافة االوروبية بهدف تغذية املوازنة املقبلة 
لالحتاد االوروبي بني 2014 و2020، كما اعلن رئيس املفوضية 
جوزيه مانويل باروزو. وقال ب����اروزو في مؤمتر صحافي ان 
االمر س����يكون مبنزلة »مورد جديد ينطلق من الضريبة على 
القيمة املضافة«. والفكرة تقضي باقتطاع جزء من ضريبة القيمة 
املضافة التي تتم جبايتها في كل دولة، بطريقة موحدة في كل 
دول االحتاد االوروبي، مبس����توى نقطة او نقطتني وحتويلها 

مباشرة الى املوازنة االوروبية.
واملساهمات التي تدفع اليوم من قبل الدول الوطنية ستخفض 
بالقدر نفسه. وتتوقع بروكسل مداخيل اكبر مما جتنيه حاليا. 
ويوجد اآلن نظام معقد جدا يتضمن عددا كبيرا من االستثناءات 
والتصحيحات. وقالت املفوضية االوروبية في بيان ان هذا النظام 
»س����يتم التخلي عنه« لصالح حتويل قسم موحد من ضريبة 
القيمة املضافة الوطنية على موازنة االحتاد االوروبي. من جهة 
اخرى، تريد بروكسل استحداث رس����م على التعامالت املالية 

سيصب بدوره في تغذية موازنة االحتاد االوروبي.

بعد الهند وروس����يا قررت املكسيك ايضا ان تعتمد الذهب 
كمخ����زون احتياطي لها وتتخلى بذلك ع����ن الدوالر االميركي، 
وفي حال مت ذلك فإن القرار سيكون مبنزلة ضربة قاسية للنقد 
االميركي. فحس����ب مصدر حكومي ف����إن القرار الذي صدر عن 
احلكومة املكس����يكية االسبوع املاضي يعني ايضا ان هذا البلد 
سيستثمر احتياطه الكامل لشراء كميات كبيرة من الذهب، حيث 
اعلن املصرف املركزي املكس����يكي عزمه شراء ذهب مبا قيمته 
4.5 مليارات دوالر، وتعتبر ه����ذا الصفقة االكبر منذ اكثر من 
40 عاما. ويقول املصدر نفسه ان املكسيك تعيش حاليا طفرة 
لشراء الذهب، والكثير من املؤسسات ايضا تتبع املنهاج نفسه، 
فخالل ش����هرين فقط تقدم املصرف املركزي املكسيكي بطلبية 
لش����راء حوالي 93.3 طنا من الذهب، اي ما قيمته 4.5 مليارات 
دوالر ما يشكل 4% من كامل مخزونه من النقد الصعب. وخلف 
هذه الطلبية استراتيجية جديدة للمكسيك فهي تريد تقليص 
حجم نقده����ا االحتياطي من الدوالر واالعتم����اد على اكثر من 
عملة اجنبية ومعدن ثمني خاصة بعد ان سجل الذهب ارتفاعا 
غير عادي خالل العام املاضي وحتى اليوم، لكن تقول مصادر 
اخرى عليمة ان الس����بب في ذلك هو ضعف احتياط املكسيك 
من الدوالر وزاد ضعفا بعد تسجيله تراجعا مقابل اليورو منذ 
مطل����ع العام احلالي، حيث فقد حوالي 10% من قيمته، ونتيجة 
مشاكل الديون الضخمة للواليات املتحدة االميركية يتوقع ان 

يزيد تراجع قيمة نقدها.

روما � د.ب.أ: تس���تعد احلكومة احملافظة في إيطاليا الى 
طرح خطة تقش���ف تبلغ قيمتها47 مليار يورو )67 مليار 
دوالر( م���ن خالل خفض النفقات على مدى 4 س���نوات في 
إطار خطة امليزانية اجلديدة. تهدف حكومة رئيس الوزراء 
سيلفيو برلسكوني إلى خفض الضغوط املالية على النشاط 
اإلنتاجي من خالل خفض ضرائ���ب الدخل وزيادة ضريبة 
القيمة املضافة على املبيعات. جاء ذلك في تقارير إعالمية، 
استندت إلى مشروع اخلطة. تشمل إجراءات التقشف خفض 
اإلنفاق العام وإصالح نظام التقاعد لرفع سن تقاعد النساء 
وتثبيت األجور للعاملني في احلكومة وتخفيف الش���روط 
املنظمة لسوق عمل املهنيني. تعتزم احلكومة إقرار التصور 

النهائي للخطة قبل تقدميها إلى البرملان.
وق���د قال وزير االقتصاد اإليطالي جوليو ترميونتي إنه 

ال بديل عن اخلطة املطروحة.

رويترز: س���جل اليورو أعلى مستوى في 15 شهرا أمام 
اجلنيه االسترليني إذ تلقت العملة املوحدة دعما من توقعات 
بان البرملان اليوناني سيوافق على خطة تقشف صارمة في 

اقتراع نهائي.
كما تعززت العملة املوحدة بفضل فروق مواتية في أسعار 
الفائدة بعد أن أكد رئيس البنك املركزي األوروبي جان كلود 
تريشيه مجددا موقفه املتشدد من التضخم األمر الذي عزز 
توقعات قوية في الس���وق بان البنك سيرفع أسعار الفائدة 

األسبوع املقبل.
وصعد اليورو إلى 90.52 بنس���ا في أعلى مستوى منذ 
منتصف مارس 2010 وحتدث املتعاملون عن بيع صناديق 
سيادية لالسترليني. وتراجع االسترليني أمام الدوالر %0.3 

إلى 1.6014 دوالر.

دعا عضو املجل����س الصيني 
لتنمية التجارة اخلارجية وعضو 
اللجنة التنظيمية ملعرض الصني 
والدول العربية واملنتدى االقتصادي 
والتجاري ما غياجن رجال االعمال 
واملستثمرين من القطاعني اخلاص 
والعام الكويتيني الى املشاركة في 
»املنتدى االقتص����ادي والتجاري 
الصيني العربي 2011« الذي يقام 
في مقاطعة )نينغشيا( الصينية 

بني 21 و25 سبتمبر املقبل.
وقال غياجن ل� )كونا( امس على 
هامش زيارته احلالية الى البالد 
ان معرض الصني والدول العربية 
واملنت����دى االقتصادي والتجاري 
الصيني العربي يعقد في دورته 
الثاني����ة في س����بتمبر املقبل اثر 
النجاح الذي لقيه في دورته االولى 

العام املاضي.
واضاف ان الهدف الرئيس����ي 
من املنتدى ه����و تعزيز التعاون 
الدول  االقتصادي والتجاري بني 
العربية من جهة والصني من جهة 
اخرى ومقاطعة )نينغشيا( ذات 
احلكم الذاتي لقومية )هوى( ذات 

االغلبية املسلمة.
املنتدى  اقام����ة  ان  واوض����ح 

لندن � وكاالت: أعلنت مجموعة 
لوي���دز املصرفي���ة البريطانية 
املؤممة جزئيا امس أنها ستشطب 
15 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 
2014 بهدف توفير 1.5 مليار جنيه 
إس���ترليني )2.4 مليار دوالر( 

سنويا.
كما أعلن عن خفض الوظائف 
أنطونيو هورتا أوسوريو الرئيس 
التنفيذي اجلديد للويدز كجزء 
من مراجعة اس���تراتيجية. قال 
البنك إنه يعت���زم إغالق فروع 
في حوالي نصف الدول الثالثني 

التي يعمل فيها حاليا.
الوظائف  وعملي���ة ش���طب 
اجلدي���دة التي م���ن املتوقع أن 
الوس���طى  اإلدارة  تس���تهدف 
ومس���ؤولي البن���ك تضاف إلى 
عملية شطب للوظائف بأكثر من 
40 أل���ف وظيفة كان مت اإلعالن 
عنها منذ أزمة االئتمان في عام 

.2008
الذي  وقد اس���تحوذ لويدز 
متتلك احلكومة البريطانية %41 
من أسهمه على بنك »إتش بي أو 
إس« املتعثر في ذروة األزمة ما 
أنشأ بنكا عمالقا بعدد موظفني 

بلغ أكثر من 130 ألفا.
كما يعتزم بنك لويدز تسريح 
15 ألف موظف وتقليص أنشطته 
الدولية في خط���ة يأمل مديره 

املتاحة في مقاطعة  االستثمارية 
)نينغش����يا( الس����يما انها حتمل 
العديد من الفرص الواعدة في مجال 
الزراعة وتربية املواشي والتعدين 

والبتروكيماويات والنقل.
وبني ان املنت����دى ميثل كذلك 
فرصة للقاء رجال االعمال الصينيني 
لتنفيذ مشروعات مشتركة مشيرا 
ال����ى ان مرور )النهر االصفر( في 
هذه املنطق����ة جعلها من اخصب 
املناطق الزراعية في الصني للزراعة 

العربي الصيني في هذه املنطقة 
املسلمة يأتي بسبب تشابه العادات 
والتقاليد ووجود الثقافة االسالمية 
في تلك املنطق����ة من الصني التي 
تنسجم بصورة رئيسية مع الثقافة 
العربية املس����لمة للدول العربية 
حيث تتوافر املنتجات االسالمية 
واملأكوالت واملنتجات االسالمية.

وذك����ر ان املنتدى يعد فرصة 
كبيرة للمستثمرين العرب ورجال 
الفرص  االعم����ال لالطالع عل����ى 

التنفيذي اجلدي���د أن توفر 1.5 
مليار جنيه استرليني )2.4 مليار 
دوالر( سنويا بحلول 2014 وتعيد 
االستقرار للبنك البريطاني املؤمم 

جزئيا.
وقدم املدير التنفيذي أنتونيو 

وتربية املواشي.
وق����ال غي����اجن ان مقاطع����ة 
)نينغيش����ا( تولي اهمية كبيرة 
لالس����تثمارات م����ن دول مجلس 
التع����اون اخلليجي الس����يما ان 
العالق����ات املش����تركة الصينية 
اخلليجية ش����هدت ازدهارا كبيرا 
خ����الل الفت����رة املاضية بس����بب 
الزيارات املتكررة للوفود التجارية 
واالقتصادية من كال اجلانبني ومنها 
جولته احلالية التي قادته ايضا الى 

دولة قطر وسلطنة عمان.
وذك����ر ان هن����اك مس����اعي 
في مقاطعته لتأس����يس ش����ركة 
بالتعاون مع شركات تعمل وفق 
الشريعة االس����المية في مقاطعة 
)نينغش����يا( تتوافق اعمالها مع 
احكام الشريعة االسالمية كبيت 
التموي����ل الكويتي وبنوك اخرى 

في مملكة البحرين.
وقلل غياجن من تأثير االحداث 
التي تشهدها املنطقة  السياسية 
العربية على حجم املش����اركة في 
املنت����دى الس����يما ان العديد من 
الشخصيات السياسية واملسؤولني 
والديبلوماسيني العرب اعلنوا عن 

مشاركتهم في فعالياته.

هورتا أوسوريو خطته إلصالح 
البنك امس بعد نحو 100 يوم من 
توليه منصبه وقال إنه يسعى 
إلى خفض الوظائف في االدارة 
الوسطى وإلى زيادة مرونة البنك. 
وس���تضيف عملية االستغناء 
اجلديدة إلى 27 ألف موظف مت 
تسريحهم منذ األزمة املالية في 
2008. ويبلغ عدد موظفي لويدز 

حاليا نحو 103 آالف موظف.
وسيقلص هورتا أوسوريو 
عمليات لويدز في اخلارج إلى أقل 
من 15 دولة بحلول 2014 من 30 
حاليا بهدف التركيز على أنشطة 
التجزئة املصرفي���ة في اململكة 
املتح���دة حيث يعد أهم بنك في 

السوق البريطانية.

الصني تشغل أطول خط أنابيب
للغاز الطبيعي في العالم

انهيار صفقة اندماج بورصة لندن وتي.إم.إكس الكندية

بيجينغ ـ يو.بي.آي: شغلت الصني امس أطول خط أنابيب لنقل الغاز 
الطبيعي في العالم يربط بينها وآسيا الوسطى. وأفادت وكالة أنباء 
الصني اجلديدة »شينخوا« بأن اخلط اجلديد الذي يربط بني آسيا 

الوسطى والصني سيستخدم ملد الغاز الطبيعي من تركمنستان الى دلتا 
نهر اللؤلؤ بشرق الصني مارا بـ 15 مقاطعة صينية. ويعد خط األنابيب 

هذا األطول في العالم، حيث يبلغ طوله 8700 كيلومتر.
وبلغت االستثمارات في بنائه 142.2 مليار يوان )21.98 مليار دوالر(.

رويترز: انهارت خطة بورصة لندن لالستحواذ 
على بورصة تورونتو مقابل 3.6 مليارات دوالر 

كندي أمس األول بسبب عرض منافس تقوده 
بنوك كندية ترك البورصة البريطانية نفسها 

عرضة لالستحواذ.
وانهيار الصفقة الذي يأتي عقب فشل محاولة 

بورصة سنغافورة لالستحواذ على ايه.اس.اكس 

االسترالية هو أحدث مؤشر على الكبرياء الوطني 
الذي يحبط صفقات االستحواذ الدولية على 

أسواق املال التي لها داللة رمزية كبيرة.
وتفتح مساعي بورصة لندن التي لم تكلل بالنجاح 
الباب لعرض استحواذ قسري بقيمة 3.8 مليارات 

دوالر كندي على مجموعة تي.ام.اكس املالكة 
لبورصة تورونتو من كونسورتيوم مابل جروب.

غياجن: املستثمرون الكويتيون مدعوون
إلى املنتدى االقتصادي الصيني العربي في سبتمبر

»لويدز« تشطب 15 ألف وظيفة وتغلق فروعاً باخلارج


