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كافة االهتمامات دون ان تتقاطع 
املصالح.

وأش����ارت ال����ى أن اجتماع 
املجموعة العربية ش����دد على 
ال����دول العربية  ضرورة دعم 
الراغبة ف����ي االنضمام الكامل 
الى املنظمة من خالل محاولة 
ايجاد صياغة لتعديل بند قبول 
االعضاء اجلدد والذي تضمن 
نقاط مبهمة وغامضة ال ميكن 
التعام����ل معها ب����ل تؤدي الى 
مش����كالت في قبول العضوية 

قد تستغرق سنوات.
وأوضحت ان الكويت تقدمت 
باقتراح يقضي بتشكيل جلنة 
لتعدي����ل امل����ادة 12 من ميثاق 
املنظمة وتعديل شروط االلتحاق 
جلعلها اكثر مرونة وفهما وهو 
ما وافقت عليه الدول االعضاء. 
ولفتت في الوقت نفسه الى ان 
موضوع اضافة اللغة العربية 
كلغة رسمية رابعة في منظمة 
التجارة العاملية يكتسب اهمية 
كبيرة في اهتمامات املجموعة 
العربية ملا من شأنه ان يسهل فهم 
الكثير من اآلليات والنصوص 

داخل املنظمة.
وأقرت بورس����لي بوجود 
قصور ف����ي الكويت بالتعامل 
مع ملف التجارة العاملية وهو 
ما دفع به����ا الى فتح امللف مع 

اليوم انخفضت أسعار بطاقات 
السفر على الدرجة السياحية 
حتى 30%، في بعض االحيان 
نبيع )بأقل من( س����عر الكلفة 

بسبب السوق«.
البن����ك املركزي  وين����وي 
منذ وقت طوي����ل بيع طيران 
الشرق األوسط ولكن اخلالفات 
السياسية عرقلت لسنوات جهود 
احلكومة للخصخصة وخفض 
اإلنفاق للح����د من الدين العام 

البالغ نحو 60 مليار دوالر.
وتعاني شركات الطيران في 
ش����تى أنحاء العالم من تأثير 
األزمة املالية العاملية مما جعل 
مس����ألة بيع حصة في طيران 

الشرق األوسط أمرا صعبا.
لكن الشركة استغلت فترة 
بطء في الطلب على الطائرات 
لتملك اس����طول جديد بأسعار 
أقل. وبات أس����طولها يضم 16 
طائرة وم����ن املرجح ان يزيد 
حجمه إلى 17 طائرة في العام 

املقبل.
وقال احلوت ان هناك قرارا 
بطرح 25% من أسهم الشركة 
في السوق ولكن التنفيذ مؤجل 
نظرا لألوض����اع املترتبة على 

األزمة املالية العاملية.
وتابع »ال توجد شهية في 
السوق بسبب األزمة العاملية. 
الس����وق  اوض����اع  مازال����ت 

تتراجع«.
وأكد أن شركته لم تستفد 
من األزمات في بعض البلدان 
العربية قائال »ال.. لم نس����تفد 
على االطالق. لم يستطع لبنان 

بورسلي: املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة 
العاملية يعقد في فترة حرجة من تامر أبوالعينني

»امليدل إيست« قد تؤجر 5 طائرات

القط����اع املعني لوضع  وكيل 
آلية لتنش����يط هذا القطاع مبا 
يعزز مكانة الكويت واالستفادة 
من مزايا انضمامها الى منظمة 
التجارة العاملية. وأعربت عن 
امله����ا أن يس����اعد الوقت في 
تفعيل هذا القطاع وتفعيل دور 
التجارية في جنيڤ  امللحقية 
ليكون ذلك ايضا نواة لزيادة 
ص����ادرات الكويت وتنش����يط 
التجارة الكويتية على الصعيد 

العاملي.

أن يستفيد وال نتمنى ان نستفيد 
من أزمات الغير. أعتقد ان دوال 
أخرى استفادت ولكن لبنان لم 
يستفد نظرا لألوضاع الداخلية 
فيه«. وقال احل����وت »خطتنا 
ان نستمر بالعمل وكأن ليس 
هناك أي أزمة وذلك عن طريق 
حتديث الطائرات وعن طريق 
تطوير األنظمة وجعل اخلدمة 
في الشركة ومستوى طائراتها 
يضاهي املستويات العاملية وفي 
الوقت نفسه )نعمل( وكأن هناك 

أزمة ستقع غدا«.
وأك����د احلوت ان الش����ركة 
التي  اتخذت جميع االجراءات 
الركاب  تؤمن س����فر جمي����ع 
من لبن����ان وإليه في موس����م 

األعياد.

جنيڤ � كونا: أكدت وزيرة 
التج����ارة والصناعة ووزيرة 
التخطيط  الدول����ة لش����ؤون 
الكويتي����ة د.اماني  والتنمية 
بورسلي ان لقاء وزراء التجارة 
والصناعة العرب التنسيقي في 
املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة 
التجارة العاملية يأتي في فترة 
حرجة ومرحلة محورية في ظل 
االزمة املالية العاملية ما يجعل 
كافة دول العالم بحاجة ماسة 
الى دعم االقتصاد ومس����ارات 

التجارة العاملية.
وقالت بورسلي في تصريح 
ل� »كونا« عقب انتهاء املؤمتر 
التنسيقي للدول العربية امام 
منظمة التجارة العاملية ان جميع 
الدول سواء كانت من املتقدمة أو 
النامية او االكثر فقرا اصبحت 
تسعى الى اهداف مشتركة تتمثل 
في ايجاد فرص عمل والبحث 
التنمية املستدامة  عن س����بل 

والتنشيط التجاري.
املؤمت����ر  ان  وأوضح����ت 
الوزاري الثامن ملنظمة التجارة 
العاملية يعق����د في ظل وجود 
رغبة جماعية في الوصول الى 
او تسوية املوضوعات  حلول 
املثيرة دوما للجدل  احملورية 
به����دف الوصول ال����ى حلول 
وس����ط او نقطة تتالقى فيها 

القاهرة � رويترز: قال رئيس 
مجلس إدارة  ش����ركة طيران 
الشرق األوسط اللبنانية )امليدل 
ايست( محمد احلوت ان الشركة 
لديها 16 طائرة مملوكة وتنوي 

تأجير 4 أو 5 طائرات منها.
وقال احلوت في اتصال معه 
من القاهرة »لدينا 16 طائرة كلها 
ملك لنا ولكن س����نبقي على 11 
طائرة مملوكة ونعتزم تأجير 

4 أو 5 طائرات«.
واشترى البنك املركزي %99 
من طيران الشرق األوسط في 
عام 1996 إلنقاذها من اإلفالس 
بعد خسائر مبئات املاليني من 
الدوالرات إبان احلرب األهلية 
الت����ي دارت بني عام����ي 1975 

و1990.
وخفض احلوت الذي عني في 
عام 1997 إلعادة هيكلة الشركة 
عدد املوظفني بنسبة 40% وقام 
بتحديث اسطول الطائرات مما 
اوقف سلسلة خسائر استمرت 
26 عاما وحتولت الشركة الى 

حتقيق ارباح في عام 2002.
وقال احل����وت »إي����رادات 
الشركة في 2011 مازالت بنفس 
مستويات السنة املاضية عند 

نحو 600 مليون دوالر«.
النتائج السنوية  أن  وذكر 
للشركة ستصدر خالل يناير.

وقال ل� »رويترز«: »مع ان 
عدد الركاب زاد كثيرا فإن هناك 
انخفاضا مس����تمرا في أسعار 
أثر  الذي  السفر األمر  بطاقات 

على اإليرادات«.
وأضاف »منذ 2008 لغاية 

محمد فيصل الفليج

د.اماني بورسلي

محمد احلوت

اإلقبال على املخاطرة التي تؤدي 
بالتالي الى األزمات املالية.

وأكد كويجلي ان اإلدارة اجليدة 
للمخاطر في املؤسس���ات املالية 
تستوجب عدم اعتماد البنوك في 
إقراضها للمؤسس���ات على التي 
حتق���ق العائد األكب���ر بل يجب 
ان تعتمد بصورة رئيسية على 
تنويع هذا اإلقراض الى قطاعات 

مختلفة في االقتصاد.
وأوضح ان البنوك األوروبية 
قبل األزمة واصلت إقراضها بنسب 
عالية فاقت 50 و70 % من الودائع 
التي متتلكها، ما أدى بالتالي الى 
األزم���ة الكبيرة لهذه البنوك في 
وقت الحق، مشيرا الى جتربة بنك 
باركليز البريطاني الذي نبهت فيه 
ادارة املخاطر الى األزمة في وقت 
باكر وقام باتخاذ اجراءات حيدته 
عن األزمة املالية منها قدومه الى 

في ندوة نظمتها »احملاسبني« عن إدارة املخاطر

كويجلي: األزمة املالية منحت البنوك الكويتية 
فرصة للتوسع في استثماراتها العاملية

الشرق األوسط لزيادة رأسماله. 
اتفاقيتي »بازل  الفرق بني  وعن 
2« و»ب���ازل 3« قال كويجلي ان 
السلبيات التي تركزت في اتفاقية 
»ب���ازل 2« متثلت في انها طلبت 
من البنوك ان حتيد مخصصات 
القروض  نتيجة للعجوزات في 
التي قدمتها هذه البنوك في زمن 
األزمات وبالتالي عدم قدرة هذه 
البن���وك على تق���دمي املزيد من 
القروض في األوقات التي يكون 
فيه���ا االقتصادي بأمس احلاجة 

الى القروض.
شريف حمدي  ٭

أفاد مدير إدارة املخاطر في بيت 
التمويل الكويتي د.بول كويجلي 
بأن األزمة املالية العاملية منحت 
الكويتية  فرصة كبيرة للبنوك 
العاملية  لتوسيع اس���تثماراتها 
بسبب متانة موقفها املالي مقارنة 

بالبنوك في اخلارج.
وقال كويجلي في كلمة ألقاها 
في ندوة نظمتها جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية حتت عنوان 
»إدارة املخاطر والدروس املستفادة 
م���ن األزم���ة املالي���ة«، ان ادارة 
املخاطر في البنوك فش���لت في 
جتنبها األزمة املالية العاملية بعد 
أزمة الرهن العقاري في الواليات 

املتحدة األميركية.
واعتبر ان إدارات املخاطر في 
البنوك واملؤسس���ات ال تتحمل 
اجلزء الكبير من تداعيات األزمة 
وال نظام العمل في هذه البنوك بل 
يتحملها فهم األشخاص لطبيعة 
االعمال واملخاط���رة في االعمال 
التي يقومون بها، حيث ان ادارة 
آلية حتكم في  املخاطر تعتب���ر 
املؤسس���ات املالية بينما تعتبر 
املخاطر هي اعتزام األش���خاص 

تنفيذ االعمال.
وذكر ان س���وء اإلدارة يبدأ 
قبل بدء اي صفقة ائتمانية بني 
البنوك واألش���خاص، حيث ان 
الدورة االئتماني���ة تبدأ بتقدمي 
البنوك قروضا للمؤسسات األمر 
الذي يؤدي الى حتسن االقتصاد 
وزيادة اإلق���راض وبالتالي الى 
)أنور الكندري(زيادة املنافس���ة لدى البنوك في  د.كويجلي أثناء إلقاء احملاضرة  

الشركة توفر اجلهاز لعمالئها بلونيه األبيض واألسود ابتداًء من 30 ديناراً

»iPhone 4S« زين« تطرح جهاز«
وأك����د بقوله: »نس����عى في 
صياغ����ة عروضن����ا اجلديدة 
إل����ى مواءمة رغب����ات عمالئنا 
واجتاهاته����م م����ع اس����تخدام 
الهواتف النقال����ة، والتي باتت 
استخداماتهم تتحول بصورة 
كبيرة إلى خدمات نقل البيانات، 
كما ان الش����ركة حريصة على 
أكبر اس����تفادة ممكنة  حتقيق 
لعمالئها الذي����ن يكونون أكبر 
جتمع لالتص����االت املتنقلة في 

الكويت«.
 »iPhone 4S« يذكر أن جهاز
يحتوي عل����ى مجموعة رائعة 
من الس����مات واملمي����زات التي 
جتعله واحدا من أكثر الهواتف 
املتنقلة جاذبية في العالم، فمن 
امليزات التي يحملها هذا اجلهاز 
الرائع أن����ه يأتي محمال بنظام 
تش����غيل »iOS 5« وه����و أكثر 
نظم تش����غيل الهواتف النقالة 
تقدما على مستوى العالم، حيث 
يتيح متجر البرمجيات الفريد 
»App Store« إمكاني����ة الولوج 
إلى مئات اآلالف من البرامج مبا 

.»iMovie« فيها
كما أن هذا اجلهاز ميلك نفس 
مواصفات جهاز iPhone، حيث 
يتميز بشاشة عرض رائعة، فهي 
بخالف أنها متثل أعلى مستوى 
من الوضوح في الهواتف النقالة 
على اإلطالق، فإنها تتميز بتقنية 
االتصال املرئي املتزامن »فيس 
تامي« والتي جتعل من مكاملات 

الڤيديو حقيقة واقعة.

حترير الصور وتسجيل الڤيديو 
العالية   »HD 1080p« بتقني����ة

الوضوح.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
بالوكال����ة عمر س����عود العمر: 
»إطالقنا لهذه احلملة اجلديدة 
يؤكد التزامنا أمام عمالئنا في 
االس����تمرار بتلبية طموحاتهم 
واحتياجاتهم بكل ما هو جديد 

في صناعة االتصاالت«.
وأضاف العمر: »نطرح اليوم 
 ،iPhone اجليل اجلديد من أجهزة
ونحن نعلم مدى الشغف الذي 
تكنه شريحة كبيرة من عمالئنا 
لهذه النوعية من األجهزة التي 
قدمت مفهوما جديدا في خدمات 

تكنولوجيا املعلومات«.
وأوضح بقوله »لقد حرصنا 
على أن نق����دم في هذه احلملة 
العروض  قائمة متنوعة م����ن 
التي تتناس����ب مع احتياجات 
واس����تخدامات كاف����ة الفئ����ات 
وبأسعار تنافس����ية ابتداء من 

30 دينارا«.
العمر عن ثقته في  وأعرب 
أن عميل زين سيعيش جتربة 
مختلف����ة مع ش����بكة زين عند 
النوعية من  اس����تخدام ه����ذه 
األجه����زة وقال »نحن على ثقة 
بأن التحديث األخير الذي قامت 
به الشركة لش����بكتها سيمنح 
عمالءنا فرص����ة رائعة للتمتع 
بتجربة استخدام اجليل اجلديد 

.»)iPhone( �من أجهزة ال

أعلنت شركة زين عن طرحها 
جهاز »iPhone 4S« ابتداء من 30 
دينارا مع مجموعة من العروض 
املميزة والسخية، وهي العروض 
التي ستوفرها من خالل حملتها 
الترويجية اجلدي����دة وذكرت 
انها  الشركة في بيان صحافي 
ستواصل من خالل هذه احلملة 
الذين  إث����راء عمالئها  اجلديدة 
التفاعل داخل حدود  يفضلون 
عالم »Apple«، حيث س����تقدم 
مجموع����ة من الع����روض التي 
تضمن لهم االستمتاع بتجربة 

اتصاالت رائعة على شبكتها.
وأفادت بأن هذه النوعية من 
األجه����زة املتطورة التي تتميز 
بنظام عرضها الرائع س����تكون 
متواف����رة باللون����ني األبيض 
واألس����ود في جمي����ع فروعها 
املنتشرة في جميع أنحاء الكويت، 
وكذلك في جميع فروع شبكة 
موزعيها املعتمدين، مع قائمة 
متنوعة من العروض املرنة التي 

تتناسب مع جميع الفئات.
 »iPhone 4S« ويعتبر جهاز
النوعية  امتدادا للنقلة  اجلديد 
التي أحدثتها شركة ابل العاملية 
في أجهزة الهواتف الذكية، حيث 
يتمتع هذا اجلهاز بقائمة طويلة 
 »A5« من املميزات، أبرزها معالج
الن����واة، والذي يضمن  ثنائي 
حتقيق سرعة قصوى في األداء، 
وميزة ال� »iCloud« بينما تأتي 
كاميرا »iPhone 4S شديدة الدقة« 
بقدرة 8 ميغا بيكسل، مع إمكانية 

عمر العمر

 البدري: ليبيا ستعود لنظام احلصص اإلنتاجية وسيدرج إنتاجها ضمن السقف اجلديد 

البصيري: قرار »أوپيك« رفع سقف اإلنتاج
 صائب ويتوافق مع اإلنتاج الفعلي احلالي

من جهته اعلن االمني العام 
ملنظمة ال����دول املصدرة للنفط 
)أوپيك( د. عبداهلل البدري ان 
ليبيا ستعود لنظام احلصص 
االنتاجية وسيدرج انتاجها ضمن 
السقف االنتاجي اجلديد للمنظمة 
والذي اتفق عليه خالل املؤمتر 

الوزاري ألوپيك.
انتهاء  البدري عق����ب  وقال 
اعمال املؤمتر الوزاري ان انتاج 
ليبيا من النفط ارتفع الش����هر 
املاض����ي الى 570 أل����ف برميل 
يوميا اي حوال����ي ثلث ما كان 
يتم ضخه من نفط قبل عام قبل 
اندالع احلرب االهلية، موضحا 
ان هذه الكمية ستدرج في نظام 
احلصص االنتاجية الذي تطبقه 

»أوپيك«.
وتناول االمني العام ملنظمة 
»أوپيك« في حديثه اتفاق وزراء 
نف����ط املنظمة ف����ي ڤيينا على 
زيادة سقف االنتاج ليصل الى 
30 مليون برميل يوميا على ان 
تخفض بع����ض الدول االعضاء 
انتاجها التاحة الفرصة لزيادة 

ضخ النفط الليبي.

حوله في ڤيينا االربعاء«.
ان  البصي����ري  واوض����ح 
التوقعات تش����ير ال����ى ان عام 
2012 سيشهد زيادة في الطلب 
على النفط مبقدار يفوق املليون 
برميل يوميا وبالتالي فان السوق 
العاملي قادر على استيعاب اي 
زيادة في االنتاج س����واء كانت 
قادمة من ليبيا او دوال منتجة 
اخرى داخل او خارج األوپيك.

 وفيما يتعلق مبسألة توزيع 
الدول  احلصص االنتاجية بني 
االعض����اء في املنظم����ة قال ان 
اجتماع ڤيينا الوزاري قرر ترك 
هذا االمر الى اجتماع قادم وذلك 
بعد ان تستكمل سكرتارية أوپيك 
دراسة تطورات سوق النفط من 

ناحية االسعار واالنتاج.
وحول عودة ليبيا الى االنتاج 
مجددا بعد االطاحة بنظام القذافي 
قال الوزير البصيري نحن سعداء 
بعودة ليبيا الى االنتاج ونأمل 
ان تصل الى مس����توى حصتها 
السابقة البالغة 1.5 مليون برميل 
العام  يوميا بحل����ول منتصف 
القادم وفق التوقعات الليبية. 

ڤيينا � كون����ا: وصف وزير 
النفط ووزير الدولة لش����ؤون 
مجلس االمة د. محمد البصيري 
قرار وزراء نفط الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( ي����وم االربعاء 
املاضي في ڤيينا برفع سقف انتاج 
املنظمة الى 30 مليون برميل في 
اليوم بأنه قرار صائب ويتطابق 

تقريبا مع االنتاج الفعلي.
وقال البصيري ان هذا االجراء 
ال يعني ان املنظمة رفعت معدالت 
انتاجها ب����ل انها جعلت االمور 
اكثر واقعية بحيث يكون السقف 
واالنتاج املعروض في السوق 
متطابقني وليس كما كان عليه 

احلال في السابق.
القرار  واوض���ح ان ه���ذا 
من ش���انه ان يحافظ ويعزز 
مصداقي���ة أوپي���ك ويش���يع 
االرتياح واالستقرار في سوق 
النفط العاملية مشيرا الى ان اخر 
احصائية بشان مستوى انتاج 
أوپي���ك تفيد بان انتاج الدول 
االعضاء بل���غ 30.400 مليون 
برميل يوميا »اي انه قريب من 
السقف االنتاجي الذي مت االتفاق 

د. محمد البصيري

التعديل الوزاري في السعودية قد يسرع بإصالح االقتصاد
الري����اض � رويترز: يش����ير 
تغيير اثنني من املس����ؤولني في 
أعلى املناص����ب االقتصادية في 
الس����عودية إلى أن اململكة رمبا 
تستعد لتنشيط برنامج اإلصالح 
االقتصادي الذي ينش����ط حينا 

ويتباطأ حينا.
الس����عودي  العاهل  وأصدر 
امللك عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز 
الثالثاء املاضي أمرا ملكيا مفاجئا 
بتعيني محمد اجلاس����ر محافظ 
البنك املركزي وزيرا لالقتصاد 
والتخطي����ط. وح����ل محله في 
رئاسة البنك املركزي فهد املبارك 
العضو املنتدب السابق للوحدة 
السعودية لبنك االستثمار مورغان 

ستانلي.
وكما هو احلال في الكثير من 
الوزارية السعودية  التعديالت 
التي تتس����م بالغموض لم يكن 
هناك تفسير واضح لهذا التعديل. 
وال يعتبره احمللل����ون محاولة 
النقدية  لتغيير مسار السياسة 
أو الطريقة املتحفظة التي يدير 
بها البنك املركزي الثروة النفطية 
الضخمة للمملكة إذ ميتلك البنك 
أصوال أجنبية صافية تزيد على 
500 مليار دوالر جزء كبير منها 
في شكل أذون وسندات خزانة 
أميركي����ة وودائ����ع ف����ي بنوك 

أجنبية.
وب����دال من ذل����ك يرى بعض 
احملللني أن ه����ذا التغيير يهدف 
لتسريع اإلصالحات االقتصادية 
في ملفات مهمة مثل أسواق رأس 
املال والسياسة الصناعية وأسعار 

الطاقة احمللية.
وق����ال خ����ان زاه����د كبي����ر 
االقتصادي����ني ل����دى الري����اض 
املالية »الس����ؤال هو م����ا الدور 
الذي س����تلعبه وزارة االقتصاد 
والتخطيط مع العلم بأنه ليس 

لها وظائف في تسيير الشؤون 
اليومية. قد يرغبون في االضطالع 
بدور قيادي ف����ي حتديد اجتاه 
السياسة واإلصالحات. بالتأكيد 
هذا التعيني يشير إلى منح الثقة 

من قبل امللك«.
ويحظى اجلاس����ر باحترام 
واالقتصادي����ني  املصرفي����ني 
السعوديني وحتدث في السابق 
عن احلاجة للتصدي للتحديات 
التي  الطويل����ة األجل  الهيكلية 
تواجه االقتصاد السعودي لكن 
إذا كان ينوي معاجلة مشكالت 
شائكة من قبيل االرتفاع املقلق في 
االستهالك احمللي للنفط فسيحتاج 

دعما سياسيا كبيرا.
ويقول محلل����ون إن وزارة 
افتقرت  االقتص����اد والتخطيط 
نس����بيا إل����ى دور فاع����ل خالل 
السنوات القليلة املاضية إذ كانت 
تضع خططا خمس����ية ال تشبه 
غالب����ا األداء الفعلي لالقتصاد. 
ويتداخل دورها مع وزارات أخرى 
وهو ما يثير مخاطر ملشاكل إدارية 

بشأن تغييرات السياسة.
وق����ال جارمو كوتيلني كبير 
االقتصادي����ني لدى البنك األهلي 
التجاري في جدة »من املس����ائل 
الت����ي حت����دث عنها اجلاس����ر 
زيادة االستهالك احمللي للطاقة 
والتداعي����ات االقتصادية لذلك. 
حتدث كثيرا أيضا عن أس����واق 
الصكوك والروابط احملتملة بينها 

وبني البنية التحتية«.
وأضاف كوتيلني قائال »لذلك 
هو لديه رؤية اقتصادية واسعة 
جدا ومنصبه اجلديد سيعطيه 
فرصة كبي����رة لتطوير وتنفيذ 

هذه الرؤية«.
وبدأت الس����عودية برنامجا 
موسعا لإلصالحات االقتصادية 
قبل أكثر من 10 سنوات وعمدت إلى 

حترير االقتصاد لفتح البالد امام 
االستثمار اخلاص واملستثمرين 
املالي.  القطاع  األجانب وتقوية 
وكان الهدف من هذه اجلهود احلد 
إيرادات  اململكة على  من اعتماد 
النفط املتقلبة وخلق فرص عمل 

في الشركات اخلاصة.
لكن اإلصالحات تباطأت في 
العامني املنصرمني وكان التقدم 
محدودا في تغييرين متوقعني منذ 
السماح لألجانب  سنوات وهما 
باالستثمار في سوق األسهم بشكل 
مباش����ر وإقرار قانون للسماح 

بالرهون العقارية.
ومن املسائل الصعبة أيضا، 
املستويات املنخفضة التي حتددها 
احلكومة ألسعار الطاقة احمللية. 
فهذا يشجع على هدرها ويخفف 
الضغط على الشركات لتحديث 
التي تس����تخدمها  التكنولوجيا 
بينما يهدد اإلسراف في االستهالك 
احمللي للنفط في األجل الطويل 
بخفض صادرات السعودية من 
اخل����ام. وقال س����اميون وليامز 
اخلبي����ر االقتص����ادي املختص 
بالشرق األوسط في بنك »اتش.

اس.بي.سي« في دبي »هناك إقرار 
واضح في السعودية باحلاجة الى 
تسريع اإلصالح وهذا قد يكون 

جزءا من ذلك التعديل«.
وقد يساعد فتح سوق األسهم 
امام االس����تثمار األجنبي � وهو 
ال����ذي تدرس����ه احلكومة  األمر 
منذ بضع سنوات � على تقوية 
القطاع الصناعي عن طريق زيادة 

االنضباط في السوق.
أن السعودية  ويعتقد أيضا 
تري����د إصالح س����وق س����ندات 
الشركات وتش����جيع الشركات 
على إصدار مزيد من الس����ندات 
مما سيقلل اعتمادها املفرط على 
الق����روض املصرفية وهو األمر 

الذي ميكن أن يكون غير مالئم 
للشركات ويشكل خطورة على 

البنوك.
وقد تكون الرغبة في تسريع 
إصالحات س����وق رأس املال هي 
السبب في تعيني املبارك محافظا 
جديدا ملؤسس����ة النق����د العربي 
الس����عودي )البن����ك املركزي(. 
ففي حني أن اجلاس����ر مسؤول 
حكومي تدرج في املناصب اإلدارية 
املب����ارك يتمتع  احلكومية فإن 
بخبرة طويلة في القطاع اخلاص 
وهو مطلع على األسواق املالية 
بحكم عمله السابق في مورغان 
ستانلي � السعودية. وشغل أيضا 
منصب رئيس مجلس إدارة سوق 

األسهم السعودية.
وقال كوتيلني »أحد مناقب فهد 
املبارك ان لديه خبرة مباشرة في 
السوق على مستوى رفيع وذات 
بعد عاملي لذلك فهو مؤهل بشكل 

جيد لدور التنظيم املصرفي«.
وأض����اف كوتيل����ني أن هذا 
أكثر  املب����ارك منهجا  قد يعطي 
تركيزا على الس����وق في الوقت 
الذي يتعافى فيه النظام املصرفي 
السعودي من أزمته املالية بعد 
إدارة املخاطر.  عدة سنوات من 
البنوك السعودية  وس����تضطر 
ايضا في السنوات القليلة املقبلة 
لتطبيق املعايير املصرفية العاملية 
اجلدي����دة بازل-3 وه����ي مهمة 
صعبة تتطلب منها بناء عوازل 
العديد  السيولة تتكون من  من 

من أدوات السوق.
الفترة  وقال كوتيلني »ف����ي 
املقبلة س����يكون أحد التحديات 
املهمة هو ضمان أن يلعب القطاع 
املالي دورا رئيسيا في دفع التنمية 
االقتصادية وله����ذا فإن إضافة 
األبعاد السوقية سيكون مفيدا 

جدا«.

 »Da vindice« اختارت ش���ركة
املتخصصة في صناعة الس���اعات 
السويسرية الفاخرة شركة املجموعة 
املالكية )الكويتية( لدخول أسواق 
دول اخلليج العربي���ة انطالقا من 
الكويت وذلك في خطوة تسعى من 
خاللها إلى تعزيز أعمالها في املنطقة 

والتعريف بهذه املاركة اجلديدة. 
املناس���بة صرح رئيس  وبهذه 
اإلدارة في شركة مجموعة  مجلس 
املالكية )الوكيل احلصري لساعات 
Da vindice في الكويت( محمد فيصل 
 Da vindice الفليج ان ساعات مجموعة
ستتيح ألصحابها التفرد بأربعة أنواع 
منها الساعات املصنوعة من الذهب 
األبيض وأخرى مصنوعة من الذهب 
الوردي وأخ���رى جتمع بني الذهب 
األبي���ض واألملاس أما األخيرة فمن 
الوردي واألمل���اس. وتوقع  الذهب 
الفليج ان تستحوذ التشكيلة اجلديدة 
من العالمة التجارية Da vindice على 
إعجاب افراد املجتمع من النخبة كونها 
متزج بني توجهات املوضة العصرية 
والفخامة مع الدقة العالية الراسخة 
في صناعة الس���اعات السويسرية 

األكثر شهرة في العالم. 

ونقل���ت صحيف���ة »احلياة« 
الرئيس  السعودية اخلميس عن 
التنفيذي لشركة »بيانات للمطارات« 
ج���ورج حنوش قوله في بيان إن 
ال� 26  السعودية تطور مطاراتها 
وتبني مطارين جديدين باستثمارات 
تتجاوز 20 مليار دوالر خالل األعوام 
ال� 20 املقبلة. وأضاف أن »بيانات 
للمطارات« تدرس حاليا إمكانيات 
توسيع وجودها ليشمل السعودية 
التي تستحوذ على حصة كبيرة من 
قطاع الطيران في الشرق األوسط. 
ولفت إلى أن الشركة نفذت عددا من 
املشاريع خالل السنوات املاضية 
بقيمة جتاوزت ال� 300 مليون درهم 
في مطارات دبي وأبوظبي والشارقة 
إضافة إلى بعض املشاريع في مطار 

الدوحة.

بروكسل � د.ب.أ: قالت وحدة 
بحثي���ة للمجموع���ة املصرفية 
البريطانية »باركليز« إن أحدث 
تقرير لصن���دوق النقد الدولي 
بشأن اليونان يشير إلى احتمال 
متزايد حلدوث إفالس كامل وقد 

يحدث ذلك مطلع العام املقبل.
وكت���ب أنطونيو جارش���يا 
باسكوال لدى باركليز كابيتال 
في مذكرة تعليق���ا على تقرير 
صندوق النق���د الذي صدر أول 
من أمس إنه »من وجهة نظرنا، 
يشير هذا التحليل من صندوق 
النقد الدولي إلى حدث ائتماني 
أصبح مرجحا بشكل متزايد )رمبا 

قبل منتصف مارس 2012(«.

بروكسل � كونا: أظهرت بيانات 
التضخم السنوي  امس ان معدل 
في االحتاد األوروبي الذي يضم 27 
دولة بلغ 3.4% خالل شهر نوفمبر 
ليستقر عند مس���توياته مقارنة 
بشهر أكتوبر املاضي. وبلغ معدل 
التضخم السنوي في منطقة اليورو 
التي تضم 17 دولة 3% خالل شهر 
نوفمبر ليس���تقر عند مستوياته 
ايضا مقارنة بشهر أكتوبر املاضي. 
وكان مع���دل التضخم في االحتاد 
األوروبي بلغ 2.3% فيما وصل الى 
1.9% مبنطقة الي���ورو في الفترة 

نفسها من العام املاضي. 

 »Da vindice« 
السويسرية تختار 
الكويت لالنطالق 

إلى دول اخلليج

السعودية تطور 
مطاراتها وتبني مطارين 

جديدين باستثمارات 
20 مليار دوالر

»باركليز«: صندوق النقد 
يشير إلى »احتمال 

متزايد« بإفالس اليونان

التضخم باالحتاد 
األوروبي يستقر 

عند مستوى %3.4 

العمر: زين 
تسعى إلى تلبية 
شغف عمالئها 

بأحدث تكنولوجيا 
املعلومات


