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سعر برميل النفط الكويتي
يستقر عند 71.50 دوالرا

الحمادي: األكاديمية االقتصادية 
تطلق موقعها اإللكتروني اليوم

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 79 
س����نتا ليستقر عند مس����توى 71.50 دوالرا في تعامالت 
الثالثاء املاضي مقارنة باألربعاء. وتش����هد أسعار النفط 
العاملية في الفترة األخيرة حالة من التذبذب بسبب تأثرها 
بشكل كبير باألنباء االيجابية أو السلبية حول انتعاش أو 
ركود االقتصاد العاملي وحركة أسواق املال في البورصات 
العاملي����ة. واعتبرت منظمة »أوپيك« في العدد األخير من 
مجلتها الشهرية بأن »املسائل الساخنة« مثل ارتفاع معدالت 
املضاربة في البورصات العاملية املعنية بالطاقة واضطراب 
الس����وق النفطية العاملية وتقلبات االسعار كانت السمة 
األساسية التي متيز بها فصل الصيف احلالي. وتسعى دول 
»أوپيك« إلى الوصول إلى سعر برميل يتراوح بني 70 و80 
دوالرا من اجل حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني الذين 
يحتاجون بصفة مستمرة إلى متويل اإلنفاق على تطوير 
واكتشاف احلقول النفطية اجلديدة ومصالح املستهلكني 
الذي يعانون في الوقت احلالي من تراجع اقتصادي كبير 
بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية. ويعتبر السعر احلالي 
لبرميل النفط الكويتي في وضع جيد مقارنة باملستوى 
املتدني الذي وصل إليه في بداية العام احلالي عندما وصل 
إلى ما يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال من مس����توى 136 

دوالرا التي وصل إليها في يوليو 2008.

اعلن مدي���ر العالقات 
العام���ة والتس���ويق في 
االكادميي���ة االقتصادي���ة 
علي احلمادي ان االكادميية 
س���تطلق  االقتصادي���ة 
الي���وم موقعها الرس���مي 
عل���ى االنترنت واخلاص 
بالتعري���ف بأنش���طتها 
التعليمي���ة والتدريبي���ة 
والتأهيلية، وسيخدم هذا 
املوقع شريحة كبيرة من 
املهتمني ببرامجها التدريبية 

ذات الطابع التخصصي وممن سبق لهم التعامل مع االكادميية 
خالل مسيرتها من مؤسسات حكومية وشركات القطاع اخلاص 
واالفراد. واوضح احلمادي ان املوقع س���يبرز اهم واحدث 
البرامج التديبية على ثالث مراحل: برامج تدريبية في املال 
واالستثمار، ودورات في االدارة احلديثة، ودورات تدريبية 
في تطوير الذات. كما سيمكن املوقع جميع املتصفحني من 
التعرف على بعض اف���راد الطاقم التدريبي في االكادميية 
من دكاترة واساتذة واكادمييني من حملة الشهادات العليا 
وهو كادر يعتبر من ابرز الكفاءات الوطنية واكثرها خبرة 
واحترافية في مجاله. حيث يصل مجموع سنوات اخلبرة 
التي ميلكها طاقم التدريب والتأهيل في االكادميية االقتصادية 
الى اكثر من 142 سنة من اخلبرة ستقوم االكادميية بخدمة 

املهتمني بها.

علي احلمادي

عاليا بركات

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة أول 
الكويت  معرض للتوظيف في 
خالل الفترة من 5 الى 7 اكتوبر 
املقبل برعاية ذهبية من شركة 
شلمبرجاي ورعاية فضية من 
 BNP الكلية االس���ترالية وبنك
Pariba عل���ى أرض املع���ارض 

الدولية مبشرف.
وبه���ذه املناس���بة أعلن���ت 
مس���ؤولة املعرض لدى شركة 
معرض الكوي���ت الدولي عاليا 
بركات ان الشركة مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك تقدم عرضا 
خاصا للراغبني في االنضمام الى 
مجموعة الشركات املشاركة في 
املعرض يتمثل في تقدمي جناح 

مجاني مبساحة 12 مترا مربعا 
وذلك ملن يحجز جناحه ويؤكد 
مشاركته باملعرض خالل شهر 

رمضان.
كما أضافت بركات أن معرض 
الوظائ���ف يتزامن م���ع تفاقم 
مشكلة املس���رحني في الكويت 
في ظ���ل تداعيات االزمة املالية 
العاملية وتراجع أعمال ومشاريع 
الكويتية  العديد من الشركات 
التي وجدت نفسها وجها لوجه 
مع مشاكل مالية ومتويلية لم 
تكن حتس���ب لها حسابا االمر 
الذي اضطرها الى االس���تغناء 
عن كثير من عمالتها وموظفيها 
لعب���ور أزمتها املالية ومن هنا 
وجد العديد من املواطنني أنفسهم 

بعيدا ع���ن وظائفهم وأعمالهم 
مثلما هو احلال في كل دول العالم 
ودول اخلليج التي تأثرت أكثر 

بكثير مما حدث في الكويت.
وتتابع بركات تصريحاتها 
مشيرة الى ان معرض الوظائف 
يعتبر حدث���ا ذا أهمية قصوى 
الس���يما في الظروف احلالية 
التي مير بها قطاع االعمال في 
الكويت حيث يساهم املعرض 
في متك���ني املواطنني من ذوي 
الكفاءات وحديثي التخرج بجميع 
املجاالت لاللتقاء بصورة مباشرة 
مع مديري املوارد البشرية في 
الش���ركات، حيث يتيح  كبرى 
املعرض الفرصة امام الباحثني 
عن عمل لالط���الع على العديد 
التدريب والتوظيف  من فرص 

املتاحة.
وتؤك���د ان ش���ركة معرض 

الكويت الدولي تسخر كل إمكاناتها 
املتراكم���ة إلجناح  وخبراته���ا 
الذي القت فكرته  ذلك املعرض 
جتاوبا وتش���جيعا لدى العديد 
من املؤسسات وكبرى الشركات 

والهيئات املتخصصة.
وتتوق���ع عاليا ب���ركات ان 
الوظائف 2009  يحقق معرض 
جناحات ملحوظة في ظل العديد 
من املؤشرات والظروف احمليطة 

بتوقيت إقامته.
واختتمت تصريحاتها داعية 
كل اجلهات صاحبة العالقة الى 
االنضمام الى تلك التظاهرة التي 
تساهم في حل مشاكل العديد من 
املواطنني ومساعدتهم على إيجاد 

فرصة العمل املالئمة.

بركات: جناح مجاني للمشاركين في معرض
الكويت للوظائف 2009 بأرض المعارض الدولية

BNP Paribaبرعاية ذهبية من »شلمبرجاي« وفضية من الكلية األسترالية و

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين بالسحب األسبوعي للدانة
عزيزة العقيلي فازت بالجائزة الكبرى البالغة 10000 دينار

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب 
الدانة األس����بوعي حيث نالت عزيزة أحمد راش����د 
العقيلي اجلائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار، بينما 
فاز كل من: أسيل عبدالرحيم حجي العوضي، ميمي 
عبده محمد، أحمد صالح أحمد الش����واف، عبداهلل 
محمد علي النجبان ورتاج حسني اإلبراهيم بجائزة 

قدرها 1000 دينار. 
مع إطالق حملة الدانة سوف يتعني على عمالء 
البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط وهو احلد األدنى 
لفتح حساب الدانة. ومبجرد إبقاء هذا احلد األدنى 
سيدخل العميل تلقائيا في السحوبات األسبوعية، 
الشهرية والسنوية. ويتميز سحب الدانة عن غيره 
من الس����حوبات بأنه ال مينح العميل فرصة توفير 
النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا متعددة للفوز 
في السحوبات األسبوعية والشهرية والسنوية مع 
العل����م أنه كلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه، 

زادت الفرص املتاحة للفوز. 
هذا ويتيح حس����اب الدانة لعمالء بنك اخلليج 
املزيد من الفرص للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية 
وسنوية. والقيمة املضافة تبدأ بفتح حساب الدانة 
اجلديد قبل 5 أيام عمل تسبق السحب، مما يخولهم 
تلقائيا دخول السحب األسبوعي، أو بفتح حساب 
الدانة قبل شهر لدخول السحب الشهري أو السنوي. 
أما بالنس����بة للعمالء من أصحاب حس����اب الدانة، 
فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع قبل يوم واحد فقط 
من السحب ليتأهلوا.  وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر 
جائزة، مينح حساب الدانة عمالءه العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لاليداع اآللي فقط 
التي متنح عمالء الدانة حرية ايداع النقود في أي وقت 
يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في 

سحب الدانة بواسطة اخلدمة اإللكترونية.

تأكيد التصنيف االئتماني لـ »الخليج المتحد«
بمعدل +BBB على المدى البعيد

الربحية بشكل ملموس في العام 
احلالي بعد أن شهد البنك عاما 
استثنائيا في 2008 مما يؤكد 
على انخفاض معدل التخارج 
م���ع صعوبة أوضاع س���وق 
االس���تثمار«. وقالت كابيتال 
انتليجنس ان »وضع السيولة 
في البنك يظل مرضيا ومازالت 
ملكيته من خالل شركة كيبكو 
قوية«.  تعليقا على تصنيفات 
مؤسسة كابيتال انتليجنس قال 
العضو املنتدب للبنك مسعود 
حيات:  »إن هذه نتيجة مطمئنة 
للغاية بالنسبة للبنك بالنظر 
إلى الضغوط والتحديات التي 
كانت تواجه األس���واق املالية 
وتدل على سالمة إستراتيجية 
أعمال البنك واجلودة العالية 

ألصوله«. 

أعلن بن���ك اخلليج املتحد 
بالبحرين أن مؤسسة التصنيف 
االئتمان���ي الدولي���ة كابيتال 
انتليجنس قد أكدت تصنيف 
 BBB+ البنك االئتماني مبعدل
على املدى البعيد والتصنيف 
مبعدل A2 على املدى القصير 
مع وجود احتماالت مستقبلية 
مستقرة. كما مت تأكيد تصنيف 
الق���وة املالي���ة للبنك مبعدل 
+BBB مع احتماالت مستقبلية 
مستقرة.  ففي أحدث مراجعة 
س���نوية لها لبن���ك اخلليج 
املتحد قالت مؤسسة كابيتال 
انتليجنس ان���ه »على الرغم 
التذب���ذب الذي تش���هده  من 
أسواق املال العاملية فإن جودة 
االستثمارات املتبقية للبنك تظل 
قوية وسليمة. كما أن امليزانية 

العمومية تتمتع برسملة جيدة 
على الرغم من االنخفاض في 
نسبة كفاية رأس السنة، وتدل 
عل���ى إتباع البنك لسياس���ة 
ثابتة من االحتفاظ بالعائدات 
لدعم نش���اطه االس���تثماري. 
كما يتوقع أن ينخفض معدل 

حصل على معدل A2 على المدى القصير

مسعود حيات

وكالة الدفاع اللوجيستية تجدد عقد التخزين
مع »أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع«

الدعم الالزم للجيش األميركي«.
بالذكر أن عقد مس���تودع  والجدير 
التوزي���ع الدفاعي إنما يدل على تاريخ 
»أجيليتي« الحافل بالنجاحات مع وكالة 
الدفاع اللوجيستية والذي يتضمن عددا 
من العقود التي فازت بها الشركة مؤخرا 
مثل العقود طويلة األمد المعنية بتقديم 
خدمات نقل المعدات الثقيلة في العراق 
إمداد وتوزيع  إلى  والكويت، باإلضافة 
المواد الغذائية ومنتجات أخرى للجيش 
األميركي في العراق. كما فازت »أجيليتي« 
للخدمات الحكومية والدفاع بعقد إلمداد 
وتوصيل قطع الغيار بمستودع بتوبيهانا 
التابع للجيش األميركي ببنس���لفانيا، 
إلى جانب عقد إمداد الجيش األميركي 
بالوقود في قواعد غوام، واليابان، وكوريا 
الجنوبية والبرتغ���ال وألمانيا وتركيا 

التابعة للقوات الجوية األميركية.

ذلك الحين، قامت وكالة الدفاع بالتجديد 
ل� »أجيليت���ي« عدة مرات إلدارة العمل 
في هذا العقد، وتبلغ القيمة اإلجمالية 
للعقد 214 ملي���ون دوالر لمدة خمس 

سنوات. 
وعلق دان مونجيون الرئيس التنفيذي 
لش���ركة أجيليتي للخدمات الحكومية 
والدفاع، على العقد قائال: »نحن فخورون 

باألداء المتميز الذي حققناه مع وكالة 
الدفاع اللوجيستية منذ عام 2005 والذي 
من خالل���ه أولتنا الوكالة ه���ذه الثقة 
الكبيرة، فقد أصبحنا ش���ريكا موثوقا 
به ألننا نتميز بخبرتنا اللوجيس���تية 
المتطورة وإمكاناتنا ومرافقنا المؤهلة. 
ونحن نتمتع أيضا بمكانة فريدة تؤهلنا 
لمساعدة مستودع التوزيع على توفير 

أعلنت ش���ركة أجيليت���ي للخدمات 
الحكومية والدفاع امس أن وكالة الدفاع 
اللوجيس���تية قد قامت بتجديد عقدها 
لخدمات التخزين والتوزيع في مجمع 
مستودعات التوزيع الدفاعي في الكويت 

وجنوب غرب آسيا. 
وبموجب هذا العقد ستقوم »أجيليتي 
للخدمات الحكومية والدفاع« الش���ركة 
العالمية المتخصصة في تقديم الحلول 
اللوجيستية المتكاملة ومن خالل مرافقها 
المتواجدة ف���ي الكويت، بتزويد وكالة 
الدفاع اللوجيستية بنظام متكامل إلدارة 
التخزين وذلك لدعم عملياتها في الشرق 

األوسط وجنوب غرب آسيا. 
وكانت وكالة الدفاع اللوجيستية قد 
الحكومية  منحت »أجيليتي للخدمات 
والدفاع« عقد مجمع مستودعات التوزيع 
الدفاعي لمدة عام واحد في 2005. ومنذ 

في مجمع مستودعات التوزيع الدفاعي في الكويت وجنوب غرب آسيا 

أوباما يجدد لبرنانكي في رئاسة االحتياطي الفيدرالي
عجز الموازنة األميركية سيسجل 9 تريليونات على مدى العقد المقبل

واشنطن � وكاالت: أغلقت مؤشرات بورصة وول 
ستريت الثالثاء على ارتفاع بعد إعالن الرئيس باراك 
أوباما جتديد الثقة في بن برنانكي رئيس����ا ملجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي( األميركي لفترة 
ثانية. وأشاد أوباما بدور برنانكي في خلق حالة من 
التوازن في القطاع املالي خالل أس����وأ أزمة يتعرض 

لها االقتصاد منذ الكساد العظيم.
وتزامن ذلك مع أنباء إيجابية ساعدت بدفع املؤشرات 
لالرتفاع فقد قفز مؤشر )كونفرنس بورد( اخلاص 
بثقة املس����تهلك للمرة األولى منذ ثالثة أشهر ليصل 
إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة ب� 47.4 نقطة في 
يوليو. وصعد مؤشر داو جونز الرئيسي 30.01 نقطة، 
بنس����بة 0.32٪، ليغلق عند 9539.29 نقطة. وارتفع 
مؤشر »ستاندرد آند بورز 500« األوسع نطاقا 2.43 

نقطة، بنسبة 0.24٪ ليصل إلى 1028 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ناسداك املجمع ألسهم التكنولوجيا 
6.25 نقط����ة بنس����بة 0.31٪ ليصل إل����ى 2024.23 

نقطة.
إل����ى ذلك، أعلن البيت األبي����ض اول من امس أن 
الواليات املتحدة ستواجه عجزا في املوازنة بقيمة 9 
تريليونات دوالر على مدى السنوات العشر املقبلة، 

ما لم يتم اتخاذ خطوات لوقف اإلفراط في اإلنفاق.
وترجع التوقعات الس����يئة املتزايدة لدى البيت 
األبيض لإلج����راءات التي مت اتخاذه����ا لوقف أطول 
كساد يضرب الواليات املتحدة منذ ثالثينيات القرن 
املاضي. وبينما سيكون العقد املقبل عاصفا، يتوقع 
تناقص العجز القياسي ملوازنة البالد بشكل طفيف 
ف����ي العام 2009، حيث بدأ االقتص����اد يدخل مرحلة 
االستقرار، ولم تعد هناك حاجة ألكثر من 250 مليار 
دوالر مت تخصيصها أساسا ملواجهة الصناعة املالية 

املتداعية.
وذكر مكتب اإلدارة واملوازنة في البيت األبيض أنه 
من املتوقع أن يصل العجز في العام املالي 2009 إلى 
1.58 تريليون دوالر، بنسبة 11.2٪ من الناجت االقتصادي 
األميركي مقابل توقعات س����ابقة خالل العام احلالي 

بحدوث عجز يصل إلى 1.84 تريليون دوالر.

أماني الورع

داود توفيق 

»التجاري« يفتتح معرض »هواة التجاري« السادس

توفيق: »غزال للتأمين« تطرح باكورة 
خدماتها التأمينية في المنطقة 

املعروضة مجموع����ة كبيرة من 
الش����عبية  االزي����اء والتصاميم 
واالكسسوارات املختلفة والقطع 
املنزلي����ة املتنوع����ة، اضافة الى 
التقليدية واللوحات  املجوهرات 
املرسومة بأشكال مختلفة وغيرها 
من االعمال الت����ي ترضي جميع 
التعددي����ة  االذواق، وتعك����س 
في االذواق وااللوان واالش����كال 
لتلبي احتياجات جميع مرتادي 

املعرض.
ويسعى البنك التجاري دائما 
إلى تنمية ودعم مواهب موظفيه 
ال����ى تعزي����ز الروابط  اضاف����ة 
االجتماعي����ة بينه وبني موظفيه 
من خالل هذا املعرض وانش����طة 

اخرى مختلفة.

وأضاف توفيق أن ما يسهم 
في إجناح خدمات التأمني الفردية 
هو تيسير وتسهيل عملية الدفع 
للمستهلك أو حامل الوثيقة. فإذا 
كانت البنوك تقوم باستقطاب 
األفراد ومنحهم قروضا شخصية 
أو اس���تهالكية، فلماذا ال تقوم 
شركات التأمني أيضا باستقطاب 
عمالئها من األف���راد وحتقيق 
مطالبه���م التأميني���ة وتلبية 
حاجاتهم لضمان عيش كرمي؟

وضرب مثال قائال إن السبب 
العمالء  الرئيس���ي الجن���ذاب 
األفراد إل���ى التأمني ضد الغير 
لسياراتهم هو أن أغلب عمالء 
التأمني م���ن األفراد  ش���ركات 
ميكن تصنيفهم ضمن فئة غير 
القادرين على سداد قيمة وثيقة 
التأمني الشامل لسياراتهم نقدا 
دفعة واح���دة، حتى لو كانت 
تبلغ قيمة التأمني الشامل بضع 
مئات من الدنانير، آخذين بعني 
االعتبار أنهم يقومون بالتأمني 
على سيارات تبلغ قيمة الواحدة 
منها أكثر م���ن 10 آالف دينار، 
فيتجهون نحو سداد ما قيمته 
20 دينارا فقط هي قيمة وثيقة 
التأمني ضد الغير للتأمني على 

نفس السيارة. 
وبنينّ توفيق أن شركة الغزال 
استطاعت أن تستقطب كفاءات 
وخبرات مشهود لها بالكفاءة في 
قطاع التأمني احمللي والعاملي.

واسعة من االشغال اليدوية التي 
نفذه����ا موظفو البن����ك التجاري 
واقاربهم، كم����ا تتضمن األعمال 

واإلقليمية. 
وبني توفيق أنه وإن كانت 
هذه اخلدمة التأمينية موجودة 
لدى ش���ركات التأمني األخرى 
العاملة في السوق احمللية، إال 
أن متيز شركة غزال يكمن في 
قدرتها على استقطاب برنامج 
مطور يتضمن آخر التعديالت 
وقادر عل���ى تلبية احتياجات 
العمالء األفراد، مشيرا إلى أن 
غالبية شركات التأمني احمللية 
ركزت على اخلدمات التأمينية 
للشركات واملؤسسات الكبرى 
ف���ي القطاعني العام واخلاص، 
وأهملوا خدمات التأمني الفردية، 
ولهذا لم يتم تطبيق املنتجات 
الفردية بالش���كل  التأميني���ة 
الصحي���ح، عل���ى الرغ���م من 

أهميتها. 

اعلن البنك التجاري الكويتي عن 
انه سيقوم بافتتاح معرض »هواة 
التجاري« السادس مساء اليوم في 
الس����اعة التاسعة والنصف بدار 
سمو الشيخ سالم العلي بقرطبة 
على مدار ثالثة ايام يستقبل خاللها 
رواده وضيوفه اعتبارا من يوم 
اخلميس الى يوم السبت في الفترة 
من الس����اعة 8.30 حتى 12 ليال. 
في هذا الس����ياق، صرحت أماني 
ال����ورع املدير التنفي����ذي � إدارة 
اإلع����الن والعالق����ات العامة في 
البنك التجاري بان الدعوة عامة 
للجمهور حلضور حفل االفتتاح 
حيث سيقام حتت رعاية الشيخة 

نوف سالم العلي.
ويشتمل املعرض على تشكيلة 

أوضح الرئي���س التنفيذي 
والعضو املنتدب لشركة غزال 
للتأمني داود توفيق أن ش���هر 
رمضان املبارك سيكون نقطة 
انطالق صفقات الشركة مع عدد 
من شركات تأمني وإعادة تأمني 
عاملية س���وف يعلن عنها في 
حينه عندما يلتقي مسؤولو هذه 
الشركات لتوقيع العقود وطرح 
اخلدمات التأمينية اجلديدة في 

أسواق املنطقة. 
وقال توفي���ق في تصريح 
صحافي إن شركة غزال للتأمني 
باك���ورة منتجاتها  س���تطرح 
التأميني���ة لتكون مبس���توى 
خدمات ش���ركات تأمني عريقة 
متواجدة في السوق من أجل أن 
يكون لشركة التأمني الوليدة هذه 
نصيب من شريحة ال يستهان 
بها من العمالء، مشيرا إلى أن 
الشركة ستقدم لعمالئها منتجا 
جديدا يندرج حتت فئة خدمة 
 Personal �األفراد أو ما يسمى بال
Line، ال���ذي يركز على األفراد 
بش���كل أكثر من قبل وخاصة 
في مج���ال التأمني على احلياة 
واالستثمار والتأمني الصحي 
وتأمني عقارات األفراد كاملنازل 
وممتلكاته���م اخلاصة كاحللي 
إل���ى جان���ب  واملجوه���رات، 
اخلدمات التأمينية املعتادة أو 
التقليدية التي ستقدمها الشركة 
الكويتية  لعمالئها في السوق 

يشتمل على تشكيلة واسعة من األشغال اليدوية

تركز على خطوط المنتجات الفردية بأساليب مستحدثة وبأقساط ميسرة 


