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»برقان« يقدم محاضرة تعريفية

حول المنتجات والخدمات المصرفية

ألول مرة في الكويت وبمزايا 3 × 1 وباعتبارها وكياًل حصريًا لهيونداي

I-Phone ستاندرد العربية« تطرح »آيفون« النقال«
طرحت شركة ستاندرد العربية الوكيل احلصري ملاركة 
هيونداي العاملية في الكوي���ت اجلهاز املكمل لهاتف آيفون 
النقال )I-phone(، وهو الوحي���د في الكويت الذي تتوافر 

فيه الكثير من املميزات.
 وبهذه املناس���بة، صرح مدير املبيعات والتس���ويق في 
الشركة شادي عالمة عن أهمية وجود وتوفر مثل هذا اجلهاز 
والذي يتميز بخصائص مميزة جدا وغير متوافرة بالسوق 
احمللي أال وهي 3 خصائص بجهاز واحد واملتمثلة في حامل 

جلد طبيعي، شاحن ال سلكي متنقل وبطارية إضافية.
ولفت شادي إلى أن هذه امليزات متوافرة في اجلهاز املبني 
في الصورة أعاله، حي���ث ان الهدف من هذا اجلهاز هو حل 
 3G I-phone مشاكل نفاد شحن البطارية من أجهزة اآليفون
& 3GS(( وهذه املش���اكل تواجه الكثيرين من حاملي جهاز 
اآليفون )I-phone( الذي يعتبر هاتفا وكمبيوترا محموال في 
الوقت نفسه. ويتمتع هذا اجلهاز )3 في 1( بشكله األنيق جدا 
وبخفة وزنه وجودته العالية وهو متوافر باللون االس���ود 
بضمان كفالة ملدة س���نة كاملة. وللحص���ول عليه الرجاء 
التوجه الى أكبر ش���ركات ومع���ارض األجهزة اإللكترونية 

والكهربائية في الكويت.

تأكيدا على التزام بنك برقان بدوره في املساعدة 
على نش����ر املعرفة والتوعية ب����ني قطاعات املجتمع 
وخاصة شريحة الشباب، قام البنك مؤخرا بزيارة إلى 
مدرسة خولة املشتركة للبنات، حيث قدم للطالبات 

عرضا توضيحيا ملنتجات وخدمات البنك.
وحضر عن البنك فريق من إدارة العالقات العامة 
وإدارة التسويق والبطاقات وإدارة اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية، حيث قدموا للطالبات عرضا حول منتجات 
وخدمات البنك املختلفة للمساعدة في إدارة حياتهم 
املالية الشخصية مستقبال.  وقد عبرت الطالبات عن 
سعادتهن ومدى استفادتهن من هذه الزيارة التعريفية 
وشكرن ممثلي بنك برقان على هذه الزيارة، خاصة 

أنهم قاموا بالرد على جميع االستفسارات واألسئلة 
حول عالم املال واخلدمات املصرفية. اجلدير بالذكر، 
أن البنك اليزال يقدم الدعم املتواصل للمؤسس����ات 
التعليمية من خالل العديد من املبادرات التي كان من 
ضمنها: تأسيس غرفة التداول بني بنك برقان وشركة 
كامكو في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، وهي 
األولى من نوعها. كما كان للبنك دور تفاعلي وداعم 
ألنشطة االحتاد الوطني لطلبة الكويت في اجلامعة 

األميركية في الكويت.
هذا، وقد قام البنك بتقدمي العديد من الندوات حول 
الصناعة املصرفية، وذل����ك حلديثي التخرج بهدف 
تشجيعهم على دخول هذا القطاع اخلاص احليوي.

جانب من احملاضرة التعريفية

أزمة دبي ألقت الضوء على قضية الديون شبه السيادية

تلفون آيفون النقال بشكله اجلديد

»الوطني«: التعافي يتواصل مع الحذر إزاء أي مخاطر محتملة

أكد في تقريره أن الركود انتهى واالقتصاد العالمي بدأ يتحسن

الشركاء األضعف.
ونتيجة لذل����ك، قامت وكالة 
»فيتش« للتصني����ف االئتماني 
الس����يادي  التصنيف  بخف����ض 
لليونان )كما قامت برفع تصنيف 
تركيا عق����ب أزمة دب����ي، وهذه 
املس����تجدات مجتمعة دفعت إلى 
رفع سعر صرف الدوالر األميركي 
والضغط على أسعار النفط نحو 
الهبوط وخفض سعر أوقية الذهب 
من املستويات املرتفعة التي بلغتها 

مؤخرا فوق 1200 دوالر.
ان  التقري����ر  واس����تدرك 
املس����تجدات ف����ي أوروبا عموما 
أكدت عودة االقتصاد إلى النمو، 
مع ارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي 
في الربع الثالث من 2009 بواقع 
1.6% )على أساس سنوي معدل 
موسميا(، كما أن اإلنتاج الصناعي 
في الصني مازال يواصل مساره 
التصاعدي )ارتفع في نوفمبر %19 
على أساس سنوي(، في حني يبدو 
أن النمو االقتصادي سيعود خالل 
2010 إلى مستوياته »االعتيادية« 
ب����ني 9% و10%. ويتوقع أن يلجأ 
احملللون إلى حتسني تطلعاتهم 
خالل األسابيع املقبلة، ومع أننا 
نتف����ق مع هذا التوج����ه، إال أننا 
نبقى حذري����ن، إذ يجب التذكير 
ب����أن هذه البيان����ات، ورغم أنها 
تعتبر مش����جعة، تس����تفيد من 
عامل املقارنة مع فترات الركود، 
الرابع من  الربع  الس����يما خالل 
العام املاضي والنصف األول من 
البنوك  2009، كما أن ميزانيات 
واملس����تهلكني ومع����دل البطالة 
املرتفع ستبقى عوامل ضاغطة 
على مسار تعافي االقتصاد. وقال 
التقرير انه بالنسبة لدول اخلليج، 
فيفترض أن تتعافى اقتصاداتها 
وتش����هد أداء قويا في 2010، كما 
يتوقع أن تك����ون تداعيات أزمة 
دبي محدودة على باقي املنطقة، 
مع متابعة املستثمرين لتطورات 

إعادة هيكلة »دبي العاملية«.

الدين في منطقة اليورو إلى ارتفاع 
سعر صرف الدوالر األميركي مقابل 
اليورو، وذلك للم����رة األولى في 
أسابيع، مشيرا إلى أن الصعوبات 
التي تش����هدها اليونان التي بلغ 
عجزها املالي ما نس����بته 12% من 
ناجتها احملل����ي اإلجمالي، جاءت 
لتزي����د الصعوب����ات الناجمة عن 
مس����تويات الدين املرتفعة أصال، 
كما أن ايرلندا وإسبانيا تعانيان 
بدورهما من ضعف اقتصاديهما 

وماليتيهما.
واضاف انه على ضوء أزمة دبي، 
يبرز القلق من أال تلجأ الوحدات 
االقتصادي����ة األق����وى )وفي هذه 
احلالة االحتاد األوروبي أو بنكه 
املركزي( بشكل تلقائي إلى إنقاذ 

التقليدية  بدأت اإلجراءات غي����ر 
)مثل اإلجراءات الكمية التوسعية( 

باالنحسار في 2010.
وقال انه مع انحس����ار حاجة 
مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى 
رفعه����ا وتدني مع����دل التضخم، 
قد تش����هد أس����عار الفائدة بعض 
االرتفاع مدفوعة بعمليات متويل 
الدي����ون األميركية الضخمة على 
ضوء العجز الكبير الذي تشهده 
ميزانية الوالي����ات املتحدة حاليا 
)والذي اقت����رب من 1.5 تريليون 

دوالر للعامني 2009 و2010(.
انه قد أدى  التقرير  وكش����ف 
احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في 
املتح����دة واحلديث عن  الواليات 
الصعوبات االقتصادية ومشكالت 

دفعت هذه البيانات وغيرها احملللني 
إلى حتس����ني تطلعاتهم بالنسبة 
لالقتصاد األميركي. فمعدل النمو 
املتوقع للن����اجت احمللي اإلجمالي 
للربع الرابع من 2009 بات بحدود 
4%، بعدم����ا بل����غ 2.8% في الربع 

الثالث.
وأش����ار التقرير إل����ى انه من 
النم����و  املفت����رض أن يس����اهم 
ف����ي 2010  االقتص����ادي املعتدل 
وضعف سوق العمل في إبقاء معدل 
التضخم منخفضا جدا، ومن املتوقع 
أن تدفع ه����ذه العوامل مجتمعة 
املجلس االحتياطي الفيدرالي ألن 
يبقي سياس����ته النقدية من دون 
أي تغيير يذك����ر، على األقل فيما 
يتعلق بأس����عار الفائدة، حتى لو 

التقرير  ق����ال 
االق�ت��ص����ادي 
الوطني  للبنك 
ان تطورات الشهرين األخيرين 
أظهرت أن التفاؤل بدرجة ما، كان 
ويجب أن يبقى مصحوبا بنظرة 

حذرة إزاء أي مخاطر محتملة.
ففي ح����ني ج����اءت البيانات 
االقتصادية الصادرة من الواليات 
املتحدة والصني وأوروبا إيجابية 
نس����بيا، وفاقت التوقعات، جاء 
العاملي����ة« جتميد  طلب »دب����ي 
ديونها والصعوبات املالية التي 
اليون����ان لتذكر اجلميع  تواجه 
املرتفعة  الدين  بأن مس����تويات 

لن تختفي بسهولة.
وباختصار، ف����إن الركود قد 
انتهى واالقتصاد العاملي يتحسن 
تدريجيا مع دخولنا العام 2010، 
لكن مواط����ن الضعف واملخاطر 

مازالت موجودة.
وأضاف التقرير ان أزمة دبي 
ألقت الضوء على قضية الديون 
شبه السيادية، كما ذكرت باملخاطر 
األخ����رى التي مازال����ت تكتنف 

االقتصاد العاملي.
فعندما كانت مؤسستا »فاني 
ماي« و»فريدي ماك« األميركيتان 
على وشك التعثر بديونهما شبه 
السيادية � والتي كانت باألحرى 
ينظ����ر إليها على أنها س����يادية 
� تدخل����ت احلكوم����ة األميركية 
إلنقاذهما، بهدف احلد من انهيار 
سوق السكن في حينها، وأيضا 
لتجنب ردات الفعل احلادة التي قد 
تتخذها البنوك املركزية األجنبية 
التي كانت � ومازالت � املستثمر 

األكبر في هذه األوراق املالية.
ولفت إلى انه في شهر نوفمبر 
املاضي، خس����ر سوق العمل في 
11 ألف وظيفة  الواليات املتحدة 
»فق����ط«، وتراجع معدل البطالة 
من 10.2% إلى 10%، بينما ارتفعت 
مبيع����ات التجزئ����ة بنحو %1.3 
مقارنة مع الش����هر األسبق. وقد 

تقــرير


