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 العجيل: اكتمال المرحلة األولى
من خطة التوسع اإلقليمية لـ »برقان«

»بيتك« ينظم لموظفيه دورة لغة اإلشارة
بالتعاون مع »بوابة التدريب«

»جاسم للنقليات والمناولة«
تحتفل بمرور 30 عامًا على التأسيس

أعلنت شركة جاسم للنقليات واملناولة عن احتفالها 
ه����ذه األيام مبرور 30 عاما اثبت����ت خاللها جدارتها، 
وأصبحت واحدة من أكبر وأجنح شركات اخلدمات 
اللوجس����تية في املنطقة، وعلى مر السنني توسعت 
وتنوعت عمليات الشركة واليوم تقدم حلوال جتارية 
مركزة على ثالثة نواح رئيسية: عمليات املوانئ، عقود 

اخلدمات اللوجستية وتأجير املعدات.
وشركة جاسم للنقليات واملناولة اليوم مؤسسة 
ديناميكية، متعددة املجاالت ومتأقلمة أكثر مع متطلبات 
التطور، وقد عززت الشركة مؤخرا فريق اإلدارة العليا 

وتباشر البدء مبشاريع تنموية متعددة.
وبهذه املناس����بة، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
جاسم للنقليات واملناولة اندرياس موهر: »30 سنة 
يعد إجنازا مهما لنا، وقد كانت رحلتنا مثيرة لالهتمام 
والتي ش����هدت بروزنا كأحد كبرى الشركات العاملة 
في مجال اخلدمات اللوجستية في املنطقة، إن التأقلم 

مع واقع السوق وتطوراته والتنافس الدائم مازال هو 
احلافز األكبر وراء جناحنا وقوتنا«.

وأضاف: »اننا نخطو نحو التوسع اإلقليمي وحتقيق 
خططنا التوسعية ونواصل تطوير خدماتنا لنقدم 
أفضل قيمة لعمالئنا بأسعار تنافسية. نحن ملتزمون 
بتقدمي أفضل اخلدمات اللوجستية وبأفضل األسعار. 
وتركيزنا على إرضاء عمالئنا هو الس����بب الرئيسي 
لنجاحنا عبر السنني«. ولفت الى ان: »وصول الشركة 
لعمر الثالثني عاما هو خطوة مهمة في تاريخ توسع 
الشركة بحد ذاته، ومن ناحية أخرى فإن أهمية اخلطط 
واألفكار املستقبلية التي تضعها الشركة اليوم تشكل 

خطوة عظيمة ملستقبل مزهر«.
وأكد: »ستستمر شركة جاسم للنقليات في التطور 
والنمو وخططها التي تساعدها على مجاراة تغيرات 
الس����وق وستعمل دوما على بناء س����معتنا املميزة 

وتقدمي أفضل اخلدمات اللوجستية«.

البنك يستكمل شراء بنك تونس العالمي

تهدف إلى تسهيل التعامل مع العمالء ذوي اإلعاقة السمعية

ماجد العجيل

كفاية العلبانعبدالعزيز اجلابر
شيخة البحر حتاضر في الدورة التدريبية

الدوالر يواصل تراجعه مقابل العمالت الرئيسية

شيخة البحر في لقطة جماعية مع الطلبة

فرصة فريدة لتطوير نش���اطنا 
املصرفي ف���ي تونس. كما تأتي 
هذه الصفقة استكماال للمرحلة 
األولى من استراتيجية توسعنا 
اإلقليمي الطموحة، ونحن سعداء 
بالتقدم الذي حترزه شبكة بنوكنا 

اإلقليمية«.
من جهته قال الرئيس التنفيذي 
لبنك اخلليج املتحد ديڤيد رودز 
»يس���عدنا أننا ق���د أجنزنا اآلن 
االتفاقية مع بن���ك برقان ببيع 
بنوكنا اإلقليمية. وهذه الصفقة 
سوف متكننا من التحرك قدما في 
تنفيذ خطة عملنا اجلديدة، وهي 
مبثابة عامل مخفز لتطورنا كواحد 
من البن���وك الرائدة في املنطقة 
في مجاالت اخلدمات املصرفية 

االستثمارية وإدارة االصول«.

توسعنا اإلقليمي بتملكنا لبنك 
العاملي، فه���ذه الصفقة  تونس 
توس���ع حضورن���ا اجلغرافي 
في ش���مال أفريقي���ا وتوفر لنا 

أعلن بنك برقان وبنك اخلليج 
املتح���د امس أن بن���ك برقان قد 
استكمل عملية شراء بنك تونس 
العاملي من بنك اخلليج املتحد. 
وهذه الصفق���ة التي مت االعالن 
عنها ألول مرة ف���ي عام 2008، 
تأتي ضمن إطار اس���تراتيجية 
التوس���ع اإلقليمي لبنك برقان، 
وتشمل شراء بنك برقان للبنك 
االردني الكويتي، وبنك اخلليج 
اجلزائر، ومصرف بغداد، وبنك 
تونس العاملي، من بنك اخلليج 
املتحد مقابل 725 مليون دوالر أي 

ما يعادل 194 مليون دينار.
وفي هذا السياق قال رئيس 
مجلس ادارة بن���ك برقان ماجد 
العجيل: »يسرنا أننا قد استكملنا 
املرحلة األولى من استراتيجية 

يتعلمه املوظف إلى واقع عملي 
من خالل م���ا يقدمه من أعمال، 
وهو ما يؤكد إميان »بيتك« بأن 
االستثمار بالعنصر البشري يأتي 

على رأس أولوياته.
وبني اجلابر أن الدورة األولى 
التي نظمته���ا »بوابة التدريب« 
وه���ي ش���ركة تابعة لش���ركة 
االستثمار البشري � إحدى شركات 
»بيتك« � استمرت على مدى شهر 
كامل تطبيقات نظرية وعملية 
من قبل مدربني متخصصني على 
املستويني احمللي واإلقليمي في 
مجال لغة اإلشارة كما تضمنت 
اختبارات لقياس مدى التحصيل 
التدريبي لدى املوظفني من خالل 

البرنامج.
من جهته���ا، أوضحت املدير 
العام لش���ركة بواب���ة التدريب 
كفاية العلبان أن الش���ركة التي 
تأسست قبل نحو 6 أشهر عبر 
شركة االستثمار البشري وبدعم 
كامل من »بيتك« تستهدف إقامة 
شراكات دولية في مجال تعليم 
األفراد ذوي اإلعاق���ة، وأولياء 

أموره���م، ومعلميهم وزمالئهم 
في العم���ل، واملختصني في هذا 
املجال في القطاعني العام واخلاص 
باإلضافة إلى تأهيل العاملني في 
مختلف مجاالت اخلدمة املباشرة 
س���واء في القطاع احلكومي أو 
األهلي لتمكينهم من االستجابة 

ملتطلبات هذه الفئة.
وتابع���ت: إن رؤي���ة »بوابة 
التدريب« املستقبلية تهدف إلى 
تقدمي أفضل احللول التطويرية 
املهنية لتحس���ني جميع نواحي 
احلياة لألفراد ذوي اإلعاقة في 
الكويت واخلليج العربي من خالل 
برامج معتمدة دوليا، كما شددت 
على أهمية تشجيع ودعم إدماج 
ومش���اركة األفراد ذوي اإلعاقة 
ف���ي جميع النواح���ي احلياتية 
من خالل زيادة الوعي، وتنمية 
املهارات واستخدام التكنولوجيا 
واملنهجي���ات احلديثة وتطوير 
العام  القطاع���ني  التع���اون مع 
واخلاص واملؤسسات الدولية ذات 
العالقة لتقدمي أفضل اخلدمات 

لألفراد ذوي اإلعاقة.

الكويتي  التمويل  نظم بيت 
)بيتك( بالتعاون مع شركة بوابة 
التدريب الدورة التدريبية األولى 
ملوظفيه في تطبيق لغة اإلشارة 
وذل���ك بهدف متكني املوظف من 
العميل ذي اإلعاقة  التعامل مع 
السمعية وهو ما يجسد أهمية 
جودة اخلدمة مع مختلف فئات 
التعامالت  املجتمع في جمي���ع 
وهو مبدأ إنساني أيضا يضاف 
إل���ى س���جل »بيت���ك« احلافل 
باإلجنازات التي تعبر عن اهتمامه 

باملجتمع.
وقال مساعد املدير العام لقطاع 
اخلدمات املس���اندة عبدالعزيز 
اجلابر في تصريح صحافي إن 
تدريب موظفي البنوك واجلهات 
األخرى املتعاملة مباش���رة مع 
اجلمهور بش���كل عام على لغة 
اإلشارة له أهمية كبيرة في سبيل 
تشجيع الهوية اللغوية لألفراد 
ذوي اإلعاقة السمعية، وذلك عند 
فهم متطلباتهم وتسهيل إجناز 

معامالتهم الشخصية.
وأكد اجلابر حرص »بيتك« 
على تأهيل عدد م���ن املوظفني 
خلدم���ة ذوي اإلعاقة، وذلك من 
خالل توفيره 20 مقعدا تدريبيا 
للموظفني في دورة لغة اإلشارة، 
كما سيتم في املستقبل تنظيم 
برامج أخرى متخصصة مبجال 
خدمة ذوي اإلعاقة، وذلك بالتعاون 

مع »بوابة التدريب«.
وأضاف أن العنصر البشري 
ه���و أحد املرتكزات األساس���ية 
التي يس���عى »بيتك« دائما إلى 
تطويره وتقدمي أفضل البرامج 
التدريبية لتأهيله نظريا باإلضافة 
إلى منح���ه الفرصة لترجمة ما 

احلكومية، األمر الذي يدل على 
أن اعتماد الس����وق على الدعم 
احلكومي م����ا يزال مس����تمرا، 
وقد هبط����ت املبيعات إلى 300 
ألف وحدة خالل الشهر املاضي 
مقارنة ب����� 446 ألف وحدة في 
أبريل املاضي، بينما انخفضت 
مبيعات املساكن القائمة في مايو 
وبشكل غير متوقع لتصل قيمتها 
 إلى 5.66 مليون دوالر مقارنة

ب� 5.79 مليون دوالر، ويعزى هذا 
انتهاء فترة  إلى  التراجع أيضا 
الذي  االئتمان الضريبي، األمر 
يدل على أن هذا التراجع ميكن 
أن يؤدي إلى اس����تمرار تراجع 
املبيعات إلى مستويات أدنى مما 
كان متوقع����ا عقب انتهاء فترة 

احلوافز الضريبية احلكومية.

مطالبات التعويض عن البطالة

انخف����ض خالل األس����بوع 
املاضي عدد األميركيني املطالبني 
بالتعويضات عن فقدان وظائفهم 
بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 
شهرين، األمر الذي يعكس حتسنا 
تدريجيا في س����وق العمل، فقد 
انخفض عدد املطالبات إلى 457 
ألف مطالبة مقارنة ب� 476 ألف 

مطالبة في الفترة السابقة.
وبالنس����بة ملنطقة اليورو، 
اش����ار التقرير الى ان األسبوع 
التصنيف  املاضي شهد تراجع 
االئتماني لبنك »بي ان بي باريبا« 
بحسب وكالة »فيتش« من AA إلى 
�AA وذلك مع تزايد القلق بشأن 
وضع امليزانية العمومية للبنك 
املذكور، وع����زت »فيتش« هذا 
التخفيض جزئيا إلى انخفاض 
قيمة أصول البنك على مدى عام 

.2009

تحسن الثقة

من جانب آخ����ر، ارتفع في 
يونيو وبشكل غير متوقع مؤشر 
الثقة باألعمال في أملانيا ليصل 
إلى أعلى مستوى له منذ عامني، 
بع����د أن أدى انخفاض اليورو 
العاملي  واالنتعاش االقتصادي 
إلى حتسني التوقعات بالنسبة 
للصادرات، فقد ارتفع مؤش����ر 
»إيفو« لبيئة األعمال إلى 101.8 
نقطة من 101.5 نقطة في مايو.

إلى منو ال بأس به يشهده االقتصاد 
األميركي وذلك على مدى ثالثة أرباع 
السنة املالية، كما أنه يعزز مسيرة 
التعافي من أسوأ ركود يتعرض له 

منذ ثالثينيات القرن املاضي.
كما ارتفع مؤشر ثقة املستهلكني 
األميركيني في الشهر اجلاري إلى 
أعلى مستوى له منذ يناير 2008، 
األمر الذي م����ن املفترض فيه أن 
يساعد في دعم اإلنفاق االستهالكي 
في الواليات املتحدة، حيث ارتفع 

مؤشر جامعة ميتشيغان اخلاص 
بثقة املستهلكني إلى 76 نقطة في 
الشهر اجلاري مقارنة ب� 73.6 نقطة 

في مايو املاضي.

تراجع مبيعات المساكن األميركية

من جهة اخرى، الحظ »الوطني« 
تراجع مبيعات املساكن اجلديدة 
في الواليات املتحدة إلى مستوى 
قياسي في مايو املاضي وذلك مع 
انتهاء فت����رة احلوافز الضريبية 

منذ س����بتمبر املاض����ي، كما يدل 
التصري����ح على أن املخاوف التي 
تتناول املخاطر التي تهدد التعافي 
االقتصادي تركز اآلن على التخوف 

من الوضع املالي العام ألوروبا.
وسجل االقتصاد األميركي خالل 
الربع األول من عام 2010 معدل منو 
بلغ 2.7% سنويا، فيما لم يصل إلى 
نسبة 3% حسبما اشارت التوقعات 
الس����ابقة، ومع أن النمو لم يكن 
باملستويات املتوقعة إال أنه يشير 

ق����ال بن����ك الكوي����ت الوطني 
في تقريره األس����بوعي عن حالة 
أس����واق النقد العاملية ان الدوالر 
األميركي واصل خالل األس����بوع 
املاضي تراجع����ه مقابل العمالت 
الرئيس����ية األخ����رى حيث كانت 
بيانات����ه االقتصادية أقل مما كان 

متوقعا.
أما اليورو فقد بدأ األسبوع عند 
مستوى 1.2466 دوالر ثم انخفض 
خالله إلى أدنى مستوياته والتي 
بلغت 1.2207 دوالر، حيث عززت 
العملة األوروبية موقعها نتيجة 
لقيام املستثمرين بعمليات إعادة 
الش����راء لتغطية مراكزهم، حيث 
أقفل اليورو مساء اجلمعة املاضية 
مبس����توى مرتفع وه����و 1.2375 

دوالر.
أما اجلنيه االسترليني فقد كان 
في موقع أفضل علما بأنه قد شهد 
القليل من التحسن، حيث أظهرت 
محاضر اجتماعات جلنة السياسة 
النقدية أن التصويت لصالح اإلبقاء 
على سعر الفائدة األساسي ثابتا 
لم يكن باإلجماع، األمر الذي عزز 
موقف اجلنيه ورفعه إلى 1.5077 
مقابل الدوالر، إال أنه أقفل في نهاية 

األسبوع عند مستوى 1.5072.
الفرنك  ان  التقري����ر  واوضح 
السويس����ري بل����غ 1.1138 كأدنى 
مس����توى له وبلغ 1.0915 كأعلى 
مس����توى له خالل األسبوع قبل 
أن يقفل في نهاية التداول مس����اء 
اجلمعة املاضية بس����عر 1.0932، 
وق����د افتتح ال����ني الياباني بداية 
األسبوع في مس����توى متدن بلغ 
90.77، ثم عزز موقعه مقابل الدوالر 
قبيل نهاية األسبوع ليقفل بسعر 

.89.28

اجتماع لجنة األسواق المفتوحة

وعلى صعيد االقتصاد األميركي، 
فق����د أبق����ى مجل����س االحتياطي 
الفيدرال����ي عل����ى س����عر الفائدة 
األساس����ي ثابتا ولفت����رة جديدة 
بحيث ت����راوح ب����ني 0 و%0.25، 
وقد صرح ناطق باس����م املجلس 
بأن »حالة التضخم األساسية في 
تراجع« بانتظار ما ستسفر عنه 
األزمة املالي����ة في أوروبا، وميثل 
هذا التصريح أهم تغيير في لهجة 
التصريح����ات املتعلقة بالتضخم 

 البحر: »الوطني« نموذج للتفوق والتميز
والتعليم والتدريب أبرز التحديات أمام الشباب في المستقبل

»الوطني«: الدوالر يواصل التراجع واليورو والين يعززان موقعهما 
وبنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى المتدني

البنك بدأ الدورة التدريبية الثانية لبرنامجه للتدريب الصيفي

2.7% معدل نمو االقتصاد األميركي خالل الربع األول من 2010

أفضل التصنيفات االئتمانية 
بحي����ث بات أفض����ل بنك في 
الكويت والش����رق األوس����ط 
التصنيف  بش����هادة وكاالت 
الذي جعلنا  العاملية، »األمر 
نهتم بالشباب ونحرص على 
توفير ه����ذه الفرص لهم من 
خالل برنامج الوطني للتدريب 

الصيفي«.
ونوهت إلى أن بنك الكويت 
الوطني درب أكثر من 4000 
شابا وشابه منذ انطالقة مبادرة 
أكادميية الوطني. ويأتي تنظيم 
برنامج »الوطني« للتدريب 
الصيف����ي لعام 2010 تتويجا 
للنجاح الالف����ت الذي حققه 
هذا البرنام����ج خالل األعوام 
العشرة املاضية بهدف تعميم 
الفائدة واستيعاب املزيد من 
الطلبة والطالبات الراغبني في 
االلتحاق بالدورات التدريبية 
اخلمس التي يتضمنها برنامج 
الوطني للتدري����ب الصيفي 

سنويا.

مناذج عليا يحتذون بها ويبذلون 
اجله����د حملاكاتها والوصل إلى 
مرات����ب مماثل����ة مل����ا حققته، 
وأوضحت أن بنك الكويت الوطني 

يشكل منوذجا للتفوق والتميز 
في كونه انطلق من بنك صغير 
إلى بنك عمالق بأصول تفوق 
43 مليار دوالر وحصوله على 

طوال الوقت من أجل الوصول 
إلى األهداف املتوخاة.

وأشارت إلى أنه ينبغي على 
الشباب أن يضعوا نصب أعينهم 

اعلن بنك الكويت الوطني عن 
انطالق أنشطة الدورة التدريبية 
الثانية مبقره الرئيسي، وذلك في 
إطار برنامج الوطني التدريبي 
الصيفي للطلبة الذين تتراوح 
أعمارهم بني 15 و20 عاما حيث 
التقت نائب الرئيس التنفيذي 
للبنك شيخة خالد البحر الطلبة 

املتدربني في يومهم االول.
وق����د حتدث����ت البح����ر مع 
التعليم  املتدربني عن أهمي����ة 
والتدريب والذي يش����كل أبرز 
التحدي����ات أمام الش����باب في 
املس����تقبل، وكيف ميكن خلق 
كوادر بش����رية تس����تطيع أن 
تخدم بالدنا في املستقبل، وخلق 
شباب لديهم القدرة على اإلبداع 
والتفكير والتميز، وسردت لهم 
بعضا م����ن جتربتها في البنك 
وكيف بدأت عملها به متدرجة من 
املراحل األولى للعمل املصرفي 
وصوال إلى مركزها احلالي في 
البنك، داعية إلى ضرورة التفاني 
في العمل وبذل اجلهد والعطاء 

جانب من البرنامج التدريبي

االقتصاد الياباني مستمر في االنكماش
أشار التقرير الى ان محضر اجتماع يونيو 
للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا 
يشير الى ان قرار االبقاء على اسعار الفائدة 
عند المستوى المتدني القياسي البالغ 0.5% لم 
يتخذ باالجماع وذلك للمرة األولى منذ سبعة 
أشهر، حيث قال احد اعضاء اللجنة ان قيام 
بنك انجلترا بس��حب الحوافز تدريجيا كان 
مناسبا بالنظر الى مخاطر التضخم الموجودة، 
باالضافة الى ذلك، صرح ناطق باسم اللجنة 
بأن زخم النمو الذي أظهره اقتصاد المملكة 
المتحدة يمكن ان يكون أكبر مما كان يعتقد 
س��ابقا، بينما رأت أغلبي��ة اعضاء اللجنة ان 
توازن المخاطر انما ي��دل على عدم حدوث 

اي تغير يذكر.

انخفض مؤشر اسعار السلع االستهالكية 
األساسي في اليابان بمعدل أدنى بنسبة %1.2 

في يونيو مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وقد استمر هذا التراجع للشهر الخامس 
عش��ر على التوالي، مع استمرار االنكماش 

وانعكاساته على االقتصاد الياباني.
ويدل مؤش��ر طوكيو ألس��عار الس��لع 
االس��تهالكية أيضا على ان األسعار تتراجع 
ولكن بمعدل أدنى بل��غ 1.3% مقارنة ب� %1.5 
في الشهر الماضي، اما التراجع الحاصل في 
مع��دل االنكماش فيدل على ان التعافي الذي 
يعتم��د على الصادرات قد ب��دأت آثاره تمتد 
الى المزيد من األسر عن طريق رفع األجور 

واستقرار سوق العمل.


