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»المستقبل لالتصاالت« تطرح هاتف
»زووم« بنسخته المطورة

»الوطني«: الضغوط التضخمية التزال تحت السيطرة 
العامني املاضيني، فإن التضخم 
في هذه الفئة يحمل مؤش����رات 
طفيفة بشأن معاودة االرتفاع 

على املدى القريب.
ومن نافلة القول، قال التقرير 
انه ف����ي الوقت ال����ذي يواصل 
االقتصاد مسيرة تعافيه، فإن 
الس����لطات س����تكون متيقظة 
حيال مؤشرات تنامي الضغوط 
التضخمية مجددا، والس����يما 
إذا كانت احلكوم����ة تعد العدة 
لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية 
التحتي����ة الضخمة املدرجة في 
خطتها التنموية اخلمسية. وثمة 
احتمال أيضا بارتفاع أس����عار 
املواد الغذائية على املدى القريب 
مع تواصل تداعيات االرتفاعات 
السابقة في أسعار السلع العاملية 

على السوق احمللية.
وتوق����ع التقرير للتضخم أن 
يبقى معتدال ه����ذا العام. وإذا ما 
تراجعت الزيادة األخيرة في أسعار 
السلع الغذائية العاملية قريبا كما 
هو متوقع فإن تضخم أسعار املواد 
الغذائية ميكن له أن ينخفض في 

وقت الحق هذا العام.
وأخي����را، فإنه عل����ى الرغم 
من مخاطر االرتفاع بالنس����بة 
آلف����اق التضخم اإلقليمي جراء 
انخفاض أكبر في قيمة الدوالر 
الذي من شأنه أن يرفع من أسعار 
االستيراد فإن الكويت قادرة على 
تخفيف حدة بعض هذه الضغوط 
على األقل بفضل سياساتها املرنة 

على صعيد أسعار الصرف.

أسميناه زووم كناية عن وضوح 
بياناته على الشاشة وكبر حجم 
لوح���ة مفاتيح���ه التي تظهر 

بوضوح إلى املستخدم«.
وأك���د ان الهات���ف اجلديد 
مبواصفات���ه املتطورة: »يأتي 
بناء على رغبة العمالء وهو ما 
استمعنا إليه من خالل التقائنا 
 Focus �بهم في ما يس���مى بال
Group، واس���تمعنا معهم إلى 
أدق التفاصي���ل األخرى التي 
يتمنونها في الهاتف ومتخضت 
هذه اللقاءات املنهجية عن هاتف 

يلبي احتياجاتهم«.

بسبب موجة اجلفاف.
من جهة أخرى، فقد تراجع 
التضخم ف����ي عنصر اخلدمات 
اإلس����كانية )اإليج����ارات على 
األغل����ب( - من املؤش����ر الذي 
كان يثير القلق س����ابقا - إلى 
نحو 4.7% م����ن أعلى معدل له 
بواقع 16% في مطلع العام 2008. 
ونظرا لتراجع حدة الضغوط 
الدميوغرافي����ة عل����ى تكاليف 
اإلسكان بصورة كبيرة على مدى 

الذي يسهل مسألة االنتباه على 
ضعاف السمع.

وأشار إلى أن الشركة تقدم 
الكفالة ملدة  الهاتف خدمة  مع 
عام كامل، الفتا الى ان الشركة 
س���تقوم بتوصي���ل الهات���ف 
املطلوب إلى منزل املش���تري 
إذا رغب في ذلك تيسيرا على 
الس���ن  العمالء وخاصة كبار 

واملرضى.
وأضاف ان فكرة هاتف زووم 
جاءت بعد قيام الشركة بعدد من 
الدراسات: »فتوصلنا إلى حتديد 
مواصفات مثالية للهاتف الذي 

بلغ����ت 7.2% ف����ي يونيو. وقد 
تعاظم أثر املواد الغذائية على 
املعدل اإلجمالي للتضخم على 
ضوء ارتفاعه احلاد من 0.7% منذ 
أغسطس العام املاضي وهي الفئة 
الثانوية الوحيدة التي تتسارع 
بهذه الطريقة. ولعل القلق بشأن 
هذه الشريحة قد تزايد في أعقاب 
األنباء األخيرة حول االرتفاع في 
أسعار القمح والشعير العاملية 

املناسبة، قال مدير  وبهذه 
التدري���ب والتطوير الوظيفي 
في مجموعة املستقبل العاملية 
لالتصاالت ضي���اء أحمد، في 
تصري���ح صحاف���ي إن هاتف 
»زووم« بنس���خته اجلدي���دة 
ZE90 يضم مصب���اح إضاءة 
وكاميرا بحجم 1.3 ميغابيكس، 
إل���ى لوحة مفاتيح  باإلضافة 
ناطقة وشاش���ة كبيرة تظهر 
البيانات بوضوح، كما أنه مزود 
بزر خاص لالتصاالت الطارئة 
وفيه خاصية الصوت املرتفع 
مقارنة بالهواتف األخرى األمر 

لتتعافى من مستوياتها املتدنية 
في 2008. وإذا ما استثنينا عنصر 
املواد الغذائية من تضخم أسعار 
املستهلك، فإننا جند أن التضخم 
ق����د ارتفع بش����كل طفيف عن 

مستوياته املتدنية في 2009.
وأشار التقرير إلى انه ضمن 
املؤشرات الثانوية لتضخم أسعار 
املس����تهلك، فقد شهد بند املواد 
الغذائية الذي يشكل قرابة خمس 
املؤشر أعلى معدالت للتضخم 

أعلنت ش���ركة املس���تقبل 
للتكنولوجيا التابعة ملجموعة 
العاملية لالتصاالت  املستقبل 
عن طرح نس���خة مطورة من 
هاتفه���ا اجلديد ال���ذي يحمل 
العالم���ة التجاري���ة »زووم«، 
وال���ذي يحتوي على شاش���ة 
عريضة احلجم ولوحة مفاتيح 
كبيرة احلروف واألرقام ملساعدة 
ضعيفي البصر، ويعرض الهاتف 
اسم املتصل على الشاشة ورقم 
هاتفه بحجم كبير، ويضم خدمة 
الراديو أف أم من دون سماعة 

ومزايا أخرى مميزة.

تقرير  ق����ال 
الكويت  بنك 
الوطن����ي ان 
أح����دث البيان����ات االقتصادية 
ارتف����اع معدل تضخم  أظهرت 
الكويت  أسعار املس����تهلك في 
إلى 3.4% في ش����هر يونيو من 
معدلها البالغ 2.9% في ش����هر 
مايو )اساس سنوي( ومن حيث 
املعدالت الشهرية، فقد ارتفعت 

األسعار بواقع %0.5.
ولف����ت التقرير الى انه رغم 
الزيادة البالغة 0.5% في يونيو، 
فقد ظلت الصورة التضخمية 
الذي واصل  الوقت  حميدة في 
االقتصاد استعادة توازنه عقب 
األزمة املالي����ة في 2009/2008. 
وقد كان معدل التضخم متدنيا 
العام  ومس����تقرا تقريبا ه����ذا 
على مسافة بعيدة من معدالته 
املكونة من خانتني حسابيتني 
التي ش����هدها خالل عام 2008. 
والنزال نتوقع أن يبلغ املعدل 
الوسطي للتضخم نحو 4% هذا 

العام. 
وأكد التقرير على انه البد من 
اإلقرار بأنه قد ارتفع من معدالت 
مادون 2% التي شهدناها في الربع 
األخير من عام 2009. ومع ذلك، 
فإننا ال نرى أن هذا االرتفاع هو 
جزء من توجه أوسع نحو تزايد 
ضغوط األسعار على مستوى 
االقتصاد برمته، بل إنه نتيجة 
أثر محدد: اآلثار املتأخرة الرتفاع 
األسعار العاملية للمواد الغذائية، 
والتي أمضت معظم العام املاضي 

قال البنك التجاري الكويتي ان حملة »بطاقة 
التجاري« املس����بقة الدفع التي طرحها بداية 
أغس����طس 2010، تش����هد جناحا مميزا، حيث 
تتيح هذه البطاقة حلامليها اإلنفاق بأي طريقة 
يفضلونها، مع إمكانية التسوق من خالل احملالت 
التجارية أو عن طريق االنترنت أو التس����وق 
خارج الكويت أو السحب من أي جهاز سحب 
آلي في جميع دول العالم. والتمتع باخلصومات 

احلصرية من منتجات ابل.
وفي هذا الس����ياق، قال املدي����ر التنفيذي 

للتسويق والبحوث � قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالبنك رمزي الصبوري، في تصريح 
صحافي ان البنك التجاري اعد مفاجأة لعمالئه 
حاملي البطاقة املس����بقة الدفع مبناسبة عيد 
الفطر، وذلك بدخولهم في السحب على منتجات 
»ابل« واملتوافرة مبحالت ديجيتز للفوز ب� 25 

.iPod جهاز
وأوضح ان استخدام عمالء البنك لبطاقاتهم 
املسبقة خالل احلملة والذين تبلغ قيمة مشترياتهم 
مبلغ 10 دناني����ر وأكثر يتأهلون بالدخول في 

السحب الذي سيقام 23 اجلاري.
وأشار الصبوري الى ان العرض سار لدى 
جميع فروع محالت ديجيتز الواقعة في املارينا 
مول، مجمع الكوت، غاليريا اجلامعة األميركية 
وجامعة اخلليج، مشيدا بنجاح احلدث، وأعتبر 
ان جناح احلملة هو جناح للتجاري ملا يقدمه 
لعمالئه من عروض مميزة وفريدة من نوعها 
ألنها تقدم خصيصا لعمالئه، مما يدل على مدى 
حرص البنك على البحث والتخطيط املسبق 

لتقدمي كل ما هو جديد ومناسب للعمالء. 

بحروف أكبر ودرجة وضوح عالية وسهولة في االستخدام

رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية

25 جهاز iPod لحاملي بطاقة »التجاري« مسبقة الدفع

ضياء أحمد

رمزي الصبوري

»الخليج« اختتم مزادًا لبيع األسهم بالنيابة 
عن »صفوان للتجارة والمقاوالت«

يقام 27 و28 الجاري برعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

عطعوط: »الديار المتحدة« تشارك في معرض
الكويت األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات

.. والبنك يعلن الفائزين في سحب »الدانة«

تأسيس����ها وانطالقها سنة 1980 
على توفير حلول متطورة وأجهزة 
وخدمات الدعم الفني لتكنولوجيا 
املعلوم����ات للجه����ات احلكومية 
الكبرى، مما ساعدها  وللشركات 
في الوصول إلى املكانة املرموقة 
الت����ي تتمتع بها اليوم، مش����يرا 
أن »الدي����ار املتحدة« تعتبر  إلى 
الكويت  الرائدة في  من الشركات 
ومنطقة الشرق األوسط في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وذلك من خ����الل قيامها بتطوير 
وتكامل أح����دث التقنيات وتقدمي 
خدمات متثل قيمة مضافة لكافة 
القطاعات ومن ضمنها املشروعات 

اإلستراتيجية الضخمة.
وأشار إلى أن التعليم كان دائما 
ف����ي طليعة رؤية ش����ركة الديار 
املتحدة وذلك به����دف تطوير غد 
أفضل ملواهب اليوم، حيث عملت 
الشركة دائما على تطوير وتعزيز 
الش����راكات مع الشركات العاملية 

الرائدة في حلول التعليم.

التعليمية واملستثمرين في التعليم 
اخلاص، والش����ركات اإلنشائية 
واملكاتب الهندس����ية املتخصصة 
في هذه املرافق التعليمية، إضافة 
للشركات املتخصصة في التقنيات 
الرياضية  التربوي����ة واملالع����ب 
العلمي����ة واملكتبات  واملختبرات 
الرقمية، فضال عن جتهيزات مدارس 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
وبني ان الشركة حرصت منذ 

أعلنت شركة الديار املتحدة عن 
مشاركتها في معرض الكويت األول 
املدارس والكليات  لبناء وجتهيز 
برعاية وزي����رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، 
الذي يقام في الفترة 27 و28 اجلاري، 
وذلك في مركز املؤمترات بفندق 

املوڤنبيك في املنطقة احلرة.
وبهذه املناس����بة، ق����ال املدير 
العام للشركة بشار عطعوط في 
تصريح صحافي، ان الشركة تفخر 
بهذه املشاركة لهذا املعرض األول 
من نوعه في الكويت، مضيفا ان 
هذا التجمع سيساهم في التعرف 
على أح����دث تكنولوجيات البناء 
والتجهيزات التعليمية، كما ميكن 
املعنيني من االستفادة من جتارب 
الدول املتقدم����ة في بناء املدارس 
والكلي����ات على أح����دث األنظمة 
واستخدامها في املدارس والكليات. 
وأوضح ان هذا املعرض يعد جتمعا 
هاما للش����ركات املتخصصة في 
مجاالت الفصول الذكية والشركات 

اعلن بنك اخلليج عن اجراء 
الس����حب االس����بوعي احلادي 
الدانة في  والثالثني حلس����اب 
اخلامس من سبتمبر اجلاري، 
معلن����ا بذل����ك عن أس����ماء 10 
فائزي����ن يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: 
عذبي ناص����ر العذبي الصباح، 
بيبي محمد عبداهلل األس����تاذ، 
فاطمة حس����ني الصالح، رقية 

القضيب، سعود  بشار حسني 
الرباح، هند  عبدالعزيز محمد 
خالد محم����ود النجار، كاظمية 
صالح معرفي، ابرار حمزة عباس 
عبداهلل، ايسبيو افالينو كايتانو 
دس����وزا، وعبداهلل محمد علي 

جنهبان.
أنه يتعني  اجلدير بالذك����ر 
على العمالء إيداع احلد األدنى 
لفتح حس����اب الدانة وهو 200 

دينار للتأهل ودخول السحوبات 
الس����نوية  األس����بوعية، ربع 
والسنوية تلقائيا، كما يتميز 
حساب الدانة من بنك اخلليج 
باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، بأنه يشجع 
العمالء أيضا على توفير املال، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه في احلس����اب زادت 

الفرص املتاحة للفوز.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام اخلدمات املصرفية 
الدولية ومدير عام االس����تثمار بالوكالة في بنك 
اخلليج خالد املطوع، في تصريح صحافي »جنحنا 
في تلبية توقعات عمالئنا بفضل املهارات واملعرفة 
املتخصصة التي ميلكها فريقنا االستثماري والدعم 
القوي الذي قدمه زمالؤنا في قسم خدمات الشركات. 
فبنك اخلليج يتمتع بسجل حافل بدعم الشركات 
وجناحه اليوم في إمتام ه����ذا النوع من عمليات 

البيع ليؤكد هذا«.
واكد البنك انه يواصل لعب دور مهم في دعم 
الش����ركات الكويتية بصفته بن����كا كويتيا رائدا 
يعمل على تسهيل العمليات التجارية التي تدعم 
استراتيجية االس����تثمار وخدمات الشركات التي 
يعتمدها البنك، فضال عن مساعدة الشركات على 

حتقيق أهدافها املالية.

االكتتاب في زيادة رأسمال »الوطني« 
من 5 إلى 21 أكتوبر المقبل

أعلن بن��ك الكويت الوطني أن موعد اس��تدعاء الزيادة في 
رأسمال البنك البالغة نسبتها 10% سيكون اعتبارا من 5 أكتوبر 
املقبل وحتى نهاية فترة العمل الصباحية للحادي والعش��رين 

من الشهر نفسه لدى جميع فروع البنك العاملة في الكويت.
وق��ال البنك في بيان صحافي موجز ان االكتتاب في زيادة 
رأس��مال البنك سيكون جلميع املساهمني املقيدين في سجالته 
بتاري��خ اليوم الس��ابق ملوع��د االكتتاب أي بتاري��خ 4 أكتوبر 

.2010

قال بنك اخلليج انه اختتم بنجاح املزاد الذي 
عقده بالنيابة عن عميله شركة صفوان للتجارة 
واملقاوالت والذي جرى خالل����ه بيع 8.645.000 
مليون سهم أي ما يعادل 17.29% من رأسمال الشركة 
بقيمة إجمالية قدرها 2.636.725 مليون دينار )305 
فلوس للسهم الواحد( إلى شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وشركاهم، حيث عقد املزاد في 31 أغسطس 

املاضي في سوق الكويت لألوراق املالية.

عبداهلل التويجري 

14 الجاري الفرصة األخيرة 

التويجري: بطاقات »الوطني« االئتمانية 
AMG SLS تؤهل للفوز بمرسيدس

وأض���اف: »مازالت هناك 
سيارة مرسيدس موديل 2011، 
فئة AMG SLS كوبيه بانتظار 
أصحاب احلظ الس���عيد ممن 
الوطني  يستخدمون بطاقات 
االئتمانية سواء داخل الكويت 
أو خارجه���ا، وجمي���ع هؤالء 
مؤهل���ون بص���ورة تلقائية 

لدخول السحب األخير«.
وأوضح أن »كل 20 دينارا 
إنفاقها بواسطة بطاقتك  يتم 
االئتمانية، مبا في ذلك عمليات 
الس���حب النقدي في الكويت 
متنحك فرصة واحدة للربح، 
في حني أن كل 20 دينارا تقوم 
بإنفاقه���ا بواس���طة بطاقتك 
االئتمانية أو بطاقة الس���حب 
اآللي خ���ارج الكويت متنحك 
الس���حب  فرصت���ني لدخول 
والفوز«، متمنيا للجميع حظا 
سعيدا مع عروض »الوطني« 

املتميزة.

األول وسيارة مرسيدس جيب 
 55L AMG-G موديل 2010، فئة
في السحب الثاني، حيث قاما 
الوطني  باس���تخدام بطاقات 
االئتمانية لسداد قيمة جميع 
مشترياتهم خالل موسم الصيف 
احلالي سواء داخل الكويت أو 

خارجها«. 

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن ان الفرصة األخيرة للفوز 
بسيارة مرسيدس موديل 2011، 
فئة AMG SLS كوبيه اجلديدة 
حلاملي بطاقات »الوطني« هي 
حتى 14 اجلاري، وذلك للفوز 
بس���يارة مرس���يدس فاخرة 
مبجرد اس���تخدامهم ألي من 
بطاقات »الوطني« االئتمانية 
خارج الكويت أو داخلها وذلك 
من خالل السحب األخير للحملة 
الذي سيتم إجراؤه 15 سبتمبر 

اجلاري.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية بالبنك 
التويجري:  النجران  عبداهلل 
»نحن مس���رورون بأن اثنني 
من عمالئنا كانا من أصحاب 
احلظ السعيد بالفوز بسيارة 
مرسيدس صالون موديل 2010، 
فئة AMG 63-E في الس���حب 
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