
االثنين 20 سبتمبر 2010 35اقتصاد

ستروين C4 بيكاسو وجراند C4 بيكاسو.. 
نجاحات وإنجازات منقطعة النظير 

وعلى صعيد تقليل استهالك 
الوقود وانبعاث ثاني أكس���يد 
الكربونCO2 فقد مت اعتماد الكثير 
من اخلطوات التحسينية بهدف 
األداء األفضل بنس���بة 15% عن 

ذي قبل.
جتدر اإلشارة الى أن نظام 
اي تاتش )e-touch( يقدم من 
خالل عرض مجاني على مدار ال� 
24 ساعة طيلة أيام األسبوع مبا 
في ذلك خدمة املساعدة واالتصال 
في احلاالت الطارئة ليشمل جهاز 
املالحة GPS ملعرفة االجتاهات 
وشريحة SIM لالتصال وطلب 
املس���اعدة في احلاالت الطارئة 

وفي حال احلوادث.
اش���تهرت عالمة ستروين 
مبنته���ى االبت���كار والتط���ور 
الدائمني، فقد طرحت ستروين 
 DS3 منوذجها األول: ستروين
عام 2010. معتمدة على خبرات 
طويل���ة ناه���زت 90 عاما من 
التكنولوجيا اخلالقة، ساهمت 
س���تروين بنجاح ف���ي إيجاد 
احللول الشافية للتلوث البيئي 
من خالل طرح سيارتني تعمالن 
كليا بالطاقة الكهربائية في 2010 
من جهة، وباعتماد تكنولوجيا 
e-HDi Micro-Hybird على نطاق 

واسع من جهة أخرى.
حتظى س���تروين بش���بكة 
عريضة من العمالء املعتمدين 
تق���ارب 8000 وكي���ل وتواجد 
مرموق ف���ي أكثر من 80 دولة، 
ويقارب تعداد كوادرها 11500 
موظف، وقد بلغ اجمالي مبيعاتها 

1.346.000 في العام 2009. 

باإلضافة الى ذلك، مت اعتماد 
ش����بكة واس����عة م����ن األنظمة 
املس����اعدة في كل من السيارتني 
تدع����ى E-BOOSTER بغ����رض 
تقوية مخ����زون الكهرباء ودعم 
مس����اندة قوة البطارية وغيرها 

من املزايا.

 C4 الشكل االنسيابي في ستروين
بيكاسو، فقد جرى عدة تطويرات 
لالرتقاء بش����كل الشعار، مجال 
 LED األلوان، أداء مصابيح اإلنارة
األمامية واخللفية، اضافة شريط 
من الكروم األخاذ وتوفير غني في 

تنجيد املقاعد واألبواب.

C4 بيكاس���و بنظام ستروين 
اي تاتش )e-touch( البرنامج 
املتكام���ل الذي يح���وي ميزة 
االتصال ف���ي احلاالت الطارئة 
وخيار الصيانة اليدوية وخدمة 

.)echo driving( ايكو للقيادة
وبهدف تعزيز وحتديث أناقة 

بعد حتقيق جناحات منقطعة 
النظير واجنازات ال يرقى إليها 
الشك توجت بحصيلة مبيعات 
تخطت حاجز 650 ألف س����يارة 
منذ طرحهما في األسواق للمرة 
 C4 األولى، تع����اود س����تروين
بيكاس����و وجراند C4 بيكاس����و 
االنطالق مجددا كأفضل ما يعكس 
صورة عالمة ستروين اجلديدة 
باعتماد مطلق على تكنولوجيا 
E-HDIMicro-Hybird األح����دث 
واألكث����ر تقنية في عالم صناعة 
السيارات ومن خالل حتسينات 

كثيرة شملت الشكل واحملرك.
 C4 تزهو كل من س����تروين
بيكاس����و وجراندC4 بيكاس����و 
مبقصورة فسيحة ذات صاحب 
زجاجي بانورامي، ومصابيح إنارة 
أمامية وخلفي����ة LED متطورة، 
فضال عن تواجد ش����عار عالمة 
املقدمة  س����تروين اجلديدة في 

واملؤخرة.
وم����ع اعتم����اد تكنولوجيا 
E-HDI-Micro Hybird نش����هد 
توافقا متناغما الفتا بني اجليل 
الثاني لنظام اإليقاف والتشغيل 
Stop& Start ونظام علبة السرعة 
 HDI االلكترون����ي، وأيضا تقنية
110DPFS للمحرك مما ينتج عنه 
توافق بني قمة الراحة في القيادة 
وأقل نسبة في استهالك الوقود 
)100km/4.81(، وبني أقل انبعاث 
 CO2 مرجو لثاني أكسيد الكربون
)125G/KM( والتخلص ما أمكن 

من الضجيج واالهتزاز.
والي���وم، تتواف���ر كل من 
ستروين C4 بيكاسو وجراند 

ستروين C4 بيكاسو وجراند C4 بيكاسو

مقصورة رحبة جدا

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين برابع
™red سحب شهري لحساب

أعلن بنك اخلليج عن أسماء أصحاب احلظ السعيد 
الستة الذين فازوا بجوائز السحب الشهري حلساب 

red™ الذي أجري في 14 سبتمبر اجلاري. 
وقد نالت اجلائزة األولى نوف عبداهلل السبيعي 
حيث فازت برحلة إلى شرم الشيخ تشمل اإلقامة في 
فندق من فئة ال� 5 جنوم، فضال عن اإلفطار وخدمة 
النقل يوميا، أما الرابح����ون اخلمس اآلخرون، فهم: 
أحمد خالد خلف قمبر، كنان بريان ادوارد بالغ، خالد 
مرزوق الغنيم، حسني علي عاشور اجلعفر، وفاطمة 
يوس����ف سكران الظفيري، وقد حصل كل منهم على 
جهاز GB 160 iPod مع نظام الصوت. وأوضح البنك 
في بيان صحافي أنه اطلق برنامج red™ اجلديد لتلبية 
احتياجات طالب اجلامعات والكليات الذين تتراوح 
أعمارهم بني 17 و24 عاما وهو حساب الطالب الوحيد 

في الكويت الذي ينظم سحوبات شهرية.  وسيدخل 
جميع عمالء حساب red™ في السحب الشهري بشكل 
تلقائي حني يقومون بتحويل املكافأة الطالبية الشهرية 
 ™redكما سيحظى عمالء برنامج ،™red إلى حساب
بفرصة إدارة حساباتهم من خالل اخلدمة املصرفية 
عبر االنترنت، اخلدمة املصرفية عبر املوبايل أو اخلدمة 
املصرفية الهاتفية الت����ي تتيح لهم حرية التصرف 

بحساباتهم بكل سهولة ويسر.

الجوائز تتضمن رحلة إلى شرم الشيخ

»الوطني«: الين الياباني يهبط من أعلى مستوياته مقابل الدوالر منذ 15 عامًا
البنوك التي ال تتوافر لديها نسبة احلماية 
املذكورة توزيع أي أرباح وإن كانت القواعد 
ال تفرض عليها إجراء إصدارات رأسمالية 

نقدية.
من جهة اخرى، حصلت إس���بانيا على 
حوالي 4 مليارات يورو في عملية بيع ناجحة 
للسندات احلكومية في أحدث دليل على أن 
هذا البلد، الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاديات 
منطقة اليورو، لم يعد يعتبر من الدول التي 
تطلق عليها تسمية »االقتصاديات األوروبية 
الطرفية« والتي يرى املستثمرون أنها خطرة 
بشكل خاص. فقد باعت مدريد ما قيمته 2.7 
مليار يورو )3.5 مليارات دوالر( من سندات 
العشر سنوات و1.3 مليار يورو من سندات 
الثالثني سنة، في مزاد شهد طلبا قويا وعوائد 
تقل عن النسب السائدة في السوق، وأكدت 
عملية البيع استمرار التحسن القوي لشهية 
املس���تثمرين ألدوات الدين اإلسبانية منذ 

شهري مايو ويونيو. 
ومن األسباب التي يعزى لها هذا التحسن 
أن رئيس الوزراء االشتراكي خوسيه ثاباتيرو، 
أطلق في مايو املاضي إحدى أش���د اخلطط 
االقتصادية تقشفا في منطقة اليورو وجنح 
حتى اآلن في حتقيق أهدافه الطموحة على 
صعيد تخفيض العجز في امليزانية، وهناك 
سبب آخر س���اعد في حتقيق هذا التحسن 
وهو أن اختبارات الضغط للبنوك في منطقة 
اليورو، والتي جرت في ش���هر يوليو، لم 
تكش���ف عن أي مفاجآت غير سارة تتعلق 

بالنظام املصرفي اإلسباني.

تراجع ثقة المستثمرين األلمان

تراجع���ت ثقة املس���تثمرين األملان في 
س���بتمبر اجلاري بنس���بة فاقت توقعات 
االقتصاديني ولتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 
19 شهرا في وقت أدت تخفيضات امليزانيات 
احلكومية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو 
العاملي إلى عدم وضوح الرؤية بالنس���بة 

ملستقبل أكبر اقتصاديات أوروبا. 
املرك���ز األوروب���ي لألبحاث  وص���رح 
االقتصادية بأن مؤشر توقعات املستثمرين 
واحملللني الذي يعده املركز ويستخدم في 
استشراف التطورات لفترة ستة أشهر الحقة 
قد انخفض إل���ى -4.3 نقطة مقارنة ب� 14 
نقطة في شهر أغسطس، في خامس تراجع 
ش���هري له على التوالي وليصل إلى أدنى 

مستوياته منذ فبراير 2009.

أقل ميال لزيادة اإلنفاق، فقد هبط مؤشر ثقة 
املستهلكني الذي تعده جامعة ميشيغان إلى 
66.6 نقطة في شهر سبتمبر مقابل توقعات 
بأن يرتفع إلى 70 نقطة ومقارنة مبستواه 

البالغ 68.9 نقطة في أغسطس.

انخفاض مطالبات التعويض عن البطالة

وانخفض خالل األس����بوع املاضي عدد 
املطالبات اجلديدة بالتعويض عن البطالة 
إلى أدنى مستوياته منذ شهرين، األمر الذي 
يتيح بصيص أمل بأن يكون سوق العمل 

في الواليات املتحدة قد بدأ يستقر. 
فقد انخف����ض عدد املطالب����ات األولية 
بالتعويض ع����ن فقدان الوظائف ب� 3.000 
مطالبة ليبلغ 450.000 مطالبة، علما بأن 
االقتصاديني كان����وا يتوقعون ارتفاع عدد 
ه����ذه املطالبات بعد انخفاضها املفاجئ في 
األسبوع الس����ابق، وبذلك يكون املتوسط 
األسبوعي لعدد املطالبات على مدى األسابيع 
األربعة قد انخفض ب� 13.500 ليبلغ 464.750 

مطالبة.
وانخفض أيضا عدد األميركيني املستمرين 
في املطالبة بضمان البطالة، حيث تراجع 
عددهم ب� 84.000 وبلغ 4.485 ماليني، ويعكس 
هذا الهبوط تراجع عمليات االستغناء عن 
املوظفني من جهة وانته����اء فترات املنافع 
املتاحة لألفراد الذي����ن فقدوا وظائفهم من 

جهة أخرى. 
أما بالنس����بة لالقتصاد االوروبي، فقد 
صرح رئيس البنك املركزي األوروبي جان 
كلود تريشيه بأن هناك توافقا بني املسؤولني 
على أن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود 
لتحس����ني النظام املصرفي العاملي بعد أن 
التنظيمية اجلديدة  القواع����د  اتفقوا على 

للعمل املصرفي.
وأضاف تريشيه: »لدينا ترتيبات انتقالية 
جتعل بإمكان البنوك التقيد بهذه املعايير 
والقي����ام ف����ي الوقت ذاته بدع����م التعافي 

االقتصادي«.
وس���وف توج���ب املتطلب���ات اجلديدة 
واملعروفة ب� »ب���ازل 3« على املقرضني أن 
تتوافر لديهم نس���بة مساهمة رأسمالية ال 
تق���ل عن 7% من األصول، مقارنة بنس���بة 
2% املطلوب���ة حالي���ا، مبا في ذلك نس���بة 
احتياطية تبلغ 2.5% للحماية من أي هزات 

مستقبلية.
ومبوجب قواعد »بازل 3« لن يكون بإمكان 

الطاقة والطعام وحدوث تغير طفيف في 
أسعار السلع واخلدمات األخرى، فقد ارتفع 
مؤشر أسعار الس����لع االستهالكية بنسبة 
0.3% في شهر أغسطس وهي نسبة تفوق 
توقعات السوق بانخفاض املؤشر بنسبة 
0.2%، أما املؤشر األساسي ألسعار السلع 
االستهالكية، والذي ال يشمل أسعار منتجات 

الطعام والطاقة، فلم يشهد أي تغير. 
انخفضت خالل سبتمبر اجلاري وبشكل 
غير متوقع درجة ثقة املستهلكني األميركيني 
إلى أدنى مستوياتها منذ عام فيما قد يعتبر 
إشارة إلى أنه من املرجح أن يكون األميركيون 

ارتفع مؤشر أسعار السلع اإلنتاجية بنسبة 
0.4% ف����ي أكبر صعود له خالل األش����هر 
اخلمسة الس����ابقة، ومبا يعادل ضعفي ما 
حققه هذا املؤشر من مكاسب خالل يوليو 
املاضي، وإذا ما مت استثناء تكاليف منتجات 
الطع����ام والطاقة يكون املؤش����ر قد ارتفع 

بنسبة %0.1.

مؤشر أسعار السلع االستهالكية

وللشهر الثاني على التوالي ايضا، ارتفعت 
أسعار السلع االستهالكية في الواليات املتحدة 
خالل أغسطس مع ارتفاع أسعار منتجات 

ناووتو كان رئيس����ا للحزب احلاكم وفاز 
على منافس كان يصر على ضرورة التدخل 

احلكومي.

زيادة الضغوط على اليوان

على صعيد االقتصاد األميركي، شجع 
وزير اخلزانة تيموثي غايتنر، الكونغرس 
على زيادة الضغط على الصني إلرغامها على 
السماح بارتفاع العملة الصينية، وقال إن 
اإلدارة األميركية تبحث استخدام مجموعة 
من األدوات حلث بكني على التصرف في هذا 
االجتاه، إال أن غايتنر، أثناء تقدمي شهادته 
أمام جلان مجلسي الشيوخ والنواب يوم 
اخلميس، لم يعد بفرض أي من اإلجراءات 
القانونية أو اإلدارية النش����طة التي طالب 
بها الكونغرس، وجاءت مالحظاته ردا على 
جتدد مش����اعر الغضب في مجلس النواب 
حول ما تركه تدخل احلكومة الصينية إلبقاء 
سعر تداول العملة الصينية منخفضا مما 
أثر على اقتصاد الواليات املتحدة، وكانت 
بكني قد ردت بعنف على االنتقادات املوجهة 
إليها، حيث صرح املتحدث باس����م وزارة 
اخلارجية الصينية جيانغ يو بأن »ارتفاع 
اليوان لن يحل مش����كالت العجز والبطالة 

في الواليات املتحدة«.

ارتفاع مبيعات التجزئة

وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس 
للشهر الثاني على التوالي وهدأت املخاوف 
من تعثر االقتصاد خ����الل النصف الثاني 
من2010، فقد ارتفعت املش����تريات ب� %0.4 
بعد ارتفاع بلغ 0.3% في شهر يوليو. ورمبا 
تكون اخلصومات األكبر املعروضة في موسم 
العودة إلى املدارس وارتفاع عدد الواليات 
التي تعرض إعفاءات ضريبية وإعادة العمل 
مبنح منافع البطالة ولفترة أطول قد ساعدت 
في تعزيز الطلب على السلع، ويدل اعتماد 
املستهلكني على احلوافز على مدى الضرر 
الذي تكبدوه نتيجة لعدم توفر فرص العمل، 
والذي رمبا يكون أحد أسباب تباطؤ عودة 

اإلنفاق إلى مستوياته الطبيعية.
كما ارتفعت تكاليف أسعار اجلملة في 
الواليات املتحدة خالل أغسطس وللشهر 
الثاني عل����ى التوالي، األمر الذي يدل على 
ك����ون الطلب قد أصبح قويا بالقدر الكافي 
للحيلولة دون انكماش النشاط االقتصادي 
أو ملنع هبوط األسعار لفترة طويلة، فقد 

الوطني  الكويت  قال بنك 
في تقريره األسبوعي حول 
أس����واق النقد العاملية ان 
إعالن »ب����ازل 3« وتدخل 
احلكومة اليابانية في األسواق مهد السبيل 
لتراجع الدوالر مقابل العمالت الرئيسية، 
حيث ارتفع اليورو وبلغ مس����توى 1.3159 
دوالر، وهو أعلى مستوى له خالل األسبوع، 
قبل أن يقفل على 1.3045 دوالر، بينما عزز 
اجلنيه االسترليني موقعه ليصعد إلى 1.5728 
دوالر خالل األسبوع وأقفل في نهاية التداول 

مساء يوم اجلمعة على 1.5626.
من جهة أخرى، بدأ الفرنك السويسري 
األسبوع بسعر 1.0188 دوالر، وسجل أعلى 
مستوى له مقابل الدوالر 0.9930، قبل أن 
يتراجع خالل األس����بوع متأثرا بشائعات 
بأن البنك الوطني السويسري قد يتدخل 
في األسواق، وأقفل في نهاية األسبوع في 

وضع أقوى عند مستوى 1.0095.
أما الني الياباني، فقد بلغ 82.85 دوالرا، 
ليسجل تراجعا خالل األسبوع أمام جميع 
شركائه الرئيسيني الستة عشر بعد تدخل 
احلكومة اليابانية في األس����واق إلضعاف 
ال����ني وتعهدها بتكرار هذا اإلج����راء إذا ما 
دعت احلاجة لذلك لدعم استمرار التعافي 
االقتصادي الذي يعتمد على التصدير، وأقفل 
في نهاية األس����بوع متراجعا إلى مستوى 

 .85.84
وبني التقرير ان الني الياباني هبط من 
أعلى مستوياته منذ 15 عاما مقابل الدوالر 
بعد ان تدخلت احلكوم����ة اليابانية للمرة 
األولى منذ ع����ام 2004 لتقليص ما حققته 
عملته����ا الوطنية من مكاس����ب باتت تهدد 
التعافي االقتصادي الذي تعتبر الصادرات 

أهم مقوماته.
وقد سجلت العملة اليابانية أكبر تراجع 
لها منذ 19 شهرا بعد ان صرح وزير املالية 
يوشيهيكو نودا بأن األمة تبيع الني من جانب 
واحد، وجاءت هذه اخلطوة بعد يوم واحد 
من إعادة انتخاب رئيس الوزراء الياباني 

بعد تدخل الحكومة اليابانية في السوق ألول مرة منذ عام 2004

التضخم يفوق 3% بشكل غير متوقع
في المملكة المتحدة

ارتفاع الذهب والفضة تباطؤ معدل التضخم في أوروبا

أشار التقرير الى ان معدل التضخم 
ف���ي اململكة املتحدة في اغس���طس 
وبش���كل غير متوقع جتاوز نسبة 
ال� 3% املستهدفة من قبل احلكومة 
لفترة ستة أش���هر متأثرا بارتفاع 
تكاليف مجموعة م���ن البنود، من 
أسعار تذاكر السفر اجلوي الى الطعام 
األمر الذي ساعد في زيادة الضغوط 

على األسعار.

فق���د ارتفعت أس���عار الس���لع 
االستهالكية بنسبة 3.1% عن مستواها 
قبل سنة، وهي النسبة ذاتها لشهر 
يوليو، علما ان األس���عار ارتفعت 
بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، 
وقد يؤدي استمرار تسارع التضخم 
الى اتساع الهوة بني مواقف مختلف 
اعضاء جلنة السياسة النقدية التابعة 
لبن���ك اجنلترا حي���ث يدعو أندرو 

س���نتانس الى رفع أسعار الفائدة 
إلحكام السيطرة على األسعار بينما 
يرى مسؤولون آخرون ان االقتصاد 
بحاجة للمزيد من التحفيز، مع األخذ 
بعني االعتبار ان نس���بة التضخم 
التي ال تشمل تكاليف  األساس���ية 
منتج���ات الطعام والتبغ والكحول 
والطاقة قد تسارعت لتصل الى %2.8 

مقارنة ب� 2.6% في شهر يوليو.

بنينّ التقرير أن الذهب صعد الى مستوى قياسي بلغ 1.282.75 دوالرا 
حني ادى هبوط  الدوالر الى تعزيز الطلب على املعدن االصفر من جانب 

املستثمرين الساعني حلماية ثرواتهم.
وقد اجته سعر الذهب، الذي يتحرك عادة باجتاه معاكس الجتاه سعر 
الدوالر، لتحقيق أكبر مكاس���ب في أسبوع واحد منذ شهر مايو املاضي 
وذلك حني تراجعت العملة االميركية الى ادنى مس���توياتها منذ خمسة 
اسابيع مقابل اليورو، ووصلت قيمة االستثمارات في املنتجات املدعومة 
بالذهب والتي يجري تداولها في البورصات الى مستوى قياسي جديد 
نتيجة لس���عي املس���تثمرين للحماية من االضطرابات املالية واحتمال 
تباطؤ النمو االقتصادي كما سجل الفضة 20.99 دوالرا لالونصة، وهو 

اعلى سعر لهذا املعدن منذ مارس 2008.

ذكر التقرير أن معدل التضخم في أوروبا تباطأ في أغس����طس وكانت تكاليف 
الطاقة من أبرز بنود هذا التراجع، الى جانب عزوف الش����ركات عن تعيني املزيد 
من العاملني وسط ظهور دالئل على كون عملية التعافي االقتصادي قد بدأت تفقد 
قوة دفعها. فقد ارتفعت أس����عار السلع االستهالكية في دول منطقة اليورو ال� 16 
بنسبة 1.6% مقارنة مبستواها قبل عام وذلك بعد ارتفاع بلغ 1.7% في شهر يوليو، 
وقد تواجه الشركات األوروبية صعوبة في حتويل الزيادة في التكاليف لعمالئها 
في وقت بات فيه ارتفاع معدالت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 12 عاما ال 
يش����جع املستهلكني على اإلنفاق، بينما تلجأ احلكومات الى تقليص اإلنفاق العام 
بهدف تخفيض العجز في ميزانياتها، وقد قامت اللجنة األوروبية في 13 سبتمبر 
اجلاري بتخفيض توقعاتها ملعدل التضخم لسنة 2010 وصرح عضو مجلس البنك 

املركزي األوروبي، ايف ميرش، األسبوع املاضي بأن املوقف »يدعو للحيطة«.
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