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»ڤيڤا« تطلق باقة االستخدام المحلي
»VIVA Festiva« غير المحدود ضمن مهرجان

 BlackBerry االنترن���ت، خدم���ة
إلى خصم  احمللية، باإلضاف���ة 
على الرسائل النصية القصيرة 

الدولية.
وعند االش���تراك الس���نوي، 
يحصل العميل على خط ذهبي 
 BlackBerry مجان���ي، وجه���از
مجاني، لدى زيارة أي من فروع 
»ڤيڤا« كما يحصل على أجهزة 
نقال أخرى متنوعة لدى زيارة 
أي م���ن املوزع���ن املعتمدين، 
ومتنح هذه الباقة فرصة للجميع 
للتمتع باستخدام محلي للمكاملات 
والرسائل القصيرة واالنترنت، 
بطريقة متكنهم من التواصل مع 

االهل واالصدقاء.

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية »ڤيڤا« عن طرح باقة 
55 دينارا الشهرية والسنوية 
في الس���وق لعم���اء خطوط 
الدفع اآلجل، وذلك ضمن إطار 
مهرجان »VIVA Festiva« الذي 
يتضمن باقات جديدة وعروضا 
ومفاجآت، الرضاء جميع حاجات 
العم���اء بطريق���ة تؤمن لهم 
اختيار باقات مرنة وحصرية، 
واستكماال لوعودها املستمرة 

لعمائها.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي انه ومع االشتراك الشهري 
الباقة اجلديدة  والسنوي لهذه 
واملمي���زة، يس���تطيع العماء، 

الصوتي���ة والرس���ائل النصية 
القصيرة )تطبق شروط سياسة 
الفيديو  االس���تخدام(، مكاملات 
رسائل الوسائط املتعددة، تصفح 

احلاليون واجلدد، االس���تفادة 
من خدمات ش���املة ومتنوعة، 
تشمل االس���تخدام احمللي غير 
احملدود للخدمات التالية: املكاملات 

ألول مرة في الكويت تمنح بطاقة بـ 55 ديناراً

تراجع تاريخي للدوالر أمام الني

إبراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر يتوسطون دفعة املتدربني اجلديدة 

السفير فرانك بيكر يستفسر عن خدمات بنك اخلليج

»الخليج« شارك في معرض »أهالً بكم في الكويت«
شارك بنك اخلليج مؤخرا في 
معرض »أها بك���م في الكويت 
2010« ملنتدى األعمال البريطاني 
ال���ذي أقيم مبنتج���ع هيلتون 
الكويت 15 أكتوبر اجلاري حتت 
رعاية السفير البريطاني فرانك 

بيكر.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان املنتدى هدف إلى اطاع زوار 
الكوي���ت اجلدد عل���ى مختلف 
اخلدمات والشركات واألنشطة 
االجتماعية ف���ي الكويت، ومن 
ضمنه���ا مختلف املؤسس���ات 
التعليمية واملالية واالجتماعية 
العاملة في الباد، كما ركز على 
الثقافي���ة واالجتماعية  احلياة 
فيها، واس���تقطب املعرض أكثر 

من 4000 زائر. 
وأش���ار البنك الى انه اغتنم 
فرصة تواجده في منتدى األعمال 
البريطاني »أها بكم في الكويت« 
ليعرض مجموعة واس���عة من 
املنتجات واخلدمات التي تهدف 
إلى توفير جتربة مصرفية أفضل 

وأكثر شموال للعماء.

»الوطني« يطلق دورته الثانية لتطوير القيادات الشابة

الدوالر ألدنى مستوى في 15 عاماً أمام الين

سبتمبر املاضي، حيث عزا تنامي 
الضغوط التضخمية بشكل رئيسي 
ارتفاع أسعار زيوت  إلى تسارع 
الغذائية، فقد  التدفئة واملنتجات 
ارتفع معدل التضخم بنسبة %1.3 
عن مستواه قبل سنة بعد ارتفاع 

بلغ 1% في أغسطس املاضي.
ارتفعت الصادرات األوروبية 
في أغسطس املاضي، وهو ما ميكن 
أن يعن����ي أن اقتصاديات منطقة 
اليورو بدأت تتجاوز آثار التباطؤ 
االقتصادي العاملي وانعكاس����ات 
ارتفاع سعر اليورو، وقد ارتفعت 
صادرات دول املنطقة ال� 16 بنسبة 
1% بعد أخذ العوامل املوسمية بعن 
االعتبار مقارنة بشهر يوليو الذي 
انخفضت فيه الصادرات بنسبة 
0.2%، وقد ارتفع معدل التضخم 
إلى 1.8% في شهر سبتمبر مقارنة 
ب� 1.6% في الشهر السابق، ليصل 
بذل����ك إلى أعلى مس����توياته منذ 

نوفمبر 2008.

التضخم في بريطانيا

وقال التقرير إن معدل التضخم 
في اململكة املتحدة في س����بتمبر 
املاضي قد جتاوز وللشهر السابع 
عل����ى التوال����ي مس����توى ال� %3 
املستهدف من قبل احلكومة متأثرا 
بارتفاع تكاليف املابس والطعام 
وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها، 
وقد ارتفعت األسعار االستهاكية 
بنسبة 3.1% عن مستواها قبل عام، 
علما بأن تكاليف املابس واألحذية 
سجلت صعودا قياسيا بلغ %6.4، 
بينما بلغ معدل التضخم الذي ال 
يش����مل تكاليف الطع����ام والتبغ 
واملشروبات الكحولية ومنتجات 

الطاقة %2.7.

كما تراجعت مشاعر املستهلكن 
بشكل غير متوقع في أوائل أكتوبر 
اجلاري وهبط املؤشر الذي تديره 
جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوى 
له منذ يوليو املاضي، كما تراجعت 
خطط الشراء حسبما تدل نتائج 
االستطاع التي أعلنت يوم اجلمعة 
املاضي، وقد انخفض املؤشر األولي 
الشامل ملشاعر املستهلكن لشهر 
أكتوبر والذي أعدته تومس����ون 
رويترز � جامعة ميش����يغان إلى 
67.9 نقطة مقارنة ب� 68.2 نقطة 

في سبتمبر املاضي. 

البطالة األميركية

هذا، وقد ارتفع خال األسبوع 
املاضي، وبشكل غير متوقع، عدد 
األميركين الذين قدموا طلبات للمرة 
األولى للحصول على التعويض عن 
فقدان وظائفه����م، األمر الذي يدل 
على أن سوق العمل في الواليات 
املتحدة اليزال يواجه مصاعب في 

حتقيق التعافي.
 وقد ارتفعت مطالبات التعويض 
عن فقدان الوظائف ب� 13.000 مطالبة 
لتصل إلى 462.000 في األسبوع 
املنتهي في 9 أكتوبر اجلاري، إال 
أن مجموع األش����خاص املسجلن 
كعاطل����ن عن العمل انخفض إلى 
أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2008، 
كما تراجع عدد األش����خاص الذي 
يحصلون على التعويضات لفترة 
ممتدة بعد انتهاء فترة التعويض 
األولى التي تلت فقدان الوظيفة.

تسارع التضخم في ألمانيا

وف����ي منطقة الي����ورو، الحظ 
»الوطني« تسارع التضخم في أملانيا، 
كبرى االقتصاديات األوروبية، في 

السلع االس����تهاكية بنسبة %0.1 
بعد مكاس����ب بلغ����ت 0.3% خال 
الشهرين السابقن، ومع استثناء 
منتجات الطع����ام والوقود والتي 
تتسم بالتقلب الشديد ياحظ أنه 
لم يطرأ أي تغير يذكر على املؤشر 
األساسي ألسعار السلع االستهاكية 

وللشهر الثاني على التوالي. 
جاء ذلك بينما اتسع عجز ميزان 
التجارة بأكثر مم����ا كان متوقعا 
في أغس����طس في وقت فاق فيه 
حجم ارتفاع طلب األميركين على 
الرأسمالية  الس����يارات واملعدات 
األجنبية ما مت حتقيقه من مكاسب 
على صعيد التصدير، فقد ارتفع 
العجز بنسبة 8.8% ليصل إلى 46.3 

مليار دوالر. 
وارتفعت الواردات بنسبة %2.1 
مقابل زيادة الصادرات بنس����بة 
0.2% فقط، لكن اجلانب املش����رق 
في هذا األداء هو أن ارتفاع حجم 
مشتريات السلع األجنبية يشكل 
دليا إيجابيا على أن الش����ركات 
األميركية ما زالت تواصل االستثمار 
في املعدات اجلديدة وإعادة بناء 
أما مبيعات  الس����لعي،  مخزونها 
الس����لع األميركية ف����ي اخلارج، 
فقد س����جلت أكبر ارتفاع لها منذ 

سنتن.

مبيعات التجزئة

س����جلت مبيعات التجزئة في 
شهر سبتمبر زيادة فاقت التوقعات، 
األمر الذي هدأ املخاوف من تراجع 
اإلنفاق االستهاكي الذي من شأنه 
أن يهدد مسيرة التعافي االقتصادي، 
فقد ارتفعت املبيعات بنسبة %0.6 
بعد ارتفاع بلغ 0.7% في أغسطس 
والذي كان أكبر مما كان متوقعا.

قال ب�ن�ك ال�ك�ويت ال���وطني في 
ت�ق��ريره األسبوعي حول تط�ورات 
أس�واق النقد العاملية، ان الدوالر 
واصل تراجعه أمام س����لة عمات 
رئيس����ية خال األسبوع املاضي 
ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 
15 عاما مقابل الن الياباني وإلى 
مس����توى منخفض قياسي مقابل 
الفرن����ك السويس����ري وبلغ خط 
الدوالر االس����ترالي.  التعادل مع 
بينما ارتفع الي����ورو إلى 1.4157 
مقابل العمل����ة األميركية، واتخذ 
اجلنيه االسترليني مسارا موازيا 
اليورو وارتفع إلى 1.6104  ملسار 
دوالرات قبل أن يقفل على تراجع 
عند مستوى 1.6104 دوالرات، وعزز 
الن الياباني موقفه مقابل الدوالر 
وارتف����ع إل����ى 80.87، وهو أعلى 
مس����توى تبلغه العملة اليابانية 
منذ 15 عاما، وأقفل الن في نهاية 
التداول مساء يوم اجلمعة املاضية 
بسعر 81.40، أما الفرنك السويسري 
فقد ارتفع إلى 0.9461 دوالرا، وهو 
مستوى قياسي جديد قبل أن يتخلى 
عن جزء من مكاسبه ويقفل عند 
مس����توى 0.9585 دوالرا، وأخيرا 
فقد اجتاز الدوالر األسترالي خط 
التساوي مع الدوالر حيث ارتفع 
إلى 1.0003 مقابل العملة األميركية 
لكنه أقفل متراجع����ا إلى 0.9910 

دوالرات. 
وعزا »الوطني« هذه التراجعات 
في نهاية األسبوع إلى ما أدلى به 
رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي، 
في احتمالية املواصلة بالتيسير 
الكم����ي. والح����ظ »الوطني« ان 
محاضر اجتماع اللجنة االحتادية 
للس����وق املفتوحة الذي عقد في 
21 س����بتمبر املاضي تدل على أن 
اللجنة لم تك����ن راضية عن أداء 
االقتصاد األميركي بالرغم من أن 
معظم أعض����اء اللجنة لم يكونوا 
يتوقعون جتدد االنكماش أو العودة 
للركود، وقد بحثت اللجنة مجموعة 
من اخليارات وركزت على مشتريات 
اخلزينة لكنها بحثت أيضا إمكانية 
تبني مسارات مستهدفة لألسعار 
أو للناجت احمللي اإلجمالي االسمي، 
ويبدو أن معظم املشاركن كانوا 
يعتقدون أن من ش����أن استمرار 
الوضع على حاله أن يبرر تبني 
سياسة نقدية متراخية وفي وقت 
قريب نسبيا، إال أن عددا قليا من 
أعضاء اللجنة رأوا أن املطلوب هو 

املزيد من الضعف. 
من جهة أخ����رى، ارتفعت في 
ش����هر س����بتمبر تكاليف اجلملة 
لكل الس����لع في السوق االميركي 
باستثناء منتجات الطعام والطاقة 
وذلك للشهر الثاني على التوالي 
ومبعدل يدل عل����ى أن محدودية 
الطلب باتت حت����ول دون ارتفاع 
معدل التضخم، وقد ارتفع مؤشر 
أسعار السلع اإلنتاجية األساسية 
بنس����بة 0.1%، وأما املؤشر الذي 
يش����مل منتجات الطعام والطاقة 

فقد ارتفاع بنسبة %0.4.
ومع ذلك، ارتفعت تكلفة املعيشة 
في الواليات املتحدة في سبتمبر 
بنسبة أقل مما كان متوقعا، األمر 
الذي يدل على أن الشركات متتنع 
عن رفع أس����عارها رغبة منها في 

زيادة الطلب على منتجاتها.
ارتفع مؤش����ر أس����عار   وقد 

أطلق بنك الكويت الوطني 
ال���دورة التدريبية الثانية من 
برنامج���ه اخل���اص لتطوير 
القيادي���ة ملوظفيه  امله���ارات 
ضمن »جامعة الوطني لتطوير 
القيادات الشابة« بالتعاون مع 
اجلامعة األميركية في بيروت، 
وذلك ف���ي إطار دعمه لتطوير 
كفاءات كوادره البشرية الشابة 
القيادة  وإعدادها لتسلم زمام 

مستقبا.
وقال البنك في بيان صحافي 
الدورة  انه حضر تدشن هذه 
الثانية م���ن البرنامج كل من 
التنفي���ذي ملجموعة  الرئيس 
إبراهيم  الوطني  الكويت  بنك 
شكري دبدوب ونائب الرئيس 
التنفي���ذي للمجموعة عصام 
جاسم الصقر ونائب الرئيس 
التنفيذي ش���يخة خالد البحر 
ومجموعة من قي���ادات البنك 
ومنهم مازن الناهض وعبداهلل 
النجران وعادل حشمة وعماد 
العباني إلى جانب عميد كلية 
سليمان العليان إلدارة األعمال 
في اجلامعة األميركية في بيروت 

د.جورج جنار.
وأوض���ح ان ه���ذه الدورة 
البرامج  العديد م���ن  تتضمن 
الدراسية التي تغطي مسارات 

حول ابتكار أس���اليب جديدة 
وغي���ر تقليدية ف���ي التفكير 
للقيادات الشابة، باإلضافة الى 
تعلم املهارات األساسية للقيادة، 
وبن���اء ثقافة التمي���ز، وإدارة 
التغيي���ر واالبت���كار، وقياس 
وإدارة األداء إل���ى جانب علم 
اإلدارة واالتصال الفعال وفرق 
األداء الرفيع ومهارات التقييم 
التوجيه  إل���ى  الذاتي وصوال 

والتدريب الفعال.
وتندرج ضمن قائمة النتائج 
الكامنة التي يتوقع أن يحققها 
هذا البرنامج اكتساب املتدربن 

متنوع���ة تس���تهدف بصورة 
أساسية حتفيز املتدربن على 
إطاق قدراتهم على التفكير في 
ص���ورة إبداعية وغير مألوفة 
لدى التعامل مع شتى املسائل 
املهنية ومساعدتهم  واملشاكل 
بالتالي على االنتقال من إطار 
التفكي���ر التقن���ي احملض إلى 
التفكي���ر يجمع بن  إطار من 
املهارات التقنية ومهارات القيادة 
وصوال إل���ى التفكير القيادي 

االستراتيجي.
ولف���ت البنك ال���ى أن هذا 
التدريبي يتمحور  البرنام���ج 

من ق���ادة املس���تقبل املهارات 
واملعارف واخلب���رات التالية: 
استيعاب أفضل للسياق والبيئة 
التي يعمل في إطارها املديرون 
لدى بن���ك الكوي���ت الوطني، 
والوصول إلى تصور أش���مل 
وأكثر عمقا بش���أن التوقعات 
املأمول حتقيقها من قبل القيادات 
الش���ابة املتدربة أو التوقعات 
املطروحة من جانبهم بالذات 
إضافة إلى اآللي���ة التي تتيح 
لهم املساهمة بأفكارهم وآرائهم 
بصورة تسهم في تعزيز جودة 

هذا البرنامج واالرتقاء بها.

بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت


