
 33  اقتصاد  االثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠١٠   
 تخللته العديد من المفاجآت والجوائز الفاخرة

 وسط تزايد القلق مجددًا بشأن ديون عدد من الدول األوروبية

 «الوطني» يقيم حفل عشاء على شرف المشاركين 
   في المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في أميركا

 «الوطني»: الدوالر يحقق مكاسب ويبقى المالذ اآلمن
 قال بنك الكويت الوطني  

في تقريره األســــبوعي 
النقد  حــــول أســــواق 
العاملية ان تركيز السوق 
حتول من التيسير الكمي إلى القلق بشأن 
ديون عدد من الدول األوروبية، مع التركيز 
بشــــكل خاص على تخفيضــــات امليزانية 
اإليرلندية، ووضع الديون الســــيادية لكل 
من إسبانيا والبرتغال، وقيام «ستاندرد أند 
بورز» بخفض التصنيف االئتماني إليرلندا 
بدرجتني.وقال «الوطني» ان هذا الوضع، أدى، 
باإلضافة إلى التوتر األخير بني الكوريتني، 
إلى أن يحقق الدوالر مكاسب واضحة مقابل 
جميع العمالت، فقد بدأ اليورو األســــبوع 
مرتفعا عند مســــتوى ١٫٣٧٨٦ دوالر ليقفل 
متراجعا إلى ١٫٣٢٤٥ دوالر، وكان أداء اجلنيه 
االسترليني سلبيا خالل األسبوع املاضي، 
حيث مت تداوله في بداية األسبوع ١٫٦٠٨٥ 
دوالر ليقفل في نهاية التداول ملساء اجلمعة 
١٫٥٥٩٥ دوالر، بينما جرى تداول الني الياباني 
ضمن نطاق ضيق، حيث سجل ٨٢٫٧٦ ين 
/ دوالر وأقفــــل على ٨٤٫٠٧ ين / دوالر في 

نهاية األسبوع.
  واألمر ذاته مع أداء الفرنك السويسري 
الذي بدأ األسبوع قويا عند مستويات راوحت 
٠٫٩٨ دوالر وأقفل في نهاية األسبوع عند 
مستوى أعلى من سعر التعادل مع العملة 

األميركية مسجال ١٫٠٠٢٤ دوالر.
  من جانب آخر، برز اختالف في وجهات 
النظر بــــني صناع السياســــة في مجلس 
االحتياط الفيدرالي األميركي حول توسيع 
إجراءات التحفيز النقدي هذا الشهر، ورأى 
معظمهم أن من شأن توسيع تلك اإلجراءات 
تعزيز النمو وخلق فرص عمل، بينما رأت 
األقلية منهم أن توسيع اإلجراءات املذكورة 
ينطوي علــــى مخاطر ارتفــــاع الضغوط 
التضخمية إلــــى جانب املخاطر التي تهدد 
الدوالر، وكانت وجهة نظر معظم املسؤولني 
في اجتماع عقد مطلع نوفمبر اجلاري أن 

شــــراء املزيد من السندات ســــيبقي على 
أسعار الفائدة عند مســــتوياتها املتدنية. 
كما سيعزز أسعار األصول، حسب ما جاء 
فــــي محضر االجتماع، وقــــال املجلس انه 
سيدرس مختلف السبل والوسائل لتحسني 
التواصل مع اجلمهور، ومن هذه السبل البدء 
بعقد مؤمترات صحافية يقوم خاللها رئيس 
املجلس، بن برنانكي، بإطالع الصحافيني على 
املستجدات، كما يعكس التقرير مدى التوتر 
داخل مجلس االحتياط الفيدرالي بشــــأن 

قرار شــــراء ما قيمته ٦٠٠ مليار 
دوالر من سندات اخلزينة، 

وهو القرار الذي قوبل 
بانتقادات من قبل 

اجلمهوريني في 
الواليات املتحدة 
ومن قبل عدة 
حكومات في 
رج،  اخلــــا
علما بأن من 
ازدياد  شأن 
حدة اخلالف 
الداخلي حول 

ت  يا مشــــتر
الســــندات أن 

يضعف تصميم 
على  املســــؤولني 

إجناز جميع املشتريات 
املقرر القيام بها قبل نهاية 

يونيو املقبل.
  علــــى صعيد متصل، حقــــق االقتصاد 
األميركي معدل منو أعلى مما سبق احتسابه 
وذلك خالل الربع الثالث من السنة، مدفوعا 
بإنفاق استهالكي أكبر وزيادة دخل العاملني، 
األمر الذي قد يعــــزز الطلب خالل الفترة 

القادمة وفي أوائل سنة ٢٠١١.
  فقد مت تعديل رقم الناجت احمللي اإلجمالي 
رفعا إلى ٢٫٥٪ مقارنة بالتقديرات األولية 
البالغة ٢٫٠٪ التي أعدت الشــــهر املاضي، 

ومقارنة أيضا مبعدل النمو خالل الربع الثاني 
والذي بلغ ١٫٧٪، كما مت تعديل تقديرات حجم 
أجور العاملني خالل األشــــهر الستة حتى 
نهاية سبتمبر برفعها بنحو ٥٩ مليار دوالر، 
األمر الذي يدل على أن اإلنفاق خالل فترة 
األعياد القادمة سيشــــهد ارتفاعا ملحوظا، 
وإلى جانب الزيادة في استثمار الشركات 
في معدات جديدة تعكس األرقام توســــعا 
يعزى إلى الطلب أكثر مما يعزى إلى إعادة 

بناء املخزون.
  من جهة أخرى، انخفض في 
أكتوبر املاضي، وبشكل غير 
متوقع، حجم طلبيات 
الســــلع األميركية 
ويثير  املعمرة، 
التراجع  هــــذا 
ف  و مخــــا
مــــن جلوء 
الشــــركات 
خفض  إلى 
استثماراتها 
في املعدات 
اجلديــــدة. 
وقد انخفض 
الطلب على ما 
يســــمى «السلع 
املعمرة» بنســــبة 
٣٫٣٪، في أكبر تراجع 
له منــــذ يناير ٢٠٠٩، بعد 
ارتفاع بلغ ٥٪ بعد التعديل في 
شــــهر ســــبتمبر والذي كان أكبر مما كان 
متوقعا، علما بأن تباطؤ اإلنفاق الرأسمالي 
يحرم أكبر اقتصادات العالم من أحد روافد 
قوته في وقت أخذ فيه اإلنفاق األسري ينمو 

بوتيرة متسارعة.
  كما انخفضت في شهر أكتوبر مبيعات 
املســــاكن اجلديدة والقائمة بنسبة فاقت 
التوقعات السابقة، األمر الذي يدل على أن 
تكاليف االقتراض املنخفضة والتي تقارب 

أدنى مستوياتها على اإلطالق لم تفلح في 
إعادة احلياة إلى هذه الصناعة التي انطلقت 
منها شرارة الركود، وقد انخفضت املشتريات 
بنســــبة ٨٫١٪ لتصل إلــــى ٢٨٣٫٠٠٠ وحدة 
سنويا للمساكن اجلديدة في حني تراجعت 
مبيعات املساكن القائمة بنسبة ٢٫٢٪ لتصل 

إلى ٤٫٤٣ ماليني وحدة.
  وقد انخفضت املطالبات بالتعويض عن 
فقدان الوظائف بنسبة فاقت التوقعات بكثير 
وذلك خالل األسبوع املاضي لتصل إلى أدنى 
مستوياتها من شهر يوليو ٢٠٠٨ فيما يعتبر 
مؤشرا جديدا يعزز االستنتاج بأن سوق 
العمالة قد بدأ يتعافى. فقد انخفضت مطالبات 
التعويــــض عن فقدان الوظائف بـ ٣٤٫٠٠٠ 
وظيفة حيث بلغت ٤٠٧٫٠٠٠ مطالبة خالل 
األسبوع املنتهي يوم ٢٠ نوفمبر، وقد مهد 
انخفاض عدد حاالت االستغناء عن العاملني 
الســــبيل أمام خلق وظائف جديدة تؤدي 
بدورها إلى خلق دخل جديد وتعزيز اإلنفاق 
االستهالكي الذي يشكل ٧٠٪ من االقتصاد.، 
وحتى مع قيام الشركات باالستغناء عن عدد 
أقل من العاملني، سيكون انخفاض معدل 
البطالة بطيئا حسب آخر توقعات مجلس 
االحتياط الفيدرالي التي تدل على أن صناع 
السياســــة قد خفضوا مستوى توقعاتهم 
ملعدالت النمو.وعلــــى صعيد اقتصاديات 
منطقة اليورو، أعلنت احلكومة اإليرلندية 
تخفيضات كبيرة في اإلنفاق العام وقررت 
رفع الضرائب بهدف إنقاذ اقتصادها املثقل 
بالديون، لكنها أخفقت في تبديد مخاوف 
امتداد هزات  السياســــيني األوروبيني من 
الديون إلى البرتغال وإسبانيا، ومن خالل 
خطة تقشف ميتد تطبيقها ألربع سنوات، 
ولم تشــــهد إيرلندا مثيال لها في تاريخها 
القريب، حيث ستلجأ احلكومة إلى تخفيض 
احلد األدنى لألجــــور بنحو ١٢٪ وتقليص 
إنفاق الرفاه االجتماعي وتخفيض األجور 
في القطاع العام وكذلك مستوى الدخل الذي 
يبدأ عنده املواطنون بدفع ضريبة الدخل. 

 أقام بنك الكويت الوطني حفل 
عشاء على شرف املشاركني في 
املؤمتر السنوي السابع والعشرين 
الكويت في  الحتاد عام طلبـــة 
الواليـــات املتحـــدة األميركية 
الذي عقد بـــني ٢٥ و٢٨ نوفمبر 
اجلاري حتت شعار «ألجلك يا 
وطن»، وقد تخللت احلفل العديد 
النقدية  املفاجآت واجلوائز  من 
والهدايا الفاخرة، وذلك تشجيعا 
للطلبة على مواصلة الدراســـة 
وبذل كافة اجلهود في مســـيرة 

التحصيل العلمي.
  كما شارك الرئيس التنفيذي 
الوطني لالســـتثمار  لشـــركة 
صالح يوسف الفليج في الندوة 
أقيمت على  التـــي  االقتصادية 
هامش املؤمتر والتي ســـلطت 
الضوء على أهمية خطة التنمية 
بالنســـبة ملســـتقبل الكويـــت 
الواردة  واقتصادها واملشاريع 
فيها وكيفية تنفيذها، باإلضافة 
إلى فـــرص العمل في الســـوق 
القطاع اخلاص  الكويتي ودور 

في توفيرها.
  وقـــال الفليـــج: «أن طلبتنا 
الغربة  الكويتي في  وشـــبابنا 
يســـتحقون منا هـــذا االهتمام 

الذي يســـاهم فـــي تطوير أداء 
النقابية  ونشـــاطات االحتـــاد 
والثقافية والرياضية وجهوده 
الوطنية والتوعوية، مؤكدا أن 

هذا الدعم يأتي في إطار جهود 
البنك الوطني املتواصلة في خدمة 
املجتمع ودوره فـــي دعم كافة 

القضايا الطالبية والشبابية».

  وأضاف أن «الوطني» قد أعد 
سلسلة من املفاجآت والعروض 
املجزية للطلبـــة الكويتيني في 
الواليات املتحدة األميركية احتفاء 
مبؤمترهم الســـنوي، من خالل 
الســـحب على اجلوائز النقدية 
والهدايا الفاخرة الذي أجراه البنك 

خالل حفل العشاء.
   وأوضح أن برنامج الدعم الذي 
أعده الوطني في هذا اإلطار اشتمل 
أيضا على مشاركته الفعالة في 
معرض الفرص الوظيفية الذي 
أقيم علـــى هامش املؤمتر حيث 
طرح الوطني العديد من الفرص 
الوظيفية التي تنتظر طلبتنا في 

الواليات املتحدة األميركية. 
  وتأتي مشاركة البنك في املؤمتر 
تأكيدا على اهتمامه بتوفير العديد 
الوظيفية للشــــباب  الفرص  من 
الكويتي الطموح، وحرصا منه على 
دعم كافة قضايا الشباب والطلبة 
في البالد إميانا منه بالدور املهم 
الذي ســــيلعبه الشباب مستقبال 

في البالد. 

 د.موضي احلمود في لقطة جماعية مع صالح الفليج وعبداحملسن الرشيد وطالل التركي  ..و تتفقد جناح «الوطني» 

 صالح الفليج متوسطا علي الهاجري وطالل البحر في الندوة االقتصادية للمؤمتر السابع والعشرين لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع أميركا 

 الجوعان يثني على دور  البنك في المؤتمر
 أثنى رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع الواليات املتحدة األميركية أحمد اجلوعان على مشاركة 
ــطة مؤمتر االحتاد  ــت الوطني كراع بالتيني ألنش بنك الكوي
السنوي السابع والعشرين الذي أقيم حتت رعاية سمو رئيس 
ــيخ ناصر احملمد في مدينة ميامي بوالية  مجلس الوزراء الش
ــاركة طلبة  ــرة ما بني ٢٥ و٢٨ نوفمبر مبش ــدا في الفت فلوري
ــركا ونخبة من الضيوف والفعاليات  وطالبات الكويت في أمي

من مختلف املجاالت.
   وأثنى اجلوعان على رعاية بنك الكويت الوطني البالتينية 
ــت بغريبة على البنك الذي كان واليزال من  معتبرا إياها ليس
ــركاء الحتاد طلبة الكويت في الواليات املتحدة حيث  أهم الش
ان الرعاية هي استمرار للدعم الكبير للبنك على مدار السنني 
ــطة االحتاد  ــة والتي كان لها األثر الكبير في متيز أنش املاضي

وعلى رأسها املؤمتر السنوي، والذي بفضل رعايته بات التجمع 
الكويتي األكبر واألكثر متيزا للكويتيني خارج الكويت ملا فيه 
من أنشطة يشارك فيها شخصيات من شتى املجاالت السياسية 
واالقتصادية والدينية والثقافية والرياضية، كما يضم املؤمتر 
أنشطة أخرى مهمة مثل معرض فرص العمل الوظيفية مبشاركة 
ــركات القطاع اخلاص والتي يتميز بها بنك الكويت الوطني  ش
ــدى االقتصادي الكبير خالل املؤمتر  والذي أيضا يرعى املنت
ــاء الوطني والذي يتخلله أنشطة مختلفة مميزة برعاية  وعش

البنك للحضور.
ــكره لبنك الكويت الوطني على الرعاية    وجدد اجلوعان ش
للمؤمتر والتي تعد جزءا هاما من حرص البنك على أداء دوره 
ــي القطاع اخلاص في خدمة املجتمع وطلبة وطالبات أميركا  ف

 أحمد اجلوعانبشكل خاص. 

 «أجيليتي» راٍع فضي للمؤتمر السنوي 
السادس للمشاريع الكبرى في الكويت

 أعلنت شركة «أجيليتي» عن مشاركتها في املؤمتر 
السادس للمشاريع الكبرى في الكويت ٢٠١٠، والذي 
ســــيقام خالل الفترة من ٢٩ نوفمبر اجلاري وحتى 
األول من ديسمبر املقبل في فندق جي دبليو ماريوت 
ويسلط املؤمتر الضوء على املشاريع اإلنشائية الكبرى 
املقرر إقامتها في الكويت ويعرض أضخم التطورات في 
قطاعات الغاز والنفط والطاقة واملاء والبنية التحتية 
املدنية والقطاع العقاري.وتقوم شــــركة اجيليتي ـ 
الراعي الفضي للمؤمترـ  خالل املؤمتر بعرض قدراتها 
لدعم قطاع املشــــاريع، وسيتواجد خالل مدة انعقاد 
املؤمتر ممثلون عن الشــــركة ليناقشوا دور القطاع 
اللوجســــتي وأهمية الشراكة مع القطاع اخلاص في 

تطوير املشاريع املقررة، باإلضافة إلى مقابلة صناع 
القرار واحلكومة.

  وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة أجيليتي طارق سلطان والذي سيكون ضيفا 
متحدثا خالل املؤمتر، ويشارك في احللقة النقاشية 
التي تتناول املعوقات التي تواجه املشاريع الكبرى 
في الكويت: «نحن ســــعداء جدا لرعاية هذا املؤمتر، 
نؤكد التزامنا بدعم التطورات احلالية التي تقوم بها 
احلكومة واملبادرات االستراتيجية التي تتبناها ونحن 
متحمسني جدا ملا سيحمله املستقبل ملشاريع الكويت 
الكبرى، وكمورد لوجستي عاملي نأمل أن يلعب دورا 

في حتقيق خطة التنمية الوطنية». 

 تقـرير 

 أحمد أبل ورشا عزالدين مع رئيس مسابقة املواقع اإللكترونية العربية بيير مكرز

 نورا السويطي وسامر عبيد خالل تسليم اجلائزة 

 اماني الورع تتسلم اجلائزة

 تقديراً للعروض الفريدة التي يقدمها عبر اإلنترنت 

 جائزة درع المصارف اإللكترونية عن أفضل موقع 
إلكتروني يستجيب لمتطلبات العمالء لـ «الخليج»

 ..وجائزة الموقع اإللكتروني األكثر إبداعًا لـ «جلوبل»

 .. و«التجاري» يفوز بأفضل جائزة في الصناعة التقنية 

 اعلن بنك اخلليج عن فوزه بجائزة «درع املصارف 
االلكترونية العربية» خالل احلفل الســــنوي الثاني 
لتوزيع جوائز مسابقة «املواقع اإللكترونية للمصارف»، 
وقد تسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك اخلليج كل من: 
مديــــر تنفيذي أحمد أبل ومدير أول رشــــا عزالدين، 

كممثلني للبنك.
  وبهذه املناسبة، قالت مساعد مدير عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك اخلليج إميان علي في 
تصريح صحافي: «يسعدنا الفوز بهذه اجلائزة التي 
متثل أفضل تقدير للجهود التي يبذلها بنك اخلليج 
في ســــبيل تعزيز وتصميم خدماته مبا يتوافق مع 
متطلبات قاعدة عمالئه الواسعة، فموقعنا اإللكتروني 
يسعى دوما وراء سبل مبتكرة ومبدعة لتوفير خدمات 

مصرفية إلكترونية متميزة، وسنواصل تطوير خدماتنا 
املتوافرة عبر االنترنت وحتسينها استجابة لتطلعات 

عمالئنا وتلبية الحتياجاتهم املصرفية».
  وتقام مســــابقة «املواقع اإللكترونية للمصارف» 
ســــنويا لالرتقاء مبواقع البنوك واملؤسسات املالية 
على شــــبكة االنترنت والترويج لهــــا، وتهدف هذه 
املسابقة إلى تشجيع اإلبداع في مجال تصميم املواقع 
اإللكترونية وتطويرها باإلضافة لإلســــهام في بناء 
عالم مصرفي إلكتروني متاح أمام اجلميع على مدار 
األربع والعشرين ساعة، لتوفير اخلدمات املصرفية 
واملالية املطلوبة، وبشــــكل عام ترمي املسابقة على 
املدى الطويل إلى إنشاء مجتمع مصرفي عاملي يشجع 

التفاعل والتواصل في القطاعني املالي واملصرفي. 

 أعلن بيت االســـتثمار العاملي 
(جلوبل) امس عن حصوله على 
جائزة املوقع اإللكتروني األكثر 
إبداعا لفئة املؤسسات املالية على 
مستوى العالم العربي خالل احلفل 
الذي نظمته «جائزة درع املواقع 

العربية» في بيروت.
  وقد تسلم اجلائزة كل من مدير 
أول إدارة التسويق واالتصال في 
جلوبل نورا السويطي، ومساعد 
إدارة تكنولوجيا  نائب رئيـــس 

املعلومات سامر عبيد.
  وتعليقا على هذا اإلجناز، قالت 
السويطي: «نحن سعداء حلصولنا 
على هـــذه اجلائزة املرموقة بعد 
بضعة أشـــهر فقط من الكشـــف 
املوقـــع االلكتروني اجلديد  عن 
للشركة، والذي صمم خصيصا 
ليتناسب مع راحة زوار املوقع، 
ويهدف املوقع إلى تزويد زواره 
باملعلومات عن الشركة وأعمالها 
األساســـية واملتمثلة فـــي إدارة 
األصول واالستثمارات املصرفية 
املالية بطريقة سهلة  والوساطة 
وبسيطة». وأضافت: «قمنا بإضافة 
العديد من املميزات اجلديدة ملوقع 

جلوبل وذلك لتعزيز جتربة الزوار، 
كمـــا قمنا بتعزيـــز وجودنا في 
املواقع االجتماعية مثل «يوتيوب» 
و«تويتر» وغيرها لنوفر لعمالئنا 
مزيدا من نقـــاط االتصال معهم. 
وعـــالوة على ذلك، أطلقنا خدمة 
جلوبـــل االلكترونيـــة، والتـــي 
متكن عمالء الشركة من االطالع 
على بيانات محافظهم وإمكانية 
استرجاع البيانات لألشهر السابقة 

بطريقة آمنة وسهلة في أي وقت 
ومن أي مكان». وأوضحت انه مت 
اختيار املوقـــع اإللكتروني على 
شبكة االنترنت لـ «جلوبل» من قبل 
هيئة محلفني من خبراء وفنيني 
عرب وإقليميني على أساس املعايير 
األساسية مثل اجلانب اإلبداعي، 
وسهولة االستخدام، وهيكل املوقع، 
والتفاعل معه، وجماليات التصميم 

املرئي فضال عن احملتوى. 

 شــــارك البنك التجاري الكويتي في مسابقة درع 
املصارف االلكترونية العربية التي أقيمت في العاصمة 
اللبنانية- بيروت بفندق فينيســــيا انترناشيونال، 
بحضور ممثلني عن الكويت، واإلمارات العربية املتحدة، 
لبنان، األردن، ســــلطنة عمان، قطر، اليمن، اململكة 
العربية السعودية، ومصر، وممثلني عن القطاعات 

االقتصادية واملصرفية في املنطقة العربية.
  وقد حصل البنك التجاري على درع وشهادة تقدير 
مــــن اللجنة املنظمة للمســــابقة، حيث اختير موقع 
الكتروني  التجاري «www.cbk.com» كأفضل موقع 
عربــــي في مجال الصناعة التقنيــــة في الكويت بني 

املصارف واملؤسسات التجارية. 
  وقد قامت املدير التنفيذي – إلدارة اإلعالن والعالقات 
العامــــة بالبنك أماني الورع بتســــلم الدرع، وقالت: 
«انه ملن دواعي ســــروري أن يتميز البنك التجاري 
في هذه املســــابقة باختياره كأفضل موقع الكتروني 
عربي في مجال الصناعة التقنية»، مشيرة إلى أهمية 
هذه املسابقة كونها أداة تعزيز بناءة لتطوير املواقع 
االلكترونية، حيث تقوم هذه اجلائزة بتقدير جهود 
املؤسسات التي أسســــت مواقع الكترونية لها على 

شبكة االنترنت. 
  اجلدير بالذكر ان البنك التجاري يحرص على تقدمي 

أفضل التسهيالت املصرفية االلكترونية بأعلى معايير 
اجلودة، كما يتميز املوقع االلكتروني للبنك بسهولة 
التعامل والبحث عن الروابط واملعلومات املطلوبة، 
حيث القى املوقع إقباال شديدا من عمالئه وغير عمالء 

البنك وذلك لسهولة التصفح داخل املوقع. 


