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قال بن����ك الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي حول األسواق 
العاملية ان ال����دوالر األميركي بدأ 
األس����بوع املاضي من موقع قوي 
مقابل العمالت الرئيس����ية، وذلك 
مع تكرار ظهور بعض املش����اكل 
املتعلقة بالديون ضمن منظومة 

دول اليورو.
ومن ناحية أخ����رى، حافظت 
الهزة األرضية القوية التي أعقبها 
الذي ضرب  الهائل  التس����ونامي 
اليابان على االجتاهات نفسها في 
أس����واق العمالت، حيث تسببت 
في تراجع الدوالر مقابل العمالت 

الرئيسية األخرى.
أما اليورو فقد بدأ االس����بوع 
مبس����توى 1.3987 دوالر ليتمكن 

بعدها من حتقيق ارتفاع في مستوياته بلغ 1.4036 
دوالر يوم االثنني، وعلى أثر قيام موديز بتخفيض 
درجة التصنيف االئتماني لكل من اليونان وإسبانيا، 
بلغت العملة األوروبية مس����توى 1.3750 دوالر، ثم 

لترتفع عند نهاية االسبوع لتبلغ 3.3905 دوالر.
أما اجلنيه االس����ترليني فقد س����ار على الوتيرة 
نفسها خالل االسبوع املاضي حيث شهد ارتفاعا بلغ 
1.6342  دوالر يوم االثنني، ولكنه س����رعان ما سجل 
تراجع����ا ليبلغ 1.5977 دوالر وذلك بعد اجتماع بنك 
إجنلترا يوم اخلميس، ليقفل االسبوع عند مستوى 

1.6085 دوالر.
  ومت تداول الفرنك السويس����ري خالل االسبوع 
املاضي عند مس����توى أقله بلغ 0.9235 دوالر وأعاله 
بلغ 0.9370 دوالر، ليقفل األس����بوع عند مس����توى 

0.9300 دوالر.
وقد سار الني الياباني على اخلطى نفسها لسائر 
العمالت خالل االس����بوع املاضي، حيث عزز الدوالر 
موقعه مقابل الني الياباني حيث ارتفعت مستوياته 
لتبل����غ 83.30 ينا/ دوالر ي����وم اجلمعة، ولكن الهزة 
األرضية التي حصلت في اليابان قد تسببت في معاودة 
ظهور التوقعات القاضية باستعادة الودائع املالية نحو 
اليابان، والتي تس����ببت في موجة من عمليات شراء 
ال����ني الياباني. وبالتالي، فقد انخفض الني إلى 81.66 

ينا/ دوالر ليقفل بعدها عند 81.85 ينا/ دوالر.
على صعيد آخر، ارتفع العجز في امليزان التجاري 
األميركي في شهر يناير بشكل فاق التوقعات ليصل 
إلى أعلى مس����توياته منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب 
الزيادة الكبيرة في الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار 
النفط اخل����ام اللذين كان تأثيرهم����ا أكبر من تأثير 
الصادرات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خالل 

ذلك الشهر.
وقد اتسع الفارق بني الصادرات والواردات بنسبة 
15% ليصل إلى 46.3 مليار دوالر مقارنة ب� 40.3 مليار 
دوالر في شهر ديس����مبر، وبينما ارتفعت الواردات 
بنسبة 5.2% مسجلة بذلك أكبر ارتفاع لها منذ شهر 

مارس 1993، ارتفعت الصادرات بنسبة %2.7.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفع عدد األميركيني املطالبني 
بالتعويضات عن فقدان وظائفهم بعد أن انخفض هذا 
العدد إلى أدنى مستوياته منذ ثالث سنوات تقريبا، 
األم����ر الذي يبرز الطبيعة املتباينة للجهود املبذولة 
لتحسني االوضاع في سوق العمل األميركي، وقد ارتفع 
عدد املطالبات للمرة األولى ب� 26.000 مطالبة ليصل إلى 
397.000 مطالبة، والذي كان قد انخفض إلى 368.000 

في األسبوع السابق، وهو أدنى مستوياته.
بينما سجلت مبيعات التجزئة زيادة فاقت التوقعات 
خالل شهر فبراير، وتعزى هذه الزيادة وهي األكبر 
من نوعها منذ أربعة أشهر، إلى االرتفاع احلاد الذي 
تشهده مشتريات السيارات إلى جانب الوقود الذي 

يشهد ارتفاعا في أسعاره.
وأعلنت وزارة التجارة األميركية عن ارتفاع بلغ %1.0 
في املشتريات بعد ارتفاع بلغ 0.7% )بعد التعديل( في 
شهر يناير، علما أن اخلبراء االقتصاديني كانوا يتوقعون 

ارتفاعا للمبيعات بنسبة 0.7% خالل الشهر.

موديز تخفض درجة تصنيف إسبانيا واليونان 

على صعيد اقتصادات منظومة دول اليورو، ازدادت 
املخاوف خالل األس����بوع املاضي م����ن الطريقة التي 
سيعالج بها صناع السياسة األوروبيون أزمة الديون 
على أثر قيام موديز خالل األسبوع بتخفيض درجة 

التصنيف االئتماني لليونان وإسبانيا، وجاء تخفيض 
 Aa2 درجة تصنيف إس����بانيا بدرجة واحدة ليصبح
مصحوبا بإمكانية إجراء املزيد من التخفيضات في 
املس����تقبل، وأدت هذه اخلطوة التي جاءت على أثر 
تخفيض درجة التصنيف االئتماني لليونان بثالث 
نقاط في وقت س����ابق من األس����بوع لتزيد املشاعر 
السلبية جتاه الدول التي تعاني من مصاعب كبيرة 
على صعيد الديون السيادية ضمن منطقة اليورو.

بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة بدون تغيير

وفي سياق ذي صلة، قرر بنك إجنلترا إبقاء سعر 
الفائدة األساس����ي على ما هو عليه بدون تغيير عند 
مس����توى 0.5%، على الرغم من بقاء معدل التضخم 
فوق مستوى ال� 2% املستهدف من قبل البنك املركزي 
وللش����هر الرابع عشر على التوالي، وكانت األسواق 
تتوقع أن يبقي بنك إجنلترا سعر الفائدة عند مستواه 
احلالي البالغ 0.5% على الرغم من الضغوطات التي 
يتعرض لها البنك لرفع س����عر الفائدة وذلك بهدف 
كبح جماح التضخم الذي بات يتزايد بشكل متسارع، 
وكانت وجه����ة نظر البنك ه����ي أن االقتصاد اليزال 
ضعيفا لدرجة ال تس����مح له بتحم����ل أي زيادة في 

تكاليف االقتراض.
وسجل اإلنتاج الصناعي في اململكة املتحدة في شهر 
يناير أكبر ارتفاع له منذ 10 ش����هور، األمر الذي يدل 
على أن االقتصاد قد عاد للنمو من جديد بعد االنتكاسة 
القصيرة التي تعرض لها، والتي أتت كنتيجة لسوء 
األحوال اجلوية خالل فصل الشتاء والتي حالت دون 

حتقيق أي منو حقيقي خالل الفترة السابقة.
وقد ارتفع إنتاج املصانع في اململكة املتحدة بنسبة 
1% مقارنة بش����هر ديس����مبر الذي تراجع فيه إنتاج 

املصانع بنسبة 0.1% عن الشهر السابق.

اليابان

في غضون ذلك، ارتفع الني الياباني مقابل الدوالر، 
أما أسعار النفط والبورصة فقد هبطت بسبب تداعيات 
الهزة األرضية اليابانية، حيث تدافع املستثمرون ملعرفة 
مدى تأثيراتها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى 
عملية التعافي العاملية، فقد ضربت الهزة اليابان قبيل 
اغالق مؤشر نيكاي ألسهم الشركات اليابانية الكبرى 

والذي هبط مبقدار يبلغ 1.7% في ذلك اليوم.
  أما الني فقد س����جل انخفاضا مقابل الدوالر في 
البداية ولكنه سرعان ما ارتفع قليال خاصة بعد أن 
اخذ املستثمرون بعني االعتبار التداعيات التي حصلت 
سابقا عند حصول زلزال عام 1995، حيث يرجح حصول 
ارتفاع في املبالغ التأمينية املدفوعة وذلك إلى جانب 

احتمال قيام الشركات باستعادة ودائعها.
وقد تراجع االقتصاد الياباني بنسبة فاقت التقديرات 
األولية وذلك خالل الربع األخير من سنة 2010، حيث 
تبني أن االستثمار التجاري واالستهالك اخلاص قد 
كان أضعف مما كان متوقعا، وقد تراجع الناجت احمللي 
اإلجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.3% خالل الربع األخير 
من سنة 2010، وكانت التقديرات األولية التي أعلنت 
الشهر املاضي قد ذكرت أن نسبة تراجع الناجت احمللي 

اإلجمالي قد بلغت %1.1.
وارتفعت الطلبات على اآلليات في اليابان في شهر 
يناير بنسبة فاقت التوقعات، األمر الذي يدل على أن 
الشركات سوف تزيد من معدالت اإلنفاق بعد ارتفاع 
معدالت التعافي االقتصادي في اخلارج، فقد ارتفعت 
طلبات املصانع بنسبة 4.2% مقارنة بشهر ديسمبر، 

في أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أشهر.

محمد اجلالل 

»باناميرا 4 إس إكسكلوسيف« تصل الكويت

ارتفاع الدوالر أمام سلة العمالت  فهد املخيزمي يتسلم اجلائزة نيابة عن »بيتك«

 »بيتك« أفضل بنك إسالمي بالشرق األوسط للعام الثاني

»بيتك« يعزز جهوده في استقطاب الشباب حديثي التخرج

التس����ويق  إدارة  قال مدي����ر 
والعالقات العامة مدير التخطيط 
االس����تراتيجي في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( فهد خالد املخيزمي 
إن التركيز عل����ى جودة العالمة 
التجارية ومتيزها يحظى باهتمام 
بالغ في بيتك، تقديرا ألهمية هذا 
اجلان����ب ومحوريت����ه في جهود 
التوس����ع الدولي وزيادة احلصة 
الس����وقية ومواجهة املنافس����ني 
واالرتق����اء ب����األداء، مؤكدا خالل 
تسلمه جائزة أفضل بنك اسالمي 
في الشرق األوسط من مجلة »امييا 
فايننس أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا« االقتصادية، أن اجلهود 
تتركز على تعظيم الصورة الذهنية 
االيجابية ل� »بيتك« كمؤسسة مالية 
ناجحة تضطلع بدور اجتماعي بارز 
وتضع خدم����ة التنمية باملجتمع 
ضمن برام����ج عملها وبني أهداف 

خدماتها ومنتجاتها. 
وأضاف املخيزمي في تصريح 
صحاف����ي ان ف����وز »بيتك« بهذه 
اجلائزة للعام الثاني على التوالي 
يؤك����د ريادته الكبي����رة في عالم 

قال مدير إدارة املوارد البشرية 
واخلدمات في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( محمد عبدالرحمن اجلالل 
ان مش����اركة »بيتك« في معرض 
»صناع االقتصاد وفرص العمل« 
السادس عشر الذي يفتتح اليوم 
حت����ت رعاي����ة وزي����رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
التدريب  احلمود وينظمه مكتب 
الطالب����ي واخلريجني ف����ي كلية 
العلوم اإلداري����ة، تؤكد األولوية 
التي يضعها »بيتك« لتعزيز دوره 
بالتعاون مع اجلهات املعنية خلدمة 
جهود توظيف الكفاءات الوطنية 
الش����ركات  أمام  الفرص  وإتاحة 
واملؤسسات الستقطاب الشباب 
الكويتي وتدريبه وتأهيله، باعتبار 
أن مثل هذه املعارض متثل فرصة 
للقاء املباش����ر بني صاحب العمل 
واخلريج في أجواء يستشعر فيها 
كل طرف إمكانيات وقدرات الطرف 

الصيرفة اإلسالمية ومتيز خدماته 
ومنتجاته والنجاحات التي يحققها 
على الصعيدين االقليمي والدولي 
ومكانت����ه املتميزة في الس����وق 
الكويتي، وه����ذا يدعونا إلى بذل 
املزيد من اجلهود للحفاظ على هذه 
املكانة الرفيعة، وإضافة عناصر 

ايجابية إليها باستمرار، باعتبار 
البنوك  »بيت����ك« أفضل واكب����ر 
اإلسالمية، وأكثرها حصوال على 
جوائ����ز تغطي املجاالت املختلفة 
ألعماله، باإلضافة إلى التصنيفات 
االيجابي����ة م����ن وكاالت التقييم 
التي تعد  العمالء  العاملية، وثقة 

اكبر جائزة.
وكان����ت املجل����ة املتخصصة 
وتصدر من لندن، قد منحت »بيتك« 
العام املاض����ي جائزة أفضل بنك 
اسالمي في الشرق األوسط وجائزة 
أفضل بنك استثماري في الكويت، 
مرجعة ذلك لنجاحاته في مختلف 

اآلخر وجديته.
وأضاف اجل����الل في تصريح 
صحافي أن »بيتك« لديه جتربة 
مميزة يود نقلها لآلخرين في مجال 
تدري����ب وتأهيل وتطوير قدرات 
العنصر  البش����رية م����ن  املوارد 
الوطني جعلت من »بيتك« مدرسة 
في تخريج األجيال والقياديني في 
مجال العمل املالي اإلس����المي في 
الكويت وح����ول العالم، ما جعل 
املراقبني يطلق����ون على »بيتك« 
هارفارد البنوك اإلس����المية، كما 
أن البرنامج الذي ينفذه »بيتك« 
الكويتي  الش����باب  الس����تقطاب 
وتأهيله وتدريب����ه ليكون قادرا 
على االنخراط في س����وق العمل 
قد اثبت جناحا كبيرا سواء للذين 
فضلوا العمل في »بيتك« أو وجدوا 
فرصتهم بأماكن أخرى، ما أتاح ل� 
»بيتك« الوصول بنسبة العمالة 
الوطنية لديه إلى 62% بينما بلغت 

نس����بة القياديني الكويتيني نحو 
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وأوضح اجلالل أن توفير بيئة 
عمل صحية ومناسبة لتأدية املهام 
واألهداف املنش����ودة وترس����يخ 
الشعور باألمن والرعاية الصحية 
واالجتماعية وتوفي����ر احلوافز 

ووسائل التقدير املتنوعة مسؤولية 
رئيسية أمام إدارة »بيتك« وإداراته 
املختصة، أما روح اإلبداع واالبتكار 
والتجديد فهي مسؤولية اجلميع، 
فالثقافة السائدة في »بيتك« هي 
ثقاف����ة العاملي����ة بتأصيل قيمي 
وأخالقي مستمد من قواعد الشريعة 

اإلسالمية.
وأش����ار إلى أن عملية تطوير 
القدرات البش����رية تنس����جم مع 
سياسة »بيتك« في تطوير خدمات 
ومنتجات متميزة، معتمدة بذلك 
على سياسة االهتمام بالعميل من 
خالل حتفيز قدرات املوظفني على 
العطاء واالرتقاء مبستوى اخلدمة 
واجلودة، كم����ا أن مفهوم عاملية 
املؤسس����ة الذي يتخذ من شعار 
»العالم بيتك« يؤكد توجه »بيتك« 
في االستثمار في تطوير الكفاءات 
وضرورة صق����ل اخلبرات وفق 

املعايير واملقاييس العاملية.

املج����االت والنم����و املتواصل في 
أنشطته وأعماله، الذي يقوم على 
رؤية مدروسة تنبع من متابعة 
دقيقة وحريصة لتطورات األسواق 
واستغالل أفضل الفرص، وقالت إن 
املراقبني يتابعون باهتمام خطط 
»بيتك« للتوسع والنمو التي تأخذ 
بعني االعتبار التطورات املستقبلية 
وتضعها أولوي����ة دون أن تغفل 

واقع األسواق. 
واشار املخيزمي إلى أن تدعيم 
احلصة الس����وقية في األس����واق 
احمللية والعاملية والتركيز على 
عوامل الثقة واملالءة واجلودة في 
اخلدمات واملنتجات التي نحرص 
على أن تتسم بالتنوع والشمول 
واالبتكاري����ة وحتق����ق معظ����م 
العمالء ومتطلباتهم،  احتياجات 
مع اس����تقطاب ش����رائح جديدة، 
عناصر رئيس����ية يت����م التركيز 
عليها في السياس����ة التسويقية 
والرؤية اإلعالمية ل�»بيتك« بشكل 
دائم وتخضع للدراسة والتقييم 
من فترة ألخرى بغرض استحداث 

وإضافة عناصر جديدة. 

وأض����اف قائ����ال: »خططن����ا 
املس����تقبلية لتدري����ب وتأهي����ل 
املوظف باحترافي����ة يعتمد على 
الفنية ومعايير  الكفاءات  مفهوم 
الدولية عبر تدريب نوعي  املهن 
مختص بطبيعة وظيفته في أداء 
عمل����ه مبواصفات عاملية وإتاحة 
الفرص له لتبادل اخلبرات الدولية 
الكفاءة  واحلصول على شهادات 
املعتم����دة واالنضم����ام إلى أرقى 

املؤسسات التطويرية«.
وأكد اجلالل ان قناعة »بيتك« 
الراسخة بأن االستثمار في املوارد 
البشرية ميثل االستثمار احلقيقي 
باعتبار هذه املوارد أصال من أهم 
أصول املؤسس����ة، وأكثرها قيمة 
وقدرة على حتقيق النجاح، ومن 
أكثر ما مييز »بيت����ك« كمنافس 
سياس����ة اس����تقطاب الكف����اءات 
الوطنية  والتوظي����ف للعمال����ة 

وسياسة التدريب والتطوير.

من مجلة »ايميا فايننس أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا« االقتصادية

»الوطني«: الدوالر األميركي يعزز موقعه 
مقابل العمالت الرئيسية

مع عودة أزمة ديون دول منطقة اليورو إلى الواجهة من جديد

طراز »باناميرا 4 إس إكسكلوسيف«
نسخة الشرق األوسط في مركز »بورشه« الكويت

سيش����كل يوم األربعاء املقبل 
السادس عشر من مارس اجلاري 
تاريخا مميزا لكل عشاق »بورشه« 
في الكويت، إذ س����يعرض مركز 
»بورشه« الكويت، شركة بهبهاني 
للسيارات، طراز »باناميرا 4 إس 
إكسكلوس����يف نس����خة الشرق 

األوسط«.
وقد أطل الطراز األول رقم »1« 
من أصل 66 سيارة فقط متوافرة 
للبيع حصريا في الشرق األوسط، 
بش����كل نادر في الكويت ملدة 66 
ساعة فقط، وذلك في خضم رحلة 

العتماده لون »احلرس األحمر«. 
املزايا  أب����رز  وتتألق إح����دى 
الفريدة في السيارة، مبقصورتها 
التي يطغى عليها جلد طبيعي بلون 
»كارارا أحم����ر« خصص حصريا 
لهذه النسخة من »باناميرا« تلبية 
لطلب عمالء الشرق األوسط، كما 
يكتسي إطار املقود ومقبض علبة 
التروس باجللد األسود، ما ينتج 
عنه تباين لوني الفت، أما بالنسبة 
إلى بطانة السقف، فتمت تغطيتها 

بقماش ألكنتارا أسود اللون.
 من جه����ة أخرى، تعزز رزمة 

مثيرة واستثنائية لهذه النسخة 
من الس����يارة متتد 66 يوما عبر 

ست مدن خليجية.
إس   4 »بانامي����را  وتتأل����ق 
إكسكلوس����يف نس����خة الشرق 
األوس����ط« محدودة اإلنتاج، التي 
صنعتها »بورشه إكسكلوسيف«، 
بالعديد من املزايا الفريدة، إذ لم 
يس����بق أن استخدم طالء جسمها 
اخلارج����ي، وه����و »كارارا أبيض 
معدني«، في أي طراز بورشه من 
قبل نتيجة لذلك، يبرز طالء احلرف 
»S« في اسم السيارة بوضوح الفت 

الطابع األنيق  الداخلية  الكربون 
للمقصورة، ويشير الرقم التسلسلي 
لنسخة »باناميرا« اخلاصة، املوجود 
على عتبات األبواب املضاءة، إلى 

حصرية هذه السيارة.
ويكتمل الطاب����ع الفريد لهذه 
النس����خة من »باناميرا« بعجالت 
»911 توربوII« قياس 20 بوصة، 
باإلضافة إلى تفاصيل الفتة مثل 
ش����عار »بورش����ه« على مساند 
الرأس اجللدية ومفتاح السيارة 
املطلي بلون اجلسم »كارارا أبيض 
معدني«، ما يجعلها سيارة »غران 

توريزمو« حصرية بالفعل.
إس   4 »بانامي����را  تندف����ع 
إكسكلوس����يف نس����خة الشرق 
األوس����ط« مبح����رك م����ن ثماني 
أسطوانات على شكل »V« سعة 4.8 
ليترات، يولد 400 حصان ويستهلك 
الوقود مبعدل 10.8 ليترات/100 كلم 
القيادة األوروبية  ل� »دورة  وفقا 

اجلديدة«.
 وتنقل قوة احملرك بواسطة علبة 
تروس بقابضني من سبع سرعات، 
ليتم توزيعها على العجالت األربع 
بشكل نشط بواسطة »نظام بورشه 

 .)PTM( »للتحكم بالتماسك
وال تتطلب نسخة »باناميرا 4 

إس« هذه سوى 4.8 ثوان للتسارع 
إلى 100 كلم/س عند تشغيل وظيفة 
»التحكم باالنطالق« املعتمدة في 
رزمة »س����بورت كرونو بالس« 
القياس����ية، أما السرعة القصوى 

فتبلغ 282 كلم/س. 
يب����دأ ثم����ن التجزئ����ة لطراز 
»بانامي����را 4إس إكسكلوس����يف 
نس����خة الش����رق األوس����ط« في 
الكويت مببلغ 48.200 دينار، وقد 
خصصت جميع نسخات السيارة 
الست والستني للبيع حصريا في 
منطقة الشرق األوسط. وعشاق 
»بورش����ه« مدعوون الغتنام هذه 
الفريدة واالس����تمتاع  الفرص����ة 
برؤي����ة هذا الط����راز اخلاص في 
الكويت، وذلك  مركز »بورش����ه« 
يوم األربعاء الواقع في السادس 
عشر من مارس أثناء ساعات دوام 
العمل الرسمي من الثامنة صباحا 
حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، 
ومن الرابعة والنصف بعد الظهر 

حتى الثامنة مساء.
كما ان العمالء احملتملني ايضا 
مدعوون إلى زيارة مركز »بورشه« 
احملل����ي لديهم، كون الس����يارات 
املتبقية من هذه ال� »غران توريزمو« 

الفريدة تشهد طلبا مرتفعا.


