
اقتصادالخميس  8  اكتوبر  2009   38
ومؤتمراتمعارض

معرض الطاقة والبتروكيماويات يختتم 
أنشطته تحت الرعاية الفضية لـ »التجاري«

بنك بوبيان راع بالتيني لمعرض
الفرص الوظيفية 2009

أنشطة مؤتمر التسويق وصناعة الفرص
تنطلق االثنين المقبل في البحرين 

حت����ت الرعاي����ة الفضية 
للبن����ك التج����اري الكويتي، 
شهدت ارض املعارض الدولية 
انطالق انشطة معرض ومؤمتر 
الكوي����ت العامل����ي للطاق����ة 
والبتروكيماويات 2009 يوم 
الثالثاء املاضي بحضور وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل ومبشاركة نحو 
18 جهة رس����مية متخصصة 

محلية ودولية.
وتأتي رعاية البنك التجاري 
للمعرض انسجاما مع اهدافه 
ورسالته االجتماعية واهتمامه 
برعاية املناسبات واالنشطة 
االقتص����ادي  البع����د  ذات 
واالجتماعي، حيث يضع البنك 
املسؤولية االجتماعية ضمن 
أولويته، وم����ن هذا املنطلق 
ينتهج البنك سياسة متوازنة 
يس����خر من خالله����ا جهوده 
وامكانيات����ه خلدمة املجتمع 
الذي يعمل فيه، حيث يلعب 
البن����ك دورا فعاال في خدمة 
املجتم����ع الكويتي من خالل 
التي يقدمها  الدعم والرعاية 
النش����اطات املجتمعية  لكل 
والتربوية. وليس خافيا ان 

أعلن بن����ك بوبيان عن 
البالتينية ملعرض  رعايته 
الف����رص الوظيفي����ة الذي 
أقي����م ف����ي ارض املعارض 
الذي القى  مبشرف مؤخرا 
إقباال كبي����را من قبل زوار 
املعرض. يعتبر هذا املعرض 
فرصة يجب االستفادة منها 
جلميع األطراف، حيث يجمع 
ه����ذا املعرض الباحثني عن 
فرص وظيفية مع مسؤولي 
الذين  الش����ركات والبنوك 
ف����ي تعزيز  لديه����م رغبة 
كوادرهم البشرية بكفاءات 
ش����ابة لديه����ا تطلع����ات 

وطموحات كبيرة.
 وأوض���ح مدي���ر ع���ام 
مجموعة املوارد البش���رية 
والتسويق في بنك بوبيان 
عادل احلماد أن القطاع اخلاص 
مبا ميلكه من إمكانيات وما 
يوفره من مناخ استثماري 
جيد يساعد هذه الطاقات في 

اإلبداع والنجاح.
العالقة  وأكد احلماد أن 
بني القطاع اخلاص والعمالة 
الوطنية ش���هدت تطورات 
ايجابية في السنوات األخيرة، 
الفتا الى أن القطاع اخلاص 

الكويتي هو  التجاري  البنك 
احدى املؤسسات املالية العريقة 
في الكويت التي توفر للعمالء 
من االفراد والشركات على حد 
سواء مجموعة متكاملة من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
واالستثمارية واحللول املالية 

املبتكرة.
والبن����ك التجاري يعتبر 
ثاني اق����دم البنوك الكويتية 
ويحرص دائما على توظيف 
القوية  الرأس����مالية  قاعدته 
العريق����ة للقيام  وخبرت����ه 
ب����دور متميز في كل مجاالت 
التموي����ل واالئتمان بدءا من 
متويل االفراد وحتى متويل 
العمالقة ملختلف  املش����اريع 
قطاعات النشاط مثل املشاريع 

أصبح محط اهتمام العمالة 
الوطنية املؤهلة لاللتحاق 
بس���وق العمل بعد أن ثبت 
له���م أن هذا القط���اع يلبي 
طموحاتهم الوظيفية ويقدر 

جهودهم.
ولفت إل����ى أن الكويت 
زاخ����رة بالكفاءات املؤهلة 
والتي لديها استعداد كبير 
العمل  لاللتحاق بس����وق 
واالنخراط في املؤسسات 
االقتصادية املختلفة مبا فيها 
املؤسسات املصرفية مشيرا 
إلى أن هذه الكفاءات لها دور 
كبير في املساهمة في رفع 

الطاقة  االنشائية ومشاريع 
والبنية التحتية.

ومن خالل ثاني اكبر شبكة 
ف����روع مصرفية متكاملة في 
الكويت تضم 54 فرعا يقدم 
البن����ك لعمالئ����ه مجموعة 
متنوعة من اخلدمات املصرفية 
املبتك����رة التي تناس����ب كل 
العمالء وتلبي كل  ش����رائح 
احتياجاتهم املصرفية واملالية 
واالستثمارية كما يقدم البنك 
باقة من اخلدمات املصرفية 

االلكترونية.
واجلدير بالذكر ان معرض 
العاملي  الكوي����ت  ومؤمت����ر 
للطاق����ة والبتروكيماويات 
2009 سيختتم اعماله اليوم 
وسط حضور قوي وجناحات 
ملحوظ����ة عززه����ا وج����ود 
مشاركات ورعاية عالية من 
جهات مرموقة على الصعيد 
احمللي واالقليمي. وقد استقبل 
جناح البن����ك التجاري زوار 
امامهم  املعرض واستعرض 
اخلدمات املصرفية التي يقدمها 
البنك ملختلف عمالئه واملزايا 
التي يحصل عليها عمالء ذلك 

البنك العريق.

الكفاءة اإلنتاجية للقطاع 
اخلاص الذي أصبح يقوم 
بدوره في العملية التنموية 

في البالد.
وأكد سعي بنك بوبيان منذ 
الكفاءات  تأسيسه ألن يضم 
البشرية الوطنية والتي تعتبر 
أحد أهم أسباب النجاح وذلك 
ضمن اخلط����ة التي وضعها 
لرفع نسبة الكوادر البشرية 
الكويتية العاملة فيه والبالغة 

حاليا %59.85.
ومن جه���ة أخرى تأتي 
مشاركة بنك بوبيان في هذا 
املعرض حرصا منه على أداء 
مسؤوليته االجتماعية جتاه 

املجتمع.
وفي ه���ذا اإلطار صرح 
احلم���اد بأن بن���ك بوبيان 
يؤمن ب���أن املس���اهمة في 
تنمية املجتمع واجب وطني 
البنك  وجزء من مسؤولية 
االجتماعي���ة، خصوصا إذا 
كانت األنشطة موجهة لتنمية 
وتطوير الشباب الذين هم 
أعمدة هذا الوطن حيث أضاف 
إن مساهمات بنك بوبيان في 
هذا اإلطار متعددة ومتنوعة 

على مدار السنة.

صرح الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اخللي���ج عدنان 
احلداد بأن انش���طة مؤمتر 
التسويق وصناعة الفرص 
ستنطلق يوم االثنني القادم 
باملنامة حتت رعاية وزير 
التجارة والصناعة حسن بن 
عبداهلل فخرو ومبشاركة 25 
شركة ومؤسسة اقتصادية 
ومالية من الكويت واخلليج 
والدول العربية حيث متثل 
هذه الشركات جميع القطاعات 
االقتصادية واملالية املختلفة 
حيث س���تكون االنش���طة 
متضمنة الكثير من األنشطة 
منها برنامج عملي يوزع على 
املشاركني ليتم تطبيقه فيما 
بعد وورش عمل وجلسات 
حوارية ونقاشية خاصة مع 
د.فيليب كوتلر حيث ستقوم 
كل شركة ومؤسسة بعرض 
أهم التحديات واملش���كالت 
الت���ي تواجهها من الناحية 
التسويقية وكيفية حلها على 
ضوء الوضع احلالي فاملؤمتر 
يعد األول م���ن نوعه الذي 
يقيم على املستوى االقليمي 
ويتناول أهم طرق التسويق 

طارحا حلول جلميع مشاكل 
وحتديات التسويق.

وأكد احلداد ان د.فيليب 
كوتلر عميد التسويق العاملي 
سيخصص وقتا لكل شركة 
مشاركة يشرح لها طبيعة 
التسويق املناسبة لها على 
ض���وء عمل تلك الش���ركة 
وستعطى شهادات رسمية 
موقعة ومعتم���دة من قبل 
د.فيليب لكل مش���ارك على 
ح���دة، مبين���ا ان مجموعة 
اخللي���ج تهدف م���ن ذلك 
املؤمتر إل���ى تقدمي احللول 

للشركات املالية واالقتصادية 
ومس���اعدتها ف���ي مواجهة 
التي مير  الراهنة  الظروف 
بها اجلميع فمن املعروف ان 
اجلميع بات يبحث اآلن عن 
أدوات جديدة تساعده على 
النمو بشركته ومؤسسته 
إلى االجتاه الصحيح فمؤمتر 
التسويق وصناعة الفرص 
الذي سيقام بالبحرين هو 
خطوة ف���ي تلك االجتاهات 
حيث يه���دف إلى توضيح 
وأس���س وقواعد التسويق 
احلديث في كيفية مواجهة 
املش���كالت وكيفي���ة حلها 
التسبب في  تسويقيا دون 
خسائر مالية للشركة. ومن 
جهة أخرى قال وزير التجارة 
البحريني حسن  والصناعة 
بن عبداهلل فخرو ان البحرين 
تولي اهتماما كبيرا منذ فترة 
لبرامج وخطط التسويق حيث 
تعتبر من أولويات العمل في 
كل شيء عندنا فاململكة حققت 
جناحات اقتصادية كثيرة كان 
أهما حسن التسويق في كيفية 
عرض الفرص االقتصادية على 

املستثمرين.

أقيم على أرض المعارض الدولية بمشاركة أكثر من 18 جهة متخصصة

حرصًا منه على زيادة الكوادر الوطنية العاملة فيه والبالغة %59.85 

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة البحريني وبمشاركة 25 شركة ومؤسسة

عادل احلماد

عدنان احلداد 

»النهار« تشارك في معرض الفرص الوظيفية السادس
يقام في الفترة من 27 وحتى 30 ديسمبر المقبل

أحمد العلي

ادارة االعالن  اك���د مدي���ر 
والتس���ويق في جريدة النهار 
احمد العلي أن معارض الفرص 
الوظيفية اصبح لها أثر إيجابي 
في حل جزء من مشكلة البطالة 
وذلك من خالل توفير وظائف 
للشباب تقدمها اجلهات املشاركة 

في هذه املعارض.
وذك����ر العل����ي ان مث����ل هذه 
املعارض متثل فرصة هامة للمواهب 
والطاقات الشابة في كل املجاالت 
وذلك من خالل التنسيق مع ممثلي 

الشركات وأصحاب الوظائف.

رعاية استراتيجية

العلي مبناس���بة  واوضح 
مشاركة جريدة النهار في مؤمتر 
الوظيفية  الف���رص  ومعرض 

لوظائف 2009 الى إلقاء الضوء 
على أهمي���ة املعرض وأهدافه 
حلث الشباب على اإلقبال عليه 
واالطالع على الفرص الوظيفية 
العمل ف���ي س���وق   املتاح���ة 
احملل���ي واحتياجات اصحاب 

العمل.

مساهمة ناجحة

واشار العلي الى ان معارض 
الفرص الوظيفية تساهم بنجاح 
ف���ي توطني الوظائ���ف ودعم 
الوطن���ي بالطاقات  االقتصاد 

الوطنية الشابة.
كما انه���ا قامت بدور فعال 
في كسر احلاجز النفسي لدى 
ش���ريحة كبيرة من الش���باب 
اخلريجني الذين كانوا يتخوفون 

الدور انطالقا من مسؤوليتها 
الكويتي، حيث  جتاه املجتمع 
تهدف من خالل رعايتها اإلعالمية 

السادس »وظائف 2009« والذي 
س���يقام برعاية إستراتيجية 
لبرنامج إع���ادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجله���از التنفيذي 
للدول���ة ف���ي الفت���رة من 27 
وحتى 30 ديسمبر املقبل بقاعة 
الراية وتنظمه ش���ركة فيجن 
لالستشارات، ان هذه املشاركة 
تأتي في إطار دعم اإلعالم احمللي 
ملعرض الفرص الوظيفية في 
السادس���ة وتس���ليط  دورته 
الضوء علي���ه على اعتبار انه 
يشكل احد الركائز األساسية في 
إحلاق العمالة الوطنية املؤهلة 

بسوق العمل.

مسؤولية اجتماعية

واضاف ان النهار تقوم بهذا 

في السابق من فكرة االلتحاق 
بالعم���ل حتت مظل���ة القطاع 
اخلاص، مشيرا الى ان الشباب 
اصبح لديه���م قناعة مختلفة 
جتاه هذا القط���اع، وذلك بعد 
تعدد التجارب الناجحة للذين 
التحقوا بالعمل في مؤسسات 

وشركات القطاع اخلاص.

اقبال متوقع

وتوق���ع العلي ان يش���هد 
املعرض ف���ي دورته اجلديدة 
زيادة اقبال الزوار ليس فقط 
من قبل الذين يرغبون في العمل 
بعد التخ���رج ولكن ايضا من 
قبل الذين فقدوا وظائفهم خالل 
الفترة املاضية نتيجة الظروف 

االقتصادية.

الطبطبائي: مشروع قانون هيئة سوق المال في مرمى 
مجلس األمة.. والحكومة ليست لديها مالحظات بشأنه

اسبيته: 6 مشاريع تشارك فيها »المزايا« في »سيتي سكيب«

افتتح نيابة عن وزير التجارة مؤتمر ومعرض الكويت للمتداولين 

الوضع االقتصادي سيأخذ وقتًا كافيًا للتعافي حتى ال تعود مشاكله الحالية بعد 10 سنوات

عاطف رمضان
التجارة  اك���د وكي���ل وزارة 
والصناع���ة رش���يد الطبطبائي 
ان مش���روع قانون هيئة سوق 
املال اليزال ل���دى اللجنة املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة، مشيرا 
ال���ى انه ال توج���د اي مالحظات 
بالنس���بة للحكوم���ة ممثلة في 
وزارة التجارة والصناعة حول هذا 
املشروع وان القرار األخير يبقى 
بأيدي اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية بأن تعد تقريرها بهذا 
الشأن، معربا عن امله في ان ينجز 

املشروع بالسرعة املمكنة.
ف���ي  الطبطبائ���ي  واض���اف 
تصريح���ه ملمثل���ي الصحاف���ة 
احمللي���ة عقب افتتاحه نيابة عن 
وزير التج���ارة والصناعة أحمد 
الهارون مؤمتر ومعرض الكويت 
للمتداولني بفندق راديسون ساس 
� الكويت، ان مشروع قانون هيئة 
سوق املال شكلت جلنة بشأنه في 
العام املاض���ي مكونة من جهات 
متع���ددة إلعداده، الفت���ا الى ان 
هذه اللجنة ناقشت مجموعة من 
املشاريع واقتراحات القوانني التي 

قدمت بهذا اخلصوص.
واش���ار الى انه قد اخذ بعني 
االعتبار طبيعة السوق الكويتي 
واملشاكل التي ظهرت فيه، موضحا 
انه سيصاغ هذا املشروع بطريقة 

مناسبة.
وقال انه مت اعداد املش���روع 
ورفع الى مجل���س األمة بعد ان 
قدمت مالحظات من قبل احلكومة 

عليه.
الى ان مشروع قانون  ولفت 
هيئة س���وق امل���ال � يحوي 176 
مادة تقريبا تتعلق بعدة جوانب 
من اهمها جانب الفصل فيما بني 
الرقابة وإدارة سوق املال، مبينا 
انه ستكون هناك هيئة مفوضني 
ل���إدارة أو للمراقب���ة إليج���اد 

بها هذا املعرض محليا وإقليميا وعامليا حيث اس���تطاع 
اجتذاب وسائل االعالم واملستثمرين من كافة أنحاء العالم 
لالطالع على جديد الشركات في هذا املعرض. وقد شكل 
املعرض في كثير من دوراته محطة مفصلية في س���جل 
العديد من مشاريعنا مثل سكاي جاردنز، ومشروع الڤيال 
السكني، وأبراج بحيرات اجلميرا وكيو بوينت وغيرها. 
وهذا العام، كان جناح املزايا ملتقى للمستثمرين واملطورين 
العقاريني اآلخرين واملشترين النهائيني ووسائل اإلعالم 
الذين توافدوا لالطالع على خطط املزايا للمرحلة القادمة 

وسير املشاريع ورؤيتها للسوق بشكل عام«.

6 مشاريع

وتعرض املزايا هذا العام ستة من مشاريعها الرائدة 
وهي مشروع »الڤيال السكني« الواقع في دبي الند ووصلت 
نس���بة االجناز فيه الى أكثر م���ن 85% إلى جانب توافر 
مجموعة من الڤلل اجلاهزة للسكن فورا والبالغ عددها 200 
ڤيال، ومشروع »مزايا بزنس أفنيو« الواقع في بحيرات 
اجلميرا والذي تخطت نسبة اإلجناز فيه 70%، ومشروع 
»كيو بوينت« في الليوان الذي تتراوح نس���بة االجناز 
فيه بني 30 و60%، إلى جانب املشاريع املدرة للدخل في 
الكويت وهي »سفن زونز« الذي مت إجنازه بنسبة %100 
وهو على موعد مع االفتت���اح الكبير في نوفمبر املقبل 
وكذلك »كلوفر كلينيك« و»مدينة األعمال الكويتية« اللذان 

وصلت نسبة األعمال فيهما إلى %85.

على الرغم من التوقعات التي رافقت انطالق س���يتي 
س���كيب دبي 2009 منذ حلظة حتديد موعد انطالقه في 
نسخته الثامنة هذا العام، سواء الكبيرة منها أم العادية، 
اإليجابية أم السلبية، إال أن نسخة دبي 2009 تعد مختلفة 
عن كل النسخ الس���ابقة ألنها فرصة لاللتقاء بالعمالء، 
والتأكي���د على ضرورة دعم القط���اع العقاري، وعرض 
آخر التطورات في املش���اريع، وااللتزام بتس���ليمها الى 
اصحابها، والرد على أسئلة الرأي العام الذي حمل الكثير 
من االستفسارات، بعيدا عن إطالق املشاريع الكبرى التي 

اعتادت منصة سيتي سكيب ان تكون منطلقا لها.

فرص واعدة في منطقة الخليج

وفي هذا اإلطار، قال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة املزايا القابضة خالد اسبيته ان الشركة على يقني، 
مثل معظم املطورين واملستثمرين املتواجدين في سيتي 
س���كيب، ان املنطقة مازالت تزخر بالفرص املهمة التي 
من شأنها أن تنتج مشاريع كبرى برؤية جديدة وآليات 
جديدة تلب���ي احلاجات الفعلية للس���وق، لكن اجلميع 
ينتظر الوقت املناسب إلطالق مثل هذه املشاريع اجلديدة 

واالعالن عنها.
وأضاف: »عندما نقول إن الوقت مناس���ب فإن ذلك ال 
يعني األمور املرتبطة بالقطاع العقاري وحده، ألن األزمة 
املالية العاملية ضربت العدي���د من القطاعات واملفاصل 
االقتصادية وحتى بعض الثوابت والنظريات االقتصادية 

الت���ي كانت لوقت طويل متبعة وغير قابلة للنقاش، ما 
يعني أن كل هذه األمور حتتاج إلى الوقت الكافي إلعادة 
السير على السكة الصحيحة، ونحن نحبذ أن يأخذ كل 
قطاع وقته الكافي للتعافي الكامل، حتى ال نعود للوقوع 

في نفس املشاكل بعد 5 أو 10 سنوات«.
وحول تقييمه ملشاركة املزايا في سيتي سكيب، قال 
اسبيته: »إن املزايا حريصة منذ انطالقتها في 2004 على 
املشاركة في سيتي سكيب � دبي، وذلك لألهمية التي يتميز 

نفس���ه في يوم من األيام، وهو 
الى حنك���ة ودراية  ما يحت���اج 
باألمور االقتصادية والسياسية 
وأجواء صافية وخالية من تذبذب 
االقتصاد وتهديدات الدول القريبة 

والبعيدة.
وأكد ان هن���اك اهتماما بالغا 
برعاية ومشاركة الشركات احمللية 
العاملة في هذا السوق،  الكبرى 
وكذل���ك الغربي���ة منه���ا، وذلك 
الود  بالتواجد في جو يس���وده 
واحلميمة بني العمالء والضيوف 
وتلك الشركات، وقراءة ما يصبو 
اليه املستثمر من خدمات يود ان 
توفرها له تلك اجلهات، مشيرا الى 
ان رعاية االحتاد لوساطة األوراق 
املالية وهيرمس ايفا، كان لها دور 
بارز في إجناح هذا احلدث االول من 
نوعه، والذي يقام بالكويت، والذي 
يس���تضيف ايضا اكبر شركتني 
أميركيتني ف���ي العالم وهما اف 
اكس سولوشنز الراعي الرئيسي 
للحدث ومشاركة اف اكس دي دي 
وهما من الشركات التي تعمل في 
مجال التجارة اإللكترونية لألسهم 
وجتارة املال ومش���تقاته، والتي 
حترص على التواجد في مثل هذه 
امللتقيات العاملية التي حتتضنها 

الكويت.
وب���ني ان هن���اك أهمية لتلك 
امللتقيات، والت���ي يتواجد فيها 
املستثمر والعارض وجه لوجه، 
خاصة تلك التجارة املنتشرة اآلن 
والتي تأخذ أهمية توازي اهمية 
االسهم »جتارة الفوركس« اذ ان 
غالبية املتاجرين بها من األشخاص 
املس���تثمرين ع���ن طريق برامج 
توفرها تلك الشركات باستخدام  
اإلنترن���ت فق���ط، دون احلاجة 
للتعرف على تلك الشركات عن 
قرب او االحتكاك املباشر بها، مثل 
اي عمليات بيع وشراء روتينية 

يتواجه فيها البائع واملشتري.

واإلع���الم في ش���ركة بروميديا 
العاملية )اجله���ة املنظمة( جمال 
عمران ب���أن فكرة إقامة املعرض 
جاءت لقناعة اجلهات املسؤولة 
بأهمي���ة جت���ارة األوراق املالية 
وااللكترونية والتي شهدت طفرات 
كبيرة في املجتمع الكويتي، وتأثر 
التج���ارة ايضا في  وتأثير هذه 
هذا املجتمع، الذي عرف على مر 
العصور مبهارت���ه في املتاجرة، 
وملا له باع طويل في هذا املجال، 
اذ تعتبر الكويت من اولى الدول 
العربية التي بها نظام مالي مبني 
على اسس ونظم علمية، اشتهرت 

بها على مر العصور.
واستطرد قائال: ليس بالغريب 
ان جت���د الكويت في املس���تقبل 
القريب في مصاف املراكز املالية 
الكبرى، كما ان االس���تعجال في 
مثل هذه االمور قد يضر مبصالح 
أطراف عديدة، مثل ما يحدث في 
بعض البلدان األخرى، وان التريث 
ومراقبة األس���واق والدخول في 
الوقت املناس���ب بقوة قد يفرض 

التموينية.
من جهة اخرى، اشاد الطبطبائي 
مبعرض الكويت للمتداولني، مؤكدا 
ان افتتاحه للم���رة الثانية دليل 

على جناحه.
واشار الى انه أصبح موضوع 
أس���واق املال واملع���ادن والنفط 
املهمة ملا  والعمالت من األسواق 
يتميز به من االنسيابية والسهولة 
في تعامالته���ا، خاصة من حيث 
اساليب التداول، األمر الذي يدل 

على أهميتها لدى املستثمر.
وقال ان املعرض شاركت فيه 
ش���ركات وس���اطة مالية محلية 
ودولية، مؤكدا ان املعرض فرصة 
جيدة للتعرف على اساليب التداول 

في األوراق املالية.
واش���ار الى ان املعرض يقدم 
اح���دث اخلدم���ات للراغبني في 
التعرف على أحدث األساليب في 
التحليل املالي وحتليل املؤشرات 
املالية املتعلقة بالشركات والبيانات 

املالية.
من جانبه، أفاد مدير التسويق 

التشريعات الالزمة لهذا السوق.
وقال: قد اخذ بعني االعتبار كل 
االمور التي جتعل هيئة سوق املال 

بالكويت راقية ومتميزة.
وحول رؤيته عن مش���روع 
قانون الش���ركات التجارية افاد 
الطبطبائي بأنه اليزال معروضا 
على مجلس األمة وان »التجارة« 
تنتظر دعوة املجلس لها للتداول 
ومناقشة هذا املشروع، مشيرا الى 
انه اليزال ايضا هذا املشروع لدى 
مجلس االمة معربا عن استعداد 
الوزارة ملناقش���ة املش���روع مع 

مجلس األمة.
وعن ارتفاع اسعار مادة السكر 
ذكر الطبطبائي ان الوزارة وجدت 
ان ارتفاع اسعار مادة السكر عاملي 
وان ما ورد للوزارة من معلومات 
يشير الى ان هناك انخفاضا في 
االسعار مقارنة باملستويات التي 
كانت مرتفعة وان »التجارة«، لديها 

»رصد« حول هذا املوضوع.
واستطرد قائال: الوزارة تدعم 
مادة السكر ضمن نظام البطاقة 

)أحمد باكير(الطبطبائي يفتتح معرض الكويت للمتداولني

» »المجلـس  مـع  التجاريـة  الشـركات  قانـون  مشـروع  لمناقشـة  مسـتعدة  »التجـارة« 

خالد اسبيته

العلـي: رعايتنـا اإلعالمية لوظائـف 2009 بهدف إلقاء الضـوء على أهمية المعـرض وأهدافه


