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سيارة لكزس اجلديدة

»لكزس« تطلق 500 سيارة LFA للبيع

للتزييت، جنبا الى جنب مع وضع 
عناصر ض���خ الوقود، ومضخة 
املياه وراء احملرك ما يساهم في 
اما  املتميز واالس���تقرار.  األداء 
املكونات األخف وزنا، مثل املبرد 
الكهربائية فوضعت  وامل���راوح 

خلف احملور اخللفي.
كل تلك العناصر مجتمعة مع 
احملرك االمام���ي والدفع اخللفي 
للعجالت، واضافة الى تصميمها 
بحجم صغير وعريض ومنخفض، 
ما يعم���ل على توزي���ع الوزن 

.48:52
ومقعد السائق متمركز بالقرب 
من مركز الثقل، ومفهوم مركزية 
مقعد اجللوس )م���ع مقعد بني 
احملورين األمامي واخللفي، وأقرب 
الى اليسار وميني الوسط( أصبح 
 transaxle ممكنا بفضل استخدام
اخللفي وعموديا، وأنبوب عزم 
الدوران وأنابيب العادم ما يقلل 
من عرض املركز، ما يوفر أقصى 

قدر من التفاعل من السيارة مع 
الس���ائق خاصة اثن���اء القيادة 

الرياضة.
التيتانيوم بوزن  وصمامات 
خفيف ج���دا األس���لحة مطلية 
بشكل متكامل متاما اما الغرض 
من اس���تخدام مح���رك V 10 هو 
توفير 90% من ذروة عزم الدوران 
ب���ني 3.700 و9.000 دورة ف���ي 

الدقيقة.
ومتتلك السيارة 10 اسطوانات 
مس���تقلة ميك���ن التحك���م بكل 
اس���طوانة على حدة ما ميكنها 
من س���حب محدد للهواء، ينتج 
عنه استجابة فورية من الدواسة 

للمحرك.
وبذلك يصبح وقت استجابة 
احلركة ما يقرب من نصف الوقت 
لالستجابة الطبيعية لالسطوانة 

الواحدة.
 ASG اما ناقل الست سرعات
transmission وذراع نقل السرعات 

والتيتانيوم( وبحجم مضغوط 
)أصغر م���ن V 8 التقليدية( مما 
يس���مح للتوزيع األمثل للوزن 
نس���بة وتناس���با م���ع قوتها 

االستثنائية.
ومقصورته���ا املصنعة من 
البالس���تيكي  الكربون  ألي���اف 
املق���وى )CFRP( يعزز صالبة 
الهي���كل العالي���ة ويخفض من 
وزنها. وهذه املقصورة الفريدة 
تزن 100 كيلوغرام فبالتالي هي 
أخف من قمرة مماثلة لها مصنعة 

من األملنيوم.
ان تكنولوجيا االنتاج لسيارة 
LFA -CFRP، والتي تعمل على 
دمج وحلم صفائح الهيكل طورت 

حصريا من قبل »لكزس«.
وان املكونات العالية بالوزن 
مثل احمل���رك وعلب���ة التروس 
وضعت داخل قاعدة العجالت. 
وانخفاض مركز الثقل أصبح ممكنا 
بفضل استخدام احلوض اجلاف 

املطور حديث���ا فيتميز بتحمله 
الفائق م���ن خالل حركة حلقات 
متزامنة، ما يوفر للسائق شعورا 
مباشرا بنقل السرعة. باالضافة 
الى أربعة أمناط القيادة واختيار 
من س���بع مراحل حتول محدد 
السرعة والتي تصل 0.2 ثانية 
ما يوفر مستوى أعلى من التحكم 
في التشغيل والقيادة. اما أقراص 
الفرامل العالية األداء املصنوعة 
من مادة )كربون سيراميك( بتحكم 
الكتروني ينتج عنها كبح فائق 

القوة ومستقر.
واملقص���ورة اخلفيف���ة جدا 
والثابتة CFRP، جنبا الى جنب 
مع التعليق املكون بشكل عظم 
الترقوة املزدوج والتعليق اخللفي 
املتعدد، يؤديان الى قيادة مستقرة 
ج���دا. الهندس���ية التفصيلي���ة 
األيرودينامية للقعر املس���طح، 
والسرعة التي يتم السيطرة عليها 
من خالل اجلناح اخللفي، تسمحان 
بدقة استجابة السيارة في جميع 
سرعاتها، وبالتالي تنتج وحدة 
مكملة ما بني السائق والسيارة. 
وأداء مركبة الديناميكي املتكامل 
يدمج العديد من التقنيات احليوية 
التي توفر وظائف على مستوى 
ع���ال من االس���تقرار وس���المة 
السيارة دون ان تتدخل بكيفية 
قيادة السائق، وخصوصا اثناء 

القيادة الرياضية.
وحتتوي السيارة على نظام 
الع���ادم امل���زدوج املتوجه عبر 
التيتانيوم متعدد الطبقات يعمل 

ككامت للصوت.

ذك���رت مجموع���ة الس���اير 
للس���يارات أن »لكزس« أعلنت 
 ،LFA اإلطالق الرس���مي لسيارة
السيارة املميزة مبقعدين والتي 
تعد ذروة تصامي���م »لكزس«، 
واملقرر ان يبدأ انتاجها في نهاية 
عام 2010 وأن التسجيل ملا قبل 

البيع قد بدأ.
وأوضحت مجموعة الساير 
ان »لكزس LFA« متثل استجابة 
فائقة ومستقرة للغاية حتى عندما 
 LFA تؤخذ الى احلافة، س���يارة
تخلق شعورا باالطمئنان وتفتح 
عاملا جديدا من القيادة، فتلمس 
احلواس وتشعل البهجة لتنقل 

السائق الى آفاق قيادية عليا.
وجتم���ع س���يارة LFA ب���ني 
العالي���ة، والتصميم  اإلنتاجية 
الرائع والديناميكي لهيكل السيارة 
مما يحقق مجموع استجابة يتميز 
بالس���رعة العالية، والتس���ارع 
الس���لس الناجت عن محرك 4.8 

.V 10 ليترات
اجلدير بالذكر أنه سيتم انتاج 
فقط 500 سيارة LFA لتباع جلميع 
انحاء العالم. ويتوافر النموذج 
 »LFA األولي لس���يارة »لكزس
اآلن في مع���رض طوكيو ال� 41 
للسيارات، وهو مفتوح للجمهور 
من 24 أكتوب���ر حتى 4 نوفمبر 
في ماكوهاري ميسي/ماكوهاري، 

مبحافظة تشيبا باليابان.
ويتميز محرك السيارة بسعة 
4.8 ليترات بقوة استثنائية، في 
حني أنها مصنعة من مواد خفيفة 
الوزن )كاألملنيوم واملغنسيوم 

المقرر البدء بإنتاجها نهاية 2010

»جلوبل«: معامل انتشار السوق اتجه بشدة نحو األسهم 
المتراجعة بانخفاض 105 أسهم مقابل ارتفاع 30

بنسبة 1.49% مغلقا عند سعر1.360 دينار.
وذكر التقرير ان أداء الس���وق بصفة عامة قد مال 
نح���و التراجع مع انخفاض 6 قطاعات مقابل ارتفاع 
قطاعني، حيث تصدر مؤشر جلوبل لقطاع االستثمار 
القطاعات املنخفضة فاقدا ما نسبته 2.59% من قيمته، 
فقد جاء سهم شركة االستشارات املالية الدولية األكثر 
تراجعا ضمن القطاع متراجعا بنسبة 10.71% مغلقا 
عند س���عر 0.100 دينار. تبعه مؤشر جلوبل للتأمني 

منخفضا بنسبة %1.94.
هذا وشهد سهم شركة وربة للتأمني تراجعا بنسبة 
12.51% لينهي تداوالته مغلقا عند سعر 0.280 دينار، 
بينما لم تشهد أي شركة ضمن القطاع تغيير خالل 
األسبوع. هذا واحتل قطاع العقار املرتبة الثالثة فاقدا 

ما نسبته 1.90% من قيمته.
من جهة أخرى، جاء مؤش���ر قطاع البنوك األكثر 
ارتفاعا محققا مكاسب بلغت نسبتها 0.50%، فقد جاء 
سهم بنك برقان األكثر ارتفاعا ضمن القطاع بإضافة 
ما نس���بته 6.58% إلى قيمته مغلقا عند سعر 0.405 
دين���ار، هذا وجاء مؤشر جلوبل للخدمات في املرتبة 
الثانية مرتفعا بنسبة بلغت 0.23% فقد جاء سه���م 
شركة نفائس القابضة األكثر ارتفاعا ضمن القط���اع 
والسوق ككل مرتفعا بنسبة 9.8% مغلق���ا عند سعر 

0.112 دينار. 
من ناحية أخرى، جاء س���هم شركة إيفا للفنادق 
واملنتجعات األكثر تراجعا منخفضا بنسبة %18.03 

خالل األسبوع مغلقا عند سعر 0.500 دينار.
وبالنظر إلى مؤش���رات جلوبل املتخصصة فقد 
شهدت أداء مختلطا خالل األسبوع، حيث جاء مؤشر 
جلوبل ألصغر األكثر ارتفاعا محققا مكاس���ب بلغت 
نسبتها 0.75% تبعه مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات 
مرتفعا بنس���بة 0.56% من جهة أخرى، شهد مؤشر 

جلوبل اإلسالمي تراجعا بنسبة %0.54.

بتداول 50.16 مليون سهم من أسهمها.
هذا وأنهى السهم تداوالت��ه مرتفعا بنسبة %5.26 

مغلقا عند سعر 0.060 دين���ار. 
من ناحية أخرى، شهدت أس���هم قطاع اخلدمات 
أعل���ى قيمة تداول، حيث ش���كل القطاع ما نس���بته 
22.78% من إجمالي قيمة التداول األس���بوعي وذلك 

بتداول 40.78 مليون دينار. 
فقد ساهم ارتفاع نشاط التداول على أسهم شركة 
زين في ارتفاع نسبة استحواذ القطاع على هذه القيمة، 
فقد تصدر السهم قائمة الشركات األكثر تداوال من حيث 
القيمة في القطاع بإجمالي قيمة بلغت 11.90 مليون 
دينار، هذا وأنهى الس���هم تداوالت األسبوع مرتفعا 

قال تقرير شركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
حول األداء األسبوعي لسوق الكويت لألوراق املالية 
ان السوق س���جل تراجعا خالل األسبوع ليصل إلى 
أقل مستوى له منذ 21 يوليو من العام احلالي وسط 
الضغوط البيعية التي شهدتها معظم أسواق املنطقة 
وضعف أداء األسواق العاملية، وذلك على الرغم من 
ارتفاع اسعار النفط مبا يقرب من 3% لتبلغ 81 دوالرا 
للبرميل يوم األربعاء 21 اجلاري، فقد س���جل مؤشر 
جلوبل العام لسوق الكويت، الذي يقوم بقياس أداء 
السوق بناء على طريقة الوزن السوقي لألسهم املدرجة، 
انخفاضا بنس���بة 0.49% خالل األسبوع ليغلق عند 
215.77 نقطة، هذا وقد وصلت مكاس���ب املؤشر منذ 

بداية العام وحتى اآلن إلى %4.53.
هذا وقد فقد املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالية 100 نقطة من قيمته أي منخفضا بنسبة بلغت 
1.3% ليغلق عند 7607.90 نقطة، هذا وبلغت القيمة 
الس���وقية 34.91 مليار دينار، في ح���ني مال معامل 
انتشار السوق بشدة نحو األسهم املتراجعة وذلك مع 
انخفاض 105 اسهم مقابل ارتفاع 30 سهما من إجمالي 

167 سهما مت تداولها خالل األسبوع.
كما شهد نشاط التداول تراجعا خالل هذا األسبوع 
مقارنة مع األسبوع السابق. فقد تضاءل إجمالي كمية 
األسهم املتداولة بشكل كبير خالل األسبوع بلغ نسبته 
33.17% وذلك بتداول 936.59 مليون س���هم بإجمالي 
قيمة بلغت 179.10 مليون دينار )أي منخفضا بنسبة 
41.25% عن إجمالي القيمة املتداولة خالل األس���بوع 
السابق(. هذا وشهدت أسهم شركات قطاع االستثمار 
أعلى كمية تداول، حيث شكل القطاع ما نسبته %32.41 
من إجمالي كمية التداول األس���بوعي وذلك بتداول 
303.60 ماليني سهم من اسهم القطاع مع تصدر سهم 
شركة اكتتاب القابضة قائمة الشركات األكثر تداوال 
خالل األسبوع من حيث الكمية ضمن القطاع وذلك 

من إجمالي 167 سهمًا تم تداولها خالل األسبوع الماضي

غانغ: فرص قوية لزيادة التعاون 
بين الجانبين الكوري والكويتي مستقباًل 

اختتم الوفد التجاري الكوري، 
املكون من مجموعة من الشركات 
املتخصصة في مجاالت مختلفة، 
زيارته الناجحة إلى الكويت والتي 
جاءت ف����ي إطار جول����ة عربية 
شملت أيضا مصر والسعودية، 
حيث التقى العديد من الشركات 
الكويتية ورجال األعمال الكويتيني 
املهتمني بالتعاون مع الشركات 
الكورية. وأكد رئيس الوفد الكوري 
هو كيون غانغ والذي يشغل أيضا 
منصبا رفيعا في احتاد التجارة 
الدولي����ة بكوريا اجلنوبية على 
تزايد أهمية الزيارات التي يقوم 
بها مسؤولو الشركات الكورية إلى 

الكويت في ظل ارتفاع معدالت التبادل التجاري بني 
البلدين وتزايد عدد املشروعات املشتركة بينهما.

وأضاف أن السنوات االخيرة شهدت تطورا واضحا 
في العالقات الكورية الكويتية الس����يما مع انفتاح 
السوق الكويتي والذي يتيح فرصا متنوعة للشركات 
األجنبية لتس����ويق منتجاتها وخدماتها إلى جانب 
ارتفاع مستوى املنتجات الكورية وسعرها املنافس. 
وأوضح غانغ الذي يرأس أيضا فريق إستراتيجية 
الترويج التجاري في بالده أن الوفد الذي يزور الكويت 
حاليا ضمن جولة تشمل مصر والسعودية مكون 
من عدد من الشركات متوسطة احلجم التي تغطي 
مجاالت وقطاعات مختلفة منها الصناعات الثقيلة 
الكهربائية  امليكانيكية واآلالت واألجهزة  واملعدات 
وااللكترونية إلى جانب املواد الغذائية ومن بينها 

منتجات نبات اجلنسنغ الشهير.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار اجلوالت 
التي ينظمها االحتاد سنويا إلى املنطقة موضحا انه 
يتم تنظيم جولتني سنويا لشركات كورية من مختلف 

التخصصات مهتمة بالتعاون مع دول املنطقة.
وحول زيارة الوفد للكويت قال غانغ إن أعضاءه 

التق����وا عددا كبي����را من ممثلي 
الشركات الكويتية وبحثوا معهم 
س����بل دعم العالق����ات التجارية 
خاصة أن العديد من هذه الشركات 
جاء للسوق الكويتي للمرة األولى 
بحثا عن وكالء لترويج وتسويق 

منتجاتهم.
وتعتبر كوريا من أبرز شركاء 
الكويت التجاريني، حيث بلغ معدل 
الدولتني  التج����اري بني  التبادل 
حوالي 13 مليار دوالر في عام 2008 
أكثر من 12 مليارا منها صادرات 
نفطي����ة من الكوي����ت حيث تعد 
الكوي����ت أهم مزود للنفط اخلام 
لكوريا ذلك إلى جانب مشاركتها 
في املش����روعات العمالقة في الكويت واإلنشاءات 
الضخمة من خالل مجموعة من الش����ركات الكورية 
العمالق����ة. وكان الوفد بدأ زيارة إلى الكويت األحد 
املاضي نظمها املركز التج����اري الكوري بالتعاون 
مع الس����فارة الكورية في الكويت واحتاد التجارة 
الدولية الكوري، وهي تأتي مواكبة الحتفال السفارة 
الكورية مبرور 30 عاما على العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين وهو االحتفال الذي تضمن مجموعة من 

األنشطة االقتصادية والثقافية والفنية.
يذكر أن احتاد التجارة الدولية الكوري تأسس 
عام 1946، حيث يضم في عضويته حاليا أكثر من 
65 ألف شركة من مختلف القطاعات وهو معني بدعم 
وتطوير عالقات هذه الشركات مع العالم اخلارجي 
من خالل اكتشاف املزيد من فرص االستثمار لها في 
اخلارج. وي����ؤدي االحتاد مهامه من خالل مجموعة 
من األنش����طة الرئيسية من بينها تنظيم املؤمترات 
والندوات داخل وخارج كوري����ا إلى جانب الوفود 
التي يرس����لها للخارج باإلضافة إلى القسم اخلاص 
بالبحوث والدراس����ات والتدري����ب وتوفير جميع 

املعلومات للمستثمرين األجانب.

اختتام ناجح لزيارة الوفد التجاري الكوري للبالد 

»المستشارون« استعرضت برامجها في منتدى 
القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجية التدريب والتطوير الوظيفي بـ »البترول«

تتراجع إلى 103.78 مليارات دوالر
قال التقرير االس��بوعي لش��ركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوب��ل( عن اداء قط��اع االتصاالت اخلليج 
ان األس��بوع املاضي كان حافال بالنس��بة لش��ركات 
االتص��االت اخلليجي��ة مع إع��الن العدي��د منها عن 
بياناتها املالية لفترة التس��عة أش��هر املنتهية في 30 
س��بتمبر. وقد أنهى مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي تداوالت هذا األس��بوع مس��جال انخفاضا 
بنسبة 0.36% وصوال إلى مستوى 319.83 نقطة، هذا 
وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للقطاع مبقدار 
374.23 ملي��ون دوالر وصوال إل��ى 103.78 مليارات 

دوالر.
وقد ش��هد قطاع االتصاالت اخلليجي ارتفاعا في 
أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة بنسبة 87.56% وصوال إلى 177.1 مليون سهم 
بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 802.62 مليون دوالر أي 
بارتفاع نسبته 92.8% مقارنة باألسبوع السابق. وقد 
اس��تحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 3.52% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق 
اخلليجية. بينما اس��تحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نس��بته 6.95% من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية. 

وعليه فقد تصدر سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زي��ن الس��عودية( قائمة األس��هم من حي��ث الكمية 
والقيم��ة املتداول��ة لألس��بوع الثان��ي عل��ى التوالي 
مس��تحوذا على م��ا نس��بته 48.50% )85.89 مليون 
س��هم( و31.59% )253.52 ملي��ون دوالر( من إجمالي 
كمية وقيمة األس��هم املتداولة على التوالي، وقد أنهى 
الس��هم األسبوع عند مستواه السابق من دون تغيير 

عند 10.95 رياالت سعودي.
 وقد تصدر س��هم ش��ركة اإلم��ارات لالتصاالت 
املتكاملة قائمة األس��هم من حي��ث االرتفاع بصعوده 
بنس��بة 9.09% ليغلق عند 3.72 دراهم إماراتية. بينما 
كان سهم شركة االتصاالت السعودية أكبر املتراجعني 
خالل انش��طة هذا األسبوع بانخفاضه بنسبة %3.84 

ليغلق عند 48.80 رياال سعوديا.
 ومن أخبار ش��ركات القطاع فقد انخفضت أرباح 
شركة االتصاالت الس��عودية إلى 7.88 مليارات ريال 
)3.94 رياالت للس��هم( خالل االش��هر التسعة األولى 
من عام 2009 بنس��بة تراجع بلغ��ت 20% مقارنة مع 

نفس الفترة من العام املاضى.
 كم��ا ارتفع��ت أرباح ش��ركة احت��اد االتصاالت 
)موبايلي( إلى 1962 مليون ريال )2.8 ريال للس��هم(، 

بنهاية االشهر التسعة األولى وبنسبة منو بلغت %49 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.

كما سجلت ش��ركة االتصاالت املتنقلة السعودية 
)زين(، خس��ائر صافي��ة قدره��ا 2442 مليون ريال 
)1.74 ريال للس��هم( بنهاية االشهر التسعة االولى )ال 
توج��د ارقام مقارنة مع الفترة الس��ابقة نظرا حلداثة 

الشركة(.
 وقد انخفضت أرباح ش��ركة اتصاالت اإلماراتية، 
املشغل الرئيسي خلدمات الهاتف في اإلمارات، خالل 
االش��هر التس��عة األولى إل��ى 6846.6 مليون درهم 
)0.95 درهم للس��هم(. بنس��به قدرها 5% عن النتائج 

احملققة لنفس الفترة من العام املاضي.
 كم��ا ارتفعت أرباح الش��ركة الوطنية لالتصاالت 
)اتص��االت(، إل��ى 97.32 مليون دينار )193.1 فلس��ا 
للس��هم( بنهاية االش��هر التس��عة األولى من 2009، 
بنس��بة قدرها 43% عما مت حتقيق��ه في نفس الفترة 

من العام املاضي.
 كما ارتفعت أرباح شركة اتصاالت قطر )كيوتل(، 
إلى 2348.8 مليون ريال خالل االشهر التسعة األولى 
بزي��ادة قدره��ا 28% مقارن��ة بنفس الفت��رة من عام 

.2008

شاركت ش����ركة املستشارون 
العامليون أخيرا في املنتدى األول 
الوظيفي  للتدري����ب والتطوي����ر 
ال����ذي أقامته مؤسس����ة البترول 
الكويتية ضمن 14 شركة تدريب 
أخرى اختارتها مؤسسة البترول 
الكويتية. وأشاد الرئيس التنفيذي 
في الش����ركة هشام سرور بريادة 
مؤسسة البترول في مجال تنظيم 
املؤمترات واملناس����بات، ويعكس 
حرصه����ا على تق����دمي كل ما هو 
جديد ومميز على مستوى الكويت 
واملس����توى العاملي. ويعتبر هذا 
احلدث املهم انطالقة حقيقية منها 
نحو مزيد من التطوير والتنظيم. 
وذكر س����رور في بي����ان صحافي 
ان الش����ركة عرض����ت خبراته����ا 
التدريبية من خالل تقدمي عرض 
مرئي ملنتجات التدريب لش����ركة 
العامليون باإلضافة  املستشارون 
إلى عرض حي ألدلة خدمات الشركة 
في التدريب واخلدمات االستشارية 
لألعمال، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان »املستشارون العامليون« قدمت 
في املنتدى خطتها التدريبية لعام 

املعتمد ومدقق نظ����م املعلومات 
املعتم����د. ومتثل هذه الش����هادات 
حجر زاوية ف����ي توثيق مهارات 
وخبرات املهنيني وانطالقة نحو 
أداء مهامه����م بناء عل����ى املعايير 
العاملية في مختلف  والتطبيقات 
املجاالت مبا يضيف قيمة حقيقية 

ألعمال جهات أعمالهم.
وذكر سرور أن خدمات التدريب 
العامليون  لشركة املستش����ارون 
التدريبية  تش����مل التخصصات 
التطوير  التي تلبي احتياج����ات 
الوظيفي للكوادر املهنية مبختلف 
قطاعات الدولة ومن أهمها القطاع 
النفط����ي باإلضافة إلى القطاعات 
احليوية األخ����رى بالدولة ومنها 
القط����اع احلكوم����ي والصناعي 
واالستثماري واخلدمي. وتشمل 
خطة »املستشارون« برامج إدارة 
املخاط����ر والصيرفة اإلس����المية 
واحملاس����بة واالس����تثمار ونظم 
املوارد البشرية ونظم املعلومات 
ونظم اجلودة، ونقدم هذه البرامج 
بناء على أفضل التطبيقات احمللية 

والعاملية في مجال التدريب.

2010 والتي تعكس موقع الريادة 
لشركة املستشارون العامليون في 

تقدمي خدمات التدريب. 
وأوضح س����رور ان من ضمن 
املهنية  الشهادات  برامج مراجعة 
املدي����ر املعتمد  الدولي����ة برامج 
واملم����ارس احملترف ف����ي املوارد 
البش����رية واملصرفي اإلس����المي 
املعتمد ومدير املشروعات احملترف 
واحملاسب اإلداري املعتمد واحملاسب 
القانوني املعتم����د واحمللل املالي 

»الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة« 
تستعرض خدماتها في دعم الشباب 

استعرض مسؤولو الشركة 
الكويتية لتطوير املش���روعات 
التي  أب���رز اخلدمات  الصغيرة 
تقدمها وال���دور الذي تلعبه في 
دعم الشباب الكويتي من اجلنسني 
وذلك في الن���دوة التي نظمتها 
جمعية احملاس���بني واملراجعني 

الكويتية.
 وشارك في الندوة التي تأتي 
في إطار املنهاج اجلديد الذي بدأت 
الشركة اتباعه في اآلونة األخيرة 
من خالل تعاونها مع جمعيات 
النفع الع���ام التي تضم أعضاء 
يعملون في املهن احلرة كل من 
املدير العام حسان القناعي ومدير 
إدارة تقييم املش���روعات م.أمل 

الثنيان.
 وأوضح القناعي أن الشركة 
تعد ش���ركة حكومي���ة كويتية 
مساهمة مقفلة قامت بتأسيسها 
الهيئة العامة لالستثمار عام 1997 
إلدارة محفظة صندوق االستثمار 
الوطني بهدف تنمية االقتصاد 
الوطني وذلك م���ن خالل إقامة 
املشاريع الصغيرة التي تسعى 
الشباب  املبادرين من  لتشجيع 
الكويتي للعمل احلر، وتعمل على 
املس���اعدة في تأسيس مشاريع 
صغيرة ومتوس���طة ملؤسسات 
خدمية وصناعية ومهنية ميلكها 
ويديرها مواطن���ون كويتيون 
مما يس���هم في موازنة التوجه 
للوظائف احلكومية وخلق فرص 

عمل للشباب الكويتي.
 وحول أبرز الش���روط التي 

يجب أن تتوافر في املبادر ذكرت 
م.أمل الثنيان أنه يجب أن يكون 
املبادر كويتي اجلنس���ية اليقل 
عمره عن 21 س���نة مع اشتراط 
تفرغه أو يكون لديه االستعداد 
للتفرغ عند قيام املش���روع مع 
توافر القدرة واملؤهل لدى املبادر 

للعمل بنفسه في املشروع. 
كما استعرضت أنواع الدعم 
الذي تقدمه الش���ركة الكويتية 
لتطوير املش���روعات الصغيرة 
الدعم  ابتداء بتقدمي  للمبادرين 
املادي حت���ى 400 أل���ف دينار 
وانتهاء باجلوانب الفنية املتعلقة 

باملشروع.
 وحول الدع���م املادي قالت 
الثني���ان ان الش���ركة الكويتية 

لتطوير املش���روعات الصغيرة 
تشارك املبادر في مشروعه بنسبة 
التتجاوز 80% من قيمة رأسمال 
الكلية ومببلغ متويل  املشروع 
يصل الى 400 ال���ف دينار إلى 
جانب حوافز األداء التي تقدمها 
والتي تصل إلى 60% تقدم للمبادر 
من أرباح املشروع باإلضافة إلى ما 
يستحقه من أرباح مقابل حصته 

في رأسمال املشروع. 
ولفتت االنتباه إلى أن الشركة 
ال تتقاضى أي رسوم أو فوائد من 
املبادرين كما أنها ال تلزم املبادرين 
بتقدمي أي ضمانات أو رهونات 
مقابل مشاركتها إلى جانب حتملها 
ملخاطر املش���روع حسب نسبة 

مشاركتها فيه. 

ضمن ندوة نّظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية 

هو كيون غانغ 

هشام سرور

حسان القناعي وم.أمل الثنيان خالل الندوة
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