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»يوسف الغانم« تطلق 
حملة تسويقية للتكييف المركزي

الغزالي: »العربي للتخطيط« 
يصدر كتابًا عن آثار»األزمة«

»المحاسبين«: مقترح قانون إنشاء
 هيئة المحاسبة أمام مجلس األمة

أشارت إلى أن قرار »التجارة« شكلي ويفتقد المسوغ القانوني 

عمر راشد 
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن جمعية 
املراجعني واحملاســـبني الكويتية بصدد تقدمي 
مقترح بقانون إلنشاء هيئة املراجعة واحملاسبة 
الكويتية أمام مجلس األمـــة في دور االنعقاد 
احلالـــي. ويأتي املقترح بعـــد تقدمي اجلمعية 
مقترحها إلى وزير التجارة والصناعة السابق 
أحمد باقر والذي لم يلق االهتمام املطلوب من 
الوزارة األمر الذي دعا اجلمعية إلى تبني تقدمي 

املقترح بقانون إلى مجلس األمة. 
وأشـــارت املصادر الى أن اجلمعية ال تقوم 
بدورهـــا الرقابي على مكاتـــب التدقيق كونها 
جمعية نفع عام، الفتة الـــى أن هناك قصورا 
رقابيا مـــن وزارة التجارة على املكاتب لعجز 

موظفيها عن القيام بتلك املهام التي حتتاج إلى 
نوعية معينة من الكفاءات القادرة على القيام 
بها.  وعن حترك جمعية احملاسبني للرد على 
توجه وزارة التجارة بإصدار قرار يلزم مكاتب 
التدقيق بتقدمي ملف الشـــركات مع امليزانيات 
التي تقدمها الوزارة، قللت املصادر من أهمية 
القرار في حال صدوره واصفة إياه بأنه يفتقد 
املسوغ القانوني ولن يعدو سوى إجراء شكلي 
يفتقر ألي قوة تنفيذ.  وأشارت الى أن القرار 
ســـينضم إلى قرار سابق وقف ضده 8 مكاتب 
تدقيق واجلمعية والذي كان يتضمن الكشف 
عن بعض تفاصيل ميزانيات الشركات والتي لن 
تتمكن الوزارة من فحصها جيدا الفتقادها الرؤى 

السليمة في معاجلتها خالل الفترة املقبلة.

بعد طول ترقب وانتظار أعلنت شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده - مجموعة الهندســــة عن 
مفاجأة كبرى تنتظر عمالءها مع إطالق حملتها 
التسويقية اجلديدة للتكييف املركزي واملصاعد 
باالضافة الى أنظمة املنزل الذكي حتت شــــعار 

»عدنا بقوة« سحوبات وجوائز كبرى.
وتشكل هذه احلملة نقلة نوعية في العروض 
الترويجية التي تقدمها مجموعة الهندسة، بعد 
النجاح الهائل حلملتها الســــابقة التي بدأت في 
منتصف شهر يونيو 2009 وتكررت سحوباتها 
كل أسبوعني حتى منتصف شهر رمضان املبارك. 
ومتثل هذه احلملة التسويقية من شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده - مجموعة الهندسة فرصة 
ذهبية ألصحاب القسائم والڤلل اخلاصة اجلديدة 
الراغبني في تركيب أجهزة تكييف مركزي ومصاعد 
وأنظمة املنزل الذكي ملنازلهم. وال تقتصر احلملة 

على أصحاب القســــائم والڤلل اخلاصة اجلدد فحســــب، بل تشمل جميع من هم بحاجة الستبدال أجهزتهم 
القدمية بأخرى حديثة. وتؤكد مجموعة الهندســــة في شــــركة يوسف أحمد الغامن وأوالده التزامها بتقدمي 
أفضــــل املنتجات لعمالئها وعزمها على مواصلة جهودها احلثيثة في طرح أحدث أجهزة التكييف املركزي 
وتطوير أقســــام الصيانة من غرف عمليات ومعدات وفنيني متخصصني في ســــبيل توفير خدمة متكاملة 
ترضي طموح عمالئها وتلبي كافة احتياجاتهم على مدار 24 ساعة.  واجلدير بالذكر أن مجموعة الهندسة 
تأسست في أواخر الستينات كإحدى أبرز مجموعات شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، حيث تعد واحدة 
من أعرق وأكبر الشركات الكويتية التي لعبت دورا رياديا في مجال التنمية في دولة الكويت ملا يزيد على 
40 عاما. وهي تتمتع بســــمعة وشــــهرة محلية وعاملية كوكيل حصري لشركة هيتاشي العاملية للتكييف 

املركزي.

صرح مدير عام املعهد العربي 
للتخطيط د.عيسى الغزالي بأنه في 
سياق سعي املعهد الدائم لتوثيق 
مخرجات نتاجه العلمي والبحثي 
واتاحتها جلميع املتهمني والباحثني 
وصانعــــي القرار االقتصادي في 
الدول العربية، أصدر املعهد كتابا 
بعنوان »آثار االزمة املالية الدولية 

على الدول العربية«.
واضــــاف ان اختيــــار املعهد 
ملوضوع اصداره اجلديد، هذا جاء 
ضمن اهتمامه بدراسة وحتليل كل 
ما يتعلق باالزمة املالية الدولية 
التي أثــــرت وما زالت تؤثر على 
اقتصادات الدول العربية واالجنبية 
مبختلف مراحلها التنموية، وبغض 
النظر عن مستوى تقدم اقتصاداتها 

التعامل اقتصاديا  وقدرتها على 
واجتماعيا مع هذه االزمة. مشيرا 
الى اهمية االستفادة من االسباب 
التي أدت الى حدوث هذه االزمة 
واالنعكاســــات التي ظهرت على 
االقتصادات العربية نتيجة لها.

وفي حديثه عن هذا االصدار، 
ذكر مدير عام املعهد ان الكتاب يضم 
أربعة فصول تناول الفصل االول 
منها جذور االزمة املالية التي بدأت 
اواخر عام 2008، حيث استعرض 
السياق التاريخي حلدوث العديد 
من االزمات الدولية التي تعرضت 
أزمة  الرأسمالية 38  لها االنظمة 
مالية منذ عام 1945 حتى عام 1971، 
باالضافة الى 24 ازمة منذ عام 1973 
حتى عام 1997. واشار الى ان ما 

مييز االزمة املالية احلالية هو انها 
بدأت في معقل النظام الرأسمالي، 
الواليات املتحــــدة، ولم تبدأ في 
اطراف هذا النظام، كما هو احلال 

في االزمات السابقة.
أما الفصل الثاني حول االزمة 
املالية والنمو االقتصادي، فأوضح 
د.الغزالي ان هذا الفصل اهتم ببيان 
قنوات العالقة بني االزمات املالية 
والنمو من جانب، وتأثيرات االزمة 
علــــى املنطقة العربية من جانب 
آخر. وفيما يتعلق بتأثيرات االزمة 
املاليــــة على النمو فــــي املنطقة 
العربية، فقد اشار الفصل الى ان 
العربية، باالضافة  دول اخلليج 
الى مصر، تعتبر من اكثر الدول 

العربية تأثرا باالزمة.

في ندوة »االستثمار في سورية.. واقع وآفاق«

سورية تقدم ضمانات لالستثمارات العربية

موظفو »علي الغانم« يختتمون 
برنامج تدريب في خدمة ما بعد البيع

أحمد عبدالعزيز متوسطا احملاضرين خالل الندوة

صورة جماعية للمشاركني في الدورة 

فواز كرامي
اقامت رابطة اجلالية السورية 
ورجال االعمال في الكويت ندوة 
عن االستثمار في سورية، في مقر 
غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
امس، بحضور عدد كبير من رجال 
االعمال الكويتيني والســـوريني 
والشـــركات الكويتيـــة املهتمة 
باالســـتثمار فـــي اجلمهورية 

السورية.
حاضر في الندوة كل من مدير 
عام هيئة االســـتثمار السورية 
املدينة  احمد عبدالعزيز ومدير 
الصناعية )حسياء( خالد عزالدين 
ومدير النافذة الواحدة لدى هيئة 

االستثمار عبدالكرمي خليل.
وقدم عبدالعزيز شرحا مفصال 
عن هيئة االســـتثمار السورية 
الهيئة  التي قامت بها  واالعمال 
لتشجيع االستثمار في سورية 
من جهة تقدمي املزايا واحلوافز 
لالســـتثمار وضمانـــات علـــى 
االستثمارات معددا القطاعات التي 

اعفيت من ضريبة الدخل.

أعاد قسم خدمة ما بعد البيع في 
شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
التزامه مبنح عمالء  التأكيد على 
BMW في الكويت خدمة من الطراز 
األول تقدم لهــــم جتربة قيادة ال 
منافس لها من خالل مشــــاركتهم 
في دورة تدريبية تشمل 15 موظفا 
ضمن برنامج التدريب املتخصص 
بتطوير األعمال في خدمة ما بعد 

.BMW AG البيع الذي نظمته
وشدد الوكيل احلصري واملوزع 
املعتمد ملجموعة BMW في الكويت 
تأكيده على استثماره في موظفيه 
من خــــالل التدريب على البرامج 
التطويريــــة، حيــــث قــــام اخيرا 
بتســــجيلهم في صفوف تدريبية 
امتدت على مدى عشرة أيام حتت 
إدارة أزاد نافــــاز، مديــــر تأهيــــل 

.BMW AG وتدريب الوكالء من
ويشــــكل هذا اإلجناز املبادرة 
األولى من برنامج تدريبي وتطويري 
كامل بدعــــم من BMW AG أصبح 
جاهزا للتطبيق في شــــركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات، السيما 
أن الوكيل احلصري واملوزع املعتمد 
يرســــخ مكانته الرائدة بني وكالء 

السيارات في الكويت.
وتركــــز الدورة علــــى تطوير 

العامة السورية عن طريق احلل 
الـــودي او عن طريـــق القضاء 
السوري او التحكيم او محكمة 
االستثمار العربية املشكلة مبوجب 
االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس 
االموال العربية في الدول العربية 
لعام 1980 او عبر اتفاقية ضمان 
وحماية االستثمار املوقعة بني 
اجلمهورية العربية السورية وبلد 

املستثمر.
بـــدوره، تطـــرق عبدالكرمي 
خليل الى النافذة الواحدة التي 
مت تأسيســـها لتقدمي اخلدمات 
للمستثمرين ومتثل فيها الوزارات 
واجلهات العامة املعنية باالستثمار 
ويفوض ممثلو الوزارات واجلهات 
املعنيـــة بـــكل الصالحيات من 
وزاراتهم او جهاتهم والتي متكنهم 

من اجناز مهامهم.
الندوة بفتح باب  واختتمت 
االسئلة امام املستثمرين ورجال 
االعمال عن املعوقات التي تقف 
امام االستثمار في سورية وكيفية 

جتاوزها.

واكـــد عبدالعزيـــز على ان 
املســـتثمرين يسمح لهم بتملك 
واســـتجار االراضي والعقارات 
املشـــاريع  القامـــة  الالزمـــة 
االســـتثمارية او توسيعها ولو 

جتاوزت املساحة سقف امللكية 
احملـــدد في القوانـــني واالنظمة 
الى ان جميع  النافذة، مشـــيرا 
املشاريع املرخصة تتمتع بعدم 
او  امللكية  نـــزع  او  املصـــادرة 

احلـــد من التصرف فـــي ملكية 
االستثمارات وعائداتها.

واوضح ان جميـــع نزاعات 
االســـتثمار تتم تســـويتها بني 
املستثمر واجلهات واملؤسسات 

تفاعــــل مهنــــي ومعلوماتــــي مع 
العمالء مــــن اجل فهم متطلباتهم 
وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة 

ممكنة.
وعلق مدير اخلدمة في شركة 
علــــي الغامن وأوالده للســــيارات 
جيمس ماكماهون على املوضوع 
قائال ان اخلدمة تأتي في إطار حرص 
برنامج تطوير األعمال خلدمة ما 

بعد البيع على أن ميتلك موظفو 
خدمة ما بعد البيع في شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات اخلبرة 
املهنية ملنح العميل أعلى معايير 

صيانة السيارة وتصليحها.
ذلك، وحترص هذه الدورة على 
إفادة موظفينا من أحدث الكفاءات 
املتوافرة في مجال خدمة ما بعد 
البيع بهدف تأدية مهامهم على أمت 

وجه وبشكل فعال.
وفي هــــذا اإلطار، قــــال املدير 
التنفيذي لشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات فهد الغامن: يشكل دعم 
املوظفني بالنســــبة لنا أمرا غاية 
في األهمية وذلك من خالل منحهم 
املهارات وفرص تطوير معرفتهم 

باملنتجات.
 BMW كمــــا تولــــي عالمــــة

التجارية أهمية خاصة للدينامية 
 BMW واإلنتاجية، ونحن نشارك
هذه احلماســــة لتطوير موردينا 
وعمالئنا وموظفينا على السواء. 
ونحن نأمل مواصلة مسيرتنا في 
مثل هذه املبادرات حرصا على أن 
يكون فريق عملنا جاهزا على الدوام 
لتوفير خدمة ما بعد البيع بشكل 

فعال وسريع.

)أحمد باكير(

بواقع ثالث رحالت أسبوعيًا ضمن توسيع نطاق شبكتها في سورية

»الجزيرة« إلى الالذقية منتصف ديسمبر

إحدى »طائرات الجزيرة«

كونا: قالت شـــركة طيران اجلزيرة اليوم انها ستبدأ بتسيير رحالت 
دون توقف الى مدينة الالذقية السورية في 15 ديسمبر املقبل بواقع ثالث 

رحالت اسبوعيا ضمن توسيع نطاق شبكتها في سورية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بيتشلر في تصريح صحافي 

امس ان الرحالت الى الالذقية ستكون ايام السبت والثالثاء واخلميس.
واضاف ســـتيفان ان جـــدول الرحالت الى الالذقيـــة مت اختياره بدقة 
متناهية ووضع ليتيح للمســـافرين احلرية في اختيار ما يناســـبهم من 
اوقات لالستمتاع باحدى املدن الغنية بتاريخها الى جانب انها نقطة جذب 

سياحية مهمة على البحر املتوسط.
واشار الى انه بامكان املسافرين الى الالذقية االستفادة من قدرات الربط 
ضمن شبكة طيران اجلزيرة التي تضم وجهات اخرى في كل انحاء املنطقة 

مثل الدوحة ودبي والبحرين وأبوظبي وجدة وأصفهان.
وافاد ان تدشــــني وجهة الالذقية يأتي ضمن توســــيع شبكة طيران 
اجلزيرة اخيرا التي ضمت بعضا من اكثر املناطق طلبا من السواح عليها 
لقضاء العطالت الى جانب الرحلتني اليوميتني اجلديدتني الى ابوظبي. 
وقال ان جميع تذاكر الســــفر للرحــــالت دون توقف الى كل من الالذقية 
وحلب ودمشق ودير الزور او الى اي من الوجهات التي يبلغ عددها 21 

وجهة واملتوافرة على موقع الشركة االلكتروني.

شعار احلملة

»بيتك« يدعم جوائز الصحافيين للموضوعات 
االقتصادية المتميزة عن 2009

لالستفادة من أسباب وقوعها وانعكاساتها على االقتصادات

أعلن رئيس مسابقة بيت 
التمويل الكويتي الصحافية 
للتميز االقتصادي أمني السر 
العام جلمعية الصحافيني 
الكويتيـــة فيصل القناعي 
أن جلنة املسابقة بدأت في 
تلقي مشاركات الصحافيني 
التنافس على  الراغبني في 
القيمة  املاليـــة  اجلوائـــز 
التي رصدها بيت التمويل 
الكويتي تشجيعا وتقديرا 
للصحافيني االقتصاديني في 
الصحف واملجالت احمللية، 
وقـــال القناعـــي إن املوعد 

األخير لتلقي املشـــاركات هو يوم 15 يناير 
2010 عن املوضوعات املنشورة في عام 2009. 
وتنقسم موضوعات املسابقة ألربعة مجاالت 

وهي كالتالي:
1 ـ اخلبر الصحافي.

2 ـ التحقيق الصحافي.
3 ـ املقال والرأي

4 ـ التحليل.
وسيتم منح جوائز مالية للفائزين الثالثة 
األوائل في كل فرع من فروع املسابقة حسب 

التالي:
1 ـ الفائز األول 750 دينارا.

2 ـ الفائز الثاني 500 دينار.

الثالث 250  الفائـــز  ـ   3
دينارا.

باإلضافة إلى شهادة ودرع 
تذكاري حيث سيتم توزيع 
اجلوائز واإلعالن عن النتائج 
في احتفال خاص ســـيقام 

خالل شهر فبراير املقبل.
القناعي مببادرة  واشاد 
الكويتي  التمويـــل  بيـــت 
التـــي تدل علـــى تقديرهم 
وتشـــجيعهم للصحافـــة 
الكويتيـــة وإميان القائمني 
على »بيتك« بأهمية التواصل 
مع اإلعالم الكويتي والعاملني 
فيه وجتســـيد روح التعاون وتقدير الدور 
الكبير الذي يقوم بـــه الصحافيون خلدمة 
االقتصاد الكويتي واملؤسسات االقتصادية 
التي تشكل العمود الفقري لالقتصاد والتنمية 
في الكويـــت وفي مقدمتها بيـــت التمويل 

الكويتي.
وناشد القناعي الزمالء الصحافيني املشاركة 
في هذه املســـابقة لتأكيد دورهم وتفاعلهم 
في دعم االقتصاد الكويتي واظهار كفاءتهم 
ومقدرتهـــم املهنية من خـــالل املوضوعات 

املطروحة للمسابقة.
جدير بالذكر أنه يتم تســـليم املشاركات 

لسكرتارية جمعية الصحافيني الكويتية.

فيصل القناعي

تسعى لعقد شراكات مع أطراف أخرى بمنطقة الخليج

»جلوبل للخدمات« تدرس استحواذات بالشرق األوسط
محمود فاروق

كشف رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة 
جلوبل للخدمات اللوجستية مشاري الغزالي عن الفرص 
االستثمارية التي تدرسها الشركة حاليا من استحواذات 
وشـــراكات مع اطراف اخرى في منطقة الشرق االوسط 
اهمها فـــي اخلليج، خاصة العـــراق، الفتا الى ان هدف 
الشركة هو تغطية منطقة الشرق االوسط الكبير التي 

تضم العالم العربي وتركيا.
واســـتعرض الغزالي نشاط الشـــركة وأهميتها في 
خدمة املجتمع خالل الندوة التـــي عقدتها كلية العلوم 
االدارية أمس، فضال عن العمليات التطويرية التي أدخلتها 

الشركة مؤخرا في مخازنها املنتشرة في منطقة الشرق 
األوسط.

وأوضح أن الشركة جنحت في االستحواذ خالل اآلونة 
األخيرة على احدى الشركات العاملة في مجال املناولة 
والنقل والتخزين داخل املوانئ، وجار العمل على وضع 
خطة قصيرة االجل لتنمية اعمال وايرادات وارباح الشركة 
لتصبح النافذة التي تنطلق منها الشـــركة نحو العمل 

في قطاع املوانئ.
وحول قضية اعتماد نقاط التخزين واملســـتودعات 
احمللية في كل بلد من بلدان املنطقة، قال انها تتأثر بعوامل 
كثيـــرة، من بينها حجم الســـوق، والقوانني اجلمركية، 

وقوانني االستيراد والتصدير، وقيمة الضرائب، وحسبما 
أوضحه فإن وجود التعقيدات اجلمركية التي تؤدي إلى 
طول زمن نقل وتســـليم البضائع يفرض على املوزعني 
احلاجـــة إلى اعتماد نقاط تخزين محلية من أجل تلبية 
متطلبات عمالئهم من معيدي البيع احملليني. وأن تكون 
لديك كميـــات كبيرة من البضائع مخزنة في بلدان عدة 
من شأنه التأثير سلبا على فعالية العمل، لكن الشركة 
حتاول دائما احملافظة على أدنى حد ممكن من مثل هذه 
العمليات، مؤكدا أن حتقيق هذه املعادلة بشكل صحيح 
يتطلب من املوزعني خبرة كبيرة ومعرفة عميقة بطبيعة 

ومتطلبات األسواق.


