
االحد 1 نوفمبر 2009   35اقتصاد
»الوطني« و»زين« و»بيتك« و»أجيليتي« و»الصناعات« و»بنك الخليج«

تحت شعار »إلى نهضة جديدة« وفي إطار اهتمامه بالخريجين الجدد تلغي رسوم التجوال الدولي وتمّكن مستخدميها من السداد بأسعار محلية

1390 مليون دينار خسائر سوقية لـ 6 شركات
تمثل نحو 50.3% من إجمالي خسائر البورصة في أكتوبر

STCهدية الحجاج« شريحة واحدة تجمع خدمة فاليو و« :»VIVA«

خصومات 10% لعمالء »برقان« من »تشووي غووي«
ضمن مجموعة الشراكات والعالقات التي بناها

العلي: مجموعة الخليج تطلق
 معرض »سبورتي األول«

 في الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر المقبل

في ازدياد وتصاعد على الرغم 
المالية  آثار األزمة  من وجود 
التي مازالت تضرب الشركات 
وأثاره����ا واضح����ة ولم تنته 
بعد بشكل كامل كما كان يظن 
الجميع ومع ذلك تجد شركات 
المعارض والمؤتمرات الكويتية 
تعمل بنفس المس����توى الذي 
كانت عليه قب����ل األزمة وهذا 
راجع إلى تمتع تلك الشركات 
بخبرات واس����عة ولها امتداد 
العربي  المستوى  واسع على 
حيث يمثل قط����اع المعارض 
والمؤتمرات في الكويت رافدا 

اقتصاديا قويا.
وأضاف ان المعرض يقام 
ألول مرة باالشتراك مع شركة 
جايتكس للمعارض التي وقعت 
اتفاقية تحالفيه معنا تهدف 
إلى التعاون واالرتقاء في إقامة 
المعارض الهادفة التي تنمي 
االقتصاد وتفتح أفاقا جديدة 
نستطيع من خاللها تنشيط 
عمليات الشراء والبيع، مبينا 
الفترة  ف����ي  المجموع����ة  ان 
األخي����رة قد قام����ت بتنظيم 
مؤتمرا دوليا عن التس����ويق 
الماضي  الشهر  البحرين  في 
لعميد التسويق د.فيلب كوتلر 
وكانت تهدف من وراء ذلك إلى 
مساعدة الشركات تسويقيا 
على كيفية التغلب على األزمة 

المالية.

أعلن����ت مجموعة الخليج 
للمعارض عن إطالق معرض 
س����بورتي األول ف����ي الفترة 
مابين 23 و26 ديسمبر المقبل 
تحت رعاية الشيخ طالل فهد 

األحمد الصباح.
المناس����بة، صرح  وبهذه 
المدير العام لمجموعة الخليج 
العلى بأن  للمعارض قي����س 
المعرض يعتبر األول من نوعه 
واألول الذي تقيمه المجموعة 
ويقام في الكويت حيث يشمل 
الرياضة بجميع مجاالتها ويهتم 
بجميع المستلزمات الرياضية 
التي تجعل اإلنسان يعيش في 
صحة جيدة وممتازة تعود علية 

بالفوائد الصحية الكثيرة.  وأكد 
أن قطاع المعارض يشهد تطورا 
المقبلة فهو  المرحلة  يناسب 

أعلن بن���ك برقان، ع���ن تقدمي 
ع���روض وخصوم���ات حصري���ة 
وعديدة م���ن »تش���ووي غووي« 
للحلويات وذلك جلميع عمالء البنك 
بهدف االس���تمتاع بألذ اختيار لهم 
، حيث ميك���ن جلميع عمالء البنك 
احلصول على خصم قدره 10% على 
مشترياتهم، أو احلصول على خصم 
15% على مشترياتهم التي تتم عن 
طريق بطاقاتهم االئتمانية اخلاصة 
ببنك برقان وتزيد قيمة مشترياتهم 
على 20 دينارا. وبهذه املناسبة قال 
رئيس مدي���ري مجموعة اخلدمات 
املصرفية لألفراد ساميون كليمنتس 
»تأتي هذه الشراكة ضمن مجموعة 
الش���راكات والعالق���ات التي بناها 
بنك برقان وقدمها لعمالئه، مضيفا 
انه ميكن جلميع عمالء بنك برقان 
االستفادة واالستمتاع بهذه العروض 
واخلصومات احلصرية واخلدمات 
املتنوعة التي يقدمها لهم كما نتطلع 

إلى تقدمي املزيد من العروض املختلفة 
من عدة جهات كقيمة مضافة لرصيد 
عالقتنا بعمالئنا«.  وتعتبر تشووي 
غ���ووي من الش���ركات الرائدة في 
تقدمي احللويات الطازجة والفاخرة 
وتوصيلها للزبائن أينما كانوا، األمر 
الذي عزز صورة الشركة ونوعية 
زبائنها وصارت رم���زا للمنتجات 

الرفيعة اجلودة والزبائن الرفيعي 
املستوى. وال تقوم تشووي غووي 
بتحضي���ر وإع���داد منتجاتها كأي 
مخبز أو متجر آخر، بل إنها تطور 
منتجاتها وحلوياتها بشكل مدروس 
لتلبي جميع األذواق ولتوفر أطباقا 
صحية تتناسب مع جميع األذواق 

دون استثناء.

أعلنت شركة VIVA عن طرحها إحدى 
باقاتها المتميزة والحصرية، التي تمكن 
حجاج بيت اهلل الحرام أو المغادرين إلى 
 STC الس����عودية من الحصول على خط

محلي عند شرائهم خط VIVA فاليو.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي 
لشركة VIVA م.نجيب العوضي ان الخدمة 
الجديدة هي هدية VIVA لحجاج بيت اهلل 
الحرام، بهدف تأمين الراحة لهم خالل أداء 
الفريضة، حيث انه بمجرد الوصول إلى 
السعودية، باستطاعة الحاصلين على 
خدمة VIVA فاليو التمتع باستخدام خط 
STC محلي في شريحة واحدة وجهاز 
نقال واحد. مع إجراء المكالمات المحلية 
في المملكة العربية السعودية وتسديد 

إلى جانب استقبال  المحلية،  الرسوم 
المكالمات مجانا حال انتهاء الرصيد.

وبين أن الخدمة تأتي في إطار دعم 
 VIVA التواصل والتنسيق بين شركتي
وSTC والتعاون بينهما لتقديم الخدمات 
الحصرية واألفضل على المس���تويين 
المحلي والدولي. وكل ذلك بهدف تسهيل 
التواص���ل بين حج���اج البيت الحرام 

وأهاليهم وأحبائهم.
وأوضح أن من أهم مميزات الخدمة 
تمكين المس���افر من معرف���ة رقمه ال�  
STCالمحلي قبل س���فره إلى األراضي 
الس���عودية، حت���ى يس���تطيع األهل 
واألصدقاء االتصال به واالطمئنان على 

سالمته فور وصوله.

بالمزايا األخرى ذكر  وفيما يتعلق 
العوضي أنه بإم���كان الحاصلين على 
خدمة VIVA فاليو للدفع المسبق استخدام 
الخط عند العودة إلى الكويت كأي خط 

ذي مزايا متعددة.
 STC مع إضافة الرصي���د إلى رقم 
محلي وإمكانية استخدامه عند السفر إلى 
المملكة العربية السعودية في أي وقت 
آخر. الجدير بالذكر أنه لدى شراء خط 
الدفع المسبق بمبلغ وقدره 9 دنانير، 
يحصل العميل عل���ى رصيد مماثل ب� 
9 دنانير مع خط STC محلي مش���غل 
مس���بقا وبرصيد 5 رياالت، ويسري 
العرض من 1 نوفمبر ويس���تمر حتى 

20 يناير 2010.

»الوطني« يرعى المؤتمر السنوي لطلبة الكويت
أكد بنك الكويت الوطني دعمه للطلبة الكويتيني 
ولكل ما يهدف إلى خدمة طلبتنا الدارسني باخلارج 
من خالل دعمه للمؤمتر السنوي السادس والعشرين 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات املتحدة 
األميركية الذي سيعقد في كاليفورنيا خالل الفترة من 
26 إلى 29 اجلاري حتت شعار »إلى نهضة جديدة« 
برعاية كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، ومشاركة نخبة من الشخصيات السياسية 
واالقتصادية والرياضية والفنية. وتأتي رعاية الوطني 
ومشاركته في هذا املؤمتر في إطار االهتمام الذي يوليه 
الوطني لدعم املسيرة التعليمية في البالد عبر الرعاية 
واملشاركة الفعالة في كل األنشطة الطالبية املختلفة 
داخل الكويت وفي املغتربات، حيث يواصل أبناؤنا 
حتصيلهم العلمي واألكادميي. وأكد الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني � الكويت عصام جاسم الصقر 

حرص البنك على رعاية مثل هذه االنشطة املهمة مبا 
متثله من دعم معنوي ونفسي لطلبتنا الدارسني في 
اخلارج بعيدا عن أرض الوطن. وأضاف الصقر أنه 
قد كان واحدا من هؤالء الطلبة في املاضي ويش����عر 
مبا يشعرون به ومبدى احلاجة الى أن يشعروا بقرب 
الوطن منهم. وأوضح الصقر الذي يحل ضيف شرف 
على املؤمتر أن رعاية الوطني للمؤمترات السنوية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا على مدى 
الس����نوات العديدة املاضية أصبح����ت من العالمات 
والبنود املميزة على أجندة أنشطة الدعم والرعاية التي 
تشكل محورا رئيسيا ضمن سياسة البنك اخلاصة 
مبسؤوليته االجتماعية، مضيفا أن حرص الوطني 
على تقدمي رعايته ملختلف األنشطة الطالبية تنطلق 
من إميانه بضرورة املساهمة في تفعيل وتطوير أداء 

مختلف املؤسسات املدنية في املجتمع.

هشام أبوشادي
على الرغم من ضخامة اخلسائر السوقية التي تكبدتها 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية في شهر 
اكتوب����ر املاضي والتي بلغت 2 ملي����ار و759 مليون دينار 
اال ان ما نسبته 50.3% من اجمالي هذه اخلسائر والبالغة 
نحو 1390 مليون دينار من نصيب 6 شركات، ما يعني ان 
اخلسائر السوقية لنحو 197 شركة بلغت مليارا و369 مليون 
دينار في ش����هر أكتوبر، لتصل القيمة السوقية االجمالية 
للسوق الى 33 مليارا و133 مليون دينار. والشركات الست 

هي: البنك الوطني، زين، التمويل الكويتي، أجيليتي، بنك 
اخلليج، مجموعة الصناعات الوطنية. وجاء في دراس����ة 
اعدتها »األنباء« ان القيمة السوقية للشركات الست حتى 
نهاية أكتوبر املاضي تقدر بنحو 13 مليارا و793 مليون دينار 
والتي متثل نحو 41.6% من اجمالي القيمة السوقية للشركات 
املدرجة في البورصة. فقد انخفضت القيمة السوقية للبنك 
الوطني في شهر اكتوبر مبقدار 237.8 مليون دينار لتصل 
الى 3 مليارات و567 ملي����ون دينار، كما انخفضت القيمة 
السوقية ملجموعة زين مبقدار 598.5 مليون دينار لتصل 

ال����ى اربعة مليارات و959 ملي����ون دينار، كذلك انخفضت 
القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي مبقدار 276.6 مليون 
دينار لتصل الى 2 مليار و766 مليون دينار، كما انخفضت 
القيمة السوقية لشركة اجيليتي مبقدار 104.6 ماليني دينار 
لتصل الى مليار و213.3 مليون دينار، كذلك انخفضت القيمة 
السوقية لبنك اخلليج مبقدار 62.6 مليون دينار لتصل الى 
802.2 مليون دينار، كما انخفضت القيمة السوقية ملجموعة 
الصناع����ات الوطنية مبقدار 110 مالي����ني دينار لتصل الى 

485.6 مليون دينار.

13.7 مليـار دينـار القيمـة السـوقية للشـركات السـت تعـادل 41.6% مـن إجمالـي القيمة

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي شيخة البحر في صورة جماعية مع طلبة الكويت في أميركا

م.جنيب العوضي 

قيس العلي

تشووي غووي ساميون كليمنتس


