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وزير التجارة يفتتح معرض الصناعات الكويتية بأرض املعارض

افتتح معرض الصناعات الكويتية بأرض المعارض الدولية وتستمر عروضه حتى 30 مارس الجاري

الهارون: الكويت تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي القومي إلى 12% سنويًا خالل الفترة المقبلة

عاطف رمضان
التجارة والصناعة  أكد وزير 
احمد الهارون ان الكويت حتاول 
النه���وض بالقط���اع الصناعي 
املناس���ب خالل  الدور  وإعطاءه 
الفترة املقبلة، مشيرا إلى أن الدولة 
تستهدف رفع مس���اهمة القطاع 
الصناعي في الناجت احمللي القومي 
الى نحو 12% سنويا خالل السنوات 
املقبلة من خالل ضخ استثمارات 
تقدر ب�500 مليون دينار سنويا، 
خاص���ة في ظ���ل إق���رار اخلطة 
اخلمس���ية التي ستتيح للقطاع 

فرصا اكبر للنمو واالرتقاء.
وأضاف الهارون في تصريحه 
للصحافي���ن على هامش افتتاح 
معرض الصناعات الكويتية أمس 
أن التوصل الى هذا املستوى يعد 
حتديا كبيرا أمام املعنين بالقطاع 
وتطوي���ره، الفتا إلى أن الكويت 
لديها طاقة تصديريه في العديد 
من الس���لع واملنتج���ات احمللية 
للمنافسة في األسواق اإلقليمية 
والعاملية من خالل استخدام احدث 
الوسائل التكنولوجية في القطاع 
الصناعي واالستفادة من خبرات 

الدول املجاورة في هذا املجال.
ومعرض الصناعات الكويتية 
تقيمه وتنظمه ش���ركة معرض 
الكويت الدولي برعاية رس���مية 
العامة للصناعة  الهيئة  من قبل 
ومشاركة 63 مش���اركا وتستمر 
عروضه حتى 30 مارس اجلاري. 

هذا العام اال انه يحظى باهتمام 
كبير من قبل الوزارة والشركات 

املشاركة فضال عن الزوار.
اله���ارون عن فخره  وأعرب 
بافتتاح املعرض خاصة انه اول 
معرض صناعي يقوم بافتتاحه 

منذ توليه احلقيبة الوزارية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة معرض الكويت الدولي 
عبدالرحمن النصار ان الش���ركة 
العدد من  تفتخر باحتضان هذا 
الش���ركات الوطنية التي جاءت 
انتاجها في  لتس���تعرض جديد 
اكبر تظاهرة صناعية بالكويت 
لدعم املنتج الوطني، مشيرا إلى 
ان الشركة تنظر الى املعرض على 
أساس انه عمل وطني يستهدف 
النه���وض بالصناع���ة الوطنية 
في ظل اهتم���ام الدولة بالقطاع 

الصناعي.
وقد حض���ر افتتاح املعرض 
حش���د م���ن مس���ؤولي القطاع 
الصناعي ف���ي الكويت يتقدمهم 
مدير عام الهيئة العامة للصناعة 
د.علي املضف ونائب املدير العام 
لشؤون الصادرات الصناعية صقر 
العنزي ونائب املدير العام لشؤون 
املواصفات واخلدمات الصناعية 
فهاد املطيري، كذلك مديرة ادارة 
التسويق والعالقات العامة بشركة 
معرض الكويت الدولي باس���مه 
الدهي���م ومدير املع���رض عماد 

الهارون.

وعن معرض الصناعات الكويتية 
قال الهارون انه يضم العديد من 
املنتج���ات والصناعات الوطنية 
املتط���ورة والتي تع���د مفخرة 
للكوي���ت والقط���اع الصناع���ي 
حتت س���قف واحد يتنافس فيه 
العارضون لتقدمي أفضل ما لديهم 
م���ن املنتجات والس���لع محلية 
الصن���ع، كما أن املعرض يعكس 
التكنولوجي في  التط���ور  مدى 
القطاع الصناعي الكويتي وقدرته 
على املنافس���ة العاملية من خالل 
اجلودة املتوافرة في املنتج احمللي 
فضال عن التقدم التقني املتبع في 

الصناعات الكويتية.
وأشار الهارون إلى ان الكويت 
اعلنت في اكثر من مناس���بة ان 
الثاني  الرديف  بات���ت  الصناعة 
للدخل القومي في البالد وتعول 
عليه الكثير م���ن االمال لتنويع 
مصادر الدخل القومي واخلروج 
من نفق االقتصاد احادي الدخل 
وهو االمر الذي تخطو اليه بجدية 
كل ال���دول النفطية حتى تخرج 
من تبعات س���يطرة النفط على 
اقتصاداتها وجتنب الهزات التي 
تلعب بأسعار النفط في االسواق 
العاملية احيانا كثيرة، موضحا ان 

العامة  الهيئة  الوزارة من خالل 
للصناعة حت���رص كل احلرص 
على دعم الصناعات الوطنية في 
احملافل الدولية واحمللية وتشجعها 
معنويا وماديا على املشاركة في 
املعارض واس���تعراض سلعها 
للمس���اهمة في الترويج للمنتج 
الوطني والتغلب على محدودية 
السوق احمللي وعدم قدرته على 
استيعاب مراحل توسع الصناعات 

املقام فيها.
وأوض���ح ان املع���رض يعد 
العارضن وعلى  امام  متنفس���ا 
الرغم من قلة الشركات املشاركة 

)كرم دياب(

خالل إعالن الفائزين في سحب »سيمنس جيجاست«

مرحبا:الحصة السوقية لـ »سعود البابطين« 
لم تتأثر باألزمة ولدينا منتجات بأسعار تنافسية

أحمد مرحبا وقصي حديفي وعبدالعزيز أشكناني متوسطني موظفي الشركة

)أحمد باكير(أحمد مرحبا وعبدالعزيز أشكناني في جانب من عملية السحب

أحمد محمد
أكد املدير العام لشركة سعود 
البابطن لألجهزة االلكترونية 
ان  والكهربائية احم���د مرحبا 
احلصة الس���وقية لم تنخفض 
ج���راء تداعيات األزم���ة املالية 
العاملية. وقال ان الشركة لديها 
منتج���ات متنوعة وبأس���عار 
تنافسية، وهو األمر الذي عزز 
موقفها من األزمة املالية العاملية. 
جاء ذلك امس خالل حفل توزيع 
اجلوائز على العرض اخلاص 
بتلفونات »سيمنس جيجاست« 
بحضور ممث���ل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني. 
وعق���ب اإلعالن ع���ن الفائزين 
بالسحب، قال: »ان الشركة تسعى 
دائما ال���ى التوصل مع العمالء 
وتشجيعهم على اقتناء أجهزة 
سيمنس جيجاس���ت األملانية 
الصنع التي متتاز بكفالة دولية، 
باإلضافة الى أسعارها التنافسية، 
وكذلك ضمها العديد من املميزات 
التقني���ة والتكنولوجية في آن 
واحد«. هذا وقد مت اإلعالن عن 
10 فائزين بجوائز منها شاشات 
بالزما ال� س���ي دي مقاس���ات 
مختلفة القتنائهم أجهزة تلفونات 
»س���يمنس جيجاس���ت« وهم: 
س���مير ماضي، خالد عيسوي، 
اسامة خليل، امير عبدالعزيز، 
عبداهلل علي، هائفة ابوحمدان، 
العبيد،  ممدوح السعيد، سعد 

محمد علي.

هيبة بازيد

برنامج إعادة هيكلة
م »بوبيان«  القوى العاملة يكرِّ

كرم برنام��ج إعادة هيكلة القوى العاملة واجله��از التنفيذي للدولة بنك 
بوبيان على دوره البناء في مش��روع التدريب والتعليم عن بعد الذي نظمه 
مؤخرا بالتعاون مع شركة LEARN DIRECT البريطانية وذلك في حفل خاص 
أقامه البرنامج بحضور األمني العام املساعد بالبرنامج محمد االنبعي ومدير 
عام مجموعة املوارد البشرية في البنك عادل احلماد ورئيس فريق مشروع 
التدريب عن بعد خلود الشهاب ومدير العالقات العامة واإلعالم في البرنامج 

عبدالعزيز القصار.
وبهذه املناسبة قالت خلود الشهاب ان بنك بوبيان من خالل تبنيه للمشروع 
ومس��اندته له اثبت ان القطاع اخلاص الكويت��ي خاصة القطاع املصرفي ال 
يتوانى في تقدمي كل الدعم ملثل هذه املش��روعات التي تهم الشباب الكويتي. 
وش��كرت الش��هاب البنك على اجلهود التي يبذلها في س��بيل دعم العمالة 
الوطني��ة وتوفي��ر كل البرامج التدريبية التي تزيد م��ن خبراتهم إلى جانب 

توفيره ملختلف الفرص الوظيفية.
يذكر ان بنك بوبيان حريص على املشاركة في البرامج واخلطط التي يعمل 
برنامج إعادة الهيكلة على تنظيمها ومبا يحقق األهداف املرجوة منها خاصة 

تلك التي تتعلق بدعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.
ويعتبر مش��روع التدريب والتعليم عن بعد من املشروعات التي ينفذها 
برنامج إعادة الهيكلة حيث يتضمن املش��روع أكثر من 600 دورة مت اختيار 
13 دورة منه��ا تنوعت ما بني قيم العم��ل وإدارة الوقت والعمل مع اآلخرين 

وعالقات العمل والتطوير الذاتي وغيرها.

محمد االنبعي مكرما بنك بوبيان

عمر راشد 
قالت شركة االحتاد العقارية ان الشركة بصدد التوسع في بعض 
املشاريع العقارية والسعي لتأجير مجمعاتها السكنية بنسبة إشغال 
عالية في املرحلة املقبلة من خالل خطة تسويق ذات كفاءة عالية. 
وقد أقرت عمومية الشركة، أمس، توزيع أرباح نقدية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 بنسبة 7% من القيمة االسمية 
للس���هم وإعادة انتخاب مجلس إدارتها لثالث س���نوات مقبلة، كما 

جددت تفويض مجلس اإلدارة بشراء أسهم الشركة مبا ال يتجاوز 
10% من عدد أسهمها.

وأش���ار التقرير السنوي للش���ركة الى أن ربحية السهم للعام 
املاضي بلغت 6.87 فلوس مقارنة مع خس���ارة 13.37 فلس���ا للعام 
2008، حيث بلغ صافي ربح الش���ركة خالل عام 2009 مبلغ 1.276 
مليون دينار مقارنة مع خسارة 2.486 مليون في 2008 أي بزيادة 
نسبتها 151.4%، موضحا أن التزامات الشركة حتى نهاية 2009 تقدر 

بنحو 474.6 ألف دينار، حيث ال تضمن تلك االلتزامات أي تسهيالت 
بنكية أو قروض وان الشركة تعتمد في أعمالها على التمويل الذاتي 

من إيراداتها التشغيلية.
وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 2.293 مليون دينار منها إيرادات 
تشغيلية بقيمة 2.273 مليون دينار بزيادة قدرها 111.9 ألف دينار 
ما يع���ادل 5.1 % مقارنة بإجمالي إيرادات عام 2008 والبالغة 2.181 

مليون دينار.

»االتحاد العقارية« تتجه للتوسع في مشاريعها العقارية وتأجير مجمعاتها السكنية 

انضمت »ع���رب ليمتد ج���روب« الى 
مجموعة الشركات الراعية ملعرض العطور 
وأدوات التجميل الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي على ارض املعارض 
الدولية مبش���رف خالل الفترة من 3/24 
الى 2010/4/3. وبهذه املناس���بة قال مدير 
عام الشركة هيبة أحمد بازيد ان اعتادت 
على املشاركة باملعرض باعتباره التظاهرة 
العطور ومستحضرات  الكبرى في عالم 
التجميل التي تش���هدها س���نويا الكويت 
ومنطقة اخلليج بش���كل عام، مشيرا الى 
أهمية التواصل مع زبائن وعمالء الشركة في 
مثل هذه التجمعات التي تضم حتت سقف 

واحد كل الشركات العاملة في القطاع حيث 
يتيح اللقاء املباشر مع العمالء رصد ردود 
فعلهم جتاه منتجات الشركة وحجم تقبلهم 
لها ومالحظاته���م عليها واجتاه رغباتهم 

واحتياجاتهم.
وأش���ار الى ان »عرب ليمتد جروب« 
شركة تعنى باحتياجات اإلنسان ملساعدته 
على مواجهة تغييرات الزمن وآثاره على 
وجهه وبشرته ومساعدته على استعادة 
نضارته وشبابه اللذين تأثرا كثيرا بعوامل 
الطقس القاسية وظروف احلياة الصعبة، 
حيث يعكف خبراء التجميل املتخصصون 
على استنباط املستحضرات الطبية القادرة 

على ازالة التجاعيد التي تظهر على وجه 
وجسم االنس���ان مع مرور السنن وكذا 
تخلصه من بع���ض الظواهر واألعراض 

الضارة التي تظهر عليه.
وحول منتجات الشركة قال بازيد ان 
املنتجات التي يروجون لها ويطرحونها 
في الس���وق احمللي تتميز بجودة عالية 
وهي تعتبر مستحضرات طبية وجتميلية 
ينصح بها األطباء املتخصصون لتحقيق 
النتائج ودرج���ات األمان للعمالء،  أعلى 
حي���ث حققت تلك املس���تحضرات تقدما 
ملحوظا وقفزة نوعي���ة هائلة من حيث 

النتائج املرجوة.

الخرافي: كثرة التحديات طردت»عرب ليمتد جروب« تعلن رعايتها لمعرض العطور وأدوات التجميل
 الصناعيين إلى الدول المجاورة

عمومية »اتحاد الصناعات« وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

)سعود سالم(حسني اخلرافي وخالد املضف في جانب من اجلمعية العمومية

أحمد يوسف
دعا رئيس احتاد الصناعات 
الكويتي���ة حس���ن اخلراف���ي 
الصناعين إلى توصيل رسالة 
لنواب مجلس األمة بأهمية دور 
الصناعة في تنمية البالد، مشيرا 
إل���ى ان الصناعة متر مبرحلة 
جمود، وذلك بعد إيقاف عمليات 
التوس���عة في املصانع مبيناء 
عب���داهلل حتت ش���عار حماية 
املالية  اللجنة  ان  البيئة. وقال 
مبجلس األمة قد وافقت مؤخرا 
على قانون اخلصخصة لفتح 
آفاق التنمية في البالد في الوقت 
الذي يشهد فيه القطاع الصناعي 

حصارا.
ج���اء ذل���ك اول م���ن أمس 
التي  العمومية  خالل اجلمعية 
عقدها االحتاد، مؤكدا على كثرة 
التحديات التي تطارد الصناعين 
والتي أدت إلى هجرتهم خارج 
البالد إلى الدول املجاورة وفي 
مقدمتها السعودية حيث وجدوا 
ترحيب���ا بأصح���اب املبادرات 
الصناعية وهو امر محزن للغاية 
ولهذا البد ان تعمل احلكومة على 
تنمية القطاع الصناعي من خالل 
وضع إس���تراتيجية ثابتة يتم 
تنفيذها سواء ذهب الوزير او 
استمر وذلك ألن الهيئة العامة 
للصناع���ة فقط لن تس���تطيع 
فعل الكثير، وذلك ألنها مرتبطة 
بجهات أخرى تتحكم في قرارات 
مثل البلدية والبيئة والكهرباء 
وغيرها. وأضاف أن أزمة مصانع 
أم الهيمان تصاعدت بسبب زيادة 
جرعة التأثير السياسية مما أدى 
إلى إغالق املصانع ما بن 3 إلى 7 
أيام وعادت املصانع للعمل بعد 
موافقتها على تنفيذ اشتراطات 

الهيئ���ة العامة للبيئ���ة، الفتا 
إلى ان االحتاد يسعى إلصالح 
الثغرات التي يس���عى البعض 
إلى استغاللها من خالل التركيز 
على الصناعات صديقة البيئة. 
ولفت إلى ان مصانع أم الهيمان 
ل���م تعط الفرص���ة ولو دقيقة 
واحدة للدفاع عن نفس���ها ومت 
إغالقها بشكل مأساوي وإنذار 14 
مصنعا، ولذا سعينا في االحتاد 
إليضاح الصورة لوضع النقاط 
على احلروف خاصة في مجلس 
األمة إلنهاء هذه اإلشكالية ولكن 
اجلرعة السياسية كانت كبيرة 
وضاغطة على القطاع الصناعي 
األمر الذي أص���اب الصناعين 
بخيبة أمل. وأشار إلى إن خطة 
التنمية التي مت اقرارها لم تذكر 
شيئا عن القطاع الصناعي ومرت 
عليه مرور الكرام موضحا انه 
في الوقت الذي يتم فيه إغالق 
املصانع قامت احلكومة بإعطاء 
الزراعين تعويضا عن الصقيع 

يقدر ب� 4 مالين دينار. 
م���ن جانبه قال امن الس���ر 
املساعد باالحتاد خالد املضف 
ان موقف احتاد الصناعات واضح 
من البداية بأنن���ا ال ندافع عن 
املصان���ع املخالف���ة او امللوثة 
للبيئ���ة وكذلك الت���ي ترفض 
االلتزام باالش���تراطات البيئية 
الفتا إلى ان االحتاد ألزم املصانع 
من قبل بااللتزام بتنفيذ الصرف 
الصناع���ي ومت تعديل أوضاع 
املصانع ولهذا عندما تصاعدت 
الهيمان وجدنا  ام  أزمة مصنع 
عدم عدالة بالتشدد مع القطاع 
اخلاص وإعطاء مهلة خمس���ة 
أعوام للقطاع النفطي احلكومي، 
وذل���ك ألن القطاع اخلاص كان 

احللقة األضعف بكل املقاييس 
حيث حتول األم���ر إلى مزايدة 
سياس���ية لألسف على حساب 
الصناعين.  وأشار املضف إلى ان 
هناك إشكالية جديدة طفت على 
الس���طح مؤخرا وهي موضوع 
»الفوم« والذي صدر قرار مبنعه 
لسوء استخدامه وقد بادر مصنع 
الشرهان الذي ينتجه في الكويت 
إلى إيقاف إنتاجه ملدة 6 شهور 
حلن وضع الضوابط اخلاصة 
به وهذا قرار خاطئ ألنه ال يجوز 
منع إنتاج منتج لسوء استخدامه 
ألنه سيؤدي إليقاف خط انتاج 
تكلف الكثير وحتول األمر الى 
قطع أرزاق. ه���ذا، وقد وافقت 
اجلمعية العمومية لالحتاد على 
توصيات مجلس االدارة وجميع 
بنود جدول االعمال منها: أوال: 
فتح باب التصنيف للش���ركات 
النفطية املوردة للقيام بأعمال 
صناعي���ة باإلضافة إلى توريد 
ذلك أسوة مبا يتم مع شركات 

املقاوالت.
الش���ركات  إدراج  ثاني���ا: 
املصنعة لدى اجلهات احلكومية 
العتمادها مبا يساهم بدخولها 
في املشروعات التنموية املقرر 

تنفيذها.
ثالث���ا: تش���كيل جلنة من 
الصناعي���ن ملواجهة مش���اكل 
الصناعات النفطية في الكويت. 
وقال اخلرافي في رد على االقتراح 
بأن االحتاد لديه جلان جتتمع 
بصفة دائمة منها جلان الشكاوى 
ودعم املنتج الوطني الفتا إلى إن 
االحتاد سوف يتابع ذلك ولكن 
يجب على الصناعين مساندة 
االحتاد عبر الضغط على نواب 

مجلس األمة.

أعلن���ت مدير عام ش���ركة 
كويت إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعاد الهارون عن 
بدء أنشطة معرض عالم العقار 
السابع حتت ش���عار »أفضل 
استثمار«، وذلك يوم 28 مارس 
اجلاري حيث تنظمه الشركة في 
قاعة الشيخة سلوى الصباح 
بفندق املارينا، ومتتد أنشطة 
املعرض حتى 31 مارس اجلاري، 
وسط مشاركة مميزة لكبرى 
الشركات العقارية واالستثمارية 
الدولية، التي تتيح امام جميع 
شرائح املستثمرين العقارين أو 

الراغبن في شراء أي نوع من الوحدات العقارية 
فرصا لشراء أراضي سكنية أو استثمارية او 
صفقات عقارية ويعتبر معرض عالم العقار 
الع���رض املتكامل ألفضل اس���تثمار وفرصة 
ال تعوض. وأكدت اله���ارون أن األزمة املالية 
العاملي���ة بدأت في ال���زوال، متوقعة انتعاش 
العقار خالل الفترة املقبلة، مؤكدة »أن العقار 

ميرض ال ميوت«.
وأوضحت الهارون أنه لذلك حرصت الشركة 
على إقامة معرض عالم العقار السابع والذي 
يأتي في ظل تنوع الع���روض العقارية لدى 
املشاركن وتطويرهم ملنتجات مختلفة تتناسب 
مع الطلب املتنامي على مختلف أنواع الوحدات 
العقارية سواء في الكويت واخلليج والشرق 
األوسط أو في جميع أنحاء العالم، وإن الزائر 
للمعرض سيجد كل ما يلبي حاجته ورغبته من 
خالل املشاريع املتنوعة لدى الشركات املشاركة 

في أنشطة معرض عالم العقار السابع.
ولفتت إلى أن إدارة الش���ركة أصرت على 
العارضن  استقطاب ش���ريحة واس���عة من 
احمللي���ن واإلقليمين العقارين، وذلك بهدف 

توفير التشكيلة األوسع 
من حي���ث النوعية في 
املنتجات واخلدمات التي 
يقدمها العارضون الذين 
الس���نوات  دأبوا خالل 
املاضية على استشعار 
حاجة اجلمهور والسوق، 
وقاموا ببن���اء تركيبة 
املنتج���ات واخلدم���ات 
التي تتناس���ب مع تلك 
االحتياج���ات، انطالقا 
من ذل���ك يأتي معرض 
عالم العقار حتت شعار 
»أفضل استثمار« بحيث 
يرمي إل���ى توفير فرص مميزة جلمهور رواد 
املع���رض الباحث���ن عن فرص اس���تثمارية 
عقارية وعن أي ن���وع من الوحدات العقارية 
الس���تخدامهم اخلاص أو أي خدمات لتطوير 
عقاراتهم أو تطوير طريق���ة إدارتها. اجلدير 
ذكره أن الرعاة الرسمين للمعرض هم »بيت 
التمويل الكويتي والشركة األهلية لالستثمار 
وباز للنظم العقارية احلديثة«. كما أن الرعاة هم 
»شركة متويل اإلسكان وشركة الوفاء العربية 
العقارية ومشاعر خلدمات احلج والعمرة والبنك 
العقاري الكويتي«. كما ان املشاركن في املعرض 
هم »ايف���ا للفنادق واملنتجعات وراية جروب 
العقارية ودار الكوثر العقارية وش���ركة دار 
اخلليج العقارية وشركة احلياة العقارية وشركة 
الزاجل الدولية لالتصاالت وشركة سناسكو 
لالس���تثمار والتطوير العقارية ويوني هوب 
العقارية وأجوان اخلليج العقارية ودار املنامة 
العقارية وشركة ميديا رويال ستيج ومجموعة 
آرام العقارية ودرة البحرين العقارية وشركة 
ماجيك العقارية ومؤسسة العيدي للخدمات 

العقارية ومجموعة املارينا العقارية«.

أكدت أن العقار مقبل على انتعاش خالل الفترة المقبلة 

سعاد الهارون: بدء أنشطة معرض 
عالم العقار السابع 28 مارس الجاري 

سعاد الهارون 


