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نبيل بن سالمة

علي البغلي

فؤاد الشهاب

عامر التميمي

دينا العتيبي

عدنان احلداد

النصار متبادال العقود مع ممثلي الشركة العمانية

»رؤيتي« تطلق حملتها التسويقية 
لمعرض »أنا أحب الصيف«

»مجموعة الراية« تنظم ملتقى 
النخبة االقتصادي األول 19 أبريل

ارتفاع وحدات صندوق
 »نور اإلسالمي« بـ %7.11

دشنت شركة رؤيتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات انشطتها 
بإطالق اول معارضها الشبابية 
في السوق احمللي حتت عنوان 
»انا احب الصيف« الذي سيقام 
خالل الفترة م���ن 28 الى 29 
من شهر مايو املقبل في مركز 
التجارية  املؤمترات باملنطقة 

احلرة.
وف���ي تصريح له���ا بهذه 
املناسبة، قالت املديرة العامة 
للشركة هنادي العضيب ان 
»رؤيتي« هي احدى الشركات 
الكويتية احلديثة العهد وتضم 
حت���ت لوائه���ا مجموعة من 
الش���ابة  الكويتية  الكفاءات 
املتميزة في مجال املعارض 
التي  واملش���اريع الصغيرة 
تهدف ال���ى االرتقاء بقدرات 
الواعد  الكويت���ي  الش���باب 
وتسليط الضوء على املهارات 

الشبابية املميزة.
وقالت العضيب انه حتت 
ش���عار »الش���باب هم نواة 
االقتصاد«، مت انشاء شركة 
رؤيت���ي من نخبة ش���بابية 
حمل���ت على عاتقه���ا تنمية 
املشاريع الصغيرة واالرتقاء 
الواعدة والوصول  بالكوادر 
بها الى اعلى مستويات الكفاءة 
والتميز والعمل على اندماجها 
بسوق العمل من خالل رؤيتها 

االقتصادية املستقبلية.
ولفت���ت العضيب الى ان 
املعرض قد استقطب لرعايته 
مجموعة من الشركات احمللية 

أعلن����ت ش����ركة مجموعة 
الراي����ة ع����ن تنظيمها مللتقى 
النخبة االقتصادي األول في 
19 ابريل اجل����اري، بالتعاون 
مع شركة دار األمانة، ويسعى 
امللتقى إلى تسليط الضوء على 
املعوقات اإلدارية واملالية التي 
تواجه الشركات واملؤسسات 
االقتصادية واملالية في الوقت 
النمو  احلالي، وكشف أسرار 
واخلروج بعدة نظريات قابلة 

للتنفيذ على ارض الواقع.
وبه����ذه املناس����بة، صرح 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة مجموعة الراية 
عدنان احلداد بأن امللتقى سوف 
يتناول جميع املش����اكل التي 
تواجه املؤسسات والشركات 
االقتصادية واملالية بنوع من 
التحليل والدراسة من خالل 
التي  اجللس����ات واملناقشات 
س����وف تتم ومن خالل ورش 
العمل املختلفة التي ستنطلق 
حتت اسم »اجعل األمور أسهل 
ما يكون« والتي ستركز على 
كيفية حتسني وتطوير األداء 
والفاعلية للشركة أو املؤسسة 
من خالل منظومة العمل وشرح 

أعلنت شركة نور لالستثمار املالي عن ارتفاع اسعار وحدات صندوق 
نور االسالمي اخلليجي وصندوق نور لألسهم احمللية واخلليجية 

بنسبة 7.11% و6.14% على التوالي خالل مارس املاضي.
وأفاد احمللل املالي عبدالوهاب س����اجد البعيج����ان بتفوق اداء 
الصندوقيت في اداء املؤشرات املقارنة S&P االسالمي والتقليدي، وعزا 
ذلك الى حسن توزيع اصول الصناديق في اسواق املال اخلليجية 
خصوصا السوقني السعودي والقطري ملا يتمتعان به من مؤشرات 
مالية متميزة، كما ان الصندوقني يستثمران باألسهم القيادية مثل 

سابك والراجحي وصناعات قطر وبيت التمويل الكويتي وزين.
اجلدير بالذكر ان صندوق نور االس����المي اخلليجي يهدف الى 
حتقيق عوائد طويلة األجل من خالل االس����تثمار في سوق الكويت 
لألوراق املالية واألسواق اخلليجية األخرى وفقا للشريعة االسالمية 
اما صندوق نور لألسهم احمللية واخلليجية فهو يهدف الى حتقيق 
عوائد طويلة األجل من خالل االستثمار في سوق الكويت واألسواق 

اخلليجية لألوراق املالية.

والعاملية وقالت ان دعم هذه 
الشركات للحدث سيترجم الى 
االندم���اج الكامل بينها وبني 
الواقع  الش���باب على ارض 
من خ���الل معرض »انا احب 

الصيف«.
من ناحيتها، صرحت مديرة 
العامة والتسويق  العالقات 
في الش���ركة دين���ا العتيبي 
ب���أن اختي���ار ه���ذه الفترة 
من ش���هر مايو للتزامن مع 
بداية دخ���ول فصل الصيف 
وش���عور التفاؤل واحلماس 
الذي يستقبل به الناس هذه 
الفترة من اشهر السنة ورغبة 
اجلميع ف���ي تقدمي افضل ما 
لديهم واحدث منتجاتهم لبداية 
موسم الصيف الذي يرتبط في 
االذهان بالراحة واالستجمام 
العام  ومرحلة غسيل هموم 
العم���ل وروتينه  وتراكمات 

الصعب.

النمو وكيفية حتقيق  أسرار 
الربح في كل الظروف.

مشيرا إلى أنه سوف يتم 
خالل امللتق����ى تقدمي جتارب 
واقعية ألشخاص كثيرين على 
صعيد العمل الدولي واالقليمي، 
مبينا ان اخلبير العاملي د.روجر 
هورب املتخصص في نظرية 
الهيليوكوبت����ر االقتصادي����ة 
ف����ي  سيش����ارك كمحاض����ر 
امللتقى، وه����ي النظرية التي 
س����اهمت في إنقاذ العديد من 
الشركات في أوروبا وأميركا 

عند تطبيقها.

الدينار لم يتأثر باألزمة العالمية

»التنمية لالستثمار« تدرس تأسيس
شركتين تابعتين في المجال التعليمي والطبي

 »الكويت الدولي« وّقعت العقد النهائي إلقامة
معرضي »البيئة والطاقة« و»النقل والشحن«

مت�ر ه��ذه األي��ام الذك���رى 
ال� 49 الستخدام الدينار الكويتي 
كعملة رسمية في البالد خلفا 
للروبية الهندي���ة التي كانت 
مستخدمة في ذلك الوقت، حيث 
يع���ود تاريخ أولى احملاوالت 
إلصدار عملة نقدية كويتية الى 
عام 1886 عندما اصدر احلاكم 
اخلامس للكويت الشيخ عبداهلل 
الصباح الثاني أمره بسك عملة 
نحاسية هي البيزة الكويتية 
ثم ج���رت محاوالت أخرى لم 
يكتب لها النجاح حيث استقر 
الوضع على استخدام الروبية 
الهندية التي ظلت هي العملة 
القانونية املتداولة في الكويت 
الدينار بها  حيث مت استبدال 

في عام 1961.
وكانت الكويت قد أجرت منذ 
عام 1958 العديد من الدراسات 
املكثفة إلصدار عملة كويتية 
وطنية والت���ي توجت في 19 
أكتوبر من عام 1960 بصدور 
املرسوم األميري رقم 41 لسنة 
1960 بقانون النقد الذي نص 
على جعل الدينار وحدة النقد 

اجلديدة.
 كم���ا نص القان���ون على 
إنش���اء مجلس النقد ليتولى 
عملي���ة إص���دار الدينار وقد 
ج���اء هذا الق���رار تعبيرا عن 
س���يادة الكوي���ت، ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى اآلن شهد بنك 
الكوي���ت املركزي 5 إصدارات 
للعمل���ة الكويتية كان آخرها 
في عام 1994 والتي مازالت قيد 

االستخدام.
وفي هذا السياق قال احملامي 
علي البغلي ف���ي لقاء خاص 
مع »كونا« ان »العملة ترتبط 
بسيادة الدولة وقوة وضعف 
اقتصادها وال شك ان قوة العملة 
ترتبط ارتباطا وثيقا ال يقبل 
التجزئة بارتفاع سعرها مقارنة 
بالعمالت االخ���رى، فالدينار 
الكويت���ي يف���وق قيمة هذه 
العمالت اخلليجية األخرى«.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
التنمية لالستثمار الدولي فؤاد 
الش���هاب أن الشركة ماضية في 
تنفي���ذ خطتها نحو التوس���ع 
وحتقيق املزي���د من االجنازات 
الس���نة اجلاري���ة 2010،  خالل 
مش���يرا إلى أنها تقوم بدراسة 
تأسيس شركتني تابعتني إحداهما 
متخصصة في مجال التعليم، فيما 
ستتخصص الشركة األخرى في 

مجال اخلدمات الطبية.
وقال الشهاب ان شركة التنمية 
حققت منذ سنتها املالية األولى 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 
أرباحا تشغيلية أثمرت عن توزيع 
أرباح نقدية بنس���بة 5%، وأن 
سياسة الشركة ماضية في حتقيق 
أهدافها االستراتيجية لعام 2010 
لتستكمل بذلك مسيرة جناحها 

عن أمله في أن تستمر الشركة 
في حتقيق االجنازات والنتائج 
إلى جانب  املرضية ملساهميها، 
خططها الرئيسية نحو التوسع 
اجلغرافي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي مبا لديها من عالقات 

راسخة وعريقة.
اجلدير بالذكر أن مس���اهمي 
شركة التنمية لالستثمار الدولي 
هم كل من الهيئة العامة لشؤون 
القصر، وبيت التمويل الكويتي، 
وشركة نوف العقارية، والشركة 
الكويتية لالس���تثمار، وشركة 
االمتياز لالس���تثمار، وش���ركة 
االم���ان لالس���تثمار، وش���ركة 
الفنار لالستثمار، وشركة الرتاج 
الكويتية  لالستثمار، والشركة 
القابضة، وش���ركة  العقاري���ة 

التمدين القابضة، وآخرون.
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
محمد النصار إن الشركة تواصل 
تفعيل استراتيجيتها الرامية الى 
تنويع برنامج معارضها السنوي 
عبر عقد شراكات مختلفة مع ابرز 

مراكز املعارض في املنطقة. 
وأضاف أنه في ذلك االطار فقد 
مت التوقيع النهائي على اتفاق اقامة 
معرضني جديدين متخصصني على 
ارض املعارض الدولية بالتعاون 
مع الش����ركة العمانية للمعارض 
التنفيذي أحمد  بحضور رئيسها 

بن صالح باعبود.
واوض����ح ان املع����رض االول 
هو معرض البيئة واملاء والطاقة 
وسيقام خالل الفترة من 3 الى 5 
أكتوبر2010، اما املعرض الثاني فهو 
معرض النقل والشحن واخلدمات 
اللوجستية وسيقام خالل الفترة 

من 1 الى12 يناير2011.
وقال النصار ان املعرض االول 
سيعنى بش����ؤون البيئة وقضايا 
الطاقة  املائي����ة وعناصر  املوارد 
حيث سيقام على هامشه مؤمتر 
متخصص سيفسح من خالله املجال 
امام املختص����ني للحديث عن كل 
القضايا املتعلقة بشأن البيئة واملاء 

والطاقة وحتدياتها.
واش����ار الى ان ه����ذا املعرض 
سيش����كل اضاف����ة ايجابي����ة الى 

وأوضح البغلي ان السبب 
في ذلك »يرجع الرتباط العملة 
الكويتية بسلة عمالت باالضافة 
الى ال���دوالر في حني يقتصر 
العمالت  الكثير م���ن  غط���اء 
اخلليجي���ة على الدوالر الذي 
حتتسب به مبيعات البترول 
وهو املصدر االساسي للدخل 
ملعظم ال���دول اخلليجية كما 
ان امليزاني���ة الكويتية تراكم 
الفوائض النقدية عاما بعد آخر 
بعد احتساب كل املخصصات 
الثق���ة باقتصادها  مبا يعزز 

وعملتها النقدية«.
ان »الدينار حافظ  وذك���ر 
عل���ى مس���تواه املرتفع اثناء 
فترة الغزو العراقي الغاش���م 
مع اس���تبعاد الشهور االولى 
للغزو لكن سرعان ما صدرت 
القرارات الرسمية بتعزيز قيمة 
الدينار وضمان الودائع وسداد 
التزام���ات احلكومة والقطاع 
اخلاص املصرفي في اخلارج 
ما عزز الثقة باالقتصاد والدينار 

الكويتي«.
واضاف البغلي ان الدينار 
»لم يتأثر كثيرا خالل األزمة 
االقتصادي���ة الت���ي م���ر بها 
الرغم من  العالم مؤخرا على 
العالم  تأثر جميع اقتصادات 
الوالي���ات املتحدة  خصوصا 
ودول الي���ورو بينما جند ان 
الكويت لم تتع���رض لنفس 

مس���توى الهزة ول���م تتدخل 
الدولة باملال العام إلنقاذ بعض 
الشركات التي تأثرت في األزمة 
ولذلك بقي االقتصاد الكويتي 
الكويتي���ة مبنأى  والعمل���ة 
عن هذه التأثيرات الس���لبية 
الكونية  لالزم���ة االقتصادية 

االخيرة«.
الباحث  من جهت���ه ذك���ر 
التميمي ان  االقتصادي عامر 
»حتديد سعر الصرف يعتمد 
التي حتدث  املتغي���رات  على 
للعم���الت املذك���ورة وغيرها 
املشمولة في سلة العمالت وكما 
هو معلوم ان العملة يتغير سعر 
املتغيرات  صرفها على ضوء 
التي حتدث في أس���واق النقد 
واألوضاع االقتصادية احمللية 
واإليرادات الس���يادية للدولة 
وميزان املدفوعات وغيرها من 

املتغيرات«.
وختم التميمي حديثه قائ��ال 
ان »س���عر صرف الدينار لم 
يتأث���ر كثي���را باألزمة املالية 
العاملية حي���ث ظل���ت البالد 
تتمت���ع بفائ�ض في مي���زان 
املدفوع������ات وحققت فائضا 
الس���نة  امليزانية خالل  ف���ي 

املاضية.
 كما ان معدالت التضخم ظلت 
معقولة مبا منح الدينار القدرة 
على توفير قوة شرائية مناسبة 

للمواطنني واملقيمني«.

خالل السنة املاضية.
وأش���ار إلى أن نتائج الربع 
العام احلالي س���يتم  األول من 
اإلعالن عنها مبجرد االنتهاء من 
جتميعها بشكلها النهائي، معربا 

سلسلة معارض الشركة خاصة 
انه حقق جناحات ملحوظة لدى 
اقامته في سلطنة عمان عن طريق 
الشركة العمانية للمعارض التي 
تعد من احدى الش����ركات الرائدة 
في تنظي����م واقامة املعارض على 

مستوى املنطقة.
ولفت ال����ى أن املعرض الثاني 
اخلاص بالنقل والشحن، يتناول 
قطاعا خدميا م����ن اهم القطاعات 
املساندة لتنفيذ أي خطة تطوير 
او خط����ة تنمية حي����ث انه ميثل 
العمود الفقري في اي استراتيجية 
تنموية، مشيرا الى انه سيتزامن 
مع اقامة املعرض عقد مؤمتر علمي 

متخصص يتناول س����بل تطوير 
القطاع والقض����اء على معوقاته 
ومشاكله وذلك من خالل محاضرات 
يلقيه����ا نخب����ة م����ن االكادمييني 
املتخصصني في ذلك القطاع. واكد 
النصار في ختام تصريحاته مضي 
شركة معرض الكويت الدولي قدما 
نحو حتقيق اهدافها االستراتيجية 
اجلديدة والتي تركز على اقتناص 
املعارض املتخصصة الناجحة على 
مستوى املنطقة والترتيب إلقامتها 
عل����ى ارض املعارض الدولية في 
ظل زخم النجاحات التي حققتها 
تلك املعارض في مواقع انطالقها 

للمرة األولى.

بعد مرور 49 عامًا على استخدامه كعملة رسمية

بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض

»زين« تجري تعديالت على إدارة عملياتها في العراق
ذكرت مجموعة زين أن إدارة 
ش����ركة زين العراق س����تكون 
التنفيذي  الرئيس  إدارة  حتت 
للمجموع����ة نبيل بن س����المة 
مباشرة، على أن يعني الرئيس 
التنفيذي في زين العراق علي 
الده����وي كمستش����ار خاص 
لشؤون عمليات املجموعة في 

العراق.
وذكرت مجموعة زين في بيان 
صحافي ان هذا القرار جاء بناء 
على مقتضيات عمل املجموعة 
وه����و إجراء طبيع����ي تتخذه 

الشركات حس����ب مقتضيات 
تطور عملها وحس����ب ما تراه 

ضروريا.
وأوضحت ان ش����ركة زين 
الع����راق منذ بداي����ة عملها في 
البل����د حققت اجنازات عظيمة 
بفضل اإلدارة املهنية احملترفة 
حتت قيادة الدهوي، وعالقاته 
الواسعة على كل األصعدة، مما 
مهد لوجود زين في كل مرافق 

احلياة العراقية.
وأك����دت ان التغيير احلالي 
ال يحول دون اتباع اخلطوات 

الرصينة التي رسمها الدهوي 
أثناء إدارته لشركة زين العراق 
التي بكل فخر ق����د قارب عدد 
مش����تركيها 11 مليون مشترك 
وحققت عوائد ضخمة مما جعلها 

في مقدمة شركات املجموعة.
وأفادت مجموعة زين بأنه 
بناء على ذلك مت تكليف براك 
الصبيح ان يكون ممثال للرئيس 
ف���ي املجموعة األم  التنفيذي 
نبيل بن س���المة فيما يتعلق 
الوقت  ف���ي  الش���ركة  بادارة 
احلالي، عل���ى ان يقوم املدير 

املالي لزين العراق وائل غنامي 
مبهام الرئيس التنفيذي للشركة 
بالوكالة ابتداء من اآلن إضافة 
الى عمله حلني تعيني رئيس 

تنفيذي جديد.
إلى ان ش����ركة  وأش����ارت 
زين العراق س����تبقى الشركة 
الرائ����دة في عمله����ا متخطية 
كل الصع����اب وخصوصا على 
صعيد األوض����اع املتغيرة في 
العراق ومقدمة أفضل منوذج 
لالستثمار اخلارجي خدمة لكل 

العراقيني.

بن سالمة يتولى اإلشراف على الشركة

جانب من توقيع العقود


