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الهارون: 3.9 تريليونات دوالر 
حجم اإلنفاق السياحي العالمي

معهد المحاسبين األميركي 
CMA يعّدل شهادة المحاسب المعتمد

»سلطان السالم وأوالده« تجري
سحب جملة مبيعات لعام 2010/2009

تواصل شركة معرض 
الكويت الدولي استعداداتها 
إلقام���ة دورة جديدة في 
سلسلة معارض عالم السفر 
على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 19 

إلى 22 مايو املقبل.
املناسبة صرح  وبهذه 
مدير املعرض لدى شركة 
مع���رض الكويت الدولي 
عماد الهارون بأن املعرض 
ف���ي دورت���ه املقبل���ة قد 
اس���تقطب للمشاركة فيه 
العديد من هيئات السياحة 
الوطني���ة مبجموعة من 

البل���دان اخلليجية والعربية والصديقة اميانا 
منها بأهمية املعرض على املس���تويني احمللي 
واإلقليمي اذ انه يظل هو احلدث الوحيد بالكويت 
ال���ذي يجمع حتت س���قفه كل اجلهات املعنية 
بالشأن السياحي سواء على الصعيد احمللي أو 
الدولي، كما انه يفسح املجال للعاملني بالقطاع 
لاللتقاء وتب���ادل وجهات النظر واحلديث عن 

هموم القطاع وطموحاته.

السياحة محور هام لالقتصاد

وتابع الهارون تصريحاته مش���يرا الى ان 
السياحة باتت تشكل محورا مهما في اقتصادات 
ال���دول بل ان هناك دوال تعتم���د اعتمادا كامال 
على مدخوالتها من السياحة وأصبحت كل دول 
العالم حريصة كل احلرص على تنمية منتجاتها 
السياحية وتهتم بدعم وتطوير بنيتها التحتية 

التي تخدم السياحة فيها.
ومض���ى الهارون موضح���ا ان اإلحصاءات 
الدولية تشير على سبيل املثال الى ان القطاع 
السياحة الدولي يش���كل تقريبا نحو 13% من 
الناجت اإلجمالي العاملي مما يجعله اكبر صناعة 

في العالم.
وأضاف اله���ارون موضح���ا ان التوقعات 
املس���تقبلية لعام 2010 تش���ير الى ان اإلنفاق 
السياحي الدولي سيصل الى نحو 3.9 تريليونات 

دوالر فيم���ا تصل جملة 
االس���تثمارات في قطاع 
الس���ياحة ال���ى نحو 4.1 

تريليونات دوالر.
اله���ارون  وأوض���ح 
ان قائمة املش���اركني في 
معرض عالم السفر 2010 
العديد من اجلهات  تضم 
السياحي  املعنية بالشأن 
الداخلي تأتي في طليعتها 
وزارة التجارة والصناعة 
)قطاع السياحة(، شركة 
املش���روعات الس���ياحية 
واحتاد الفنادق ومؤسسة 
الكويتي���ة  اخلط���وط 

وسفريات السيد واجازتي كوم.

قائمة المشاركين

وتابع الهارون مستعرضا قائمة املشاركني من 
الهيئات واملؤسسات الس���ياحية الوطنية حيث 
تضم القائمة وزارة الس���ياحة املصرية ووزارة 
الس���ياحة اللبنانية ووزارة السياحة في املغرب 
ووزارة السياحة السورية ووزارة السياحة في 
سلطنة عمان واملكتب السياحي التونسي ووزارة 
الس���ياحة في تايلند ووزارة الس���ياحة التركية 
وس���فارة جنوب افريقيا والس���فارة الهولندية، 
هذا الى جانب مش���اركة جريدة اوان ومستشفى 
بانكوك وس���نتر وفيتال برلني وبيانو جالكسي 
وغزال وسيشل فوريو وطيران يونايتد وفيجا 

انترناشيونال وكويت بوكت وجود.
واختتم الهارون تصريحاته مش���يرا الى ان 
الكثير من اجلهات احمللية املشاركة في املعرض 
تعتزم طرح العديد من املفاجآت واخلصومات على 
برامجها السياحية والتي ستعلن عنها خالل ايام 
املعرض فيما كش���ف مدير املعرض عن استمرار 
تلقي الش���ركة لطلبات املشاركة في املعرض من 
جهات عديدة محلية وخارجية اذ ان باب املشاركة 
والرعاية اليزال مفتوحا امام اجلهات الراغبة بهدف 
زيادة حجم املشاركة وبالتالي زيادة زخم املعرض 

وحجم تأثيره على السوق احمللي.

صرح مدير عام شركة النظم 
الصناعي����ة اإلدارية املتخصصة 
م.هيثم عرفات بأن معهد احملاسبني 
اإلداريني ICMA في الواليات املتحدة 
األميركية أدخ����ل تعديالت على 
الشهادة املهنية للمحاسب اإلداري 
املعتمد CMA، كما مت اإلعالن عن 
انته����اء العمل بالنظ����ام احلالي 
للشهادة بنهاية العام احلالي، وبدء 
العمل في بداية ش����هر يناير من 

العام املقبل بالنظام اجلديد.
أن����ه مبوجب  وأك����د عرفات 
التعديالت اجلديدة فقد مت تقسيم 
برنامج ال� CMA إلى جزأين بدال 

من 4 أج����زاء في النظام احلالي وس����يتم عقد أول 
اختبار يتكون من 100 سؤال اختيار متعدد وسؤالني 
مقاليني بواقع 4 ساعات لكل اختبار، مشيرا إلى ان 
هذا البرنامج يش����كل إضافة هامة لألداء الوظيفي 
للمديرين املاليني واملدققني واحملاسبني واختصاصيي 
املال في كل الش����ركات، خاصة في مجال التخطيط 
املالي والتحليل والرقابة ودعم املعلومات، مما يعزز 

مكانة العاملني في هذا املجال.
وأشار عرفات إلى أنه وفقا ألحدث االستطالعات 
أكدت أن من يحصل على هذا الشهادة يرتفع راتبه 
حوالي 25% عن مثيله في نفس الوظيفة والذي لم 
يحصل على هذه الشهادة، موضحا أنه يتعني على 
كل العاملني في هذا املجال ضرورة توفيق أوضاعهم 

وفقا للنظ����ام اجلديد، مبينا أنه 
من خالل مواكبة أكادميية سيمز 
للمس����تجدات احلديثة فس����يتم 
تنظيم ن����دوة تعريفية مجانية 
مبقر األكادميية بالساملية وذلك 
يوم اجلمعة املوافق 16 اجلاري من 
الساعة السادسة للساعة الثامنة 
مس����اء، وقد مت توجي����ه الدعوة 
لكل املديرين املاليني واحملاسبني 
واملدقق����ني وكل العامل����ني ف����ي 
القطاعات املالية حلضور الندوة 
املشار إليها علما بأنه ال يترتب 
على احلضور أي التزامات على 
اإلطالق، وسيتم خالل هذه الندوة 
إلقاء الضوء على التغييرات اجلديدة على شهادة ال� 
CMA من قبل خبراء أكادميية سيمز، راجيا اعتبار 
هذه الدعوة هي شخصية لكل من يرغب في احلضور 
وس����يتم الترحيب به من كل العاملني في أكادميية 
س����يمز، مش����يرا على انه على يقني تام من أن هذه 

الندوة ستعود بالنفع على كل احلضور.
وأضاف عرفات ان شركة النظم الصناعية اإلدارية 
املتخصصة هي رائدة في مجال التدريب واالستشارات 
واملعتمدة من HOOK إح����دى جهات اعتماد مناهج 
ال� CMA من خالل أكادميية سيمز احدى مؤسسات 
الش����ركة والتي تهتم بشكل كبير بالتدريب في كل 
املجاالت اإلدارية واملالية واملوارد البش����رية وتركز 

في دوراتها التدريبية على اجلودة والتميز.

اثنني، و10.000 ريال قطري لعشرة 
فائزين كل ش���هر، باإلضافة إلى 
صنع املزيد من أصحاب املاليني 
هذا الع���ام مبنحهم مليون ريال 

قطري نقدا«.
من ناحيته قال رئيس دائرة 
اخلدمات املصرفية لألفراد لويس 
س���كوتو ان برنام���ج مليونير 
الدوحة بصيغته اجلديدة يرقى 
إلى مستوى الشعار الذي يرفعه 
البنك وهو تغيي���ر حياة املزيد 
من األشخاص مبزيد من اجلوائز 
الكبرى واملزيد من املاليني الذين 
س���يتم اإلعالن عنهم، فقد شهد 
برنام���ج مليونير الدوحة، الذي 
انطل���ق في ع���ام 2008، تطورا 
كبيرا بإضافة العديد من احلوافز 
االستثنائية التي تهدف إلى مكافأة 
العمالء على عاداتهم االدخارية 
من ناحي���ة وعلى والئهم للبنك 

من ناحية أخرى. 
وأضاف قائال: »أصبحنا اآلن 
مننح خيارات أكثر للعمالء ابتداء 
من هؤالء الذين يودون االستثمار 
مببالغ متواضعة تصل قيمتها إلى 
100 دينار فقط، وانتهاء بالعمالء 
الذين لديهم الرغبة في االستثمار 
في برنامج الدوحة الذهبي مببالغ 
تبدأ قيمتها ب���� 5 آالف دينار أو 

أكثر. 

التزام بنك الدوحة بتقدمي عروض 
شيقة تناسب كل قطاعات وفئات 
املجتمع، ولذلك فقد ابتدعنا هذه 
اجلائزة السخية التي تبلغ قيمتها 
25 كيلو غراما من الذهب الصافي 
ضمن برنامج »الدوحة الذهبي« 
ال���ذي يأتي اس���تكماال لبرنامج 
مليوني���ر الدوحة للتوفير الذي 
س���يواصل تقدمي جوائز نقدية 
بقيمة 100.000 ريال قطري لفائزين 

تبلغ قيمتها كيلو غراما واحدا من 
الذهب كل شهر ابتداء من نهاية 

شهر أبريل. 
وقد قام بن���ك الدوحة بعمل 
املناس���بة  أمس���ية رائعة بهذه 
حضرها ضيوف وزائرون كبار 
شهدت من خاللها الكثير من املرح 
مع فقرات موس���يقية وسحرية 
تخللها إجراء مسابقات وتوزيع 

جوائز. 

الرئيس  املناسبة قال  وبهذه 
التنفيذي لبنك الدوحة ر.سيتارامان 
ان بنك الدوحة يقدم مرة أخرى 
عرضا فريدا عب���ارة عن جائزة 
الكبار  عالية املستوى لعمالئنا 
ضمن برنامج »مليونير الدوحة« 
للتوفير ليصبح بذلك أكثر برامج 
التوفي���ر جذبا وتنافس���ية في 

الكويت ودولة قطر. 
وأوضح ان العرض يظهر مدى 

أعلن بن���ك الدوحة عن طرح 
برنامجه اجلديد »الدوحة الذهبي« 
والذي يأتي ليعزز وجود برنامج 
»مليونير الدوحة« ويعطيه مزيدا 

من الزخم والتميز.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس ان برنامج »الدوحة الذهبي« 
يعتبر قيمة مضافة لعمالء بنك 
الدوحة حيث يعطي جميع العمالء 
الذين لديهم ارصدة في حساباتهم 
في برنامج مليونير الدوحة اضافة 
الى امكانية الفوز بجوائز مليونير 
الدوحة النقدية هناك فرصة أخرى 
مميزة للفوز ب� 25 كيلو غراما من 
الذهب س���يتم منحها في سحب 
كبير ستتغير من خالله حياة 7 
العمالء األوفياء للبنك على  من 

الفور.
هذا وتص���ل اجلائزة األولى 
الذهبي«  من برنامج »الدوح���ة 
إل���ى ما قيمته 15 كيلو غراما من 
الذهب س���يفوز بها رابح واحد 
س���عيد احلظ من عمالء برنامج 
»مليونير الدوحة« للتوفير سيتم 
اختيار اسمه في السحب الكبير، 
بينما سيربح الفائز الثاني جائزة 
تبلغ قيمتها 5 كيلو غرامات من 
الذهب في س���حب سيجري في 
نهاية العام، ه���ذا باإلضافة إلى 
فوز خمسة رابحني آخرين بجائزة 

قامت الشركة الكويتية لإلنشاء والتجارة )سلطان السالم وأوالده( 
وبحضور عدد غفير من عمالء الش����ركة ورج����ال الصحافة وممثل 
وزارة التجارة بأجراء السحب اخلاص بحملة مبيعات الصيف لعام 
2010/2009. وكانت الشركة ومبناسبة موسم الربيع والشتاء السنوي 

قد تواصلت مع عمالئها من جميع األعمار.
وذكرت الشركة أنها ستسعي خالل موسم الصيف إلكمال مشوار 
التواصل مع عمالئها من خالل األنشطة البحرية املقررة لهذا الصيف 
والتي س����يعلن عنها في وقت قريب، هذا وقد تعرف احلضور على 
التجهيزات التي قامت بها الش����ركة لتوفير كل املستلزمات البحرية 
من معدات رياضية وأجهزة مالحة متنوعة وكل أنواع اإلكسسوارات 
البحرية. هذا وكان س����حب الش����ركة الرئيس����ي على 3 جوائز قيمة 
اجلائزة األولى عبارة عن دراجة ناري����ة ياماها YZFR1 موديل 2010 
واجلائزة الثانية كانت عبارة عن دراجة رباعية بانشي 350 سي سي 
اما اجلائزة الثالثة فكانت عبارة عن مولد كهرباء ياماها ديزل 5000 
شمعة، وقامت الشركة كذلك بعمل سحب داخلي للحضور للفوز ب� 5 
جوائز متنوعة. جتدر اإلشارة الى أن عملية السحب حضرها كل من 

عبداهلل السالم ومحمد أفضل وغسان الظريف وإدريس طاهر.

»معرض الكويت« تواصل استعداداتها إلقامة معرض عالم السفر2010 

»أكاديمية سيمز« تنظم ندوة تعريفية مجانية عن التعديالت الجديدة

)سعود سالم(جانب من عملية السحب

جانب من أمسية بنك الدوحة مبناسبة تدشني البرنامج اجلديد

عماد الهارون 

)أسامة البطراوي(مجيد معارج وأنور الفضل خالل املؤمتر الصحافي 

م.هيثم عرفات

10 فائزين جدد في سحب
 »الدانة األسبوعي« لـ »الخليج«

يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
تقدميه املزيد من فرص الفوز 
بجوائز نقدية على مدار السنة 
لعمالء الدانة حيث يقدم البنك 
س���حوبات أس���بوعية، ربع 
سنوية وسنوية للعمالء الذين 
الدانة  يقومون بفتح حساب 

ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة. 
وقد أجرى بنك اخلليج في 11 أبريل اجلاري 
عاشر سحب أسبوعي حلساب الدانة معلنا 
بذلك عن أس���ماء 10 فائزين يحصل كل منهم 

على جائزة قدرها 1000 دينار وهم كاآلتي: 
حصة محمد حمد بن حسني، عادل محمود 
محمد بن نخي، عقلة ناصر عبداهلل الفضالي، 
جافيد أنور أنور، هاشم جنم عبداهلل حسن، 
وزمة محمد بازير، حمدان عبدالرزاق حمدان 
محمد، محمد رضوان مصطفى قنديل، زينب 
عادل بيطار وطاهرة ساجد حسني توتا. هذا 
ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح 
حس���اب الدانة وهو 200 دين���ار الذي يؤهل 

العميل للدخول في السحوبات األسبوعية، 
ربع السنوية والسنوية تلقائيا، كما يتميز 
حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة 
إلى كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، 
فهو يش���جع العمالء أيضا على توفير املال، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حس���اب الدانة أيضا العديد من 
اخلدم���ات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة 
لإليداع احلصري فقط« التي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناس���بهم، 
إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن عمالء 
الدانة من حس���اب ما لديهم من فرص للفوز 

في سحب الدانة.

»طيران البحرين« تزيد رحالتها بين المنامة والكويت
 إلى 6 رحالت لتلبية الطلب المتزايد من السوق الكويتي

نظمت ورشة عمل لشركات السياحة والسفر المحلية

منوا في املنطقة.
ولف����ت الفضل ال����ى أن زيادة 
رحالت طيران البحرين إلى الكويت 
تأتى مواكبة للنمو واإلقبال الكبير 
الذي شهدته رحالت الشركة خاصة 
انها تش����غل رحالتها بني الكويت 
واملنامة والتي ميكن منها االنطالق 
إلى أكثر من 25 وجهة في املنطقة 
وقارتي آس����يا وأفريقيا تشغلها 

طيران البحرين.
وأكد أن جدول رحالت طيران 
البحرين املرن يتيح فرصة جيدة 
للكثير من الكويتيني الذين يذهبون 
بصورة دائمة الى البحرين، سواء 
للدراسة حيث يتواجد آالف الطلبة 
الكويتي����ني الذين يدرس����ون في 

التي تقدمها واملنافسة التي تشهدها 
السوق.

النمو في س����وق  ان  وأضاف 
الس����ياحة والس����فر يفرض على 
الالعبني وم����ن بينهم  مختل����ف 
شركات الطيران زيادة عدد الدورات 
وورش العمل التي تستهدف هذه 
الش����ركات، وهو ما حترص عليه 
طيران البحرين التي تولي السوق 

الكويتي أهمية خاصة.
وبني أن زيادة عدد رحالتها بني 
الكويت والعاصمة البحرينية املنامة 
لتصبح 6 رحالت أسبوعيا بدءا من 
مارس املاضي جاء ملواجهة الطلب 
املتنامي على رحالت الشركة التي 
تعتبر من أسرع شركات الطيران 

السفر والسياحة وشركة طيران 
البحرين.

وأضاف »نس����عى من خاللها 
إلى تقدمي وتعريف شركات السفر 
والس����ياحة بخدماتنا ومحطاتنا 
اجلديدة ومنها على سبيل املثال 
محطتنا اجلديدة وهي اسطنبول 
التي سوف نبدأ التشغيل لها بإذن 

اهلل في شهر يونيو املقبل«.
من جانبه، أش����اد املدير العام 
ملجموعة الفضل للطيران � الوكيل 
العام لش����ركة طي����ران البحرين 
)الكويت( � أن����ور الفضل بالدور 
الذي تقوم به ش����ركات السياحة 
والسفر في تنشيط حركة الطيران 
ب����ني الدولتني من خالل العروض 

فواز كرامي
نظمت شركة طيران البحرين 
ورشة عمل في الكويت امس لعدد 
من مس����ؤولي ومديري شركات 
السياحة والسفر بهدف إطالعهم 
التط����ورات اخلاصة  على آخ����ر 

بالشركة. 
وق����ال مدي����ر أول املبيع����ات 
اخلارجية بشركة طيران البحرين 
مجيد معارج � في مؤمتر صحافي 
عقده خالل زيارته إلى الكويت � ان 
شركة طيران البحرين قامت مؤخرا 
بزيادة عدد رحالتها املباشرة من 
وإلى الكوي����ت لتصبح 6 رحالت 

أسبوعيا.
وأض����اف »أن ذلك يأتي إميانا 
منا بأهمية سوق السفر الكويتي 
على الصعيد اإلقليمي، وتعزيزا 
للعالق����ة األخوي����ة الت����ي تربط 
الش����قيقني«، مؤكدا أن  الشعبني 
املرحلة املقبلة ستشهد املزيد من 
التط����ورات اإليجابية التي تربط 

بني البلدين.
وأكد معارج أن السوق الكويتي 
يعتب����ر من أهم أس����واق املنطقة 
بالنس����بة للكثي����ر من ش����ركات 
الطيران ومن بينها طيران البحرين 
الت����ي تعتبر الكوي����ت واحدا من 
أهم أس����واقها املس����تهدفة بسبب 
ارتفاع نسبة املسافرين سواء من 
الكويتيني أو م����ن اجلاليات التي 

تقيم في الكويت.
الورش����ة  أن  وأوضح معارج 
الت����ي نظمتها طي����ران البحرين 
بالتعاون مع شريكها في الكويت 
ش����ركة الفضل للطي����ران تهدف 
إلى تعزيز التعاون بني ش����ركات 

اجلامع����ات البحرينية أو العمل، 
حيث تعتبر البحرين مركزا للكثير 
من املؤسسات والشركات العاملية 
واإلقليمية إلى جانب أولئك الذين 
يزورون البحرين بقصد السياحة 

السيما في نهاية األسبوع.
واشار إلى أن طيران البحرين 
تش����غل أكث����ر من رحل����ة يوميا 
إلى ش����به القارة الهندية وهو ما 
يجعلها االختيار األفضل للكثير من 
اجلاليات اآلسيوية التي تقيم في 
الكويت، السيما في ظل أسعارها 
املنافسة مقارنة بشركات الطيران 
األخرى وجدول رحالتها املرن الذي 
يتيح فترات انتظار أقل في مطار 

املنامة.

»الدوحة« يطرح برنامجه »الذهبي« بجوائز 25 كيلوغرامًا من الذهب


