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»التجارية« تربح 2.8 مليون دينار 
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
شركة التجارية العقارية )التجارية( اجتمع أمس واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 
31-3-2010، حيث حققت أرباح���ا بلغت 2.8 مليون 
دينار مقارنة بأرباح 7.1 ماليني دينار عن العام املاضي 
بربحية للس���هم بلغت 1.6 فلس مقارنة بربحية 4.04 

فلوس للسهم عن ذات الفترة من 2009.

»أريج« تربح 1.3 مليون دينار
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
املجموع���ة العربية للتامني   »اري���ج« قد اجتمع أمس 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة عن الربع 
االول املنتهي في 31-03-2010، حيث حققت الشركة 
ارباحا بلغت 1.3 ملي���ون دينار مقارنة بنفس الفترة 
 434 ألف دينار عن 2009 بواقع 6 فلوس للسهم مقارنة

ب� 3 فلوس عن ذات الفترة. 

»عقارات« تربح 974 ألف دينار 
اجتمع مجلس ادارة ش���ركة عقارات الكويت أمس 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 31-03-2010، حيث حققت الش���ركة أرباحا بلغت 
974.5 ألف دينار مقارنة بذات الفترة مببلغ 1.1 مليون 
دينار بواقع ربحية  1.1 فلس للسهم مقارنة ب� 1.3 فلس 
للس���هم عن ذات الفترة، كما بلغ إجمالي املصروفات 
من التعام���الت مع األطراف ذات الصل���ة مبلغ 55.6 

ألف دينار.
من جانب آخر أفادت الشركة أنها انتهت من الترتيبات 
اخلاصة لسداد الرصيد املتبقي 50% من صكوك االجارة 
 االسالمية والبالغة قيمتها 50 مليون دوالر وذلك من 
خالل توقيع عقد   تسهيالت ائتمانية مببلغ 15 مليون 
دينار ملدة شهرين من البنك االهلي املتحد والتي ستكون 
جزءا من تس���هيالت طويلة االجل جار حاليا االنتهاء 

من اجراءاتها   مع البنك.  

مليون دينار أرباح »المعامل«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت )املعامل( قد 
اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت الش���ركة 
مليون دينار ارباح مقارنة ب� 642 ألف دينار عن ذات 
الفترة في العام املاضي، وبربحية للسهم بلغت   19.9 

فلسا مقارنة بربحية بلغت 12.73 عن عام 2009.

»المغاربية« تربح 509 آالف دينار 
ذكر بيان للبورصة ان الشركة اخلليجية املغاربية 
القابضة )املغاربية( اعتمدت البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت 
 509 آالف دين���ار بواقع 3.39 فلوس للس���هم مقارنة
ب� 176.933 دينارا بواقع 1.18 فلس للس���هم عن نفس 

الفترة من العام املاضي.

»التنظيف« تربح 310 آالف دينار
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة 
الشركة الوطنية للتنظيف  اجتمع أمس واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، 
حيث حققت الشركة 310.4 آالف دينار مقارنة بربحية 
402.4 ألف دينار عن ذات الفترة من العام املاضي بواقع 
ربحية 3.28 فلوس للس���هم مقارنة ب� 4.18 فلوس عن 

ذات الفترة من 2009.

2.4 مليون دينار أرباح »األهلية للتأمين«
 قال بي���ان للبورصة ان الش���ركة االهلية للتأمني
)اهلية ت( اعتمدت البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 2010/3/31، حيث حققت 2.4 مليون 
دينار ارباحا بواقع 15.87 فلسا للسهم الواحد مقارنة 
ب� 2.7 مليون دينار بواقع 17.95 فلسا للسهم الواحد 

عن نفس الفترة من العام املاضي.

»نفائس« تخّفض مديونياتها لبنك بوبيان
 

أفادت شركة نفائس القابضة انه مت نقل أسهم بنك املال 
املتحد اململوكة لشركة املزون العقارية السودانية إحدى 

الشركات التابعة لشركة نفائس إلى بنك بوبيان.
واظهر بيان للشركة على موقع سوق الكويت لالوراق 
املالي����ة انه بناء على مذكرة تفاه����م مت توقيعها من بنك 
بوبي����ان بتاريخ 24 مارس املاضي وكتاب الش����ركة إلى 
البنك بتاريخ 29مارس املاض����ي مت االتفاق على ان يتم 
نقل ملكية اسهم بنك املال املتحد باسم بنك بوبيان طبقا 
إلجراءات س����وق اخلرطوم لالوراق   املالية، على ان يتم 
استخدام قيمة بيع االس����هم في تخفيض اصل مديونية 

شركة   نفائس لدى بنك بوبيان.  
وواضح البيان ان اجمالي عدد االسهم محل البيع 4.5 
ماليني سهم بسعر بيع للسهم يقدر بحوالي  1.401 دينار 
بإجمالي 6.3 ماليني دينار موضحا ان اجمالي خس����ارة 

البيع تقدر بحوالي 2.4 مليون دينار.
وذكر البيان انه مت تخفيض املديونية القائمة مع بنك 
بوبيان بنفس مبلغ البيع لتصبح   املديونية القائمة حاليا 
حوالي 10 ماليني دينار ومت نقل ملكية االسهم باسم بنك 
بوبيان في 2 مايو في سوق اخلرطوم   لالوراق املالية .  

»يوباك« تربح 17 فلسًا للسهم
قال سوق الكويت لالوراق املالية أن مجلس إدارة 
شركة املشاريع املتحدة  للخدمات اجلوية )يوباك( اعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة أمس للفترة املنتهية 
في 31 مارس املاضي حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 
1.3 مليون دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 17 فلسا 
متقاربة من ارباحها في الع���ام املاضي والذي حققت 

حينها 16 فلسا للسهم الواحد.  

»الساحل« تربح 5.4 ماليين دينار
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الساحل 
للتنمية واالستثمار حصلت على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية للربع األول وحققت 
الشركة ارباحا بلغت 5.4 ماليني دينار بربحية للسهم 
بلغت 10 فلوس مقارنة بخس���ائر بلغت 12.8 مليون 
دينار في الفترة ذاتها م���ن العام املاضي حيث بلغت 

حينها خسارة السهم الواحد 23 فلسا. 

»الدولية للتمويل« تسدد سندات 
قال سوق الكويت لألوراق املالية ان الهيئة املوحدة 
حلملة السندات الصادرة عن الشركة الدولية للتمويل 
)د للتمويل( بقيمة 15 مليون دينار اجتمعت امس األول 
ومتت املوافقة على قيام الشركة بسداد الشريحة األولى 
من السندات بالكامل بقيمة 5 ماليني دينار في تاريخ 

استحقاقها في 25 اجلاري.
وأفادت الش���ركة بأن الش���ريحة الثانية بقيمة 10 
ماليني دينار بفائدة قدرها 2.75% فوق س���عر اخلصم 
املعلن من قبل بنك الكويت املركزي س���يتم س���دادها 
على 4 أقساط حتى 31 مارس املقبل، مع تخفيض قيمة 
الضمانات املقدمة نتيجة تخفيض الدين لتصبح %120 

من رصيد قيمة السندات.

3.4 ماليين دينار خسائر »منشآت«
ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس إدارة 
شركة منشآت للمشاريع العقارية )منشآت( اجتمع امس 
األول واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية في 31 مارس املاضي إذ تكبدت الشركة خسائر 
بقيمة 3.4 ماليني دينار بخسارة للسهم الواحد بلغت 
11 فلسا مقارنة بأرباح جتاوزت 563.6 ألف دينار في 
الفترة ذاتها من العام املاضي بربحية للس���هم الواحد 

بلغت حينها 2 فلس.

8 فلوس أرباح »المركز المالي«
قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املركز 
املالي الكويت���ي أفادت بأنها حصلت على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة 
املنتهية في 31 مارس املاضي، امس األول حيث حققت 
الشركة أرباحا بلغت 3.7 ماليني دينار بربحية للسهم 
الواحد بلغت 8 فلوس مقارنة بخسارة بلغت 3.3 ماليني 
دينار عن الفترة ذاتها من العام املاضي بخسارة للسهم 

الواحد بلغت حينها 7 فلوس.

»كفيك« توصي بإطفاء خسائر مرّحلة
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة 
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( اجتمع 
امس األول ووافق عل���ى البنود التالية والتوصية 
للجمعية العمومية واملتضمنة املوافقة على إطفاء 
اخلسائر املرّحلة من العام »2009« مببلغ 25.3 مليون 
دينار من خالل إطفاء رصيد االحتياطي العام مببلغ 
6.3 ماليني دينار واالحتياطي القانوني مببلغ 8.9 
ماليني دينار وعالوة اإلصدار مببلغ 2.2 مليون دينار 

في اخلسائر املرحلة.
كم���ا أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس���مال 
الشركة مببلغ 7.8 ماليني دينار ليصبح 34.1 مليون 
دينار وذلك عن طريق إطفاء هذا املبلغ في اخلسائر 
املرحلة، واملوافقة على زيادة رأسمال الشركة بعد 
التخفيض من 34.1 ملي���ون دينار الى 54.1 مليون 
دينار وذلك بإصدار 200 مليون سهم جديد بسعر 
اكتت���اب 100 فلس ما يعادل 20 ملي���ون دينار اي 
بنسبة 59% للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة 
قبل يوم من تاريخ استدعاء زيادة رأس املال. علما 
ان تلك التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

وكل اجلهات املختصة.

إعالنات البورصة

الزلزلة: »الكويتية البحرينية« تفتتح فرعين جديدينأرباح الشركات
قبل نهاية العام ليصل عددها إلى 24 فرعاً

الكوي���ت خط���وات حقيقة نحو 
حتس���ني األوضاع احلالية، عن 
طريق إق���رار جملة من القوانني 
والتش���ريعات والتي من أهمها 
قان���ون اخلصخص���ة، حماي���ة 
املستهلك، والذمم املالية، واإلسراع 
ف���ي تنفيذ خط���ة التنمية التي 
مازالت حبرا على ورق حتى اآلن، 
وليس بإنشاء محفظة مالية تضخ 
األموال في سوق املال أو إصدار 
قانون االستقرار املالي املعروف 
بقانون الهوامير � على حد قوله 
�  والذي لم يستفد منه أحد حتى 
اآلن. هذا وق���د وافقت اجلمعية 
العمومية العادية لشركة الكويتية 
البحرينية للصيرفة الدولية، التي 
عقدت بنصاب بلغ 92.5%، على 
كافة بنود جدول األعمال، وأهمها 
توزيع 25% نق���دا عن واقع أداء 

العام 2009.
كما انتخبت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة مجلس إدارة جديد 
يتكون من: عبد املجيد عبدالرزاق 
عل���ي الزلزلة، وعلي عبد املجيد 
عبد الرزاق الزلزلة، وعبدالعزيز 
عبد املجيد عبد الرزاق الزلزلة، 
وشركة االستثمارات الصناعية 

واملالية  

املساهمني 6.57 ماليني دينار.
وق���ال أن الكوي���ت مازال���ت 
تعاني من تداعيات األزمة املالية 
العاملية، حيث حتسنت البورصات 
التي نشأت منها األزمة  العاملية 
ومنت بنس���ب متفاوتة وصلت 
البورصات  إلى 70%، وحقق���ت 
اخلليجي���ة منوا أيضا بلغ %80، 
بينما حافظت البورصة الكويتية 
على املركز األخير بنس���بة منو 

تقارب ال� %16.
وطالب بض���رورة أن تخطو 

الش���ركة بصدد  أن  وأوضح 
افتتاح فرع إلكتروني هو األول 
على شبكة االنترنت خالل الفترة 
املقبلة، مش���يرا إلى أن إيرادات 
الشركة بلغت 2.09 مليون دينار 
خالل العام 2009، وبلغ إجمالي 
املصاري���ف 1.3 ملي���ون دينار، 
وحققت الش���ركة ارباحا صافية 
ال���ف دينار. وبلغ   767.1 بلغت 
إجمالي املوجودات 13.37 مليون 
دينار، بينما بلغ���ت املطلوبات 
6.8 ماليني دينار، وبلغت حقوق 

محمود فاروق 
كش���ف نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في الشركة 
الكويتي���ة البحرينية للصيرفة 
على الزلزلة عن توجه الش���ركة 
الفتتاح فرعني جديدين بالكويت 
ضمن خطة الش���ركة التوسعية 
التي تركز على توسيع خدماتها 
داخل السوق احمللي عن طريق 
زيادة عدد فروعه���ا البالغة 22 
فرعا، ليص���ل الى  24 فرعا قبل 
نهاية العام اجلاري، مشيرا الى 
أن تلك اإلستراتيجية من شأنها 
استقطاب أكبر عدد من العمالء، 
خاصة أن هناك توقعات بتراجع 
العام  عمليات الصيرف���ة خالل 
احلالي بس���بب تداعيات األزمة 
املالية العاملية، إضافة إلى تخفيض 
عموالت التحويل الستقطاب أكبر 

عدد من العمالء.
وق���ال الزلزلة عل���ى هامش 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عقدت أمس أن أداء الربع األول من 
العام احلالي يعتبر األفضل منذ 
4 سنوات، متوقعا حتقيق نتائج 
جيدة باملقارنة بنفس الفترة من 
األعوام السابقة، علما بأن ميزانية 

الشركة ال حتمل أي قروض.

علي الزلزلة مترئسا اجلمعية العمومية  )أسامة البطراوي(

»األولى« تحصل على حكم »التمييز«  ضد »المجموعة الخليجية«
ذكر موقع سوق الكويت لألوراق املالية ان 
الشركة األولى لالستثمار أفادت بأنه قد صدر 
حكم لصالح الشركة بتاريخ 2010/5/11 من محكمة 
التمييز   برفض الطعن رقم 2009/294 املقام من 
شركة املجموعة اخلليجية للمال   بتأييد حكم 
محكمة االستئناف الصادر بتاريخ 2009/1/26 
والذي قضى برفض   الدعوى رقم 2005/1623 
وهي الدعوى التي اقيمت من شركة املجموعة 
اخلليجية   للمال للمطالبة بتسليم األسهم محل 
العقد املبرم بني الشركة األولى لالستثمار وشركة 
املجموعة اخلليجية للمال وهي 65.173.333 سهما 
من اسهم شركة   املجموعة الدولية لالستثمار 
وعدد 8.5 ماليني سهم من اسهم شركة املشروعات 

 الكبرى العقاري����ة )جراند( وعدد 1.62 مليون 
سهم من اس����هم بنك املستثمرون   )البحرين( 
وعدد 33.000 سهم من اسهم شركة وورلدتل، 
كما طالبت مبا نتج   عن هذه االسهم من ارباح 

نقدية وعينية.  
وقال بيان الش���ركة انه ملا كانت الشركة 
االولى لالس���تثمار قد حصلت على ش���هادة 
مبنطوق احلكم الصادر من محكمة التمييز 
وكان حتدي���د االثار املترتبة على صدور هذا 
احلكم يتطلب   االطالع على حيثياته واسبابه 
مما يس���تغرق بعض الوقت عقب احلصول 
على صورة   كاملة من احلكم، فانه يستخلص 
جليا من حكم محكمة التمييز املشار اليه عدم 

  أحقية شركة املجموعة اخلليجية للمال في 
املطالبة بهذه االسهم، وأحقية الشركة األولى 
لالس���تثمار في تسليم اس���هم شركة جراند 
وعددها 8.5ماليني سهم وما نتج عنها من أرباح 
نقدية وعينية علما بان هذه االسهم سبق ان 
فرضت عليها احلراسة القضائية مبوجب حكم 
في الدعوى رقم 2005/5519 مستعجل/9، وكذلك 
احقيتها في تسليم اسهم بنك »املستثمرون« 
)البحرين( وعددها 1.16 مليون سهم وما نتج 
عنها من ارباح نقدية وعينية، باإلضافة الى 
وجوب تسليمها عدد 33 الف  سهم من اسهم 
شركة وورلدتل،  وعليه سوف تعاد الشركة 

الى التداول اليوم اخلميس.

»أنابيب« تربح 2.2 مليون دينار
قال صادر عن البورصة ان مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعات 
األنابيب واخلدمات النفطية اجتمع امس األول واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للش����ركة في الربع األول إذ حققت الش����ركة أرباحا بلغت 2.2 
 مليون دين����ار بربحية للس����هم 10.02 فلوس مقارنة بخس����ائر بلغت
7 ماليني دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي وبلغت خسارة السهم 

الواحد حينها 31.2 فلسا.

»لوجيستيك« تربح 1.9 مليون دينار
قال س����وق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة ش����ركة كي جي 
ال لوجيس����تيك قد اجتمع امس األول واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترة املنتهية في نهاية مارس املاضي، حيث حققت الشركة 
أرباحا بلغت 1.9 مليون دينار بربحية للسهم 8.61 فلوس مقارنة بأرباح 

بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي.

»أسيكو« تربح 2.8 مليون دينار 
افاد بيان للبورصة بان شركة اسيكو للصناعات )اسيكو( اعتمدت 
البيانات املالية املرحلية للشركة في الربع األول، حيث حققت 2.8 مليون 
دينار بواقع 13.12 فلسا للسهم الواحد مقارنة ب� 2.146 مليون دينار بواقع 

10.06 فلوس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام املاضي.

»بورتالند« تربح 6.3 ماليين دينار
ذكر بيان للبورصة ان ش����ركة اس����منت بورتالن����د كويت اعتمدت 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، وحققت 
 6.35 ماليني دينار ارباحا بواقع 76.87 فلس����ا للس����هم الواحد مقارنة

ب� 2.044 مليون دينار بواقع 24.74 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة 
من العام املاضي.

5.9 ماليين دينار أرباح »الكويتية لالستثمار«
ذكر بيان صدر عن البورصة أن الشركة الكويتية لالستثمار حصلت 
عل����ى موافقة بنك الكويت املركزي امس عل����ى بياناتها املالية املرحلية 
للفترة املنتهية في 31 مارس وحققت الش����ركة ارباحا بلغت 5.9 ماليني 
دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 10.9 فلوس مقارنة بارباح بلغت 2.8 
مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام املاضي بربحية للس����هم الواحد 

بلغت حينها 5.13 فلوس.

مليونا دينار أرباح »الصفوة«
قال بيان للبورصة ان شركة الصفوة القابضة  اعتمدت البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفترة املنتهية في 2010/3/31، وحققت 2.058 مليون 
دينار بواقع 1.58 فلس للسهم مقارنة بخسائر تقدر ب� 2.509 مليون دينار 

بواقع 1.95 فلس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام املاضي.

الفهد يشّكل لجنة استشارية في شؤون التنمية االقتصادية
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد، 
تشكيل جلنة من القطاع اخلاص 
ملتابعة اداء خطة التنمية، مؤكدا 
قدرة اعضاء اللجنة على القيام 
باالعمال املنوط���ة بهم وإثراء 
عملها من اجل تفعيل أداء خطة 
التنمية واملشروعات املطروحة 

فيها.
اللجنة تضم  ان  واض���اف 
نخب���ة متخصصة قادرة على 
إثراء العم���ل ولديهم احلماس 
واالستعداد لتسخير طاقاتهم 
وخبراته���م خلدم���ة الب���الد، 
 مؤكدا ض���رورة وجود توافق

بني عم���ل اللجن���ة واالجهزة 
احلكومي���ة املعني���ة خلدمة 

الصالح العام.
اجلدير بالذك���ر ان اللجنة 
تضم في عضويتها اضافة الى 
رئيس���ها فيصل املدلج، نادية 
اجلندل )مقررة اللجنة(، واسامة 
العبداجلليل، ود.غنام الغنام، 
وصافي املطوع، وعبدالوهاب 
املرزوق، وعب���داهلل املباركي، 
وحمد الساير، وعمران حبيب 
حيات، ود.عبداحلميد حسني، 
ود.مبارك العجمي، وهش���ام 
العوم���ي، ود.رن���ا الف���ارس، 
ود.عدنان الس���لطان، وصالح 

العسعوسي، وحمد السميط.

املجال.
كما تخت���ص اللجنة بإبداء 
الرأي الفني أيضا في ش���ؤون 
التنمية االقتصادية فيما يعرض 
من مشروعات قوانني وقرارات 
ومش���اريع ذات صبغة مالية 
وجتاري���ة وعمرانية واقتراح 
تعديلها في ظل إس���تراتيجية 
الدول���ة االقتصادية وخطتها 
التنموية، وستقدم التوصيات 
املتعلقة بترتيب املوضوعات 
االقتصادية على سلم أولويات 
 بحس���ب أهميته���ا وعالقتها 
باخلط���ة اإلمنائي���ة واخلطة 

السنوية.
وذكر البيان ان رئيس اللجنة 
فيص���ل املدلج ثمن قرار نائب 

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
لش���ؤون  الدول���ة  ووزي���ر 
الفهد  الش���يخ احمد  اإلسكان 
قرارا وزاريا بتش���كيل جلنة 
استشارية في الشؤون التنموية 

واالقتصادية.
وقال بيان صادر عن املركز 
اإلعالمي ملكتب الش���يخ احمد 
الفهد أمس ان اللجنة التي حتمل 
اسم »اللجنة االستشارية في 
الشؤون التنموية واالقتصادية« 
ستختص بتقدمي املشورة فيما 
يرفع من األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطي���ط والتنمية 

وبقية أجهزة الدولة.
واضاف ان اللجنة املنبثقة 
من مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ستقدم املشورة مبا يرفع من 
تقارير مذكرات ومش���روعات 
قرارات تنظيمية تتعلق بتنفيذ 
ومتابعة ما ورد باخلطة اإلمنائية 

واخلطة السنوية.
وأوض���ح البيان ان اللجنة 
ستبدي الرأي كذلك في التقارير 
التي ترفع من قبل فريق العمل 
الوطني للتنمية املستدامة من 
نتائج أعم���ال الفريق وتنفيذ 
التزام���ات الكوي���ت ف���ي هذا 

تختص بإبداء المشورة فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الخطة اإلنمائية

الشيخ احمد الفهد

.. ويرعى مهرجان عروض الكويت األول
حت��ت رعاية نائ��ب رئيس 
للش��ؤون  ال��وزراء  مجل��س 
االقتصادي��ة ووزي��ر الدول��ة 
لش��ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االس��كان الشيخ أحمد 
الفه��د ينطلق الي��وم مهرجان 
ومعرض عروض الكويت االول، 
ال��ذي تنظم��ه مؤسس��ة رؤى 
االعالمية،  للخدم��ات  املتكاملة 
ويستمر ملدة 10 أيام في صالة 
رقم 4 بأرض املعارض الدولية، 
وذل��ك برعاية ومش��اركة عدد 
الش��ركات احمللية  من كبريات 
ف��ي مختلف القطاع��ات، حيث 

س��يقوم بافتتاح املهرج��ان رجل االعمال س��عود 
صاهود املطيري.  وبهذه املناس��بة أعرب مدير عام 
مؤسس��ة رؤى املتكاملة للخدم��ات االعالمية ثابت 
يوسف في بيان صحافي عن تقديره البالغ للرعاية 
الكرمية الت��ي أوالها نائب رئي��س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لش��ؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد 
للمهرجان الذي يعد خطوة مهمة في مس��اعي دعم 
ومساعدة الش��ركات الوطنية للوصول الى شرائح 
املجتم��ع املختلف��ة مبا ينعك��س ف��ي النهاية على 

مؤشراتها التشغيلية وأدائها املالي.
وش��دد عل��ى أن رعاي��ة نائب رئي��س مجلس 

االقتصادية  للش��ؤون  الوزراء 
للمهرجان س��تمثل أكبر حافز 
الجناحه في دورته االولى وتعد 
تأكيدا على مس��اندة احلكومة 
الى  الرامية  االنش��طة  ملختلف 
مؤسس��ات  ومس��اندة  دع��م 
االقتصاد الوطني وتش��جيعها 
عل��ى التطور والنمو. مش��يرا 
ال��ى أن فك��رة احل��دث تقوم 
على تنظي��م مهرجان ومعرض 
بالعروض  متخصص  تسويقي 
اخلاص��ة  واخلصوم��ات 
خدم��ات  جلمي��ع  احلصري��ة 
ومنتجات الس��وق احمللي التي 
تهم عائالت املواطنني واملقيمني في الكويت ليصبح 
احد أهم املعارض التجارية والتسويقية في الكويت 
واخلليج العربي والوجهة املفضلة للعائلة خالل فترة 
املعرض. واوضح أن املعرض يهدف الى تقدمي أفضل 
اخلدمات والس��لع التجارية بأسعار منافسة خالل 
فت��رة املعرض، وتقدمي مجموعة واس��عة ومتنوعة 
من اخلدمات والس��لع بأسعار حصرية وخصومات 
ال تتواف��ر اال من خالل املع��رض، اضافة الى تنوع 
مجموعة اخلدمات التجارية والس��لع لتشمل معظم 
القطاعات التجارية احليوية في الكويت، فضال عن 
توفير مجموعة من اخلدمات والسلع املناسبة جلميع 

أفراد العائلة وجلميع الفئات العمرية املختلفة.

ثابت يوسف 


