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»كفيك« تربح 1.1 مليون دينار
بالربع األول من 2010

منتدى الكويت للجودة يؤكد أهمية 
حصول الشركات على شهادات الجودة

بيروت تستعد إلطالق
الملتقى الدولي التاسع للتشغيل والصيانة

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( امس 
ع���ن نتائجها املالية للربع األول من العام 2010، حيث حققت 
أرباحا بلغت 1.1 مليون دينار، وإيرادات تشغيلية بلغت 4.7 

ماليني دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح احلميضي »استطعنا 
خالل هذا الربع حتقيق نتائج إيجابية مبواصلة التركيز على 
متكني أعمالنا لنكون من املؤسسات االستثمارية الرائدة في 
املنطقة ذات ميزانية مليئة متيزنا بني الشركات الزميلة في 

القطاع في ظل تداعيات األزمة«. 
واضاف »وفيم���ا نتخطى هذه التداعي���ات، نتطلع ملزيد 
 م���ن النم���و احملافظ ف���ي الفت���رات املالية اجلاري���ة والتي

ستنعكس إيجابيا على عوائدنا وحتافظ على ميزانية الشركة 
مليئة«.

هذه املعايير او االنظمة ال� 9 أو 
جزء منها »نظام فرعي واحد«.

م����ن جانبه تن����اول د.طارق 
الدويس����ان من جامعة الكويت � 
قسم الهندسة الصناعية والنظم 
االدارية ومدير عام ش����ركة رواد 
اخلليج لالستشارات الصناعية 
واالداري����ة والتدري����ب، اجلودة 
اعداد  التي صاحبت  والهواجس 
خطة التنمية 2010 / 2014 خالل 
مناقشتها في مجلس األمة وبعد 
صدورها بقانون رقم 9 لسنة 2010 

في اجلريدة الرسمية.
وتطرق الى ابعاد اجلودة في 
»النظ����ام او العملي����ات واالفراد 
والنتائج« وخطة التنمية واتباع 
املمارسات املهنية في عمليتي اعداد 
التنمي����ة واختيار  وإدارة خطة 
االفراد املش����اركني ف����ي مرحلتي 
اعداد اخلطة وادارتها وفقا ملعايير 
صارمة وخطة متميزة في املضمون 

والشكل وحتقيق املستهدفات.
إلى  وتط����رق د.الدويس����ان 
تقييم خطة التنمية، مشيرا إلى 
انه جاء ع����رض اخلطة تقليديا 
حيث طغى االس����لوب االنشائي 
وغابت متاما الرسومات واالشكال 
البيانية وااليضاحية، اما بالنسبة 
للمضم����ون فق����د ج����اءت افكار 
وعناصر اخلط����ة غير مترابطة 
وحتلي����ل العالقات فيم����ا بينها 

غير متقدم.

االنفتاح االقتصادي وتوفير امليزة 
التنافسية للقطاعات الصناعية 
واخلدمية واالطالع على األساليب 
والوسائل واألفكار اجلديدة التي 
يقدمها خبراء اجلودة خالل املنتدى 
وعلى جتارب حقيقية ملؤسسات 
متمي����زة عربيا ودولي����ا وفتح 
آفاق جديدة للحوار بني مختلف 
القطاعات املس����اهمة واملشاركة 

والتفاعل فيما بينها.
وأكد عمران ان املنتدى يتيح 
االطالع والتعرف على التجارب 
احمللي����ة واإلقليمي����ة والدولية 
وتب����ادل اخلب����رات فيما يتعلق 
مبتطلبات بيئة عمل آمنة بأبعادها 
املختلفة خاصة ان الكويت مقبلة 
على حتد كبير لتحولها الى مركز 
مالي وجتاري عاملي بدأ يدخل حيز 
التنفيذ، مضيفا ان اجلودة شرط 

اساسي لهذا التحول.
هذا وقد ذكر الرئيس التنفيذي 
ومدير ش����ركة ميكس فاوندجن 
رافي س����مير ديجيان ان هناك 9 
انظمة فرعية اساس����ية لالدارة 
السليمة في أي مؤسسة، مشيرا 
الى ان ه����ذه االنظمة تتمثل في 
االستراتيجية واملقاييس وادارة 
الطاقات والهيكلية والتس����ويق 
وإدارة العمالء والبرمجة it واملوارد 

املالية ونظم البرمجة.
ان  واضاف س����مير ديجيان 
بإمكان أي مؤسس����ة تطبيق كل 

عاطف رمضان
ناق����ش ع����دد من األس����اتذة 
واخلبراء املتخصصني في مجال 
اجل����ودة ف����ي منت����دى الكويت 
للج����ودة الذي افتتح جلس����اته 
ام����س تطبيق����ات إدارة اجلودة 
الش����املة في اجلهات احلكومية 
واملؤسسات اخلدمية وشهادات 
آليات اجلودة  اجلودة وتطبيق 
وبطاقة االداء املتوازن واستمرارية 
التطوير واستراتيجية اجلودة 
وأدائها والتطبيقات احلديثة لها 
باستخدام »6 س����يجما« وإدارة 
اجلودة الش����املة ف����ي التعليم 
والتدريب ومشاريع بحثية في 
الش����املة وتكلفة  إدارة اجلودة 

ومستقبل تطبيقات اجلودة.
اك����د مدير  املناس����بة  وبهذه 
التس����ويق واإلعالم في ش����ركة 
بروميدي����ا العاملي����ة التي تنظم 
املنتدى ملدة يومني جمال عمران 
ان الهدف م����ن اقامة هذا املنتدى 
هو التأكي����د على أهمية حصول 
الش����ركات واملؤسس����ات العامة 
واخلاصة على شهادات اجلودة 
بجميع تصنيفاتها والتي دخلت 
السلعية  في مختلف الصناعات 
واخلدمية، مشيرا الى أهمية قضية 
اجلودة والدور الكبير الذي تلعبه 
في رقي مخرجات العمل في قطاعي 
العمل احلكومي واخلاص سواء 
على النطاق السلعي او اخلدمي.

وأكد عمران حرص »بروميديا« 
الفرص����ة للباحثني  إتاحة  على 
واخلبراء ودعوتهم للمس����اهمة 
بطرح رؤيتهم للحديث عن آخر 
املس����تجدات في صناعة اجلودة 
واساليب احلصول عليها من خالل 

متحدثيها.
واضاف ان إقامة هذا احلدث 
يوفر الفرص����ة لتبادل اخلبرات 
واملعلومات بني املشاركني، مؤكدا 
أن املنتدى يهدف إلى نشر ثقافة 
ومفاهي����م اجل����ودة ف����ي جميع 
املجاالت وتعزيز القدرات االنتاجية 
للمؤسس����ات العربي����ة في ظل 

قال أمني ع����ام امللتقى الدولي 
التاسع للتشغيل والصيانة د.زهير 
السراج إن األمير منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز سيشارك في انشطة 
امللتقى.  امللتقى كضيف ش����رف 
واضاف أن س����موه سيلقي كلمة 
عن أهمية احلفاظ على املكتسبات 
الوطنية في الدول العربية ودور 
التش����غيل والصيان����ة في ذلك 
وسيتطرق إلى جتربة التشغيل 
العربية  اململك����ة  والصيانة في 
الس����عودية كمثال على االهتمام 
بالتش����غيل والصيانة. وأضاف 
أن حض����ور األمي����ر منصور بن 
متعب ب����ن عبدالعزيز للملتقى، 
الذي يعقد برعاية رئيس مجلس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري، 

يعد إضافة نوعية للملتقى.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس 
املعهد العربي للتشغيل والصيانة 
الفوزان، اجلهة املنظمة  د.محمد 
للملتقى، أن امللتقى سيعقد خالل 
الفترة من 6 إلى 10 يونيو املقبل 

بفندق احلبتور في بيروت.
ويشارك ويتعاون في تنظيم 
امللتقى الذي يأتي حتت ش����عار 
»حتسني أداء الصيانة بالتدريب« 
كل م����ن وزارة األش����غال العامة 
والنقل في لبنان، واإلدارة العامة 
لألشغال العسكرية بوزارة الدفاع 
العامة  السعودية، واملؤسس����ة 
السعودية لتحلية املياه املاحلة، 
وجامعة امللك س����عود، املؤسسة 
التقني واملهني  العامة للتدريب 

السعودية، والشركة السعودية 
للكهرباء، واملنظمة العربية للتنمية 
إلى جامعة  اإلدارية، باإلضاف����ة 
تورونتو بكندا، ونقابات الصيانة 
الوطنية في االحت����اد األوروبي 

واملنتدى العاملي للصيانة.
ويه����دف امللتقى إل����ى تبادل 
الدوليني  اخلبرات بني اخلب����راء 
والهيئات العاملية املعنية وصانعي 
القرار واملختصني واملهندسني في 
أداء  دول املنطقة، بهدف تطوير 
قطاع التشغيل والصيانة العربي 
والتع����رف على واق����ع اخلبرات 
العاملي����ة والوطنية الكتس����اب 
التقنية احلديثة  وتطبيق ونقل 
من ال����دول املتقدم����ة وتوطينها 
إلى  ووسائل تفعيلها، باإلضافة 
بحث واقع اخلدمات الهندسية في 
مجال التشغيل والصيانة العربي 
والسبل واخلطط العملية ملواجهة 
التحديات اآلنية واملستقبلية في 
ظل األوضاع االقتصادية العاملية. 
كما يس����لط امللتقى الضوء على 
القضايا العربية املشتركة في قطاع 
التشغيل والصيانة للمرافق العامة 
واملبان����ي والطرق ومرافق املياه 
والكهرباء. كما يبحث امللتقى سبل 
تخطي العقبات التي تواجه القطاع 
وذلك من خ����الل تقدمي البحوث 
العلمية والتفاعل ضمن حلقات 
النقاش وورش العمل. وسيناقش 
امللتقى سبعة محاور ومرتكزات 
رئيسية تتضمن: تشغيل وصيانة 
مرافق الكهرباء مبا في ذلك إنتاج 

وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات 
النقل ومحطات التحويل واملفاتيح، 
وكذلك تش����غيل وصيانة مرافق 
حتلية املياه املاحلة ومرافق املياه 
مبا يش����مل اقتصادات تش����غيل 
محطات التحلية والصيانة الفاعلة 
لها وإعادة تأهي����ل خطوط نقل 
املياه ومحطات الضخ ومحطات 
معاجلة مياه الصرف الصحي. كما 
يتطرق امللتقى إلى مناقشة تشغيل 
وصيانة مجمعات ومرافق املباني، 
النقل  تش����غيل وصيانة مرافق 
البلدية، صيانة أنظمة  واملرافق 
االتصاالت واألنظمة االلكترونية، 
باإلضافة إلى إدارة موارد الصيانة 
مبا في ذلك تصنيع قطع الغيار 
محلي����ا واستش����ارات الصيانة 
املتمثل����ة في تدقي����ق ومراجعة 
العمل  أعمال الصيانة ومنهجية 
االستشاري وأخيرا محور تدريب 
وتأهيل العاملني في مجال الصيانة. 
ويتضمن برنامج امللتقى إقامة 9 
ورش عمل مبش����اركة نخبة من 
اخلبراء العرب والدوليني املتميزين 
في مجال التشغيل والصيانة، ومن 
ذوي اخلبرات العالية حيث تتناول 

هذه الورش مواضيع متعددة.
كم����ا ينظ����م املعه����د العربي 
للتش����غيل والصيان����ة »جائزة 
العربية للتش����غيل  احلري����ري 
والصيان����ة«، إذ س����يتم توزيع 
اجلوائز على الفائزين في دورة 
اجلائزة السادس����ة خالل انعقاد 

هذا احلدث.

إيراداتها التشغيلية بلغت 4.7 ماليين دينار

برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

صالح احلميضي

رافي سمير ديجيان د.طارق الدويسان

أسواق المنطقة »تئن« تحت وطأة الخسائر القاسية
عدوى مخاوف ديون أوروبا السيادية تنتقل للمصارف.. والسوق السعودي أبرز الخاسرين

متداول متأثر بحالة التراجع الشديدة ألسواق املال في املنطقة

بورصة اليابان ألدنى مستوى في 6 أشهر

� وكاالت واألسواق  عواصم 
نت: س���يطر اللون األحمر أمس 
على جميع األسواق اخلليجية 
العنوان األبرز ليس  حيث كان 
ألسواق اخلليج فقط أو األسواق 
العاملية فاخلسائر طالت كل ما هو 
متداول سواء كان نفطا أو أسواق 

أسهم أو حتى عمالت.
فقد منيت األسواق اخلليجية 
وعلى رأسها السوق السعودي 
بخسائر حادة نهاية تداوالت أمس 
كما هو حال األسواق األوروبية، 
النفط  والسلع، وهبوط أسعار 
ملستويات متدنية جديدة ملا دون 
ال� 69 دوالرا، مع جتدد املخاوف 
بشأن أزمة ديون منطقة اليورو 
وانتقالها من الديون السيادية الى 
القطاع املصرفي، ما انعكس على 
كل من اليورو الذي واصل الهبوط 
ملا دون 1.23 دوالر، واألس���واق 
األوروبية والتي منيت بخسائر 

قوية مطلع التداوالت.
وقد مني سوق دبي بخسائر 
عن���د اإلغالق ب���� 4.5%، ليصل 
املؤش���ر ملس���توى 1572 نقطة، 
وتراجع مؤش���ر سوق أبوظبي 
بنس���بة 3.13%، ملستوى 2650 
نقطة، وأغلق مؤشر سوق مسقط 
على خسائر حادة بنسبة %3.16، 
ووصل ملس���توى 6242 نقطة، 
وأغلق مؤشر بورصة قطر على 
تراجع بنس���بة 4.2%، ملستوى 

6647 نقطة.
وتكب���دت س���وق األس���هم 
البحرينية عند اإلغالق خسائر 
فاقت ال� 1.86%، ليتراجع املؤشر 
ملس���توى 1454 نقط���ة، بعد أن 
فقد نح���و 28 نقط���ة، وتراجع 
مؤشر سوق األسهم السعودية 
ب� %6.75،  نهاية تعامالت أمس 
ليص���ل ملس���توى 5760 نقطة، 
وسط ضغوط قوية من األسهم 
القيادية وعلى رأس���ها أس���هم 
البتروكيماوي���ات، كم���ا منيت 

البورصة املصرية بخسائر قاسية 
بنس���بة 6.07%، ووصل املؤشر 

ملستوى 5937 نقطة.
وفي هذا السياق قال رئيس 
املانع  االس���تثمارات مبجموعة 
ثامر جاد اهلل »ال توجد أي أنباء 

وكبير املتعاملني في »جلف مينا« 
لالستثمارات البديلة مروان شراب 
»التقلبات العاملية مرتفعة بحدة 
لذا ال نعرف كيف ستتفاعل السوق 
على أس���اس يوم���ي«، مضيفا 
»يخشى بعض املستثمرين من أن 

محلية حترك التعامالت، ونتحرك 
بشكل كامل بفعل األسواق العاملية 
وأس���عار النفط لذا فهناك مزيد 
من احتماالت الهبوط في أسواق 

اخلليج«.
من جانبه قال نائب الرئيس 

جتنب بنوك خليجية مخصصات 
جديدة بسبب تداعيات أزمة ديون 
منطقة اليورو لذا ملاذا يخاطرون؟ 
إنه مهما كانت  الكثيرون  يقول 
قوة البنك فاألفضل االجتاه صوب 

األكثر أمانا والتخارج«.

..وخسائر األسواق األوروبية تتفاقم بسبب إجراءات التقشف

لندن � رويترز:  هوت األسهم األوروبية 
واليورو أمس وارتفعت السندات األملانية إلى 
مستوى قياسي إذ أدى قلق املستثمرين بشأن 
مصير البن���وك في منطقة اليورو وتأثير 
إجراءات التقش���ف على النمو االقتصادي 
إل���ى عزوفهم عن املخاط���رة. هذا، وهوى 
مؤش���ر يوروفرست 300 ألسهم الشركات 
األوروبية الكبرى 2.8% إلى أدنى مستوى 
له منذ مطلع سبتمبر وعمقت أسهم البنوك 
خسائر املؤش���ر مع استئناف التداول في 
معظم البر الرئيسي للقارة األوروبية بعد 
عطلة نهاية األس���بوع التي تولى خاللها 
البنك املركزي االسباني إدارة بنك االدخار 

الصغير كاخاسور.
ومن املرجح أن تكون عملية اإلنقاذ هذه 
بداية لعدة عمليات إنقاذ للبنوك الصغيرة 
في إسبانيا لكن محللني في البالد أشاروا إلى 
أن هذه العمليات جرى التخطيط لها لفترة 
طويلة وهي جزء من جهود لضبط القطاع 
املصرفي وليست تهديدا الستقراره املالي.

بيد أن األسواق ظلت في حالة قلق من 
أن يؤدي مزيد من املتاعب في جنوب أوروبا 
إلى تداعيات سلبية على البنوك األكبر حجما 

في منطقة الي����ورو التي أقرضت املليارات 
للقطاعني العام واخلاص في املنطقة.

وتراجعت األسهم في أوروبا وآسيا أكثر 
بسبب مخاوف من أن تؤدي إجراءات التقشف 
التي تعلنها حكوم����ات أوروبية � تفاقمت 
ديونها وعجز ميزانياتها أثناء األزمة املالية 

� إلى إعاقة االنتعاش االقتصادي العاملي.
وقال راج بادياني من مؤسسة آي.اتش.

إس جلوبل إنسايت »األسر تستعد إلجراءات 
تقش����ف قاس����ية بعد أن أدت أزمة الديون 
الس����يادية في اليونان إلى زيادة التركيز 
على املس����تويات املرتفعة للدين العام في 
إيطاليا«. ويظهر النظام املالي العاملي عالمات 
على احتقان متزاي����د لكنه بالرغم من ذلك 
مازال بعيدا عن الهلع الذي أعقب انهيار بنك 
االستثمار ليمان براذرز في سبتمبر 2008، 
وارتفع فارق تكلفة مبادلة السندات األميركية 
ألجل عامني -وهو مقياس رئيسي الحتقان 
النظام املالي- إلى مستويات قياسية جديدة 
في عام واحد قرب 60 نقطة أس����اس من 51 
نقطة أساس أمس االول، وكان قد وصل إلى 
160 نقطة أس����اس في األسابيع التي تالها 

انهيار ليمان براذرز.

األسهم اليابانية تهبط ألدنى 
مستوياتها في أكثر من 6 أشهر

طوكيو � رويترز: تراجع املؤش��ر 
القياس��ي لألس��هم اليابانية أكثر من 
3% ليغل��ق عل��ى أقل مس��توى له في 
ستة أش��هر أمس مع استمرار تراجع 
الي��ورو نتيجة اتس��اع املش��اكل في 
أوروبا لتشمل سالمة األوضاع املالية 
لبعض البنوك إلى جانب مشاكل الدين 

السيادي.
وأنه��ى مؤش��ر ني��كاي ألس��هم 
اليوم  الكب��رى  الياباني��ة  الش��ركات 
منخفض��ا 3.1% إل��ى 9459.89 نقطة 
وهو أقل مس��توى من��ذ 30 نوفمبر، 
وفق��د املؤش��ر أكثر م��ن 16% منذ أن 
سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عند 

11408.17 نقطة في أوائل ابريل، وهبط 
مؤشر توبكس األوسع نطاقا 2.3% إلى 

859.82 نقطة.
من جهة اخ��رى، انخفض اليورو 
أمس إلى اقل مستوى في ثمانية أعوام 
ونص��ف الع��ام نتيجة القلق بش��أن 
القط��اع املصرفي مبنطقة اليورو مما 
أث��ار التوتر في أس��واق العملة وعزز 

الطلب على الدوالر بصفة عامة.
وس��جل الي��ورو 109.39 ينا، كما 
س��جلت العملة املوحدة أقل مستوى 
خ��الل اجللس��ة مقابلة ال��دوالر عند 
1.2192 دوالر بفارق نصف سنت عن 

أقل مستوى في أربعة أعوام.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستقبالً أجنيال ميركل

ميركل: دول الخليج تدعم جهود تعزيز استقرار اليورو
أبوظب����ي � رويتر: قالت املستش����ارة األملانية أجنيال ميركل إن دول 
اخلليج العربية تدعم اجلهود األوروبية لتعزيز استقرار اليورو. وقالت 
ميركل في أبوظبي بعد لقائها مع قادة اإلمارات ضمن زيارة إلى اخلليج 
»هناك مصلحة في وجود أوروبا قوية لكن من الواضح أننا نحتاج إلى 

العمل على تنافسيتنا. وهذا بالضبط موقف أملانيا أيضا«.
وسئلت ميركل عما إذا كانت العملة األوروبية املوحدة ستظل مثاال 
يحتذى للجهود املبذولة بني دول اخلليج إلنش����اء عملة موحدة بينها، 
فقالت »نع����م بالطبع«. وأضافت أن هذا املوضوع احتل مكانا بارزا في 
محادثاتها. وفي األس����ابيع األخيرة تلقى اليورو ضربة بسبب مخاوف 

املستثمرين بشأن ديون عدد من بلدان منطقة اليورو.
وقالت ميركل »هناك تفهم جيد هنا ألن منطقة مثل االحتاد األوروبي 
التي تش����ترك في عملة حتتاج أيضا إلى محاولة إرساء أساس مشترك 
ل����ألداء االقتصادي«. من جهة أخرى، قال املدي����ر العام لصندوق النقد 
الدولي دومينيك ستراوس كان: إن أزمة الديون األوروبية خطر رئيسي 
على التعافي االقتصادي العاملي. وأضاف أنه من غير الواضح إن كانت 

الواليات املتحدة قد خرجت من األزمة.
من جهة أخرى، قال مدير صندوق النقد الدولي للش����رق األوس����ط 
وآسيا مس����عود أحمد إن توقعات النمو االقتصادي باالمارات العربية 
املتحدة في 2010 رمبا تشهد مزيدا من االرتفاع نظرا ألن األرقام احلالية 

»متحفظة بعض الشيء«.
وأضاف »أرقامنا متحفظة بعض الشيء. هناك احتمال الرتفاع هذه 
األرق����ام في العام احلالي، وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع منو 
إمارة أبوظبي مبعدل 3.7%، في حني س����تواجه دبي انكماش����ا طفيفا ال 

يزيد كثيرا عن %0.5«.


