
الثالثاء 1 يونيو 2010   53اقتصاد
»الغرفة« تدشن موقعها اإللكتروني الجديد

والخيارات المتاحة متعددة »غلف إنفست«: شح السيولة والعزوف عن الشراء
ووقف التداول على سهم »زين« دفعت السوق لهبوط حاد

المطوع: محاولتنا إللغاء خفض أسعار األدوية باءت بالفشل

»فليكس ريزورتس« يكشف عن مفاجأة الصيف

قال التقرير 
الش���هري 
كة  لش���ر
اخلليجية 
الدولية لالستثمار )غلف انفست( 
»عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة خالل ماي���و 2010، ان 
السوق شهد انخفاضا في جميع 
مؤشراته الرئيسية خالل شهر 
مايو، حيث شهد املؤشر السعري 
انخفاضا بواقع -599.70 نقطة 
وبنسبة -8%، كما شهد املؤشر 
الوزني انخفاضا بواقع - 28.83 

نقطة وبنسبة -%7.
وأشار التقرير إلى أنه بذلك 
االنخفاض يكون املؤشر السعري 
للس���وق ق���د ش���هد انخفاضا 
بنس���بة -4.36%، بينما شهد 
املؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 
5.46% منذ بداية العام احلالي، 
حيث أقفل املؤشر عند 6.699.7 

نقطة.
وعزا التقرير ذلك لعدة عوامل 
أهمها: حاله القلق بش���أن أزمة 
ديون أوروبا مع تعثر اليونان 
في سداد ديونها وتعثر بنك في 
اسبانيا واخلوف من تفاقم األزمة 
لتشمل دوال أوروبية أخرى ما 
أدى إلى استمرار انخفاض اليورو 
بشكل كبير األمر الذي كان له 
األثر السلبي على معظم األسواق 
املالي���ة اخلليجي���ة والعاملية، 
إلى انخفاض أسعار  باإلضافة 

  فواز كرامي 
قال رئيس مجلس االدارة 
في احتاد مستوردي األدوية 
وأصحاب الصيدليات فيصل 
املطوع ان االحتاد يعمل بشكل 
مستمر حلل االشكاليات التي 
تواج���ه مس���توردي االدوية 
والصيدليات وذلك بالتنسيق 
م���ع وزراة الصحة واجلهات 

املعنية.
كالم املط���وع ج���اء خالل 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
الت���ي انعقدت امس  لالحتاد 
واقرت بنودها الثالث باملصادقة 
على امليزانية العمومية واقرار 
التقرير االداري لالحتاد وانتخاب 
أعض���اء مجل���س إدارة جديد 

للسنوات الثالث املقبلة.
وق���ال املط���وع ان تفاوتا 
كبيرا في اس���عار األدوية في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي الس���يما في اململكة 
العربية السعودية مشيرا الى 
دعوة االحتاد لرفع نسبة هامش 
الربحية والتي متثل 26% وعدم 

خفضها.
واضاف ان االحتاد اجتمع مع 
وزراء الصحة الست السابقني 
خالل العاميني املاضيني لعدم 
التطرق خلفض االسعار اال ان 
الضغ���وط على وزير الصحة 
كان���ت دافعا الق���رار خفض 
االس���عار بنس���بة 5% مشيرا 
الى ان كل احملاوالت إللغاء هذا 

القرار باءت بالفشل.

اس���تعد هذا الصيف وقاوم 
احل���ر واللهي���ب، ألن »فليكس 
ريزورتس« للعقارات واملنتجعات 
ستكش���ف ه���ذا املوس���م عن 
املفعم باإلثارة  مخيمها اجلديد 
واحلماس وكن جاهزا ألن فليكس 
ستصطحبك في رحلة الختبار 
كل أنواع الرياضات التي ميكن 
أن تتخيله���ا، فضال عن برامج 
تعليمية وتثقيفية تبعث على 
املرح والتسلية. وشجع طفلك 
على حب االكتش���اف والتحدي 
وس���ط البيئة »فليكس أجنيلز 
أكادمي���ي« )أكادميي���ة فليكس 

للمالئكة( التفاعلية.
إن املخيم الصيفي ل� »فليكس 
أجنيلز أكادميي« الذي س���يقام 
في فليكس � بنيد القار، سيقدم 
ألطفالك أجندة متكاملة، مصممة 
بش���كل يضمن جترب���ة غنية 
باملعلومات التثقيفية والنشاطات 
اجلماعية واملهارات الشخصية 
التي من شأنها أن تعزز ثقة الطفل 
بنفسه وتقوي شخصيته، حتت 
إشراف اختصاصيني محترفني.
إن تسلية الناس وإبقاءهم 
في جو مفعم بالنشاطات املرحة 
يشكل أولوية مطلقة بالنسبة 
الى »فليكس ريزورتس«، ومع 

النفط ال���ذي أدى إلى الهبوط 
احلاد في أسواق املنطقة األمر 
الذي أثر بش���كل رئيسي على 
أداء س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية، كما ساهم استمرار شح 
السيولة والعزوف عن الشراء 
وضع���ف التداوالت لتصل إلى 
مستويات متدنية جدا خالل مايو 
في انخفاض مؤشرات السوق 
الرئيس���ية، فضال ع���ن حالة 
التشاؤم بسبب ترقب إعالنات 
أرباح الشركات املدرجة للربع 
األول من العام واستمرار وقف 

وف���ي رده عل���ى اتهامات 
اعضاء االحتاد بالتقصير قال 
املطوع ان االحتاد عقد العديد 
من االجتماعات مع مسؤولي 
وزارة الصحة واجتمع مع وزير 
الصحة ثالث مرات اضافة الى 
تنظيم االحت���اد لندوة حول 
االس���عار اثبتت ان ش���ركات 
االدوية حتقق ارباحا ضعيفة 
بسبب س���يطرة القطاع العام 
على نسبة 80% من احلص��ة 
القطاع  الس��وقية وان��حسار 
اخل���اص بنس���بة 20% فقط 
والت���ي تنعكس س���لبا على 
ربحية الصيدليات وشركات 
االدوية مؤكدا ان جميع الوسائل 
استخدمت لوقف قرار خفض 

اقت���راب حل���ول الصيف وما 
يرافقه من انخفاض ملحوظ 
في نسبة النشاط في الكويت، 
ارت���أت فليك���س ريزورتس 
تقدمي مخي���م صيفي متكامل 
ومصم���م خصوصا لكي ينال 
إعجاب األطفال ويستحوذ على 
اهتمامهم، ذلك أن هدف املنظمة 

العديد من الشركات عن التداول 
التي لم تعلن عن أرباحها للربع 
األول بعد انتهاء املهلة القانونية 

لذلك.
 كما كان لقرار مجلس إدارة 
شركة »زين« بوقف التداوالت 
على أسهم الشركة حلني توزيع 
األرباح النقدية على املساهمني، 
األثر السلبي على حجم التداوالت 
في السوق وأدى إلى انخفاض 
كبير في القيم والكميات املتداولة 

في أواخر أيام الشهر.
 على صعيد اداء القطاعات، 

االسعار ولكنها لم تتمكن من 
الغائه.

وب���ني املط���وع ان مجلس 
االدارة في االحتاد يبذل جهودا 
كبيرة العادة تقييم االس���عار 
الت���ي تعتب���ر اقل م���ن دول 
اخلليج املجاورة الفتا الى ان 
مسؤولي وزارة الصحة ليس 
لديهم خلفية عن جتارة االدوية 
وهامش ربحيته���ا وعليه لم 
يتمكنوا من عرض املوضوع 
بشكل موضوعي لوقف القرار 
مضيفا ان وزير الصحة احلالي 
لديه قدرة على معرفة ما يدور 
من احداث في قطاع استيراد 
االدوية ولديه العلم باالسعار 
لكنه ال يستطيع التغلب على 

يرتكز على حتفيز أبناء اجليل 
الصاعد على اتباع أمناط حياة 
صحية ليس فقط جسديا بل 
عقليا، وغرس عادات صحية 

فيهم منذ سن مبكرة. 
تفخر فليك���س ريزورتس 
بتقدميها مرافق حصرية وبقدرتها 
على توفير جتربة فريدة ومميزة، 

اشار التقرير إلى تصدر قطاع 
اخلدمات أعلى تداول من حيث 
قيمة األس���هم املتداولة بنسبة 
31.2% من إجمالي القيمة املتداولة 
خالل مايو حيث ش���هد س���هم 
»زين« تداوال ب���� 69.6 مليون 
سهم بقيمة 93.3 مليون دينار، 
وأيضا ش���هد سهم »أجيليتي« 
تداوال ب� 52.3 مليون سهم بقيمة 

28.7 مليون دينار.
 وحل قط���اع البنوك ثانيا 
بنسبة 27.4% من إجمالي القيمة 
املتداولة لشهر مايو، حيث شهد 

حمالت نواب مجلس االمة ضد 
االسعار.

من جهته، اوضح نائب رئيس 
مجل���س ادارة االحت���اد ناصر 
الهاجري ان نظام »سي اي في« 
والذي يجري حاليا العمل على 
تطبيقه على مستوى العالم ودول 
اخلليج في جانب توحيد االسعار 
البد انه يستطيع احلد النهائي 
لهذه املشكلة مشيرا الى ان هناك 
قرارا مت اتخاذه من دول مجلس 
التعاون اخلليجي بحضور وزراء 
الصحة ف���ي دول اخلليج ومت 

التطرق فيه لهذا النظام.
وقال الهاج���ري ان خفض 
هامش الربحية الى 15% اليعتبر 
منطقيا وفق نظام »سي ان في« 

ذلك أنها تضم طبقات متعددة 
كاملة التجهيز وفائقة التطور، 
مما يس���مح في تقدمي باقة من 
الواردة في برنامج  النشاطات 
املخيم الصيفي، ستقام في نواد 

وخدمات مختلفة.
ان البرنامج املصمم خصوصا 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 

ب� 53.4  س���هم »بيتك« تداوال 
مليون سهم بقيمة 54.9 مليون 
دينار، وأيضا شهد سهم البنك 
الوطني تداوال ب� 39 مليون سهم 
بقيمة 46.5 مليون دينار، بينما 
جاء قطاع االستثمار ثالثا بنسبة 
17.4% من إجمالي القيمة املتداولة 
للش���هر ذاته، حيث شهد سهم 
»املشاريع« تداوال ب� 65.3 مليون 
سهم بقيمة 25.5 مليون دينار، 
وأيضا شهد س���هم »الساحل« 
ت���داوال ب� 142.8 مليون س���هم 

بقيمة 22.2 مليون دينار.

ولكنه امر محتوم وتطرح حاليا 
جميع احللول ملواجهة اسعار 
الشركات املوردة املفروضة على 

املستورد.
وفي مداخلته تساءل الرئيس 
التنفيذي لشركة ياكو الطبية 
امكانية  العريان عن  د.طارق 
افتت���اح صيدلي���ات جديدة 
مش���يرا الى ان اللجنة الفنية 
في االحتاد اعدت دراسة كاملة 
عن احللول املطروحة ملشكلة 
الشركات املستوردة لالدوية. 
ول���م يتم تقدميه���ا الى وزير 
الصحة في الوق���ت الالزم ما 
دعاه الى خفض االسعار داعيا 
مجلس ادارة االحتاد الى تبني 
املقترحات املطروحة في الدراسة 
التي اعدت على اسس جتارة 
االدوية من الكويت ومشكالت 

الصيدليات.
نح���ن  العري���ان  وق���ال 
كمستوردين لالدوية نتحمل 
خسائر كبيرة بسبب انخفاض 
هامش الربحية مطالبا بضرورة 
التي  وضع ح���ل للخس���ائر 
يتكبدها جتار االدوية واصحاب 

الصيدليات.
وانتخبت اجلمعية العمومية 
لالحتاد س���بعة اعضاء جددا 
للس���نوات الثالث القادمة هم 
فيص���ل فهد املعج���ل وناصر 
الهاجري وحبيب بهبهاني وعادل 
ابراهيم اسحق ومساعد ابراهيم 
الهاجري وسعد هاني قدومي 

ومحمد عبدهلل الهاجري.

بني 18 و23 ش���هرا، يركز على 
التربي���ة الس���ليمة التي تولي 
أهمية كبيرة لعمليتي تطوير 
ثقة الطفل بنفس���ه وتشجيعه 
على اكتشاف العالم من حوله، 
فضال عن السعي لتعزيز مهارات 
األطفال االجتماعية واجلسدية. 
أم���ا االطف���ال الذي���ن تتراوح 
أعماره���م بني عام���ني وأربعة 
أعوام فسيحظون بفرصة اتباع 
أيدي  منهج مونتيسوري على 
فريق عمل متخصص سيحرص 
على تلقينه���م لغات عدة، ذلك 
الدروس ستعطى بالعربية  أن 

واالجنليزية والفرنسية. 
يض���م املخي���م حوض���ني 
للسباحة مخصصني لتعليم 
السباحة، متهيدا لتكيف الطفل 
مع املياه ومساعدته في تخطي 
خوفه منه���ا. كما يضم جدارا 
للتس���لق بطول 12 مترا وهذا 
يعد من أكثر الرياضات شعبية 

لدى األطفال. 
االكثر من ذلك، هناك طبقة 
مخصصة بكاملها للنشاطات 
الرياضية وتشمل كرة السلة، 
ك���رة القدم، اجلمب���از، رقص 
الهيب هوب، ألعاب على الرمل 

والبولينغ.

بالتزامن مع التخوف من انتقال عدوى أزمة اليورو إلى المنطقة

عمومية اتحاد مستوردي األدوية وأصحاب الصيدليات انتخبت مجلس إدارة جديدًا

سامسونغ وشبكة أوربت شوتايم
تعلنان شراكة إعالمية عالية الوضوح

العنزي: مؤتمر ومعرض الكويت
 لألسمنت والخرسانة ينطلق األسبوع المقبل

تنظمه »بروميديا« تحت رعاية وزير األشغال

دش����ن مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت رباح الرباح موقع 
ال���جديد  الغ��رفة االلكت��رون����ي 
www.kuwaitchamber.org.kw والذي 
يحتوي على العديد من املعلومات 
االقتصادية احليوية التي تهم قطاع 

االعمال في الكويت وخارجها.
وقال الرباح، في بيان صحافي 
امس، ان املوقع االلكتروني اجلديد 
يوفر الكثي����ر من املعلومات التي 
تخدم جميع فئ����ات املجتمع من 
اصح����اب االعمال واملس����تثمرين 
والباحثني في املجال االقتصادي 
وطلب����ة اجلامع����ات واملعاه����د 
التجارية، مش����يرا الى ان املوقع 
يتميز مبحتويات متعددة تشمل 
معلومات عن الشركات واالعضاء 
املنتسبني للغرفة وسهولة التواصل 
التجاري����ة في جميع  الغرف  مع 

علنت ش���ركة سامس���ونغ 
إيلكترونكس احملدودة، الشركة 
الرائدة في اإللكترونيات عالية 
التقنية والوسائط الرقمية عن 
توقيع اتفاقية مع شبكة أوربت 
شوتامي، شبكة التلفزيون املدفوع 
الش���رق األوس���ط  الرائدة في 
أفريقيا لرعاية ودعم  وش���مال 
جهاز اس���تقبال الشبكة اجلديد 
ذي تقنية HD وتشكيلة قنواتها 

اجلديدة بنفس التقنية.
وتشمل هذه االتفاقية منطقة 
بث شبكة أوربت شوتامي املمتدة 
حول الشرق األوس���ط بأكمله 
ابتداء من 1 ماي���و 2010 وحتى 
30 س���بتمبر 2011، كما ستوفر 
تلفزيونات سامسونغ ذات تقنية 
HD الشريك املثالي لتعزيز جتربة 
املش���اهدة املميزة لباقة قنوات 
شبكة أوربت ش���وتامي بتقنية 

الوضوح العالي.
كما س���توفر شراكة HD بني 
سامسونغ وشبكة أوربت شوتامي 
متعة فريدة مع 75 قناة مميزة 
من ضمنها 8 قن���وات HD مثل 
 Show Sportsو OSN Movies HD
 Foodو Nat Geo Wild HDو HD 1

.Network
وضمن سياق كالمه عن هذه 
االتفاقي���ة حت���دث رئيس مقر 
سامس���ونغ إيلكترونك���س في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ق����ال رئيس اللجن����ة املنظمة 
ملؤمتر ومعرض الكويت لالسمنت 
واخلرسانة إن اللجنة أنهت جميع 
استعداداتها الفتتاح املؤمتر الذي 
سينعقد بفندق راديسون ساس 
خالل الفترة من 8 � 9 يونيو اجلاري 
حتت رعاية وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة للش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر، مشيرا الى أن اللجنة 
املنظمة حرصت على أن يكون هذا 
احلدث مبستوى املشاركات احمللية 
واخلليجية والعاملية التي أضافت 
مشاركاتها باملؤمتر واملعرض بعدا 
إقليميا للحدث.وأضاف أن األوراق 

العلمية التي ستقدم خالل املؤمتر اشرف على تقييمها 
خبراء ومتخصصون في مجال اخلرسانة واالسمنت من 
املعهد األميركي للخرسانة فرع الكويت، حيث ركزوا 
م����ن خالل تقييمهم لألوراق على أن تكون ذات قيمة 
علمية في مجال االسمنت واخلرسانة وانها تتحدث عن 
آخر ما توصل إليه العلم حول تطور علم اخلرسانة 
في الدول املتقدمة الس����يما أميركا وأوروبا وذلك مبا 
يتالءم وطبيعة املناخ والبيئة القاسية واحلارة في 
دول اخلليج، كما أنها سعت إلى قبول األوراق العلمية 
التي تتناول في أبحاثها استخدام التكنولوجيا احلديثة 
في صناعة اخلرسانة بكافة أنواعها والتي تخدم بشكل 
مس����تدام عالم البناء والتشييد.ولفت الى أن بعض 
األوراق العلمية ستتناول كيفية االستفادة من اخلرسانة 

واالس����منت في توفير االستهالك 
الطاقة وكذلك إصالح املباني  في 
اخلراسانية، مشيرا إلى أن اللجنة 
العلمية حرصت على تنوع اجلهات 
العاملية  البحثية والش����خصيات 
التي سوف تقدم األوراق العلمية، 
حيث ضمت عدة شخصيات محلية 
وإقليمية وعاملية. وحول املعرض 
املصاحب للمؤمتر، قال العنزي ان 
الشركات املشاركة باملعرض تعتبر 
من الش����ركات الرائدة في صناعة 
اخلرسانة واالسمنت في الكويت 
واملنطقة حيث قدم����ت ومازالت 
له����ذه الصناع����ة احليوية  تقدم 
أفضل احللول واملواد والتكنولوجيا في مجال صناعة 
اخلرسانة واالسمنت ولديها خبرة عاملية في تزويد 
عمالئها من مختلف اجلهات الرسمية واخلاصة بآخر 
ما توصلت اليه الشركات العاملية من تقنيات حديثة، 
وسوف تقوم بعرض منتجاتها واجنازاتها في مجال 
التشييد والبناء، كما ستقدم احللول من خالل خبراتها 
الطويل����ة في التعامل مع املش����اكل التي تواجه هذه 
الصناعة، وقد اثبتت تلك الشركات مدى قدرتها على 
تلبية احتياجات الس����وقني احمللي����ة واإلقليمية من 
اخلرس����انة واخلبرات املهنية على مدى عقود.ودعا 
العنزي جميع اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص إلى 
احلضور واملشاركة في هذا احلدث الذي سوف يساهم 

في دفع عجلة التنمية والبناء في البالد.

انحاء العالم من خالل ادراج روابط 
املواقع االلكترونية للغرف التجارية 

العاملية.
واوضح الرباح ان من املعلومات 
املتاحة في الصفحة االلكترونية 

كيونغت���اي باي قائ���ال: »تؤكد 
شراكتنا مع شبكة أوربت شوتامي 
التآزر بني الشركتني الرائدتني في 
الترفيه املنزلي. فمن ناحية شبكة 
أوربت شوتامي وبصفتها الشبكة 
 ،HD احلصري���ة لباقة قن���وات
سيوفر جهاز استقبالها ذو تقنية 
HD جودة محتوى واختيارات 
غير مسبوقة للمشاهدين، بينما 
س���تقوم منتجات سامس���ونغ 
بتعزيز جتربة املش���اهدة. كما 
التكنولوجيا  سنقوم بتكريس 
التي توفرها ش���ركتنا  الرائدة 
املميزة  التس���ويق  ومنص���ات 
خللق ش���راكة طويلة األمد مع 
شبكة أوربت شوتامي لتوسيع 
حصتنا من سوق منطقة الشرق 

األوسط«.

شبكة أوربت ش���وتامي هي 
األولى والوحيدة في املنطقة التي 
تقدم باقة حصرية من 8 قنوات 
بتقنية HD متوافرة عبر باقات 
مختلفة وستباشر بتوزيع أجهزة 
إلى املنطقة  استقبالها اخلاصة 

ضمن خطة زمنية مدروسة.
وبدوره علق رئيس ش���بكة 
أوربت ش���وتامي، مارك أنطوان 
دالوي���ن عل���ى ه���ذه االتفاقية 
قائال: »يسعدنا العمل مع شركة 
سامسونغ إيلكترونكس من أجل 
املباشرة بتوزيع أجهزة استقبالنا 
ذات تقنية HD تشكيلة قنواتنا 
هي األولى ف���ي املنطقة وتوفر 
باقاتنا املختلفة تشكيلة واسعة 
من االختيارات ملشتركينا احلاليني 

واجلدد.

جداول االدارة املركزية لالحصاء 
التجاري����ة والقوانني  والعروض 
االقتصادي����ة والتجارية اخلاصة 
بالكويت والتعديالت التي اجريت 
عليه����ا والقضايا الت����ي عاجلتها 
الغرفة وخدمة االخبار االقتصادية 
املتعلقة بالغرفة واالخبار احمللية 

الكويتية والدولية.
وحث الرباح اصحاب االعمال 
املختصني على التسجيل باملوقع 
لالستفادة من املعلومات واخلدمات 
املقدمة ومتابع����ة جميع االخبار 
املتعلق����ة بنش����اطهم التج����اري 
الس����هل  واالقتصادي، حيث من 
احلصول على نش����رة اسبوعية 
تتضمن آخر املستجدات فيما يتعلق 
بأخبار الغرفة واملعارض والفرص 
التجارية من خالل االش����تراك في 

املوقع.

رباح الرباح

جانب من توقيع االتفاقية 

)فريال حماد( جانب من عمومية احتاد مستوردي األدوية واصحاب الصيدليات   
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