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دفعت األزمة االقتصادية 
املفكر حس���ن سعد  العاملية 
الصدار كتاب بعنوان »كشف 
الس���ر« والذي حاول خالله 
الكشف عن االسباب احلقيقية 
وراءها ومدى جدية األساليب 
الوقائية في احلد من انتشارها 
وتأثيرها عل���ى االقتصادات 

العربية.
الكتاب مفاهيم  وقد حمل 
جديدة وغير مسبوقة حول 
االزمة التي غيرت نظرة العالم 
االقتصادية حيث كشف عن 
كيفية حتقيق أي ش���يء بال 

استثناء ابتداء من جذب املال مبجرد التفكير 
إل���ى جانب احلص���ول على وظيف���ة األحالم 
وجذب الصحة اجليدة والتعافي من األمراض 
املس���تعصية إلى آخر األش���ياء التي يتمناها 

أي انسان وكل ذلك 
باستخدام قوى العقل 
التي ال نعرفها. متاما 
الذي  مثل احلس���د 
ينتج عن استخدام 
االنسان لقوى عقله 
في االضرار واألذى 
ولكن م���ا ال يعلمه 
الناس أن هناك طرقا 
لتعلم استخدام نفس 
العقلية  القوى  تلك 
ف���ي ج���ذب كل ما 
نريده إلينا كمفعول 
السحر. وواحد من 
املواضيع الرئيسية 
التي تناولها الكتاب 
هو قانون اجلذب، 
وال���ذي ينص على 
أن األف���كار تتحول 
إلى وقائع. وأن املرء 
عندما يفكر بفكرة ما 

سواء كان يرغب أو ال يرغب 
فيها فإنه يجذب إليه األحداث 
الشبيهة بهذه الفكرة. وأن املرء 
يصير ما يفكر فيه كثيرا، وأنه 
يجذب إلى حياته � باستخدام 
املوجات الصادرة من عقله � كل 
ما يكرس له انتباهه وتركيزه 
سواء كان هذا الشيء إيجابيا 
أم سلبيا، وأن حياة اإلنسان ما 
هي إال انعكاس ألفكاره املاضية. 
وإنه إذا استطاع أن يرى الشيء 
الذي يريده في عقله بوضوح 
وباستمرار فسيمسك به في 
يديه. وما مييز كتاب »كشف 
الس���ر« هو أنه لم يغفل اجلان���ب الديني في 
شرح قانون اجلذب وحسم التخبط والنزاع 
الفكري والديني الذي سببته الكتب الغربية 
اخلاصة بنفس املوضوع. كما تطرق بالتفصيل 
في كتابه إلى املفهوم 
العلمي املقنع لقانون 
اجلذب وكيفية عمله 
فيزيائي���ا وقد قام 
بتبسيط هذا املفهوم 
بأس���لوبه السلس 
والشيق، وهذا جعل 
اقتناع  القارئ على 
تام مبا يقرأه ومبا 
القيام به مما  عليه 
يحق���ق ل���ه نتائج 
مضمونة بإذن اهلل، 
بل وقام سعد بربط 
ذلك كل���ه بتعاليم 
اإلسالم واوضح أن 
كل عبادة أو طاعة 
أمرنا بها اهلل تعالى 
الكرمي في  ورسوله 
حياتنا كلها ما هي 
إال توافق وتناغم مع 

طاقة الكون.

بن أسري الفائز الرابع بسحب
 »حّول راتبك مع الوطني«

السحب القادم 6 يونيو الجاري

بن أسري يتسلم جائزته من هديل السبتي وحسني بوطالب

قام بنك الكويت الوطني بإجراء السحب الرابع 
حلملته حتت شعار »حول راتبك وقد تربح 5000 
دينار«، وتستهدف هذه احلملة الضخمة التي كانت 
قد انطلقت في 7 مارس املاضي وتستمر حتى 03 
يونيو اجلاري، إتاحة الفرصة أمام جميع عمالء 
حس���اب الراتب اجلدد الذي���ن يقومون بتحويل 
رواتبهم إلى البنك لدخول سلسلة من السحوبات 
األسبوعية الثمانية التي سيجري تنظيمها على 
امتداد فترة هذه احلمل���ة والفوز بجوائز نقدية 

قيمة كل منها 5000 دينار أسبوعيا.
وفي السحب الذي مت مؤخرا فاز العميل نبيل 
علي أحمد بن أسري، بجائزة السحب الرابع وقدرها 
خمسة آالف دينار، الذي قال إنه حول راتبه من 
فترة بسيطة، حني زار أحد فروع الوطني وسمع 
بهذا العرض »حول راتبك وقد تربح 5000 دينار« 
وقام بتحويل راتبه ولم يتوقع أنه سوف يربح 

هذه اجلائزة.
وأضاف: »لكن أتى في ذهني أن حتى لو لم أكن 
من احملظوظني على األقل سوف استفيد حتما من 
خدمات البنك وعروضه، وذات يوم أتاني اتصال 

من أحد موظفي بنك الكويت الوطني وأخذ رأيي 
بخصوص العرض، فأخبرته بأنه عرض رائع جدا 
ويتمنى أن يكون أحد الفائزين وبعدها أخبرني 
املوظف بأنني أحد احملظوظني لم اصدق ذلك حتى 
قدومي إلى املبنى الرئيسي لبنك الكويت الوطني 
حيث اتصلت مرات عديدة ألتأكد من أنها ليست 
دعابة وعندما وصلت وجدت مس���ؤولي الوطني 
بانتظاري وقاموا باستقبالي وتسليمي اجلائزة«. 
اجلدير بالذكر أنه مت إجراء السحب الرابع حلملة 
»حول راتبك وقد تربح 5000 دينار« يوم 30 مايو 
املاضي، في حني سيجري السحب اخلامس في 6 
يونيو اجلاري، حيث سيحصل كل عميل جديد من 
عمالء البنك الوطني فرصة واحدة لدخول السحب  
وتتميز هذه احلملة بآلية عملها البسيطة، حيث 
إن الدخول في السحوبات ال يستلزم من العميل 
القيام بأي إجراءات أو ملء أي اس���تمارات، وكل 
ما هو مطلوب من���ه هو حتويل راتبه إلى البنك 
الوطني لكي يتم إدراجه بصورة آلية في السحوبات 
األسبوعية التي ستجري في التواريخ التالية: 6 

يونيو، 13 يونيو، 20 يونيو و7 يوليو.

»جروب لالستثمار العقاري« تربح 954 ألف دينار
وعموميتها توزع 5.83% نقدًا عن 2009

»بيتك« يدرب 200 عميل من األطفال 
على أبجديات العمل المصرفي

)أسامة البطراوي(م.عادل بورسلي متوسطا رمي وناصر بورسلي

هالة التناك مع إحدى املشاركات في الدورة

عاطف رمضان
قال رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة جروب 
أ لالس���تثمار العقاري م.عادل 
يوسف بورس���لي ان الشركة 
حققت ايرادات قدرها 1.019 مليون 
دينار للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، مشيرا الى ان 
صافي أرباح الشركة بعد خصم 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي والزكاة بلغ 954.9 ألف 
دينار مبا يعادل ربحية س���هم 

قدرها 9.549 فلوس.
جاء ذلك خ���الل تصريحه 
للصحافي���ني أمس على هامش 
العمومية  انعق���اد اجلمعي���ة 
للش���ركة التي عقدت بحضور 
عضوي مجل���س اإلدارة ناصر 

بورسلي ورمي بورسلي.
وأعلن بورسلي عن مصادقة 
اجلمعي���ة العمومية على بنود 
التي تضمنت  جدول أعماله���ا 
س���ماع تقرير مجل���س اإلدارة 

قالت مديرة املنطقة الثالثة 
املش����رف العام عل����ى برنامج 
»بيتي« للصغار في بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« هالة التناك ان 
الدورة املصرفية األولى حققت 
أهدافها من خالل مشاركة 200 
عميل من األطفال في الدورة التي 
حتمل ش����عار »حساب بيتي.. 
مستقبل مشرق«، حيث تشتمل 
على جوان����ب نظرية وعملية 
في تعريفه����م بطبيعة العمل 
املصرف����ي إلى جان����ب إتاحة 
الفرصة لهم ملمارسة عدد من 

الهوايات الفنية.
الى أهمية تعليم  وأشارت 
العملي����ات املصرفية  األطفال 
بشكل مبس����ط وبطرق سهلة 
تتناسب مع أعمارهم، وتدريبهم 
من خالل أدوات ووسائل محببة 
إلى نفوسهم على إجراء بعض 
املعامالت مثل السحب واإليداع 
الرصي����د  واالس����تعالم ع����ن 
واستخدام البطاقات البالستيكية 
العمل  وغيرها بعد أن أصبح 
املال����ي والبنكي م����ن مكونات 
الثقافة األساس����ية للشخص 
العادي ومن مستلزمات احلياة 
اليومي����ة لتداخله مع مختلف 
الفرد  اهتمام����ات وتطلع����ات 

وتوفير احتياجاته.

وسماع تقرير مراقب احلسابات 
واالطالع على امليزانية العمومية 
وبيان الدخل للفترة املنتهية في 

31 ديسمبر 2009.
العمومية على  وصادق���ت 
أرب���اح نقدي���ة قدرها  توزيع 

583.5 ألف دينار بنسبة %5.83 
تقريبا.

العمومية على  كما صادقت 
اقتطاع نس���بة 10% من صافي 
األرب���اح حلس���اب االحتياطي 

االختياري.

»بيت����ك«  أن  وأوضح����ت 
يستهدف زيادة عدد املشاركني 
في ال����دورة املصرفية الثانية 
للصغار إلى 340 مشاركا، حيث 
ان هناك إقباال واس����عا وطلبا 
متزايدا من أجل االستفادة من 
التي يقدمها »بيتك«  الدورات 
العمالء،  الش����ريحة من  لهذه 
مبين����ة أن زي����ارات »بيتك« 
التربوية  للمدارس والهيئات 
العام، وذلك  مس����تمرة طوال 

بهدف نشر الوعي املصرفي.
وأش����ارت ال����ى ان البنوك 
اإلسالمية نقلت مفهوم االدخار 

وحيازة أموال األفراد الراغبني 
في احملافظة عليها واحلصول 
على أرباح إلى آفاق واس����عة 
بحيث أصبح املدخر مش����اركا 
مبا يضعه في البنك اإلسالمي 
من أموال في أعم����ال التنمية 
وتطوير الوطن وخدمة حركة 
املجتم����ع الت����ي تعتم����د على 
عجلة االقتصاد بشكل أساسي، 
حيث تتبنى البنوك اإلسالمية 
مفاهيم عديدة مثل اعمار األرض 
والعدالة واملساواة واملسؤولية 
االجتماعية للم����ال وااللتزام 

واألمانة.

في إطار اهتمامه بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية المقبلة

»العربي للتخطيط« ينفذ 4 دراسات 
استشارية للمجلس األعلى للتخطيط

أكد املدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. عيسى الغزالي 
قيام املعهد بتنفيذ أربع دراسات استشارية لصالح األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، الفتا إلى أن تلك 
الدراسات تأتي في اطار اهتمام املعهد بتلبية االحتياجات التنموية 
وتقدمي املش���اريع االستشارية لصالح املؤسسات واحلكومات 
العربية، وفي مقدمتها التعاون مع دولة املقر في تنفيذ مشاريع 

اخلطة التنموية املقبلة. 
وأضاف الغزال���ي في كلمته أمام االجتم���اع الثاني ملجلس 
أمناء املعهد وال���ذي عقد أمس مبدينة القاهرة، أن خطة املعهد 
للعام املقبل س���تتضمن تنفيذ مشروع استشاري تدريبي هام 
حول »تعزيز القدرة املهنية والبنية املؤسسية جلهاز الترويج 
لالستثمار في الدول العربية«، وذلك لصالح املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مشيرا إلى أن تلك األنشطة 
العلمية تعكس املفهوم الواسع للتنمية املستدامة، والتحديات 
االقتصادي���ة التي تواجه الدول العربية والتي عبر عنها إعالن 

الكويت 2009.
وذك���ر أن اخلطة املقبلة تبلور آلي���ات للمرونة في مختلف 
مجاالت وأنشطة املعهد العلمية، من خالل االستجابة لتطورات 
الطلب والعرض على خدمات املعهد، واحتياجات اجلهات املهتمة 

بقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية.
ففي مجال املشاريع البحثية، أشار الغزالي إلى أن املعهد قام 
باختيار أهم واحدث قضايا التنمية العربية التي سينفذ مشاريع 
بحثية حولها، حيث ستتركز على أربعة محاور رئيسية حول: 
ادارة التنمية والتنمية القطاعية والتنمية االجتماعية والبيئة 
اإلقليمية والدولية للتنمية، باإلضافة إلى تفعيل املعهد ملبادرته 
الهادفة لتش���جيع الباحثني العرب لالس���تفادة من اإلمكانيات 
البحثية لديه، واستمرارا جلهوده بعد إصداره األعداد الثالثة 
األولى من تقرير التنافسية العربية، سيستمر املعهد في العمل 

البحثي إلصدار العدد الرابع من هذا التقرير.

االحتياجات التنموية

وأوضح أنه إضافة لألنش���طة العلمي���ة التي ينفذها املعهد 
سنويا داخل دولة املقر وخارجها، مثل الشهادات والدبلومات 
التخصصية والبرامج االسبوعية، فإن املعهد وفي اطار سعيه 
لتلبية االحتياجات التنموية للدول العربية، سيطرح خمسة 
برامج أسبوعية متخصصة بغرض تلبية الطلب على التدريب 
ف���ي مجاالت أكثر حتديدا خصوصا م���ع ما فرضته التطورات 

االقليمية والعاملية على اقتصادات تلك الدول.
وأكد الغزالي على أهمية الن���اجت العلمي للمعهد خصوصا 
البحثي منه، والذي يعد أساس���ا للنشر العلمي، ضمن قنوات 
النش���ر احملررة عربيا ودوليا، وهو ما أكدت عليه قوة الطلب 
اخلارجي واس���تعانة الكوادر البحثية ب���ه، الفتا إلى أن املعهد 
سيس���تمر في التزامه بإصدار الدوري���ات والكتب التي تثري 
مستوى الوعي التنموي في الدول العربية، باإلضافة إلى إتاحة 
تلك االصدارات جلمي���ع املهتمني والباحثني وصناع القرار من 

خالل النشر اإللكتروني.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن خطة العام املقبل ستتضمن 
أيضا تنفيذ املرحلة الثانية من تطوير البرامج التدريبية عن 
بعد، وذلك في اطار احلرص على مواكبة التطور التقني املستمر، 
مشيرا إلى أن احصائية املعهد عن مدى االستفادة من محتويات 
موقعه االلكتروني والطلب على ملفاته خالل العام احلالي 2010 

بلغت 15.3 مليون متصفح.

اجتماع مجلس امناء املعهد العربي للتخطيط

 »كشف السر« كتاب جديد يكشف أسباب 
األزمة المالية وطرق تجاوز المواطنين لها

اميل الشعار

حسن سعد

اعلنت ايكيا الكويت اطالقها 
التنزي���الت اجلديد  مهرجان 
لصيف 2010 وذلك ابتداء من 25 
مايو وملدة  6 أسابيع متواصلة، 
أكبر عدد  وذلك بهدف توفير 
من منتجات الشركة بأسعار 

مخفضة.
واوضحت الشركة في بيان 
انه���ا قامت بتقدمي  صحافي، 
أكثر من 2000 منتج بأسعار 
خاصة بهذا املهرجان تعبيرا 
عن فلسفتها التي حترص على 
توفير األجود واألفضل بأقل 

وانسب األسعار.
وعن مهرجان التنزيالت اجلديد، قال مدير 
معرض ايكيا الكويت اميل الشعار: »يعتبر هذا 
العرض الترويجي من اكبر احلمالت التي نقدمها 
في ايكيا على مدى س���تة أس���ابيع ميكن فيها 

لعمالئنا االستفادة من أسعار 
مثيرة جدا بتخفيضاتها ليتمكن 
اجلميع من اقتناء املنتجات التي 
يحبونها ويختارونها ملنازلهم«، 
موضحا: »وقمنا بتخصيص 
تشكيلة ضخمة ومتنوعة من 
املنتجات التي يفضلها العمالء 
عادة لتكون ضمن هذا املهرجان 
الذي يعتبر فرصة ال تعوض 
القتناء منتجات ايكيا العالية 

اجلودة«.
وتضم املنتجات املعروضة 
في ه���ذا املهرجان تش���كيلة 
واسعة من غرف النوم، وغرف 
اجللوس وحلول التخزين وإكسسوارات احلمام 
وأثاث غرف األطفال، واملعدات وأواني املطبخ، 
واألقمش���ة ومنتجات اإلضاءة واإلكسسوارات 

املنزلية وغيرها. 

خالل مهرجان يمتد من 25 مايو ولمدة 6 أسابيع متواصلة

»إيكيا« تطلق تنزيالت كبرى 
ألكثر من 2000 منتج بأسعار مخفضة

عموميتها رفعت رأسمالها إلى 49.5 مليون دينار بقيمة 100 فلس ودون عالوة إصدار

»الصناعات المتحدة« تخارجت من استثمارات غير إستراتيجية 
وتسعى إلعادة هيكلة قرض بقيمة 15 مليون دينار

رفع رأسمال الشركة إلى 49.5 مليون دينار للوفاء بالتزاماتها البالغة 44 مليون دينار

90% من استثمارات الشركة في القطاع النفطي وتأجيل مشروع الجزائر ألسباب طارئة 

عيسى العيسى

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
ش���ركة الصناعات املتحدة عيسى العيسى أن الشركة 
قامت بالتخارج من بعض استثماراتها غير اإلستراتيجية 
للوفاء ببعض االلتزامات املالية، بجانب االستمرار في 
مش���روع إعادة هيكلة القروض إلى قروض متوسطة 

وطويلة اآلجل. 
وقال العيسى في تصريح صحافي على هامش عمومية 
الشركة غير العادية واملؤجلة، أمس، ان الشركة حتاول 
اعادة جدولة قرض بقيمة 15 مليون دينار موعد استحقاقه 
في شهر يوليو املقبل الس���يما أن الفوائد تشكل عبئا 

على الشركة.
وقال ان الهدف من زيادة رأسمال الشركة إلى 49.5 
مليون دينار هو العمل على سداد ما عليها من التزامات 
مالية والبالغة 44 مليون دينار. حيث ان معظم مشاريع 
الش���ركة إنشائية ولن تعطي مردودا اال بعد سنتني أو 
ثالث سنوات نظرا لضخامة هذه املشاريع، كما انه في 
الوقت احلالي ال توجد أصول ميكن تس���ييلها بأسعار 
جيده في ظل الظروف احلالية والتي متثل نحو 10% من 
أصولنا، مش���يرا إلى انه كلما كان هناك حتسن بسيط 
في الس���وق انعكس بااليجاب على الشركة. الفتا إلى 
ان هناك مفاوضات غير رس���مية لدخول مس���تثمرين 

استراتيجيني.
وردا على احد املساهمني فيما يخص محافظة الشركة 

فلسا مكاسب للمساهمني. واشار إلى أن نحو 85 مليون 
دينار من استثمارات الشركة في قطاع البتروكيماويات 
هي استثمارات طويلة األجل وحتتاج إلى وقت لتظهر 
نتائجها مثلها مثل اي استثمار في القطاع الصناعي. 

 وبني العيس���ى أن احملفظة االس���تثمارية للشركة 
تتركز بنسبة 90% في القطاع النفطي )الطاقة( من خالل 
شركة القرين، وقطاع الغذاء من خالل شركة سدافكو 
السعودية التي س���تقوم بتوزيعات خالل األسبوعني 

املقبلني بقيمة 1.5 ريال للسهم الواحد.
وارجع العيسى أسباب تأجيل مشروع شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية لتصنيع امليثانول في 
اجلزائر إلى اسباب خارجة عن ارادة الشركة خاصة مع 
احالة 16 موظفا من قياديي مؤسسة البترول اجلزائرية 
الى التحقيق بسبب قضايا فساد، وتعيني جهاز تنفيذي 
مؤقت وأيضا تعيني وزير طاقة جديد هناك، مشيرا الى 
ان هذا التأجيل جاء لصالح املش���روع نظرا النخفاض 
تكاليف التنفيذ خالل تلك الفترة. الفتا إلى انه منذ وضع 
دراسة اجلدوي اخلاصة باملشروع منذ 2006 وحتى االن 
نزداد قناعة باملشروع خاصة مع وجود شراكة مع دولة 

كبرى متتلك احتياطيا كبيرا جدا من الغاز.
وقد أقرت عمومية الش���ركة غير العادية »املؤجلة« 
زيادة رأسمالها بنسبة 100% من 24.773 مليون دينار 
إلى 49.546 مليون دينار بقيمة اسميه 100 فلس ومن 

دون عالوة إصدار.

على السعر السوقي للسهم فوق القيمة االسمية له بعد 
االنتهاء من الزيادة، أوضح العيس���ى أن سعر السهم 
يحدده العرض والطلب وال نستطيع ان نضمن أال يقل 
السهم عن ذلك في ظل املشاكل احلالية للسوق ليس على 

الشركات الصغيرة بل وعلى الشركات الكبرى ايضا.
وأوضح أن القيمة الدفترية للسهم تتراوح االن ما بني 
280 فلسا و 300 فلس ولكنها عقب الزيادة قد تتراوح 
بني 180 فلس���ا و 190 فلسا اي ان هناك ما بني 80 و 90 

غالف الكتاب اجلديد


