
اقتصادالثالثاء  8  يونيو  2010   46

عادل اجلناعي

أقام حفاًل برعاية »الوطنية لالتصاالت«

»استثمر« أطلق برنامجًا تدريبيًا 
لالستعانة بالخبراء االقتصاديين

عاطف رمضان
أكد املدير التنفيذي للمشروع الوطني لتشجيع االستثمار احمللي 
»استثمر« عزام العميم ان املشروع الوطني »استثمر« أطلق خالل حملته 
الوطنية، وألول مرة، البرنامج التدريبي املتخصص باالستعانة بأفضل 
اخلبراء املمارسني، وهو اخلبير االقتصادي د.حسن الصادي مع نخبة 
م����ن ذوي اخلبرة في هذا املجال، حيث تناول العديد من املوضوعات 
اخلاصة باملش����روعات الصغيرة ككيفية انشائها وأسرار التعامل مع 
مفرداتها واخلطوات العملية املقترحة حلل مشكالتها املختلفة، سواء 

في اجلوانب التمويلية أو التسويقية أو في مجال تطوير املنتج.
جاء ذلك خالل احلفل الذي أقامه املشروع الوطني »استثمر« أول 
من امس لتكرمي الرعاة واملشاركني باملشروع في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا مبناسبة اختتام انشطته التي بدأت في 15 مايو املاضي، 
حيث اشتمل البرنامج على العديد من االنشطة من ندوات وورش عمل 
القت صدى واسعا في وسائل االعالم واقباال كبيرا من الشباب الكويتي 
الطموح. وأضاف العميم ان املشروع تضمن العديد من االنشطة، منها 
ندوات عن كيفية تأس����يس مش����روع خاص فضال عن مناقشة أمور 
مهمة كالتنمية واخلصخصة، وذلك لصقل مهارات الشباب وتعريفهم 

باخلطوات االولية الضرورية إلنشاء مشاريعهم اخلاصة.
وختم العميم بأن ش����ركة اعالم املتحدة للدعاية واالعالن والنشر 
والتوزيع، الش����ركة املنظمة لبرنامج استثمر، تتقدم بالشكر لكل من 
ساهم في دعم املشروع الوطني لتشجيع االستثمار احمللي في املجتمع 
الكويتي. يذكر ان مشروع »استثمر« برعاية الشركة الوطنية لالتصاالت 
والشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة وبرنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة وجريدة »األنباء«، وجريدة »الراي«، وجريدة النهار، 
وجريدة السياس����ة ومجلة أبواب وBraned، وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، وهو مشروع وطني غير ربحي يعمل على نشر الثقافة 
االستثمارية وتعزيز ثقة املواطن باالقتصاد الكويتي وخلق جيل جديد 
من الشباب يهتم باالستثمار واملشاريع الصغيرة، وأقيمت انشطته في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا. هذا، وقد كرم املدير التنفيذي 
للمشروع الوطني لتشجيع االستثمار احمللي »استثمر« عزام العميم 

كل من ساهم في إجناح احلملة، كما قام بتكرمي »األنباء«.

)كرم دياب(عزام العميم يكرم الزميل عاطف رمضان

لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية  
ناقشت األداء المهني في دول »التعاون«

عقدت جلن���ة مراقبة جودة 
األداء املهني بهيئة احملاس���بة 
واملراجعة لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية اجتماعها 
الثال���ث في أبوظب���ي يومي 5 
و6 يوني���و اجلاري برئاس���ة 
د.عبدالك���رمي أحمد الزرعوني 
وحضور كل من صافي املطوع 
من الكويت، وعلي عبد احلسني 
مكي من البحرين، وأحمد سليمان 
السيد من قطر، واملستشار د. 
محمد عب���داهلل، باإلضافة إلى 
املدي���ر التنفيذي للهيئة وأمني 

اللجنة. 
وفي هذا الصدد، قال عضو 
مجلس إدارة هيئة احملاس���بة 
واملراجعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ونائب رئيس جلنة 
املهني  األداء  مراقب���ة ج���ودة 
عبداللطيف احم���د األحمد إن 
أعضاء اللجة ناقشوا في االجتماع 
ع���دة مواضيع أهمها دراس���ة 

العروض املقدم���ة من املكاتب 
االستشارية واخلاصة ببرنامج 
مراقبة جودة األداء املهني بشأن 
إعداد دراسة متكاملة عن برنامج 
مراقبة جودة األداء املهني بدول 
املجل���س وآلية التنفيذ، ومتت 
دراستها ورفع التوصية ملجلس 

إدارة الهيئة.

عبداللطيف األحمد

فترة االكتتاب فيه بدأت أمس األول وتستمر لمدة أربعة أسابيع

»الوطني« يطرح صندوق الذهبي لإلجارة السادس بعائد متوقع ال يقل عن 6.5% سنوياً
أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح 
صندوق الذهبي لإلجارة السادس، وهو 
صندوق استثماري بالدوالر األميركي 
يعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
ومصمم خصيص����ا لتلبية احتياجات 
عمالء حساب الذهبي حيث يوفر عوائد 
شهرية مجزية ومنتظمة ومن املتوقع اال 
تقل عن 6.5% سنويا وبنسبة مخاطرة 
قليلة في الوقت الذي تراعى فيه كل أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومتطلبات هيئات 

الرقابة الشرعية احمللية والعاملية.
وبهذه املناسبة، قال مساعد مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 

لدى البنك ع����ادل اجلناعي: »ان طرح 
صندوق الذهبي لإلجارة السادس دليل 
على جناح سلس����لة صناديق الذهبي 
لإلج����ارة كونها حت����رص على تقدمي 
منتجات عالية اجلودة وقليلة املخاطر 
مع احلفاظ على رأس مال املس����تثمر 
واالستفادة من العائدات املميزة وتعتبر 
صناديق اإلج����ارة من أكثر الصناديق 
اإلس����المية رواجا لدى بن����ك الكويت 

الوطني«. 
وأوض����ح أن الصن����دوق يس����عى 
الس����تثمار جميع أصوله في ش����راء 
املعدات مباشرة أو شراء محافظ املعدات، 

وتؤجر هذه املعدات ملجموعة متنوعة 
من املستأجرين، مشيرا الى ان الصندوق 
سيحرص على االس����تثمار في عقود 
اإلجارة عالية اجلودة وذلك بالتعامل 
بصورة أساسية مع أكبر 1000 شركة في 
الواليات املتحدة األميركية والشركات 
التي تتمتع بتصني����ف ائتماني عال، 
مبينا أن محافظ املعدات في الصندوق 
النوع واملستأجرين  تتنوع من حيث 
وذلك لتنويع االستثمار، وبالتالي تقليل 
نسبة املخاطر، ويتم استثمار احملفظة 
بكاملها طبقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية 

وبإشراف اللجنة الشرعية.

وأضاف ان فترة اكتتاب الصندوق 
بدأت أمس األول »يوم 6 يونيو اجلاري« 
ملدة أربعة أسابيع، ومن املمكن إغالق 
باب االكتتاب قبل نهاية املدة على ضوء 

حجم ووتيرة الطلب.
اجلدير بالذكر أن حساب »الذهبي« من 
بنك الكويت الوطني يقدم لعمالء البنك 
مجموعة من أفضل املنتجات واخلدمات 
املميزة عن طريق مسؤولي احلسابات 
الشخصية املؤهلني خلدمة هذه الشريحة 
من العمالء، كما يتمتع عمالء حساب 
الذهبي بالكثير من اخلصومات واملزايا 

األخرى ذات القيمة املضافة.

»الخطوط الوطنية« تختار »بريستيج« وكيالً عاماً للمبيعات في البحرين 
أعلنت ش���ركة اخلطوط الوطنية عن 
تعيني سفريات بريستيج وكيال عاما جديدا 
ملبيعاتها في البحرين، وفي كلمة ألقاها في 
افتتاح مكتب اخلطوط الوطنية اجلديد في 
منطقة العدلية وحفل توقيع االتفاقية ما 
بني الشركتني، قال رئيس القطاع التجاري 
لدى اخلطوط الوطنية، لي شايف: »عينت 
اخلطوط الوطنية سفريات بريستيج وكيال 
عاما ملبيعاته���ا في البحرين، إحدى أكثر 

وجهاتها شعبية وإقباال إذ تعد سفريات 
بريستيج، املعروفة في البحرين بجودة 
ورقي خدماتها، ش���ريكا مثاليا للخطوط 
الوطني���ة ونتطل���ع في املس���تقبل إلى 
عالقة عمل وثيقة ومديدة لدعم مس���يرة 

توسعنا«.
من جانبه، قال رئي���س مجلس إدارة 
شركتي سفريات بريستيج والبدر للسفر 
والسياحة، خالد الدوسري »يسعدنا جدا 

أن نعمل كوكيل ع���ام ملبيعات اخلطوط 
الوطنية في البحرين، فس���جل سفريات 
بريستيج احلافل بحلول السفر املبتكرة 
ذات اجلودة العالية تتماش���ى متاما مع 
مجموعة اخلدمات املتميزة التي توفرها 

اخلطوط الوطنية لضيوفها. 
نحن نؤمن بأن هذه الشراكة بني اخلطوط 
الوطنية وس���فريات بريستيج ستعود 
حسين ابو ادريس وريتشي تانو ولي شيف وعادل الدوسري وخالد الدوسري بالفائدة على الطرفني وتدعم نشاطهما«.

وعبداهلل الدوسري ونادر نواس  عقب توقيع االتفاقية


