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األيام األخيرة لتنزيالت »إيكيا« الضخمة

.. وينظم محاضرة لموظفات »األوقاف«

الكويت،  ايكي���ا  أعلنت 
ش���ركة األثاث الس���ويدية 
الرائدة عاملي���ا، ان حملتها 
الترويجية لتنزيالت الصيف 
مس���تمرة حت���ى 3 يوليو 
اجلاري، حيث شهدت هذه 
التنزيالت إقباال ملحوظا من 
زبائن »ايكيا« الذين استفادوا 
من هذه العروضات الفريدة 
الختيار م���ا يفضلونه من 
قطع األثاث واإلكسسوارات 

املنزلية بأسعار مخفضة.
وقالت الشركة في بيان 
صحاف���ي ان زوار »ايكيا« 
يج���دون مجموعة ضخمة 

تضم أكثر م���ن 2000 منتج بأس���عار خاصة 
بالتنزي���الت لتمنح اجلمي���ع تنوعا كبيرا من 
املنتجات واألفكار املبتكرة لتضفي على املنزل 

رونقا جديدا.
وف���ي هذا الصدد، قال مدي���ر معرض ايكيا 
الكويت اميل الشعار: »ان حملة تنزيالت الصيف 

كانت من النجاحات الكبيرة 
التي تفخر بها الشركة، حيث 
أدركنا من جديد حجم القبول 
والتفضي���ل ال���ذي يحمله 
الزبائن ملنتجاتنا، وهو األمر 
الذي يس���عدنا أن نعود به 
لزبائننا مبزيد من املنتجات 
اجلديدة وجميعها بأسعار 

مخفضة وجذابة«.
ايكيا   وأضاف: »تق���دم 
لزبائنها تش���كيلة واسعة 
وغنية من األث���اث املنزلي 
العصري والعملي بتصميمه 
وبأسعار في متناول اجلميع 
لتعبر عن رؤيتنا في تأمني 

حياة يومية أفضل جلميع الناس«.
وتتنوع املنتجات التي تش���ملها التنزيالت 
بني غرف النوم وغرف اجللوس وإكسسوارات 
احلمام واحللول التخزيني���ة وأثاث األطفال، 
واألواني املنزلية، واألقمش���ة وحلول اإلضاءة 

والديكور وغيرها الكثير.

نظم بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
ممثال بالقطاع التجاري، محاضرة خاصة 
بالس���يدات بالتعاون م���ع إدارة التنمية 
األسرية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وذلك حول املنتجات واخلدمات التجارية 
التي يقدمه���ا »بيتك« لعمالئه وباألخص 
التي تس���تهدف شريحة السيدات وتلبي 
طموحاتهن من خالل متويل شراء العديد من 

املنتجات التي يتضمنها السوق احمللي.
وقد حرصت احملاضرتان نغم عياش 
وابته���ال ق���دور من خالل املناقش���ة مع 
العميالت على إبراز الصورة اإليجابية ل� 
»بيتك« في تعامالته من خالل توفير العديد 
من قنوات التواصل مع العمالء سواء عبر 
الفروع واملعارض البالغ عددها أكثر من 
45 موقعا أو اخلدمة الهاتفية 1803333 عبر 
مركز االتصال، وكذلك اخلدمات االلكترونية 
املتعددة عبر املوقع االلكتروني وخدمات 
الهاتف النقال ومنها الرس���ائل القصيرة 
SMS، واحلسبة التجارية لألجهزة احلديثة 
البالك بيري واآلي فون iPhone واآلي باد 
iPad، وغيرها من الوسائل احلديثة التي 
التكنولوجي وتوظيفه  التط���ور  تواكب 

في املج���ال التمويلي إلى جانب املجاالت 
املالية األخرى.

كم���ا تضم���ن النق���اش العدي���د من 
االستفس���ارات حول املنتجات واألسواق 
التي يعمل »بيتك« من خاللها في السوق 
احمللي كتمويل شراء السيارات اجلديدة 
واملستعملة واألثاث واألجهزة الكهربائية 
وااللكترونية واملواد واألعمال اإلنشائية 
والقوارب وخدمة التأجير وكذلك احلمالت 
التسويقية املقامة حاليا واملتعلقة بأعمال 
التشطيب وعروض س���يارات »لكزس« 

اخلاصة فقط بشريحة السيدات.
وتطرقت احملاضرة إلى اجلوانب األسرية 
وما يطرأ على األفراد فيها من تغيرات في 
احلياة تستلزم توفير متطلبات كل منهم، 
وذلك بتمكني »بيتك« العميل من شراء ما 
يرغب في اقتنائه للبيت كتوفير املركبات 
لألبناء بعد التخرج في املرحلة الثانوية، 
وكذلك األعمال اإلنشائية في املنزل، وشراء 
األثاث واللوازم املنزلية األساسية، وهو ما 
يجعل من عملية التمويل إحدى الوسائل 
التي تساعد األسرة على االدخار إلى جانب 

توفير احتياجاتها.

حصدت شركة طيران اجلزيرة، جائزة »أفضل شركة طيران« ضمن 
جوائ����ز مجلة »أرابيان بزنس« 2010، حيث جرت وقائع حفل تس����ليم 

اجلوائز في قاعة الراية ضمن الكورت يارد بفندق ماريوت.
ويعكس هذا االحتفال األداء املتميز للش����ركات القوية واملؤثرة في 
قطاع����ات األعمال البازرة ضمن مختلف النش����اطات في الكويت، وقام 
الرئيس التنفيذي ل� »شركة ITP« وليد عكاوي بتسليم اجلوائز للشركات 
الكويتية التي تتمتع باألداء املتفوق، وقد تلقى نائب الرئيس لشؤون 
املبيعات في ش����ركة طيران اجلزيرة رفيق بغ����دادي، اجلائزة بالنيابة 
عن الش����ركة أثناء متثيله للشركة في هذا احلفل. وبهذه املناسبة، قال 
الرئيس التنفيذي لش����ركة طيران اجلزيرة س����تيفان بيتشلر: »نحن 
مسرورن برؤية هذا التقدير جلهودنا في خدمة ضيوفنا وقدرتنا على 
تق����دمي أفضل جتربة رائعة لهم أثناء الس����فر على منت خطوطنا. حيث 
يقدم »طيران اجلزيرة« خدمات ممتازة وأوقات مالئمة للرحالت بأفضل 
األسعار املمكنة. ويعزى جناح شركة طيران اجلزيرة ملوظفينا املجتهدين، 
وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكرهم جميعا على عملهم اجلاد«. اجلدير 
بالذكر أن جوائز »أرابيان بزنس« حتتفي كل عام بأفضل اإلجنازات على 
مستوى األعمال، سواء كانت ش����ركات أو أفرادا، وقد أقيمت احتفاالت 
جوائز »أرابيان بزنس« في كل من الكويت واألردن والسعودية ودبي، 
وضم����ت قائمة احلائزين على اجلائ����زة كال من األمير الوليد بن طالل، 

وملك املغرب محمد السادس وملك األردن عبداهلل الثاني.

السلعة التي حتتاج إلى التمويل 
حيث تبدو الكثير من املنتجات 
الشرعية أكثر مالءمة للتمويل 
قصير ومتوسط األجل وأخرى 
تالئم التمويل طويل األجل ومن 
ذلك منتجات املرابحة واإلجارة 
الس���لم وبيوع األمانة  وعقود 

وغيرها.
وتتيح االتفاقية مشاركة عدد 
من موظفي »بيتك« في البرامج 
والدورات التدريبية، كما متنح 
البنك أولوية في املش���اركة في 
املؤمترات واألنشطة التي ينظمها 

النادي.

أولوية فيها، كما يرعى »بيتك« 
عددا من البرامج واألنشطة مع 
جهات وهيئات معنية باملجاالت 
السابقة وغيرها وهو ما يؤكد 
تنوع املجاالت التي يحرص فيها 
»بيتك« على تأكيد مسؤوليته 
االجتماعية وقدرته على خدمة 
املجتمع وتنمية قدرات أبنائه.

وينظ���م الن���ادي أنش���طة 
متنوعة لطلبة جامعة اخلليج 
تشمل مشاركات دورية محلية 
ودولية ف���ي مؤمترات وندوات 
ومحاض���رات متخصص���ة في 
االقتصاد اإلسالمي ذات مستوى 

عال من القيمة والثراء الفكري 
والعلمي مبواضيعها املميزة أو 
طبيعة وأهمية املشاركني فيها مما 
يكسب الطلبة مهارات معرفية 
وتدريبية مهمة في جميع مجاالت 
االقتصاد اإلسالمي وخاصة مجال 
التموي���ل الذي يتس���م بتعدد 
التي  املنتجات  مجاالته وتنوع 
يوفرها لتغطية احتياجات األفراد 
التمويل  والشركات من أشكال 
املختلفة وفق الشريعة مبا يتالءم 
مع اختالف القدرات واإلمكانيات 
واختالف مدد التمويل بني طويل 
وقصير األج���ل وكذلك طبيعة 

التمويل ولديه مجلس استشاري 
من األكادمييني املتخصصني في 

هذا املجال.
وتعتبر هذه االتفاقية منوذج 
من االتفاقيات النوعية التي وقعها 
»بيتك« مؤخرا لدعم اجلهات ذات 
األنشطة املتخصصة، وكان من 
أبرزها توقي���ع اتفاقية تعاون 
الدولي  وتنس���يق مع االحتاد 
ملكافحة السكري وذلك بغرض 
تعزيز الدور االجتماعي لبيتك 
من خالل أنش���طة ومساهمات 
مبجاالت متع���ددة حتتل أمور 
الصح���ة والتعليم والش���باب 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن إجناز اتفاقية شراكة 
إستراتيجية مع نادي التمويل 
اإلسالمي بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا لدعم أنشطة نادي 
التمويل اإلسالمي في اجلامعة ملدة 
عام دراسي، وذلك في تأكيد جديد 
حلرص »بيتك« على نشر أحكام 
وتطبيقات االقتصاد اإلسالمي 
ودعم جمي���ع اجلهود املتعلقة 
بذلك باعتبار أن توضيح جوانب 
عم���ل وخصوصي���ة وطبيعة 
الصيرفة اإلسالمية واملؤسسات 
القائمة عليها هدف استراتيجي 

في جهوده.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه اخلطوة تأتي إميانا من 
»بيتك« بضرورة وأهمية التعاون 
العلمية واملراكز  الهيئ���ات  مع 
البحثي���ة التي تعتم���د املنهج 
العلمي املستند للحقائق والقادر 
على ابرازها وتأكيد س���المتها 
وتوضيح جوانب متيزها بشكل 
منهجي موثق، حيث يستهدف 
النادي تدري���ب وإعداد الطلبة 
وتعمي���ق معرفته���م وتنمية 
اجلوان���ب القيادي���ة والعلمية 
لدى أعضائ���ه وتوجيه طاقات 
إبداعاتهم من  الطلبة لتنمي���ة 
خالل أنشطته وبرامجه املتعددة 
ف���ي تطبيقات  واملتخصص���ة 
االقتصاد اإلس���المي ونش���اط 
البنوك اإلس���المية واخلدمات 
واملنتجات املقدمة وفق الشريعة 
في الكويت وخارجها ومجاالت 

ذك��ر تقري�������ر 
شركة وض����وح 
لالستش���ارات 
الكويت  االقتصادية أن س���وق 
ل���ألوراق املالية افتتح تداوالت 
النصف الثاني من العام احلالي 
بسقوط حر لألسهم حيث أنهى 
تداوالت هذا األسبوع على تراجع 
حاد حيث أغلق املؤشر السعري 
عن���د مس���توى 6.431.7 نقطة 
متراجع���ا 193.4 نقطة بحوالي 
نس���بة تعادل 2.92% عن إغالق 
األسبوع السابق الذي بلغ 6.625.1 
نقط���ة، في حني أنهى املؤش���ر 
الوزني تداوالت هذا األس���بوع 
ليغلق عن���د مس���توى 390.4 
نقط���ة متراجعا بواق���ع %3.61 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق 
عند 405.01 نقاط، هذا وقد بلغ 
إجمالي القيمة السوقية املتداولة 
بنهاية هذا األسبوع 28.611 مليون 
دينار منخفضة بنحو 3.53% عن 

نهاية األسبوع السابق
ومقارنة بتداوالت األس���بوع 
القيمة  الس���ابق فقد بلغ إجمالي 
املتداولة لهذا األس���بوع ما يقارب 
103 ماليني دين���ار مقارنة بنحو 
131.4 مليون دينار خالل األسبوع 
السابق منخفضا بواقع 21.6%، فيما 
)تراجعت( كمية األسهم املتداولة 
لهذا األس���بوع بنحو 5.1% لتبلغ 
بنهاية هذا األس���بوع 721 مليون 
سهم من خالل تنفيذ 12.149 صفقة. 
هذا وقد بلغ متوسط قيمة التداول 
اليومي 20.6 مليون د.ك من خالل 
متوس���طات كمية متداولة تعادل 

143.8 مليون سهم موزعة على 2.418 
يوميا. وعلى صعيد القطاعات فقد 
شهدت تداوالت السوق أداء متراجعا 
القطاعات، تصدرها قطاع  ملعظم 
االس���تثمار والذي أغلق مؤشره 
السعري عند مس���توى 4.588.8 
نقطة، متراجعا بواقع 4.85% مقارنة 
باألسبوع السابق مستحوذا على 
قيمة تداول تعادل 13.26% من قيمة 
تداوالت الس���وق اإلجمالية، يليه 
قطاع العقار بواقع تراجع مقداره 
4.47% في مؤش���ره السعري عن 
األس���بوع السابق محققا تداوالت 
مثل���ت 11.35% م���ن إجمالي قيمة 
تداوالت الس���وق، وعلى اجلانب 
اآلخ���ر ارتفع كل م���ن قطاع غير 
الكويتي والتأم���ني بواقع %3.14 
و1.66% على التوالي مقارنة بإغالق 

األسبوع السابق.
ومن حيث نشاط القطاعات فقد 

انخف���اض 3.43% مقارنة بإغالق 
األسبوع السابق.

أما على صعيد األسهم فقد تصدر 
سهم خليج متحد قائمة االرتفاعات 
بواقع 34% ليغلق عند 355 فلسا، 
يليه سهم هيومن سوفت مرتفعا 
بواقع 22% فيما جاء سهم إسكان 
في املرتبة الثالثة مرتفعا %16.4، 
وفي املقابل تصدر التراجعات سهم 
مينا بنحو 28.2% حيث أغلق عند 51 
فلسا، يليه سهم جراند متخليا عن 
27.8% ثم سهم أجيليتي بخسارة 

مقداره %21.6..
أما من حيث نش���اط األس���هم 
فقد حقق س���هم زي���ن أعلى قيمة 
تداول خالل هذا األس���بوع بلغت 
12.74 مليون د.ك وأغلق عند 1.120 
فلس، يليه سهم خليج بقيمة تداول 
مقدارها 8.53 ماليني د.ك حيث أغلق 

عند 385 فلسا.

يليه في النش���اط قطاع اخلدمات 
حي���ث حقق قيمة ت���داول تعادل 
24.46% من إجمالي قيمة تداوالت 
الس���وق وأغلق مؤشره السعري 
عند مستوى 14.121.6 نقطة بواقع 

البنوك مستحوذا  تصدرها قطاع 
على 33% من قيمة تداوالت السوق 
حي���ث أغلق مؤش���ر القطاع عند 
8.882.5 نقط���ة متراجع���ا بنحو 
2.49% عن إغالق األسبوع السابق، 

في واحدة من أقوى الحمالت الترويجية التي أطلقتها الشركة والقت إقبااًل كبيرًا

»الجزيرة« تحصد جائزة أفضل شركة طيران بالكويت
ضمن جوائز »أربيان بزنس« عن عام 2010
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رفيق بغدادي يتسلم اجلائزة من وليد عكاوي نيابة عن »طيران اجلزيرة«

مسؤولو »بيتك« وجامعة اخلليج عقب توقيع االتفاقية

جانب من احملاضرة

شراكة تجمع »بيتك« ونادي التمويل اإلسالمي 
بجامعة الخليج لدعم أنشطته لمدة عام دراسي

استمرارًا لجهوده في التعريف باالقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته

»وضوح«: البورصة تفتتح تداوالت النصف الثاني
 بسقوط حر لألسهم وسط تخوفات من المرحلة المقبلة

جهاز المشروعات التنموية يؤجل بيع وثائق 
التأهيل بمشروع محطة الطاقة بالزور الشمالية

كون���ا: أعلن اجله���از الفني 
لدراسة املش���روعات التنموية 
واملب���ادرات تأجيل بيع وثائق 
التأهيل اخلاصة مبشروع محطة 
غازية لتوليد الطاقة الكهربائية 
وانتاج املاء ف���ي منطقة الزور 

الشمالية الى حني ادخال متطلبات 
القانون رقم 39 لسنة 2010 في 
وثائق الطرح. وأوضح اجلهاز في 
بيان صحافي امس ان التأجيل 
جاء نظرا لصدور القانون رقم 
39 لس���نة 2010 بشأن تأسيس 

شركات كويتية مساهمة تتولى 
بن���اء وتنفيذ محط���ات القوى 
الكهربائية وحتلي���ة املياه في 
الكويت والذي نشر في اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« بتاريخ 

27 يونيو املاضي.

النفط الكويتي يستقر
 عند 71.11 دوالرًا

المعهد العربي للتخطيط يصدر 
عددًا من سلسلة جسر التنمية

الكوي����ت � كونا: قالت مؤسس����ة 
البترول الكويتية امس ان سعر برميل 
النفط الكويتي انخفض 37 سنتا في 
تعامالت اول من امس االربعاء ليستقر 
عند مستوى 71.11 دوالرا للبرميل مقارنة 
بتعامالت يوم امس االول البالغ عندها 
71.48 دوالرا للبرميل. ويرجع انخفاض 
اسعار النفط في الفترة االخيرة لعدة 
عوامل اهمها: املخاوف لدى املستثمرين 
بعد ان نشرت بيانات توضح ضعف 
الطلب في الصني التي تعتبر من أكبر 
الدول استهالكا للنفط وتأثير أزمة ديون 
اوروب����ا اضافة الى جملة من العوامل 
اجليوسياسية والنفسية واملضاربة في 
السوق العاملية. ورغم هذا االنخفاض 
الطفيف تظل أسعار النفط في املستوى 
املستهدف من منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( التي أعلنت اكثر من مرة 
انها ترغب في مستوى اسعار يتراوح 
ب����ني 70 و80 دوالرا للبرميل من اجل 
حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني 
الى  الذين يحتاجون بصفة مستمرة 
متويل االنفاق على تطوير واكتشاف 
النفطي����ة اجلديدة ومصالح  احلقول 

املستهلكني.

 الكوي���ت � كونا: اصدر املعهد العرب���ي للتخطيط عددا 
جديدا من سلسة »جسر التنمية« حتت عنوان »االمكانيات 
التكنولوجية والنمو االقتصادي« ركز على حتليل دور التقدم 

التكنولوجي في عملية النمو االقتصادي.
 وقال بيان للمعهد ان العدد استعرض العوامل التي تتفاعل 
بعضها مع بعض لتش���كل االمكانيات التكنولوجية للدولة 
ومنها املوارد االقتصادية والكفاءة االقتصادية باستخدام هذه 
املوارد والتشابكات الداخلية واخلارجية للقطاع االقتصادي 
املعني بالتكنولوجيا وما يترتب على ذلك من انتشار التقدم 

التكنولوجي داخل القطاعات االقتصادية االخرى.
 واضاف البيان ان انتاج املنتجات املصنعة ذات التكنولوجيا 
املتوسطة واملرتفعة يتطلب انفاقا استثماريا كبيرا ومهارات 
خاصة في رأس املال البشري داخل الدولة اضافة الى ارتفاع 
املتطلبات الرأسمالية والتعليمية والتصميمية النتاج تلك 
املنتجات وارتفاع التكلفة الرأسمالية واالبتكارات والتعليم 

السيما في املنتجات الهندسية.
 وأوضح ان التقدم التكنولوجي هو نتاج لتراكم املعارف 
التكنولوجية املختلفة عبر الزمن داخل االقتصاد فيما يعرف 

باملسار التكنولوجي.
 وذكر ان بناء االمكانيات التكنولوجية للدولة ال يتأتى 
نتيجة ملجهود منفرد من احدى الشركات او املؤسسات العامة 
بل نتيجة تضافر اجلهود العامة واخلاصة وتطبيق السياسة 
الالزم���ة لتحقيق التنمية التكنولوجية للدولة مبا ينعكس 

على النمو االقتصادي على املدى الطويل.

أميل الشعار

تقـرير


