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داود القاضي يفوز بـ 250 ألف دينار

بالسحب الربع سنوي لـ »دانة الخليج«

»بوبيان« يستعرض خدماته ومنتجاته 
اإلسالمية في مقر »التسليف واالدخار«

لجنة المناقصات المركزية تطرح 12 مناقصة

أعل���ن بنك اخلليج عن اس���م الفائز في ثاني 
س���حب ربع سنوي حلس���اب الدانة الذي أجري 
ي���وم 30 يونيو املاضي بفرع البنك الرئيس���ي، 
حيث فاز داود محمد خميس القاضي عميل فرع 
بنك اخلليج مبنطقة حولي باجلائزة التي تبلغ 

قيمتها 250 ألف دينار.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك اخلليج علي شلبي: 
»في البداية يسعدنا أن أهنئ داود محمد خميس 
القاضي على فوزه بجائزة ثاني سحب ربع سنوي 
حلساب الدانة من بنك اخلليج والتي تبلغ 25.000 
دينار، هذا ويسعد بنك اخلليج أن يكافئ عمالءه 
املخلصني على ثقتهم املستمرة في البنك، كما أن 
بنك اخلليج يحرص عل���ى أن مينح العمالء من 
خالل حساب الدانة فرصة لتوفير املال وفي الوقت 
نفسه احلصول على فرصة لربح أكبر جائزة سحب 
فردي في الشرق األوسط. هذا واجلدير بالذكر أن 
بنك اخلليج هو البنك الوحيد في الشرق األوسط 
الذي مينح العمالء فرصة الفوز بأكبر جائزة سحب 

فردي وهي جائزة املليون دينار«.
وعند سؤال الفائز داود محمد خميس القاضي 
عن جائزته وكيفية اس���تخدامه لها، أجاب قائال: 

»ال يوجد لدي حت���ى اآلن خطة واضحة ألوجه 
صرف جائزة الدانة البالغة 250.000 دينار فهي 
مبلغ ليس بقليل وال أزال حتى اآلن متفاجئا ولكن 

حتما سأستثمرها على الوجه األمثل«.
ومينح بنك اخلليج من خالل حس���اب الدانة 
احلائز جائزة أفضل منتج جديد مبتكر حس���ب 
تصنيف »ذي بانكر ميدل ايست« لعام 2010، املزيد 
من فرص الفوز حيث يوفر سحوبات أسبوعية 
متنح كال من الفائزين العشرة جائزة قدرها 1000 
دينار، أما املؤهلون للدخول بالس���حوبات ربع 
السنوية فيمكنهم الفوز بجائزة  500 ألف دينار 
في السحب ربع السنوي الثالث، ومليون دينار 

خالل السحب ربع السنوي الرابع. 
وتتميز عملية فتح حس���اب الدانة بالسهولة 
والبس���اطة، حيث ال يتطلب األم���ر من العمالء 
سوى إيداع مبلغ وقدره 200 دينار فقط ومبجرد 
احملافظة على هذا احل���د األدنى للرصيد، يدخل 
العميل تلقائيا في السحوبات األسبوعية، وربع 
السنوية والسنوية، وملضاعفة فرص الربح، ينبغي 
على العمالء زيادة املبالغ املودعة في حساب الدانة 
وإبقائها لفترة طويلة لضمان احلصول على أكبر 

عدد ممكن من الفرص.

في إطار خططه التسويقية، قام بنك بوبيان 
باستعراض خدماته املصرفية املختلفة ومنتجاته 
املتوافقة مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية والتي 
يقدمها ملختلف شرائح املجتمع وذلك في مقر بنك 

التسليف واالدخار.
واس���تعرض عدد من موظفي البنك ابرز هذه 
اخلدمات واملنتجات وقاموا بشرح جميع التفاصيل 
املتعلقة بها ملوظفي بنك التسليف واالدخار إلى 
جانب املراجعني الذين يترددون على البنك إلنهاء 
معامالتهم، السيما ان البنك يعتبر من ابرز اجلهات 
احلكومية التي تشهد تردد مئات املراجعني يوميا. 
وقال البنك في بيان صحافي ان هذه الزيارة التي 
قام بها موظفو البنك والتي تستمر ملدة اسبوع 
تأتي في إطار خطة البنك للوصول الى اكبر عدد 

ممكن من العمالء املس���تهدفني ف���ي ظل التنامي 
امللحوظ على طلب اخلدمات املالية اإلس���المية 

خالل السنوات األخيرة.
ويقدم بنك بوبيان لعمالئه مجموعة مميزة من 
اخلدمات من بينها احلسابات املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية مثل احلساب اجلاري وحساب التوفير 
الى جانب حساب الودائع الثابتة وحساب الراتب 
مبزاياها املختلفة ال���ى جانب مجموعة مختلفة 
من متويل السيارات واملواد اإلنشائية والتعليم 

واملعدات البحرية وغيرها.
اجلدي���ر بالذكر ان بنك بوبيان كان قد حصل 
مؤخرا على جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت 
لعام 2010 من مجلة اربيان بزنس املعروفة بسبب 

ما شهده من تطور خالل الفترة األخيرة.

طرحت جلنة املناقصات املركزية اثنتي عشرة 
مناقص���ة تخص العديد من اجلهات الوزارية في 
الدول حيث تضمنت مناقصتني لوزارة التربية، 
األولى خاصة بتنفيذ اعمال املناولة بديوان عام 
الوزارة واملناطق التعليمية واملتحف العلمي وادارة 
مدارس التربية اخلاصة واملناقصة الثانية تعود 
الستئجار وصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها 
»مع التملك« في املدارس واملواقع اجلديدة التابعة 

للوزارة.
كما تضمنت املناقصات ثالث مناقصات تابعة 

لوزارة الدفاع ومناقصة وحيدة ملؤسسة املوانئ 
الكويتية خاصة بتطوير مجمع املوانئ ومناقصة 
خاصة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية االدارية 

خاصة بخدمات االمن واحلراسة.
فيما عرضت شركة نفط الكويت مناقصة خاصة 
بتوريد انابيب تبطني ومناقصة اخرى ملؤسسة 
البت���رول الكويتية خاصة بتوريد ورق تصوير 
مس���تندات باالضافة الى مناقصة للهيئة العامة 
لشؤون القصر والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

أحمد يوسف
ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
الهندس���ية لصناعة  الش���ركة 
التكييف والتبريد »داس���كو« 
محمد الغامن ان الشركة تعتزم 
زيادة مبيعاتها الس���وقية عبر 
حملة تسويقية محليا وخليجيا 
وذلك لتعظيم العوائد واألرباح 
بعد تراجع حجم املبيعات مؤخرا 

بسبب األزمة املالية.
وأكد الغامن على هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية أمس 
بنسبة حضور بلغت 99.6% ان 
السبب في تراجع إيرادات الشركة 
الع���ام املاضي يع���ود الى عدة 
أسباب منها آثار األزمة املالية على 
املواد  األسواق وارتفاع أسعار 
اخلام على مستوى العالم فضال 

عن تأخر احلصول عليها. 
وأش���ار ال���ى ان انخفاض 
مجمل إيرادات الش���ركة خالل 

عام 2009 بنسبة 5.5% مقارنة 
م���ع ع���ام 2008 فيما انخفض 
صاف���ي األرباح بنس���بة %20 
خالل 2009 جاء بسبب ارتفاع 
التكاليف وتراجع بند اإليرادات 
الى جتنيب الشركة  باإلضافة 
ملخصص بقيمة 116 ألف دينار 
مقابل دراس���ات مل���واد بطيئة 
احلركة ما جنب الشركة املزيد 

من االنخفاض في اإليرادات. 
وقال ان الشركة تسعى في 
الوقت احلالي لعمل دراسة لضبط 
تكاليف اإلنت���اج خالل املرحلة 
املقبلة بهدف التحكم فيها بصورة 
ميكن معها تخفي���ض إجمالي 
التكاليف الى ادنى حد ممكن مع 
العمل على إيجاد بدائل جديدة 
اتفاقات  ملواد اإلنتاج بجان���ب 
مع املوردين األساسيني للمواد 
اخلام لدعم التكاليف وتخفيض 

املصروفات األساسية.

هذا، وكانت عمومية الشركة 
قد وافقت عل���ى جميع البنود 
املدرج���ة على ج���دول األعمال 
عن الس���نة املالية املنتهية في 
2009/12/31 وتوصي���ة مجلس 
ارباح عن  اإلدارة بعدم توزيع 
الفترة نفس���ها كما أقرت عدم 
مكافأة مجلس اإلدارة عن السنة 
املالية نفسها وكذلك املوافقة على 
اس���تقطاع 10% من االحتياطي 
االختياري لصالح بند األرباح 

احملققة.
وأقرت كذلك انتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة عن فترة الثالث 
النحو  املقبلة عل���ى  س���نوات 

التالي: 
القابضة )3  الشركة األولى 
أعضاء( وهي: شركة مجموعة 
معرفي، شركة الرياض للتجارة 
واملقاوالت، شركة وارة العقارية 

كعضو احتياط.

أعلن����ت ش����ركة مجموعة 
الراية ع����ن إط����الق موقعها 
العقاري شبكة الكويت للعقار 
q8aq.« »واالستثمار »الشبكة

com«، حي����ث يق����دم خدمات 
عقارية متكاملة للمؤسس����ات 
واألفراد عن طريق عرض مبتكر 
ومتطور لعناوين ونشاطات 

الشركات العقارية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
إدارة شركة مجموعة  مجلس 
الراي����ة عدن����ان احل����داد ان 
موقع ش����بكة الكويت للعقار 
واالستثمار يقدم خدمة وطنية 

للكويت وللوطن العربي وذلك من خالل دعمه 
لالقتصاد الوطني واخلليجي والعربي وللقطاعني 
العقاري واالس����تثماري حتديدا، وذلك تنفيذا 
لتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الداعي إل����ى حتويل الكويت ملركز مالي 
وجتاري. وأضاف أن إطالق موقع »الش����بكة« 
يأتي بالتزامن مع بداية تطبيق اخلطة التنموية 
عن طريق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، مبينا 
انه نظرا لتش����تت االس����تثمار العقاري بجميع 
قطاعات����ه العقارية وعدم وج����ود جهة عقارية 
شامله جلميع التخصصات، رأت املجموعة أن 
الس����وق العقاري احملل����ي واخلليجي والعربي 
يتطلب إنشاء شبكة عقارية واستثمارية متكاملة 
حتوي حتت س����قفها كل ما يحتاجه العقاريون 

العرب، متمنيا ان تصل رسالة 
الشبكة وأن يقدم موقع شبكة 
الكويت للعقار واالس����تثمار 
نقلة نوعي����ة وحتويال كبيرا 
لالستثمار العقاري عن طريق 
توفير ش����بكة رب����ط عقارية 
إلكتروني����ة متخصصة توفر 
للجميع من أفراد ومؤسسات 
وشركات في الدول العربية كل 
ما يحتاجونه من أمور مرتبطة 
باالستثمار العقاري حتت سقف 

هذه الشبكة.
وأكد أن موقع »الش����بكة« 
يتميز باحتوائه على عشرين 
قس����ما أهمها البنوك واملؤسس����ات التمويلية، 
قسم معرض العقار اإللكتروني، قطاع الشركات 
العقارية قطاع الشركات االستثمارية والقابضة، 
الصناديق االس����تثمارية والعقارية، ش����ركات 
املقاوالت، مكاتب السمس����رة والداللة العقارية 
لقطاع املكاتب الهندسية، شركات مواد البناء، 
العقارية، شركات دراسات  ش����ركات اخلدمات 
اجلدوى، الفنادق واملنتجعات، شركات إدارة أمالك 
الغير، تقييم العقار، تسويق العقار، شركات تقدم 

الدورات العقارية، واملقاولون األفراد.
وأشار إلى ان معرض العقار االلكتروني أنشئ 
ليقرب املس����افة بني محافظات الكويت الست، 
وليمكن املستثمرين واألفراد خارج الكويت من 
رؤية معارض الكويت العقارية داخل الكويت، 
باإلضافة الى زي����ادة زوار املعارض عن طريق 

الترويج للمعارض الكترونيا.

مدير فرع أول عبداهلل الفوزان يسلم شيك اجلائزة للرابح داود محمد القاضي

أحد موظفي البنك يقوم بشرح اخلدمات ألحد العمالء

الغانم: »داسكو« تعتزم زيادة حصتها السوقية 
محليًا وخليجيًا لرفع عوائدها في 2010

»الراية« تطلق موقعها العقاري الجديد 
باسم »شبكة الكويت للعقار واالستثمار«

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا لمدة 3 سنوات

»بيان«: خسائر جماعية لبورصات الخليج
وتراجع ملحوظ على التداول وعدم الرغبة في الشراء

بورصة قطر، فكانت األقل تراجعا، 
حيث نقص عدد األسهم املتداولة 

فيها بنسبة %2.40.
من ناحي����ة أخرى، زادت كمية 
التداول في سوق دبي املالي بنسبة 
16.14%، فيما وصلت نسبة ارتفاع 
حجم التداول في س����وق البحرين 
لألوراق املالية إلى 2.18%. هذا وكان 
أكبر حجم تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية من نصيب س����وق دبي 
املالي والذي بلغ 911.28 مليون سهم، 
في حني جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية في املركز الثاني بحجم تداول 

بلغ 725.16 مليون سهم.
أما قيمة التداول، فتراجعت في 
خمسة أس����واق مقابل منوها في 
سوقني أيضا. وجاء سوق أبوظبي 
لألوراق املالية في صدارة األسواق 
التي سجلت تراجعا، حيث نقصت 
قيمة التداول فيه بنسبة %39.21. 
وحل سوق الكويت لألوراق املالية 
في املرتبة الثانية بانخفاض نسبته 
21.21%. فيما جاءت السوق املالية 
السعودية في املرتبة الثالثة بتراجع 
نس����بته 20.51%. هذا وكان سوق 
مسقط لألوراق املالية األقل انخفاضا 
بني أس����واق األسهم اخلليجية من 
حيث قيمة التداول، حيث تقلصت 

فيه بنسبة بلغت %10.91.
من ناحي����ة أخرى، زادت قيمة 
التداول في سوق البحرين لألوراق 
املالية بنسبة بلغت 10.63%، فيما 
سجلت بورصة قطر زيادة في قيمة 
التداول بنسبة 1.71%. هذا وكانت 
أكبر قيمة تداول بني أسواق األسهم 
اخلليجية من نصيب السوق املالية 
السعودية والتي بلغت 3.88 مليارات 
دوالر، فيم����ا جاء س����وق الكويت 
لألوراق املالية ف����ي املركز الثاني 
بقيمة تداول بلغت 354.49 مليون 

دوالر.

املؤش����ر س����لبا مع األداء النزولي 
الذي شهدته كل القطاعات التي مت 
عليها التداول خالل األسبوع خاصة 
قطاع االتصاالت. واملرتبة الثانية 
شغلتها السوق املالية السعودية، 
والتي أقفل مؤشرها عند مستوى 
6.093.76 نقطة متراجعا بنس����بة 
3.94%، وذلك حتت ضغط واضح 
من اخلسائر التي سجلتها الغالبية 
العظمى من قطاعات السوق، وعلى 
العقاري  التطوير  رأس����ها قطاعا 
والصناعات البتروكيماوية. وشغلت 
إذ  الثالثة،  املرتب����ة  بورصة قطر 
سجل مؤشرها خسارة أسبوعية 
نس����بتها 3.35% ح����ني أغلق عند 
مس����توى 6.845.81 نقطة، متأثرا 
بانخفاض جميع قطاعات السوق 
وفي صدارتها قطاع التأمني. هذا وقد 
شغل سوق الكويت لألوراق املالية 
املرتبة الرابعة في ترتيب أسواق 
األس����هم اخلليجية عن األس����بوع 
السابق، وذلك بعد أن وصلت نسبة 
خسائر مؤشره إلى 2.92% مغلقا عند 
مستوى 6، 431.7 نقطة، حيث قاد 
القطاعات  قطاع االستثمار معظم 
لتسجيل التراجع مما انعكس بشكل 
س����لبي على مؤشر السوق. سوق 
أبوظبي لألوراق املالية بدوره كان 
األقل خسارة خالل األسبوع، حيث 
فقد مؤش����ره ما نسبته 1.72% من 
قيمته ليقفل عند مستوى 2.509.56 
نقطة، متأثرا بتراجع غالبية قطاعات 

السوق بقيادة قطاع العقار.
وعلى صعي����د األداء منذ بداية 
العام، عادت مؤشرات أسواق األسهم 
اخلليجية مرة أخرى لالجتماع على 
اإلغالق في منطقة اخلسائر، وذلك 
بعد أن انضم إليها مؤشرا كل من 
السوق املالية السعودية وبورصة 
قطر. وظل سوق دبي املالي األكثر 
خس����ارة بني تلك األسواق، حيث 

وصلت نسبة تراجعه إلى %18.50. 
وجاء سوق أبوظبي لألوراق املالية 
في املرتب����ة الثانية بعد أن نقص 
مؤشره بنسبة 8.53%. فيما شغل 
سوق الكويت لألوراق املالية املرتبة 
الثالثة، إذ س����جل مؤشره خسارة 
س����نوية بلغت نسبتها 8.19%. أما 
الس����وق املالية الس����عودية فكان 
مؤش����رها هو األقل خس����ارة منذ 
بداية العام، حيث س����جل تراجعا 

نسبته %0.46.

مؤشرات التداول

وشهدت أسواق األسهم اخلليجية 
تراجعا لكل من مجموع أحجام وقيم 
التداول بنهاية األسبوع املاضي، 
حيث انخفض إجمالي حجم التداول 
بنسبة بلغت 10.53%، وذلك بعد أن 
وصل إلى 2.65 مليار سهم مقابل 
2.96 مليار س���هم في األس���بوع 
قبل الس���ابق، بينما بلغ مجموع 
قيم التداول في األس���بوع املاضي 
4.93 ملي���ارات دوالر متراجع���ا 
مبا نسبته 20.04% عن األسبوع 
الذي س���بقه والذي كان فيه 6.17 
مليارات دوالر. وعلى صعيد الكمية 
املتداولة، تراجع حجم التداول في 
5 أسواق مقابل منوه في السوقني 
الباقي���ني. وجاء س���وق أبوظبي 
لألوراق املالية في مقدمة األسواق 
التي س���جلت انخفاضا، إذ نقص 
حجم التداول فيه بنس���بة بلغت 
42.77%، فيما حل س���وق مسقط 
لألوراق املالية في املرتبة الثانية 
بتراجع نسبته 30.02%، في حني 
جاءت الس���وق املالية السعودية 
في املرتبة الثالثة بعد أن انخفض 
حجم التداول فيها بنسبة %22.41. 
وشغل سوق الكويت لألوراق املالية 
املرتبة الرابعة بعد أن تراجع حجم 
تداوالته بنسبة بلغت 4.41%. أما 

فق���ال التقرير إنها ق���د عانت من 
خس���ائر يومية في كل جلس���ات 
التداول باس���تثناء يوم الس���بت 
والذي حققت فيه ارتفاعا طفيفا. 
وقد عانى السوق من حالة الترقب 
لنتائج الشركات املدرجة للنصف 
األول من عام 2010 من ناحية، ومن 
الضغوط البيعية التي ظهرت في 
الس���وق من ناحية أخرى، والتي 
شملت األسهم القيادية مبا في ذلك 
البتروكيماوية  قطاعا الصناعات 
واملصارف، وكان ألسهم القطاعني 
دور ب���ارز في مس���ار التداوالت 
خالل األسبوع، إذ تناوبت عليهما 
االرتفاعات مع عمليات جني األرباح 
والتي بدورها كانت األكثر تأثيرا. 
من ناحية أخرى، تباين أداء سوقي 
اإلمارات رغم تشاركهما في تكبد 
اخلس���ائر، إذ كان سوق أبوظبي 
لألوراق املالية هو أقل األس���واق 
اخلليجي���ة انخفاض���ا، في حني 
تصدر س���وق دبي املالي األسواق 
املتراجعة. وقد عانى كال السوقني 
من تراجع واضح في السيولة مما 
أثر س���لبا على التداوالت، والتي 
اتسمت مبضاربات محدودة شملت 

األسهم القيادية.

المؤشرات الرئيسية

وتكبدت مؤش����رات أس����واق 
األس����هم اخلليجية خسائر قوية 
خالل األسبوع املاضي، وذلك بعد 
أن كان معظمها قد أنهى األسبوع 
الذي سبقه في املنطقة اخلضراء. 
وقد تصدر س����وق دبي املالي تلك 
األسواق من حيث نسبة اخلسائر 
املسجلة، حيث شهد مؤشر السوق 
أداء س����لبيا خالل األسبوع والذي 
أنهى معظم جلساته متراجعا، ليغلق 
عند مستوى 1.469.98 نقطة مسجال 
خسارة نسبتها 4.48%. وقد تفاعل 

التقرير  ذك���ر 
األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار ان 
أسواق األسهم اخلليجية عانت من 
خسائر جماعية بنهاية األسبوع 
املاضي، ولم تتمكن من احلفاظ على 
اجتاه النمو الذي اتخذته األسبوع 
قبل املاضي بعد أن أغلقت س���تة 
منها على ارتفاع. وقد عانت معظم 
األسواق من تراجع نشاط التداول 
فيها س���واء على صعيد كمية أو 
قيمة التداول أو كليهما معا، فيما 
شكل سوق البحرين لألوراق املالية 
استثناء وحيدا إذ حقق منوا لكل 
من كمية وقيمة التداول. وقد أسفر 
ذلك عن تراجع نشاط التداول على 
مستوى أسواق األسهم اخلليجية 

ككل.
وقال التقرير ان تراجع أسواق 
األسهم اخلليجية ترافق مع تراجع 
مماثل في أسواق األسهم العاملية 
انه تأثر بعمليات  الرئيسية، كما 
جن���ي أرباح كان���ت متوقعة بعد 
حتقيق أغلب األسواق منوا األسبوع 
قبل املاض���ي، إال أن قوة عمليات 
جني األرباح كانت عنيفة في بعض 
العوامل  األسواق. هذا وش���كلت 
الداخلي���ة اخلاصة عوامل ضغط 
إضافية ساهمت في ذلك التراجع 
على رأسها ترقب املتداولني لنتائج 
الشركات املدرجة عن النصف األول 

لعام 2010.
وعلى صعيد أداء األسواق، ذكر 
التقرير ان الكويت شهدت موافقة 
مجلس األمة على قانون إنش���اء 
صندوق حكومي لدعم املتعثرين 
في س���داد القروض االستهالكية، 
كما أقر املجلس موازنة الدولة لعام 
2011/2010 والتي اشتملت على زيادة 
اإلنفاق احلكوم���ي مقارنة بالعام 
املالي السابق. إال أن السوق لم يبد 
تأثرا ملموسا بتلك األخبار، حيث 
تكبد خسارة أسبوعية جديدة معمقا 
من تراجعه على املستوى السنوي. 
وقد شهد السوق ضغوطا بيعية 
على طيف واس���ع من األسهم في 
القطاعات شملت األسهم  مختلف 
القيادية، خاصة مع انتشار أخبار 
س���لبية في السوق تخص بعض 
الشركات الثقيلة، كما كانت ظاهرة 
ارتفاعات اللحظة األخيرة حاضرة 
خالل األسبوع املاضي في السوق 
دون أن تتمك���ن من إنق���اذه من 
اخلسائر باس���تثناء جلسة يوم 

الثالثاء.
املالية السعودية،  أما السوق 

لم تحافظ على اتجاه النمو باستثناء سوق البحرين المالي

 »جوجيز« تسوق منتجات
 »ليندم وبيكسي« في »سنتر بوينت« 

»التأمينات االجتماعية« تكّرم مركز 
عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب

أعلنت شركة جوجيز التجارية الوكيل احلصري ملنتجات ليندم 
توقيعها اتفاقية تسويق منتجات األطفال اخلاصة بشركة جوجيز 
في جميع أفرع سنتر بوينت )مجموعة الندمارك( في الكويت. كما 
اوضحت شركة جوجيز عن سعادتها بهذه اإلضافة اجلديدة واملهمة 
لتس���ويق منتجاتها في السوق الكويتي من خالل تواجدها في اهم 

األسواق احمللية والعاملية داخل السوق الكويتي. 
اجلدير بالذكر أن منتجات ليندم وبيكسي تتميز بعدم احتوائها على 
اي مواد ضارة بصحة الطفل وهو ما يعد أحد أهداف شركة جوجيز 
من خالل وكاالتها املتع���ددة واملختصة في احتياجات األطفال التي 
تعنى بصحة الطفل واألم أوال، وتعد هذه االتفاقية من اهم اتفاقيات 
ش���ركة جوجيز خالل هذا العام ملا تتمتع به مجموعة الندمارك من 
شهرة واس���عة وثقة كبيرة من عمالئها من خالل اختيارهم ألرقى 
املنتجات العاملية في جميع أفرع سنتر بوينت واهتمامهم املستمر 

بتقدمي األفضل لعمالئهم.
من جانب آخر تعد شركة ليندم الشركة األولى في اململكة املتحدة 
في مجال منتجات حماية الطفل وتتميز منتجاتها باجلودة والتنوع 
من خالل حاجز احلماية لعزل األماكن التي ينوي األهل ابقاء الطفل 
فيها ومنعه من االقتراب من كل ما هو خطر، كما تش���مل منتجاتهم 
أدوات احلماية من األبواب واألدراج والكهرباء وغيرها من منتجات 
األمان حلماية الطفل. كما متيزت ليندم بتصميمها الفريد والصحي 
لرضاع���ة ليندم التي متنع اعراض املغص التي يعاني منها األطفال 
الرضع من خالل تصميمها الذكي وفكرتها الرائدة في اخراج الهواء 
من داخلها.  وتعد منتجات »بيكس���ي« املتنوعة والتي تتميز أيضا 
بعدم احتوائها على اي مواد قد تضر بصحة الطفل من أهم وكاالت 
شركة جوجيز التجارية ومنها منتجات حماية األطفال من األبواب 
واألقفال...الخ، . كما قدمت بيكس���ي منتجاته���ا اجلديدة لهذا العام 
والتي تتميز بأنها لالستعمال مرة واحدة فقط مثل صدرية األطفال 
التي تس���تعملها األم اثناء اخلروج أو السفر ثم تلقيها وتستبدلها 
بأخرى لتوفير عناء التنظيف املستمر لصدرية الطفل كما انها متنع 

اي تسريب للماء مما يحافظ على صحة ومالبس الطفل.

كرمت املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعي���ة د.عبداهلل فهد 
العبداجلادر ممثال عن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب التابع 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت، ضمن احتفال خاص مببنى املؤسسة 
في اخلامس عش���ر من يونيو املاضي، حيث مت خاللها تخريج عدد 

من القانونيني حديثي التخرج.
اجلدي���ر بالذكر أن مركز عبدالعزيز حم���د الصقر للتدريب قدم 
برنامج���ا تدريبيا يخدم هذه الفئة حتت عنوان »القواعد القانونية 
للتس���جيل والطرح واالندماج في س���وق الكويت لألوراق املالية« 
ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي خاضها القانونيون حديثو 

التخرج لتأهيلهم قبل االنخراط في سوق العمل.

األداء األسبوعي لمؤشرات التداول
الترتيب%قيمة التداول )مليون دوالر أميركي(الترتيب%كمية التداول )مليون سهم(السوق

6-21.21%4354.49-4.41%725.16سوق الكويت لألوراق املالية
5-20.51%53.882.80-22.41%666.81السوق املالية السعودية

10.631%2.1826.31%9.98سوق البحرين لألوراق املالية
1.712%3244.43-2.40%26.43بورصة قطر

3-10.91%656.18-30.02%56.26سوق مسقط لألوراق املالية
4-19.15%16.141269.05%911.28سوق دبي املالي

7-39.21%7120.36-42.77%251.25سوق أبوظبي لألوراق املالية
-20.04%4.933.62-10.53%2.647.16املجموع
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