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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�صركةالفجرية الدولية لل�صتاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�صالمية

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

للبيع ار�ش بال�صليبخات
على البحر مبا�سرة زاوية 1000م2

للبيع بيت ا�صتثماري
مدخول 2600د.ك - م�ساحة 750م2 - 3 اأدوار

للبيع اأر�ش
يف اأ�صبيليه500م2

للبيع �صقة بال�صاملية
مدخول 250 د.ك

للبيع بيت
يف غرب اجلليب
 موقع زاوية 125.000 د.ك
66264573  - 90099075  - 99139003

عالج االختالالت المالية في الشركات وناقش تدقيق الخطط اإلستراتيجية

»اإلبداع الخليجي« تختتم برنامجها التدريبي
»تدقيق الخطط اإلستراتيجية« في بيروت

3320 مليار دوالر حجم تعامالت السوق العالمية 
في مجال الطاقة المتجددة في 2020

د.طارق سويدان 

اختتم���ت ش���ركة اإلبداع 
لالستش���ارات  اخلليج���ي 
والتدري���ب برنام���ج »تدقيق 
اخلطط االستراتيجية« نهاية 
االس���بوع املاضي في بيروت 
والذي استمرت أنشطته ملدة 
5 أيام وس���ط حض���ور مميز 
ملشاركات من املديرين العامني 
ومدي���ري التخطيط ومديري 
املش���اريع ومدي���ري املخاطر 
واألزم���ات ومدي���ري اجلودة 

واملديرين املاليني. 
وبه���ذه املناس���بة، أوضح 
رئي���س مجل���س اإلدارة في 
ش���ركة اإلب���داع اخلليجي أن 
انعقاد برنامج تدقيق اخلطط 
اإلس���تراتيجية يأتي في اطار 
التي  البرامج الصيفية  خطط 
تطلقها ش���ركة اإلبداع سنويا 
والتي يت���م اختيارها بعناية 

لتلبية احتياجات املتدربني في 
مؤسسات االعمال في القطاعني 

احلكومي واخلاص. 
وبني أن برنام���ج »تدقيق 
اخلطط االستراتيجية« يأتي في 
اطار االهتمام مبعاجلة األخطاء 
االستراتيجية التي تعاني منها 
مؤسس���ات األعم���ال في ظل 
االرتباط بينها وبني األسواق 
اخلارجية حيث باتت األخطاء 

االستراتيجية أكثر فداحة. 
واس���تدرك ب���أن البرنامج 
يأتي في إطار االهتمام املتزايد 
للتدقيق املالي وترشيد اإلنفاق 
وتدقي���ق اجلودة م���ن خالل 
الهدر وحتسني  ضمان خفض 
اإلنتاجية وذلك عبر االهتمام 
املتزايد بالتدقيق االستراتيج�ي 

للمؤسس�ات. 
البرنامج حاول  إن  وق���ال 

زيوريخ � كونا: قالت هيئة تش���جيع 
الصادرات السويس���رية ان حجم جتارة 
منتجات الطاقة املتجددة سيصل الى 3320 
مليار دوالر مع حلول عام 2020 مشيرة 
الى ان هذا املبلغ سيمثل نحو 6% من حجم 

التجارة العاملية.
وارجعت الهيئة السويسرية في دراسة 
نشرتها مؤخرا هذه الزيادة الى اقبال العديد 
من الدول على هذا النوع من الطاقة ملواجهة 
املناخية  الس���لبية للتغيرات  التداعيات 
وضخ اس���تثمارات هائلة في هذا املجال 
الذي بدأ يدخل أيضا في اطار برامج التنمية 

االقتصادية لدول اجلنوب.
واكد في هذا السياق املتحدث االعالمي 
باس���م الهيئة باتريك جيزميديان أهمية 
وجود بنك للمعطيات والبيانات التي جتمع 
املنتجني واملصنعني واخلدمات ذات الصلة 

بالطاقة النظيفة حتت سقف واحد.
 وقال ان ذلك يس���اعد صانعي القرار 

واملستفيدين من تلك التقنية على تنفيذ 
مشروعاتهم املرتقبة مشيرا الى أن الشركات 
السويسرية العاملة في هذا املجال بدأت 

بالفعل خطوة هامة في هذا االجتاه.
 واضاف بان األسواق الواعدة في هذا 
املجال هي الصني والهند وكندا والواليات 
املتحدة األميركي���ة وبعض دول االحتاد 

األوروبي مثل بريطانيا وپولندا.
ان  ويقول اخلب���راء السويس���ريون 
انتعاش هذا املجال من شأنه أن ينعكس 
ايجابيا على قطاعات تصنيعية مختلفة في 
مجاالت مثل التعدين واالتصاالت والتقنيات 

الدقيقة وآليات نقل الطاقة وتخزينها.
 واشار جيزميديان في هذا الصدد الى 
أن الدول الصناعية الكبرى اعتمدت مبالغ 
هائلة لدعم الطاقة النظيفة واملتجددة في 
اطار 20 برنامج تنش���يط اقتصاديا ولم 
تتم االستفادة سوى بحوالي 16% من تلك 

امليزانيات.

حتقي���ق ع���دد م���ن األهداف 
ف���ي  املتمثل���ة  الرئيس���ية 
التركي���ز على أهمي���ة تدقيق 
االستراتيجيات والربط بينها 
وبني الضبط املالي واالقتصادي 
وتطوير األداء التشغيلي وفهم 

أهمي���ة التخطي���ط والتدقيق 
االستراتيجي والتعرف على أبرز 
منهجيات التدقيق االستراتيجي، 
مع التطبيق العملي على حاالت 
عملية مستقاة من واقع عمل 
املشاركني لتنمية مهارة التدقيق 

االستراتيجي لديهم. 

 5 أهداف X 5 محاور

أن  الى  وأش���ار س���ويدان 
البرنامج سعى لتحقيق أهدافه 
اخلمسة عبر 5 محاور رئيسية 
تتمثل في املنظمات والتخطيط 
ومناذج التدقيق االستراتيجي 
والتدقيق االستراتيجي..ملاذا؟ 
والتدقيق االستراتيجي وعملية 
تقيي���م األداء وأخيرا صناعة 

النجاح لالستراتيجيات. 
البرنامج تطرق  إن  وق���ال 
في محوره اخلامس ألفضل 10 

ممارس���ات لقيادة املنظمة من 
الفشل إلى النجاح االستراتيجي، 
الفت���ا ال���ى أن تطبي���ق تلك 
املمارس���ات تعد م���ن األهمية 
مبكان لتطوير قدرات مؤسسات 
األعمال ف���ي مواجهة تداعيات 
األزمة املالية والتي كان وجود 
فجوات في التدقيق املالي أبرز 

مشكالتها. 
واستدرك بأن البرنامج حاول 
من خالل طرح آليات مبسطة 
على املتدربني تعريفهم بأهمية 
التدقيق االستراتيجي في ردم 
الفج���وة بني الوض���ع احلالي 
والتوج���ه املس���تقبلي ودور 
التدقي���ق االس���تراتيجي في 
إدارة املخاطر واألزمات وكذلك 
حماية موارد املؤسسة من الهدر 
واإلسراف مع حتسني وتطوير 

اإلنتاجية. 

انطالق الحوار االقتصادي الثاني بين »التعاون« 
واالتحاد األوروبي في بروكسل غداً

»بريتيش بتروليوم« تبدأ محاولة جديدة للسيطرة 
على بئر النفط المتفجرة في خليج المكسيك

تراجع مؤشر »كريدي سويس داوجونز« 
لصناديق التحوط خالل يونيو الماضي

بروكس����ل � كونا: يلتقي مس����ؤولون رفيعو 
املستوى من االحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي في بروكسل غدا ملناقشة سبل توسيع 
الكتلتني  ب����ني  التع����اون االقتصادي  وتعزي����ز 

اإلقليميتني.
وقالت مصادر في السفارة الكويتية في بروكسل 
ل� »كونا« ان احلوار االقتصادي الثاني بني االحتاد 
األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي يأتي 
مبثابة متابعة لقرار اتخذ في الدورة العش����رين 
لالجتماع الوزاري بني الكتلتني في لوكسمبورغ 

في 14 يونيو املاضي.
وسيضم وفد الكويت مسؤولني رفيعي املستوى 
من وزارة املالية والبنك املركزي والسفارة الكويتية 
في بروكسل، وتتولى الكويت حاليا رئاسة مجلس 

التعاون اخلليجي بينما تتولى بلجيكا رئاس����ة 
االحتاد األوروبي.

وقرر االجتماع الوزاري بني االحتاد األوروبي 
ومجلس التعاون اخلليجي في لوكسمبورغ تبني 
برنامج عمل مش����تركا ملدة ثالث سنوات بهدف 
تعزيز التعاون في عدد من املجاالت االستراتيجية 
الرئيس����ية ذات االهتمام املشترك بينها التعاون 

االقتصادي واملالي والنقدي.
وش����دد االجتم����اع أيضا عل����ى أهمية وجود 
حوار مستمر حول القضايا االقتصادية واملالية 

العاملية.
اجلدي����ر بالذكر أن أول ح����وار اقتصادي بني 
التعاون اخلليجي  االحتاد األوروبي ومجل����س 

عقد في عام 2003.

واش����نطن � د.ب.أ: ب����دأت ش����ركة »بريتيش 
بترولي����وم« البريطاني����ة العمالقة للنفط امس 
محاوالتها الس����تبدال قمة االحتواء التي تضعها 
على بئ����ر النفط املتفجرة في خليج املكس����يك، 
بهدف النجاح في إيقاف التسرب في وقت الحق 

من األسبوع اجلاري.
وقال األدمي����رال بخفر الس����واحل األميركي 
واملسؤول عن استجابة احلكومة لكارثة التسرب 
النفطي ثاد ألني إن العملية ميكن أن تكتمل خالل 
»ثالثة أو أربعة أيام« إذا س����ارت األمور بشكل 

جيد.
واوضح املسؤول عن جهود الشركة البريطانية 
الحتواء التس����رب بوب دادلي في رس����الة إلى 

املس����ؤولني احلكوميني، جدوال زمني�ا لكيفي��ة 
قيامها بإزال��ة قبة االحتواء القائمة التي تعوق 
جزئي����ا تدف��ق النف��ط في املي���اه واس����تبدالها 
بقب��ة أخرى أكثر إحكام���ا، وتسم��ح هذه القب��ب 
لس����ف��ن على س����ط��ح املي���اه بسح��ب النف��ط 

ومعاجلت��ه.
وفي حال جنحت هذه احملاولة ستسمح عملية 
متعددة املراحل بسحب مزيد من النفط الذي يتدفق 
حاليا في خليج املكسيك للمرة األولى منذ انفجار 
منصة التنقيب عن النفط »ديب ووتر هويزونز« 
التابعة للشركة البريطانية في 20 أبريل املاضي، 
ومن املتوقع أن يتم تثبيت قبة االحتواء اجلديدة 

غدا على أقصى تقدير.

أعلن خبراء بنك »كريدي سويس« السويسري 
امس انخفاض اداء مؤش���ر »كريدي سويس داو 
جونز« لصناديق التحوط بنس���بة 0.88% خالل 
يونيو املاضي ليصل أداء املؤشر منذ بداية السنة 

الى %0.59.
وقال البنك في بيان صادر عنه في هذا الصدد 
ان أسواق األسهم العاملية ممثلة في مؤشر مورغان 
ستانلي تراجعت بنسبة 3.56% خالل يونيو ليهبط 
املؤشر بنسبة 10.88% في النصف االول من العام 

احلالي.

في حني كان مؤش���ر »ماكرو العاملية لألس���هم 
الفرعية« واحدا من املؤش���رات الت���ي قدمت أداء 
ايجابيا خالل يونيو بزيادة قدرها 0.53% و%4.15 

منذ بداية 2010.
كما انخفضت مؤشرات صناديق التحوط الفرعية 
بنحو 1.97% ف���ي يونيو على الرغم من أن بعض 
مديري صنادي���ق التحوط قد جنحوا في حتقيق 
أرباح من خالل االستفادة من بعض االستثمارات 
في حاالت خاصة وتراجع مؤشر صناديق االسهم 

الفرعية طويلة وقصيرة االجل بنحو %2.30.


