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عصام الصقر 

عبداحلسني السلطان

خالد الصقر مستقبال األمير احلاج املهتدي باهلل 

الصقر في صورة أرشيفية مع املتطوعني من موظفي البنك 

»األولى للوقود«: 100% تكويت الوظائف
اإلشرافية في محطات الوقود التابعة للشركة

  »ريل استيت العقارية« توّقع عقدًا مع شركة 
سعودية  لتنفيذ مشروع وحدات سكنية

»الجمان«: 23 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب
و20 سهمًا تكبدت خسائر في يوليو الماضي

»الخليج« يعلن الفائزين في سحب »الدانة«

روسيا تؤكد اهتمامها بالتعاون
مع الكويت في مجال الطاقة

»فورد« تنهي بيع »فولفو« لشركة صينية

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليله أداء األسهم 
اإلس����المية خالل يوليو املاضي، 
أن مؤشر جلوبل اإلسالمي حقق 
أرباحا مبعدل 5.18%، باملقارنة مع 
أرباح مقاربة ملؤشر جلوبل العام 
مبعدل 5.42% خالل يوليو 2010.
وحقق 23 سهما إسالميا مكاسب 
بلغ متوسطها 13.1% بنسبة %37 
من عدد األسهم اإلسالمية، بينما 
تكبد 20 س����هما إسالميا خسائر 
بنسبة بلغت 15.1% في املتوسط، 
وقد بلغت نسبة األسهم اخلاسرة 
32%، أما األس����هم التي لم تتغير 
أس����عارها فبلغ عددها 20 سهما 
بنس����بة 32% من إجمالي األسهم 
اإلسالمية منها 7 أسهم موقوفة 

عن التداول.
ومن أكثر األس����هم اإلسالمية 
حتقيق����ا للمكاس����ب »صلبوخ« 
مبعدل 60.42%، تاله »مدار« مبعدل 
27.45%، ث����م »الدول����ي« مبعدل 

أعل����ن بنك اخلليج عن اجراء 
الس����حب األس����بوعي السادس 
والعشرين حلساب الدانة في األول 
من أغسطس اجلاري معلنا عن 
أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم 
على جائزة قدرها 1000 دينار وهم: 
محمد أحمد علي الكندري، صالح 
عبدالرضا عبداهلل كاكولي، محمد 
أكرم محمد صديق، أحمد س����يد 
النقيب، دومنجوس  عبدالوهاب 
ميجول ماس����كارينهاس، صالح 
محمد عبدالرحمن الهدهود، ناصر 
خميس عطية اخلشتي، محمد علي 
محمد قنبر، جريش ديناكاران تي 
دين����اكاران، وبيجو جورج بول 

كاكاسيرلي.
اجلدير بالذكر أنه يتعني على 
العم����الء إيداع احلد األدنى لفتح 

 موسكو � كونا: أكدت اللجنة 
احلكومية الكويتية � الروسية 
للتعاون التجاري واالقتصادي 
والعلم���ي والتقني على أهمية 
الت���ي تربط الكويت  العالقات 

وروسيا االحتادية.
القائ���م بأعمال نائب  وقال 
رئي���س اجلانب الروس���ي في 
اللجنة جوليكوف مكسيم في 
كلمة افتتاح أعمال اللجنة امس 
ان روسيا تولي اهتماما كبيرا 
النفطي  القط���اع  للتعاون في 
والغاز واالستعانة بالتكنولوجيا 

الروسية املتطورة.
وأضاف مكسيم الذي يشغل 
منصب رئيس قسم دول آسيا 
التنمي���ة  ب���وزارة  وافريقي���ا 
االقتصادية لروسيا الفيدرالية ان 
بالده ستعمل على جتسيد صيغة 
الوثيق���ة النهائية بني الطرفني 
وتوفير جمي���ع اإلمكانيات لها 
مؤكدا توافق النقاط في صيغة 
مشروع احملضر الكويتي والتي 
أضفى عليها اجلانب الروس���ي 
بعض االضافات. واقترح مكسيم 
تخصي���ص ث���الث مجموعات 
األولى تتعلق باملجال املصرفي 
املائية  واالستثمارات والثروة 
والزراعة فيما تختص املجموعة 
الثاني���ة بالطاق���ة والصناعة 
والثالث���ة بفريق عمل لصياغة 
إدخ���ال التعدي���الت على نص 

احملضر.
من جهت���ه أكد نائب رئيس 
اجلان���ب الكويتي وكيل وزارة 
التج���ارة والصناع���ة رش���يد 
البلدين  الطبطبائ���ي ح���رص 
على تطوي���ر وتنمية العالقات 

في جميع املجاالت.
واتفق الطبطبائي مع اجلانب 

نيوي����ورك � د.ب.أ: أعلنت ش����ركة فورد موتور 
امس أنها أنهت صفقة بيع شركة فولفو اململوكة لها 
لش����ركة جيلي الصينية لصناعة السيارات. ومتت 
صفقة البيع عندما أرس����لت »جيلى« املبلغ املتبقي 
والذي يقدر ب� 1.3 مليار دوالر نقدا إلى الشركة التي 
تتخذ من ديربورن في والية ميش����يجان مقرا لها. 
وقال رئيس »فورد« واملدير التنفيذي االن مواللي 
»نحن على ثقة بأن فولفو سوف يكون لها مستقبل 
جيد في ظل ملكية جيلي لها«. وأضاف »وفى نفس 

الوقت فان بيع فولفو س����وف يتي����ح لنا الفرصة 
للتركيز على بيع الس����يارات من طراز فورد حول 
العالم واالستمرار في خدمة عمالئنا بتقدمي أفضل 
السيارات والشاحنات في العالم«. وتوصلت »فورد« 
و»جيلي« لبنود صفقة البيع في مارس املاضي حيث 
بلغ س����عر صفقة البيع 1.8 ملي����ار دوالر. ووافقت 
»جيلي« من خالل الصفقة على استثمار املزيد من 
األموال في »فولفو«، ومن املقرر أن تستمر »فورد« 

في توريد مكونات السيارات ل� »فولفو«.

21.43%، أما أقل األسهم اإلسالمية 
حتقيقا للمكاسب فكان من نصيب 
»إنوفس����ت« مبعدل 3.95%، تاله 
»املستثمرون« مبعدل 4.35%، ثم 

»املتحد« مبعدل %5.88.
ومن أكثر األس����هم اإلسالمية 
تكبدا للخس����ائر خ����الل يوليو 

الدانة وهو 200 دينار  حس����اب 
الذي يؤه����ل العميل للدخول في 
الس����حوبات األس����بوعية، ربع 
السنوية والسنوية تلقائيا، كما 
يتميز حس����اب الدان����ة من بنك 
اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، 
فهو يش����جع العمالء أيضا على 
توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلساب زادت 

الروسي على تخصيص ثالث 
العمل األولى  مجموعات لفرق 
تخت���ص باملج���ال التج���اري 
واالستثماري واملالي واالقتصادي 
واملجموعة الثانية تتعلق مبجال 
الطاق���ة والنفط فيم���ا تتعلق 
املجموع���ة الثالث���ة باجلوانب 
التكنولوجية والعلمية. وأكد في 
الوقت ذاته أهمية عقد اجتماعات 
جانبية تتعلق باملجال الثقافي 
بسبب اهتمام الكويت اخلاص في 
هذا اجلانب. وأعرب الطبطبائي 
عن األمل في التوصل في ختام 
أعم���ال اللجن���ة إل���ى النتائج 
املطلوب���ة مبا يخ���دم الطرفني 
ويعكس توجهاتهما واالنتهاء 
من الوثيقة النهائية للمحضر، 
الفت���ا إل���ى أن أعض���اء الوفد 
الكويتي من املختصني بجميع 
اجلوانب االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية والعلمية والفنية 

والثقافية والنفطية وغيرها.
ويضم اجلانب الكويتي في 
اللجن���ة كال من س���فيرنا لدى 

املاض����ي، »أولى تكافل« و»ثريا« 
و»جراند« بخسائر بلغت %58.62 
و54.17% و40.28%على التوالي، أما 
أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت 
»الصفاة« و»جت����ارة« و»عمار« 
مبعدل 1.08% و2.7% و3.51% على 

التوالي.

الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العدي����د من اخلدم����ات املتميزة 
منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري فقط« التي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة 
من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة. 

روسيا ناصر املزين ومدير اإلدارة 
االقتصادية في وزارة اخلارجية 
الش���يخ علي اخلال���د الصباح 
ووكي���ل وزارة املالي���ة خليفة 
حمادة ووكي���ل وزارة التجارة 
الطبطبائي  والصناعة رش���يد 
ونائب العضو املنتدب لشؤون 
مكت���ب الرئيس في مؤسس���ة 
البترول الكويتية سهيل مدوخ 
ومدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري والوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية في 
وزارة النفط نوال الفزيع. ويضم 
أعض���اء اجلانب الكويتي مدير 
إدارة القروض في الهيئة العامة 
لالستثمار مشعل احلمد ومدير 
إدارة الثقافة في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب سهل 
العجمي ومدير مكتب الوكيل في 
وزارة املالية عادل العسعوسي 
العامة  ومعاون رئيس األركان 
لهيئ���ة اإلم���داد والتموين في 
وزارة الدفاع اللواء الركن علي 

العتيقي.

صرح رئيس مجلس اإلدارة بالش����ركة األولى للتس����ويق احمللي 
عبداحلسني السلطان بأنه إميانا من الشركة بأهمية العنصر البشري 
الكويتي ومتابعة إلس����تراتيجية الشركة نحو تكويت الوظائف، فقد 
متكنت الشركة من استكمال 100% من تكويت الوظائف اإلشرافية في 
محطات الوقود تنفيذا لسياس����ة متكاملة في تأهيل الكوادر الوطنية 
الكفؤة واملتدربة. وتعمل الشركة جاهدة في استقطاب الكفاءات الوطنية 
ع����ن طريق توفير فرص العمل لديها بالش����ركة مع إعطاءها التأهيل 
والتدريب الالزم الستالم املسؤوليات الفنية واإلدارية في دوائر وأقسام 

الشركة مع توفير الظروف الوظيفية املالئمة للتطور الوظيفي.
وأكد السلطان بأن األولى للوقود تأخذ على عاتقها أهمية القطاع 
اخلاص في حث الشباب الكويتي على االنخراط في هذا املجال واملساهمة 
في عملية التنمية االقتصادية مش����يدا بالدور البناء والدعم املستمر 
ألنشطة الشركة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية والتعاون 

املثمر ملا فيه الصالح العام.

وقعت شركة »ريل استيت« العقارية عقدا مع شركة 
»جود اخلير« للمقاوالت السعودية إلنشاء وحدات 
سكنية في اململكة العربية السعودية بالدمام يبلغ 
كلفتها 15 مليون ريال سعودي. وصرح املدير العام في 
الشركة عادل حبيب القطان بأن الشركة قامت بتوقيع 
هذا العقد إلنشاء الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 
10 وحدات سكنية ستقام خالل 10 أشهر مقبلة. وأشار 
القطان إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ هذا املشروع الذي 
سيضمن عائدا جيدا ملستثمري ومساهمي احملفظة 
العقارية التي طرحتها الشركة مؤخرا وحتديدا مساهمي 
املرحلة األولى من احملفظة. وقال القطان أن الشركة 
طرحت مؤخرا املرحلة الثانية من محفظتها العقارية 
التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في السوق 

العقاري السعودي بعد جناح تسويق املرحلة األولى 
منها تقسم احملفظة على أربع مراحل تتراوح قيمتها 
بني 14 و140 مليون ريال س����عودي. وأشار القطان 
إلى أن املرحلة الثانية من احملفظة العقارية ستعمل 
أيضا في مش����اريع عقارية في السعودية وحتديدا 
في »املنطقة الشرقية«. وأوضح القطان أن احملفظة 
ستعمل على ثالث خطط منها شراء األراضي وبناء 
الوحدات السكنية والقيام ببيعها. وتابع »احملفظة 
وحسب اخلطة والدراسات املوضوعة لها يتوقع أن 
تدر عائدا من 20 الى 30% س����نويا. وبني القطان أن 
احملفظة العقارية تسوق جلميع اجلنسيات، أفرادًا 
ومؤسس����ات، في حني أن احملفظة تسوق من خالل 

موقع الشركة.

انطالقا من سياس����ة 
الش����ركة األولى للوقود 
في احلف����اظ على صحة 
العاملني في  املوظف����ني 
التابعة  الوقود  محطات 
لها ونظرا لطبيعة أعمالهم 
املهنية وتعاملهم اليومي 
مع املنتجات البترولية، 
وتلبية ملتطلبات السالمة 

والصحة املهنية.
املناس����بة  وبه����ذه 
صرحت مديرة العالقات 
العام����ة واإلع����الم نوال 
الش����ركة  الدرويش بأن 

تعاقدت مع مستشفى السيف إلجراء الفحص 
الطبي املهني الدوري ملوظفيها من العاملني 
في محط����ات الوقود وكل من يتطلب عمله 
الزي����ارة الدورية للمحطات ومن يقوم بأي 

عمل فني او انش����ائي او 
اداري في محطاتها.

وقالت ان تلك اخلطوة 
تأتي من منطلق س����عي 
الش����ركة وحرص����ا من 
االدارة العليا على تطبيق 
قواعد وتعليمات السالمة 
والصحة املهنية والبيئية 
الوقود  ف����ي محط����ات 
ال����ى املعايير  للوصول 
العاملي����ة بتطبيق نظام 
 )Code of Practice(
للسالمة والصحة املهنية 
والبيئية وضبط اجلودة 
وتطبيق معايير التفوق التش����غيلي، ومن 
املعروف ان األولى للوقود من ضمن سياستها 
تعيني العمالة الكويتية وخاصة املهندسني 

اخلريجني من أفضل اجلامعات األميركية.

تنفيذًا لسياسة متكاملة في تأهيل الكوادر الوطنية

خاص بالمرحلة األولى لمحفظتها العقارية

لم تتضمن 7 أسهم موقوفة عن التداول

.. وتتعاقد مع مستشفى السيف
إلجراء الفحص الطبي المهني الدوري لموظفيها

»بي پي« تعلن عن عملية جديدة لوقف 
تسرب النفط في خليج المكسيك

لندن ـ كونا: قالت شركة البترول البريطانية )بي پي( 
انها ستطلق عملية »ستاتيك كل« لوقف تسرب النفط في 
خليج املكسيك بشكل دائم. وأوضحت في بيان صحافي 
ــر أمس أن العملية تعتمد على ضخ األسمنت والطني  نش
في منبع احلقل الفتة الى ان احلقل الذي بدأ تسريب النفط 
ــرين من ابريل املاضي مغلق في الوقت احلاضر  في العش
بشكل مؤقت بواسطة غطاء استخدم منذ نحو أسبوعني.

»الوطني« يدّشن برامجه االجتماعية في رمضان

قال بن����ك الكويت الوطني انه 
قام بإعداد برنامج اجتماعي حافل 
باالنشطة واملس����اهمات وأعمال 
الرعاية االجتماعية واألنش����طة 
اخليرية والتطوعية طوال شهر 
رمضان، ومن أهمها موائد إفطار 
الفضيل،  الصائمني طوال الشهر 
وذلك جتسيدا الستمرار التزام البنك 
مبسؤوليته ورس����الته الراسخة 
في خدمة املجتمع ومؤسس����اته 
االجتماعي����ة واإلنس����انية، وذلك 
في إط����ار التزامه املتواصل جتاه 
املجتمع ومبناس����بة حلول شهر 

رمضان املبارك.
الرئيس  املناس����بة، قال  بهذه 
التنفي����ذي لبنك الكويت الوطني 
عصام جاس����م الصق����ر إن البنك 
س����يواصل طوال الشهر الفضيل 
نهجه املعتاد في تأكيد مواطنيته 
ومسؤوليته االجتماعية من خالل 

بتوزيع القرقيعان من خالل شبكة 
فروعه الت����ي تغطي كافة مناطق 

الكويت.
واش����ار ال����ى أنه ضم����ن هذا 
البرنامج االجتماعي احلافل خالل 
شهر رمضان، سينظم البنك حفل 
»العيادي« في مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال، قبل عيد الفطر 
السعيد لتقدمي التهنئة والعيادي 
لألطفال في هذه املناسبة وإدخال 
البهجة إلى نفوس����هم والتواصل 
معهم. وأكد أن التزام بنك الكويت 
الوطني بخدمة املجتمع نابع من 
شعوره باملسؤولية جتاه الوطن 
وترجمة حقيقية لرس����الة البنك 
االجتماعية واإلنسانية، وأن ريادة 
البنك ال تقتصر فقط على الناحية 
املصرفية واملالية، وإمنا متتد إلى 
خدمة املجتمع كجزء ال يتجزأ من 

تقاليده ورسالته.

وذكر أن عش����رات املتطوعني 
من موظفي البنك سيقومون على 
إدارة وتنظي����م موائد الصائمني، 
مؤكدا أن فري����ق املتطوعني أنهى 
كافة االس����تعدادات وجهز املرافق 
واخلدم����ات الضروري����ة للخيم 
الرمضانية الس����تقبال الصائمني 
الش����هر  أيام  اعتب����ارا م����ن أول 

الفضيل.
وعن أطر التواصل االجتماعي 
األخرى ضمن البرنامج الرمضاني، 
قال الصقر إن أسرة العالقات العامة 
في البنك ستقوم خالل شهر رمضان 
وعيد الفطر املبارك بتنظيم زيارات 
إلى نزالء مستشفى الوطني لألطفال 
ودور املس����نني واأليت����ام وذوي 
االحتياجات اخلاصة واحلضانة 
العائلي����ة لتوزي����ع القرقيع����ان 
والهدايا عل����ى األطفال وتهنئتهم 
باملناسبتني، كما سيقوم الوطني 

تكثيف برامجه االجتماعية القائمة 
على التكافل االجتماعي واملشاركة 
في دعم كافة الفئات واملؤسسات 
ماليا ومعنويا، إضافة إلى التواصل 
ومد يد العون للمرضى وكبار السن 

وذوي االحتياجات اخلاصة.
وأوضح ان احدى أبرز املبادرات 
االجتماعية في هذا البرنامج تتمثل 
في »موائد اخلير« إلفطار الصائمني 
الت����ي دأب البنك عل����ى تنظيمها 
واستضافتها في إطار حملة »افعل 
اخلير في شهر اخلير« السنوية 
التي بدأها قبل سبعة عشر عاما، 
حيث يقدم البنك وجبات اإلفطار 
للصائمني على مدار شهر رمضان 
في خيمتني كبيرتني إحداهما ستقام 
الكبير واألخرى  مقابل املس����جد 
بجانب فرع الوطني أمام س����ينما 
الس����املية، باإلضاف����ة إلى توزيع 
»كس����رة اإلفطار« في العديد من 

مساجد الكويت، وقيام قوافل من 
السيارات بتوزيع وجبات اإلفطار 
التي  املناطق احليوية  في معظم 
تتواج����د فيها جتمع����ات كبيرة 
الدخل  العم����ال ومح����دودي  من 

الصائمني.

الصقر: نشاطاتنا تشمل زيارات لمستشفى »الوطني« لألطفال ودور المسنين واأليتام 

بحملة »افعل الخير في شهر الخير«

»إتش.إس.بي.سي« يربح
11.1 مليار دوالر في النصف األول

ولي عهد سلطنة بروناي
يزور »الغرفة«

لندن � رويت���رز: ارتفعت أرباح »اتش.اس.بي.س���ي« ألكثر من 
مثليه���ا في النصف األول من الع���ام متجاوزة توقعات احملللني مع 
تراجع الديون الرديئة لدى أكبر بنوك أوروبا إلى أدنى مستوياتها 

منذ تفجر األزمة املالية.
وحقق »اتش.اس.بي.س���ي« 11.1 ملي���ار دوالر ربحا قبل خصم 
الضرائب لألشهر الس���تة حتى نهاية يونيو ارتفاعا من 5 مليارات 
دوالر قبل عام وفوق متوس���ط توقعات قدره 1.9 مليار دوالر من 8 

محللني استطلعت »رويترز« آراءهم.
وتراجعت تكاليف إسقاط القروض ومخصصات مخاطر االئتمان 
األخرى إلى 7.5 ملي���ارات دوالر في النصف األول من 6.4 مليارات 

دوالر في الفترة املقابلة من العام املاضي.
وقال املدي���ر املالي للبنك دوجالس فلينت ف���ي مؤمتر بالهاتف 
»محركات تراجع الدي���ون الرديئة تعمل.. من الواضح أن األوضاع 
ستتغير إذا جتدد الركود لكن في الوقت احلالي فإن محركات النصف 

األول مازالت تعمل«.
وأشار إلى حتسن على مستوى الشركات التي قامت بإعادة متويل 

ورفعت رؤوس أموالها وفي أنشطة التجزئة املصرفية.

 الكويت � كونا: قام صاحب الس���مو امللكي األمير احلاج املهتدي 
باهلل ولي عهد سلطنة بروناي دار السالم الصديقة يرافقه صاحب 
الس���مو امللكي األمير عبد القوي والوفد الرس���مي بزيارة الى غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، وكان في اس���تقباله نائب رئيس مجلس 
اإلدارة بغرفة جتارة وصناعة الكويت خالد عبداهلل الصقر وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وقد رافق الضيف الكرمي رئيس جهاز األمن الوطني رئيس بعثة 

الشرف الشيخ محمد اخلالد احلمد الصباح.

نوال الدرويش


