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»محمد ناصر الساير وأوالده« 
»Goal« تعلن الفائز بسحب

»الوطنية لالتصاالت« تعايد
 المجتمع الكويتي بحلول شهر رمضان 

»الخليج« يعلن الفائزين في سحب »الدانة«

السويدي: أرباح البنوك واألخبار اإليجابية 
عززتا وضع البورصة

اعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
عن إجراء الس����حب الراب����ع واألخير في 8 اجلاري، 
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اشكناني، ومدير معرض الري مبؤسسة الساير محمد 
طه. وحرصت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده على أن يتم السحب وفقا للنظام اإللكتروني 
الذي يضمن فرص متعادلة لكافة عمالء الساير، مما 
يعزز فرص فوز املشتركني بالتساوي، وذلك لعرض 
Goal التي أطلق في جميع معارض تويوتا الساير 
من 6 يونيو إل����ى 31 يوليو 2010 تزامنا مع أحداث 

مباريات كأس العالم ال� 19.

وكان ع����رض الصيف من »الس����اير« عبارة عن 
كل 500 دين����ار تدفع لش����راء تويوتا جديدة تؤهل 
العميل لفرصة الفوز ب� 1 من FJ 4 كروزر، باالضافة 
الى اإلكسسوارات وتسجيل باملرور مجانا والتأمني 
ضد الغي����ر مجانا. وقد فاز بالس����حب الرابع الذي 
أجري في معرض الري، سعاد احمد عنبر الرفاعي 
 FJ كوب����ون رقم 19060( بإحدى س����يارات تويوتا(
كروزر املميزة وبذلك تختتم عروض الصيف، وقد 
عبرت شركة الساير عن تهانيها للفائزين وتقدمت 
جلميع عمالئها الختيارهم لقطع غيار تويوتا الساير 

األصلية وثقتهم مبراكز خدمة تويوتا.

الوطنية  الش���ركة  اعلن���ت 
لالتص���االت ع���ن تق���دمي باقة 
متنوع���ة من النش���اطات التي 
تش���مل أعماال خيرية ملساعدة 
احملتاج���ني والفقراء في ش���هر 
رمضان باإلضافة إلى انش���طة 
رياضية ومنها بطولة كرة القدم 
التي تنظمها الشركة  السنوية 

في شهر رمضان.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي إإن هذه اخلطوة تأتي 
احتفاال بحلول ش���هر رمضان 
الفضي���ل وحرص���ا منها على 
مشاركة عمالئها بركة هذا الشهر 

ومعانيه السامية.
وقال مدير العالقات العامة بالشركة عبدالعزيز 
البالول: »ان الوطنية لالتصاالت حترص على تعزيز 
أواص���ر التواصل مع املجتمع الكويتي في ش���هر 
رمضان املبارك، والعمل على تعزيز مسؤوليتها 

االجتماعية جتاهه«.
واضاف: »من هنا فإننا نفخر بإطالق باقة من 
النشاطات املتنوعة التي نأمل أن حتوز رضى عمالئنا 
وتفوق توقعاتهم، وهذه النشاطات متنوعة تتضمن 
أعماال خيرية وأخرى رياضية نحرص من خاللها 
على تش���جيع الشباب الكويتي على املشاركة في 

االحتفال بالشهر الفضيل بروح رياضية«.
وكشف البالول عن تقدمي »الوطنية« تبرعات 

الى بيت عبداهلل باسم الشركة 
وعمالئه���ا ملس���اعدة األطفال 
املرضى، مشيرا الى ان الشركة 
سوف تقوم كذلك بتوزيع باجات 
املؤسسة اخليرية على عمالئها 
في جميع أفرعه���ا املوزعة في 
أرجاء الكويت خالل شهر رمضان، 
كما س���تقوم الش���ركة بتوزيع 
هدايا عل���ى املعوزين واملرضى 
الرعاية  في املستشفيات ودور 
للمسنني خالل قرقيعان كمبادرة 
ملشاركتهم أفراح الشهر املبارك. 
وقال: »إن رزنامة الوطنية حافلة 
بالنشاطات للشهر الفضيل التي 
نأمل من خاللها أن نضفي ملس���ة احلب والرعاية 
على حياة احملتاجني واملس���نني. وباسم الوطنية 
أتوجه باملعايدة الى الشعب الكويتي بحلول شهر 

رمضان املبارك«.
وقالت الشركة إنه كعادتها في شهر رمضان من 
كل عام، فإنها سوف تستمر في إقامة موائد اإلفطار 
الش���هية في اجلوامع للمحتاجني والفقراء، حيث 

ستقوم بتوزيع أكثر من 15 ألف وجبة إفطار. 
وعلى صعيد النشاطات الرياضية اخلاصة بشهر 
رمضان، تنظم الشركة الوطنية لالتصاالت البطولة 
السنوية لكرة القدم اخلاصة بفئة الشباب، والتي 
ترى فيها مناسبة نوعية تسمح للشباب مبشاركة 

احتفاالت رمضان بأسلوب صحي.

الى كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو 
يشجع العمالء ايضا على توفير املال، فكلما زاد 
املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب زادت 

الفرص املتاحة للفوز.

اعلن بنك اخلليج انه أجرى 
في 8 أغسطس اجلاري السحب 
االسبوعي السابع والعشرين 
حلساب الدانة معلنا بذلك عن 
اس���ماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم على جائزة قدرها 1000 
دينار، وهم: حبيب عبدالرزاق 
العبدال���رزاق، عبداهلل  احمد 
جاس���م احلمر، احمد محمود 
عبدالرحم���ن، ضياء عبداهلل 
أحمد املسلم، محمد رافي الدين 
محمد، رائ���دة حيدر يعقوب 
عبداحلسن، عادل عبداجلواد 
حسني عبداجلواد، فاطمة توما 
منحوس، م���رمي نهاية خلف 
حمادة، وس���عد علي سليمان 

تهامي.
اجلدي���ر بالذكر انه يتعني 
على العمالء ايداع احلد االدنى 

لفتح حس���اب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل 
العميل للدخول في السحوبات االسبوعية، ربع 

السنوية والسنوية تلقائيا.
كما يتميز حساب الدانة ببنك اخلليج باالضافة 

تعقيب��ا على ما ورد في 
أداء سوق  التقرير بش��أن 
الكوي��ت ل��اوراق املالي��ة 
خ��ال يوليو املاضي، قالت 
رئيس��ة مجلس االدارة في 
العربية لاستثمار  الشركة 
جناة الس��ويدي ان عوامل 
اخ��رى باالضافة الى نتائج 
البنوك عززت وضع السوق، 
منها اصدار محكمة في دبي 
حكما لصالح بيت االستثمار 
العامل��ي )جلوبل(، كما متتع 
سهم شركة اجيليتي بدفعة 
قوية جراء تقارير تفيد بأن 

احلكومة االميركية صرف��ت النظر عن الئحة 
اتهام ش��ركة اجيليتي دي ج��ي اس القابضة، 
احدى الش��ركات التابعة للمجموعة الكويتية، 
مشيرة الى ان الس��وق شهد ارتفاعا ملحوظا 
الشهر املاضي في حجم التداول بعد مستويات 

متدنية بلغتها خال االشهر 
السابقة.

وعن االقتصاد الكويتي، 
توقعت ان يسجل الناجت احمللي 
االجمالي منوا بنسبة %3.75 
خال السنة املالية 2011/2010، 
بعد انكماش بنسبة 2% خال 

السنة املالية السابقة.
أما بخصوص تطورات 
االقتص��اد اخلليجي، فقد 
توقعت السويدي ان يحقق 
العام  من��وا بنس��بة %4.2 
احلالي، بعد انكماش بنسبة 
2.3% في 2009 حسب االرقام 

الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وحول التطورات في أسواق املال اخلليجية، 
قالت رئيسة مجلس االدارة في الشركة العربية 
لاستثمار ان جميع البورصات باستثناء البحرين 

سجلت أداء ايجابيا خال يوليو املاضي.

وستعمل على تقدمي أفضل خدمة ممكنة عبر تنفيذ 
كل متطلبات العمالء، كما أن البنك قام باتخاذ جميع 
اإلجراءات واالستعدادات لتقدمي اخلدمات املتميزة 

جلميع عمالء البنك خالل شهر رمضان.

أعرب بنك الكويت الدولي 
عن خالص تهانيه إلى الكويت 
حكومة وشعبا، واألمة اإلسالمية 
مبناسبة حلول شهر رمضان، 
متمنيا أن يكون الشهر الكرمي 
نقطة انط���الق للعمل ملا فيه 

خير البالد. 
وأف���اد البن���ك ف���ي بيان 
صحافي بانه بهذه املناس���بة 
الكرمية ستكون مواعيد العمل 
في جميع الفروع خالل شهر 
املب���ارك اعتبارا من  رمضان 
الساعة العاشرة صباحا حتى 

الس���اعة الواحدة والنصف ظه���را خلدمة جميع 
العمالء في جميع الفروع. 

ولفت الى أن جميع فروع »الدولي« س���تقوم 
باس���تقبال العمالء خالل الفترة الصباحية فقط 

جانب من عملية اعان الفائزين في السحب األخير

حمزة بخش يتوسط قيادات الشركة واملشاركني في البرنامج الصيفي

»الكويت الدولي« يعلن مواعيد عمل رمضان

عبدالعزيز البالول

مساعد املزيد يهنئ عادل عبداجلواد حسني أحد فائزي السحب األسبوعي ل�»الدانة«

جناة السويدي

»العربية لالستثمار«: نوبات جني أرباح وراء انتعاش
البورصة المتواضع في يوليو بعد 3 أشهر من التراجع

»األولى للوقود« تختتم البرنامج الصيفي لتدريب الطلبة

دول الخليج تترك األسوأ وراءها

املتوقع أن ترتفع نسبة  ومن 
النمو هذه إلى 4.6% في 2011، أما 
إيرادات املنطقة من النفط والغاز، 
فمن املتوق����ع أن تصعد إلى 419 
مليار دوالر ف����ي 2010 وإلى 457 

مليارا في السنة التالية.
 وفي الوقت نفسه، سيسجل 
االقتصاد غير النفطي منوا بنسبة 
4.3% هذا العام، وقد حذر صندوق 
النقد الدولي دول اخلليج العربية 
ونصحها بإعداد اس����تراتيجيات 
خروج من خطط اإلنفاق املرتفع 

االستثنائية. 
ومن املتوقع أن تشهد اململكة 
العربية السعودية، أكبر اقتصاد 
عربي، منوا بنسبة 3.7% هذا العام 
في حني ستس����جل دولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة منوا بنس����بة 
2.1%، وهو أبط����أ معدل بني دول 

التعاون.
 ومن املرتقب أن يسجل الناجت 
احمللي اإلجمالي لدولة قطر منوا 
بنس����بة 14.5%، ليرتفع إلى %17 
ف����ي 2011، في ح����ني أن البحرين 
ستش����هد 2.4% منوا خالل السنة 
املالية احلالية، أما اقتصاد دبي فمن 
املتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 
0.5% ه����ذا العام، وذلك االنكماش 
هو للس����نة الثانية على التوالي 

لإلمارة املثقلة بالديون. 
 ومن املتوقع أن يسجل ميزان 
احلس����ابات اجلارية في االمارات 
فائضا بنسبة 5.9% تقريبا هذا العام 
و13.1% سنة 2011، ومن احملتمل أن 
يبلغ رقما قياسيا عند 20.3% سنة 
2012.  كما يتوقع ان تسجل أبوظبي 
امليزانية بحوالي 84.9  عجزا في 
مليار درهم إماراتي في 2010، بعد 
حتقيقها عجزا أكبر في 2009، أما 
بالنسبة للمصارف اإلماراتية، فمن 
غير املتوقع أن تواجه أي حتد في 
تطبيقها املعدل اجلديد لكفاية رأس 
املال، الذي حدده البنك املركزي عند 
12%، مبا أن أغلب املصارف حققت 

معدالت أعلى من الرقم املذكور. 

أسواق المال الخليجية

واملح التقرير الى ارتفاع مؤشر 
التداول جلميع االسهم السعودية 
3.12%، عاكسا االنخفاض خالل 
الشهرين السابقني، ليغلق عند 
6283.73 نقط���ة، وبهذا، يكون 
حقق 2.65% مكاسب منذ بداية 
العام. وقد بلغت نسبة التقلب 
السنوية في السوق 15.76%، في 
حني اس���تقرت القيمة السوقية 
عند 327.32 ملي���ار دوالر، مما 
يجعل حصة البورصة السعودية 
51.33% من إجمالي قيمة أسواق 

جميع املنطقة. 
وفي الوقت ال����ذي ارتفع فيه 
س����وق دبي املال����ي 3.46% خالل 
يولي����و ليغلق عند 1512.4 نقطة، 
ل����م يحقق س����وق أبوظبي املالي 
سوى منو بنس����بة 1.26% ليغلق 
الشهر عند 2545.8 نقطة، وبهذا 
يكون س����وق العاصمة اإلماراتية 
قد هبط من����ذ بداية العام %7.21، 
أما سوقا الدوحة ومسقط فسجال 
ارتفاعا بنسبة 1.88% و3.90% على 
التوالي، في حني أن مؤشر سوق 
البحرين خسر 0.17% ليغلق عند 

1393.92 نقطة.

أفاد تقرير الش����ركة 
العربية لالس����تثمار 
لش����هر يولي����و بأن 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد 
انتعاش����ا متواضعا خالل الشهر 
املاضي، بعد 3 اشهر متتالية من 

التراجع.
 فقد أغلق املؤش����ر الس����عري 
مرتفع����ا 1.71% وس����ط تداوالت 
متقلبة، مدعوما بأرباح أفضل من 
املتوقع أعلنتها أغلب البنوك، غير 
أن شهر يوليو شهد أيضا بعض 
»نوبات« جني األرباح، خصوصا 
في النصف األول منه، بعد أن سارع 
املس����تثمرون لتغطية خسائرهم 

السابقة.
أما املؤشر الوزني فقفز %5.49 
خ����الل يوليو، ليعك����س هبوطه 
في الش����هرين السابقني، وكان قد 
افتتح الش����هر عند 390.4 نقطة، 
لينخفض إلى أدنى مستوى له في 
يوليو عند 380.8 نقطة، في اليوم 
التالي مباش����رة، لكنه ما لبث أن 
ارتفاعات تدريجية ليغلق  سجل 
عند 419.24 نقط����ة في آخر يوم 

من الشهر.
 وش����هد حجم التداوالت قفزة 
بنس����بة 80.9% منذ بداية الشهر، 
التداوالت  ارتفعت قيمة  في حني 

بنسبة %93.23.
وقد ضمت الئحة افضل ثالثة 
أسهم أداء في يوليو كال من: شركة 
الصلبوخ التجارية ومركز سلطان 
وش����ركة أجيليتي، التي ارتفعت 
قيمته����ا 60.42% و40% و%38.10 

على التوالي.
 أما أكبر اخلاسرين فكان سهم 
بنك اخلليج املتحد وسهم شركة 
الصناعات الوطنية وسهم املستثمر 
الدولي، حيث انخفضت أسعارها 
بنحو 23.94 % و18.67% و%16.67 

على التوالي. 

األغذية والبنوك أكبر الرابحين

واشار التقرير الى أن مؤشرات 
القطاعات سجلت ارتفاعا خالل شهر 
التأمني  يوليو، باستثناء قطاعي 
والشركات غير الكويتية، وقد حل 
قطاع األغذية في املرتبة األولى من 
حيث االرتفاع، تاله قطاع البنوك 
حيث حقق مؤشر هذا األخير منوا 
بنسبة 4.9%، مدعوما من األرباح 
القوية ألغلب البنوك، وقد استحوذ 
القطاع عل����ى 5.99% من إجمالي 
حجم التداوالت في السوق وعلى 
24.40% م����ن قيمتها خالل يوليو 

املاضي.
 وبقيادة سهم بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل(، ارتفع مؤش����ر 
قطاع االس����تثمار بنسبة %2.29، 
ليس����يطر على 21.16% من حجم 
التداوالت و16.38%من القيمة، وفي 
حني سجل قطاع العقار أكبر حصة 
من حجم التداوالت بنسبة %36.54 
و11.98% من إجمال����ي قيمتها، لم 
يرتفع سوى 1.70% بقيادة شركة 

الوطنية العقارية.
وصعد مؤشر قطاع الصناعة 
4.34% مدعوما بأداء سهم مجموعة 
الصناعات الوطنية، وقد استحوذ 
هذا األخير على 6.84% و13.15% من 
التداوالت وإجمالي قيمتها  حجم 

على التوالي.
 ومع حصوله على نسبة %0.03 

على ضوء النجاح القياس����ي 
ال����ذي حقق����ه برنام����ج التدريب 
الصيفي امليداني للطلبة املشاركني 
بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
بالكويت، اختتمت الشركة األولى 
للتسويق احمللي للوقود انشطة 
البرنامج الصيفي امليداني لتدريب 
طلبة املدارس الثانوية واجلامعات 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الذي عقد في الفترة من 
6/20 ال����ى 7/29 بحضور العضو 
املنت����دب بالش����ركة حمزة بخش 
ولفيف من الضيوف ميثلون برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة منهم 
مدير إدارة تخطيط القوى العاملة 
الوطنية م.فارس العنزي ومراقب 
تنمي����ة القوى العامل����ة الوطنية 
والتدريب جناة يوسف، ومشرف 

التدريب حسني اجلوير.
وق����د بدأ احلف����ل بكلمة رحب 
املنت����دب حمزة  العض����و  فيه����ا 
بخش بالضي����وف وأوضح فيها 
مدى التع����اون والتواصل املثمر 
ب����ني »األولى للوق����ود« وبرنامج 
إعادة الهيكلة وتش����جيع الشركة 
للط����الب املتدربني، كم����ا قال ان 
امليداني يركز  البرنامج الصيفي 
على تعريف املشاركني بجملة من 

حققت الكوي����ت فائضا أوليا في 
الس����نة املالية املنتهية في مارس 

2010 بلغ 8.2 مليارات دينار. 
وفي السنة املالية املنتهية في 
31 مارس 2010، تضخمت أصول 
الدولة اخلارجي����ة لتتخطى 277 
مليار دوالر مرتفعة من 238 مليار 
دوالر في الس����نة املالية السابقة، 
الكويت  الوقت، حلت  وفي نفس 
في املرتبة األولى عربيا من حيث 
الدول  ف����ي  حجم االس����تثمارات 
العربية خالل ع����ام 2009 إذ بلغ 
حجم استثمارات الدولة في املنطقة 
حوالي 6.1 مليارات دوالر، مستحوذا 
على 31.9% من إجمالي االستثمارات 

العربية.
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير 
الش����ركة العربية لالستثمار إلى 
استمرار االستقرار النسبي لسعر 
الدينار خالل شهر يوليو  صرف 
مقاب����ل الدوالر وأغل����ب العمالت 
الرئيسية، فقد أغلق سعر الصرف 
عند 0.287 دينار لكل دوالر، بارتفاع 

نسبته 1.36% عن شهر يونيو. 

وفي مؤسسات القطاع اخلاص.
كما أف����اد بأن حلقات التدريب 
العملي وامليدان����ي لهذا البرنامج 
امليداني ش����ملت تنفيذ  الصيفي 
مشروع اس����تبيان قياس جودة 
اخلدمة مع زبائن محطات الوقود، 
للتعرف على آراء الزبائن واجلمهور 
بخصوص اخلدم����ات املقدمة في 
محطات األولى للوقود والسعي 

بش����كل قوي لتطويرها والتميز 
في تقدمي اخلدمة على مس����توى 

الكويت.
وفي اخلتام قام بخش بتقدمي 
درع تذكارية لنجاة يوسف ممثلة 
عن برنامج إع����ادة هيكلة القوى 
العاملة ثم مت توزيع الش����هادات 
التقديري����ة واملكافآت املالية على 

الطلبة املتدربني.

لالستثمار« إلى ما أشار إليه صندوق 
النقد الدولي في احدث تقرير له 
عن حاجة الكويت لتخفيض الدعم 
على السلع وجتميد عمليات زيادات 
الرواتب، كجزء من إصالح شامل 
لإلنفاق احلكوم����ي، وذلك بهدف 
حتفي����ز النمو بع����د اداء ضعيف 

لالقتصاد في العام املاضي. 
كما اش����ار ال����ى تثبيت وكالة 
»س����تاندرد آند ب����ورز« العاملية 
الس����يادي  تصنيفه����ا االئتماني 
للكويت عن����د AA-\A-1+، فيما 
أبقت النظرة املستقبلية مستقرة، 
وتوقع التقرير أن تصل اإليرادات 
النفطية خالل كامل السنة املالية 
احلالية إلى 16.8 مليار دينار، وهي 
أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن 
تقديرات املوازنة العامة، كما توقع 
أن يالم����س إجمالي اإليرادات في 
املوازن����ة 17.9 مليار دينار، وبعد 
خصم املصروفات البالغة 16.162 
مليار دينار، من املتوقع أن تسجل 
الدولة فائضا بقيمة 1.7 مليار دينار 
في السنة املالية 2011/2010، حيث 

العمل املختلفة في احملطات مثل 
أعمال مدير محطة الوقود وأعمال 
احملصل وأمني الصندوق، إضافة 
إلى التدريب على قواعد وسياسات 
املهنية  السالمة واألمن والصحة 
والبيئية في احملطات، واالعتماد 
على أنفسهم وبذل اجلهد والوقت 
في سبيل خلق مسار وظيفي مميز 
لهم في احلياة واملستقبل العملي 

من حجم التعامالت وعلى %0.09 
من قيمتها، انخفض قطاع التأمني 
أكبر اخلاسرين  6.75%، ليصبح 
خ����الل ش����هر يوليو، أم����ا قطاع 
اخلدمات فس����جل ارتفاعا بنسبة 
1.87%، بقيادة س����همي أجيليتي 

و»كي جي ال«. 
وأوضح التقرير أنه في نظرة 
سريعة على أداء األسهم القيادية 
في سوق الكويت لألوراق املالية، 
يتبني أن أغلبها أقفل شهر يوليو 
على ارتفاع، فمنذ بداية العام احلالي 
حتى نهاية يوليو املاضي، سجل 
بنك الكويت الوطني ارتفاعا بنسبة 
8.93%، وبن����ك اخلليج %46.67، 
وشركة الوطنية لالتصاالت %19.48 
وشركة أمريكانا 9.59%، في حني 
انخفض سهم بيت التمويل الكويتي 
5.45% منذ بداية 2010 وش����ركة 
مش����اريع الكويت القابضة فقدت 
العاملي  30.93% وبيت االستثمار 
31.31% وش����ركة طيران اجلزيرة 

.%41.05
كم����ا لف����ت تقري����ر »العربية 

املعارف النظرية مثل أساليب عمل 
الفريق، وطرق التفكير اإلبداعي، 
وس����بل التعبير الذات����ي األمثل، 
وأس����اليب التعامل م����ع العمالء 
إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة، 
وصقل مواهبهم واالستفادة عمليا 
وعلميا من خالل جتاربهم وعملهم 
اليوم����ي واالحت����كاك باملوظفني 
أصح����اب اخلبرات ف����ي مجاالت 

تضخم أصول الدولة الخارجية لتتخطى حاجز الـ 227 مليار دوالر

بتنفيذ مشروع استبيان الخدمة للجمهور

)محمد ماهر(ارتفاع محدود ملؤشرات البورصة في يوليو

تقـرير


