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أعلن بن���ك بوبيان عن مقدار الزكاة املس���تحقة على 
البنك والتي يخرجها املس���اهمون عن األسهم والوحدات 
التي ميتلكونها وذلك عن الس���نة املالية املنتهية في 31 
ديس���مبر 2009. وقالت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
في البنك في بي���ان صحافي ان زكاة بنك بوبيان تتمثل 
في عدد األسهم × 0.00136 دينار، وزكاة صندوق بوبيان 

املالي تساوي صافي قيمة الوحدة × %2.5.
وأما زكاة صندوق بوبيان العقاري العاملي فتساوي 
األرباح الناجتة × 2.5%، وبالنسبة ملقدار الزكاة عن شركة 
بوبيان للتأمني التكافلي حتدد بعدد األس���هم × 0.00226 
دينار، بينما قدرت زكاة بنك لندن والشرق األوسط بعدد 

األسهم مضروبة في 0.00123 جنيه استرليني.

ماوريتسيو فالنتيني

أعل���ن »س���وق.كوم« عن 
التوسع بعملياته داخل السوق 
الكويتية عبر مجموعة واسعة 
املنتج���ات اإللكترونية  م���ن 
والعصري���ة، به���دف مواكبة 
النمو الس���كاني املتزايد الذي 
البالد، ومبوجب ذلك  تشهده 
سيوفر »س���وق.كوم« لرواد 
األعمال واملشاريع الصغيرة 
واملتوس���طة منصة متطورة 
وآمنة ومنخفضة التكاليف تتيح 
لهم امتالك متجر إلكتروني على 
اإلنترنت بدال من افتتاح متجر 
فعلي في أحد مراكز التسوق.

 وفي ه���ذا الس���ياق، قال 
مدي���ر عام »س���وق.كوم« في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ماوريتس���يو فالنتين���ي، في 
تصري���ح صحاف���ي: »متتلك 
الكويت اقتصادا متنوعا يعتمد 
إلى حد كبير على الش���ركات 
الصغيرة واملتوسطة، وبالتالي 
فهي تعتبر سوقا رئيسية مهمة 
بالنسبة ل��»سوق.كوم«، الذي 
يوفر لعمالئه جتربة تس���وق 
إلكترونية غنية عبر مجموعة 
واسعة ومتنوعة من املنتجات، 
كما يوفر املوقع للمش���اريع 

اإلنترنت في أقل من 60 ثانية، 
دون احلاج���ة إلى اس���تثمار 
رأس املال األولي، واإلجراءات 
التحتية  القانونية والبني���ة 
التقني���ة ويوفر املوقع أدوات 
سهلة االستخدام لتأسيس متجر 
على اإلنترنت وإدارة املخزون، 
ليمنح البائع���ني بذلك القدرة 
عل���ى إدارة أعمالهم/ متجرهم 
الفورية  العائ���دات  وحتقيق 
على استثماراتهم. وباإلضافة 
إل���ى ذل���ك، ميك���ن للبائعني 
الدفع  االس���تفادة من منوذج 
اللوجستية  اآلمن واخلدمات 
التي يوفرها املوقع إلمتام عملية 

البيع عبر اإلنترنت.
وقد متكن »سوق.كوم« من 
تعزيز وترسيخ حضوره في 
املنطقة منذ تأسيسه في عام 
2005، ويق���دم حاليا خدماته 
املبتكرة ألكثر م���ن 500 ألف 
مشتر وبائع، ويعكف املوقع 
الذي جتاوز عدد زواره عتبة 1.5 
مليون زائر و25 مليون زيارة 
لصفحاته شهريا، على تعزيز 
قاعدة عمالئه في أسواق جديدة 
تشمل السعودية ومصر، واآلن 

في الكويت.

الصاعدة ورواد األعمال منصات 
تقنية فائقة التطور مع الدعم 
التقني، باإلضافة إلى مستويات 
أعلى من الشفافية والوضوح 
للمستثمرين والعمالء والشركاء 
احملتملني، من أجل مساعدتهم 
في دفع عجلة األعمال، وبالتالي 
تعزيز االبتكار وتشجيع رواد 

األعمال في الدولة«.
اجلدير بالذكر أن »سوق.
كوم« يستقبل أكثر من مليون 
زائر م���ن الباحثني عن أفضل 
صفقات بيع وشراء املنتجات، 
ويتيح تأس���يس متجر على 

»سوق.كوم« يطرح نماذج أعمال مبتكرة
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت

يقام خالل الفترة من 1 إلى 5 مارس المقبل 

المدفع: »اكسبو الشارقة للمعارض« يستعد الستضافة 
معرض العطور 2011 بتنظيم مشترك مع معرض الكويت الدولي

»الخطوط الوطنية« تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا للموارد البشرية
أعلنت شركة اخلطوط الوطنية عن تعيني د. 
محمد أمني أحمد مديرا تنفيذيا جديدا للموارد 
البشرية، اوضحت الشركة أن هذا االختيار 
جاء متاشيا مع أهداف الشركة وطموحاتها 

في االستثمار البشري في هذا القطاع.
وبهذه املناس���بة، قال الرئيس التنفيذي 
للشركة، جورج كوبر، في تصريح صحافي: 
»شهدت اخلطوط الوطنية منوا سريعا منذ 
تأسيسها في العام 2009 وتسيير أولى رحالتها 
التجارية، لقد س���عينا دوما إلى تقدمي أرقى 
مستويات اخلدمة لضيوفنا مما يعكس بدوره 

قدرة اخلطوط الوطنية على استقطاب خبرات 
وكفاءات مهنية عالية املس���توى، وإننا على 
يقني بان خبرة د. محمد وتاريخه املش���رف 
ستساعدنا على احملافظة على هذه املعايير 
وتطويرها خالل املرحلة املقبلة من مسيرة 

اخلطوط الوطنية«.
واملدير التنفيذي اجلديد للموارد البشرية 
في شركة اخلطوط الوطنية ميتلك خبرة تفوق 
29 عاما في مجال املوارد البش���رية والسيما 
اإلدارة العامة والتخطيط اإلستراتيجي، وقد 
لعب دورا محوريا في املشاركة في تأسيس 

وإدارة قطاع املوارد البش���رية في ش���ركة 
الكويتية )ڤيڤ���ا( بصفته نائب  االتصاالت 
الرئيس التنفيذي للموارد البش���رية، وفي 
شركة إيكويت للبتروكيماويات بصفته الشريك 
التجاري للموارد البشرية، كما شارك أيضا 
في إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات 
عن خسائر العدوان العراقي وفي قيادة ادارة 
املوارد البش���رية في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، ويحمل ش���هادة دكتوراه في إدارة 
التخطيط االستراتيجي، وماجستير في اإلدارة 

العامة والسياسات احلكومية.

اعلن مركز اكسبو الشارقة 
عن اس���تعداده الس���تضافة 
معرض العط���ور للعام 2011 
وذلك خالل الفترة من 1 الى 5 
مارس القادم، وذلك في اطار 
االتفاقي���ة املوقعة بني املركز 
وشركة معرض الكويت الدولي 
حيث يرت���ب الطرفان إلقامة 
باكورة للمعارض املشتركة 
بينهما، وقد جاء االعالن عن هذا 
احلدث الهام بحضور كل من 
مدير املركز سيف محمد املدفع، 
ونائب رئي���س مجلس ادارة 
الش���ركة ومديرها التنفيذي 

عبدالرحمن النصار.
وبهذه املناسبة، قال سيف 
املدفع في تصريح صحافي ان 
جهود مركز الشارقة للمعارض 
وشركة معرض الكويت الدولي 
تتواصل لتنظيم واطالق دورة 
ممي���زة وجديدة للعطور في 
املنطقة حيث من املنتظر ان 
يتصدر املعرض قائمة املعارض 
املتخصصة ف���ي هذا القطاع 
للمستهلك مس���تندا في ذلك 
على اخلبرات املتراكمة ملعرض 
الكويت الدولي في هذا الشأن 
حيث دأبت الشركة على اقامة 
سلسلة ناجحة من معارض 

للعام 2011 بالتزامن مع انطالق 
معرض »الزفاف املميز«، حيث 
الذي  س���يقدم هذا املعرض، 
استقبل حوالي 20 الف زائر 
الس���ابقة، فرصة  في دورته 
لل���زوار املش���تركني  كبيرة 
والفرص التجارية بالنسبة الى 
اصحاب املعارض في معرض 
العطور 2011. اجلدير بالذكر 
ان املنطقة تصنف بني املناطق 
االكثر استهالكا للعطور في 
العالم لذلك يقدم مركز اكسبو 
الشارقة للمعارض من خالل 
مع���رض العط���ور 2011 الى 
الشركات واملصنعني في هذا 
املجال فرصة مميزة لتحقيق 
سهولة النفاذ الى سوق البيع 

بالتجزئة.
ويعد مركز اكسبو الشارقة 
للمعارض االول من نوعه في 
البالد ويس���تضيف اكثر من 
20 معرضا مهما من الشركات 
املشاركة، حيث يشكل مكانا 
مثالي���ا لعق���د االجتماعات 
واملؤمترات واملعارض وحفالت 
اس���تقبال م���ا بع���د الزفاف 
والعروض واالحداث املشابهة 
مبس���احة تبلغ نحو 20 الف 

متر مربع.

العطور الى ان اصبح املعرض 
اكثر املعارض شهرة في  من 
هذا املجال بل واضخمها على 
االطالق حي���ث يتجاوز عدد 
املشاركات فيه الى 100 شركة 
ومؤسسة متخصصة كويتية 
ودولي���ة تس���تعرض احدث 
ما انتجته معامل وش���ركات 

العطور الغربية والشرقية.
واشار الى سعي مركز اكسبو 
الشارقة الدائم نحو االستفادة 
من خبرات اآلخرين في مجال 

تنظيم وادارة املعارض، الفتا 
الى ما تتمتع به شركة معرض 
الكويت الدول���ي من خبرات 

واسعة في هذا املجال.
واضاف ان مركز اكس���بو 
الش���ارقة يخط���ط ملضاعفة 
حجم النجاح���ات التي اعتاد 
على حتقيقها معرض العطور 
الدولية  على ارض املعارض 
مبشرف حيث يشكل املعرض 
املقبل جزءا من اتفاقية التعاون 
املوقعة بني كل من مركز الشارقة 

الدولي  الكوي���ت  ومع���رض 
خالل ابري���ل املاضي. ووفقا 
لهذه االتفاقية، من املتوقع ان 
ينظم الطرفان معارض دولية 
ذائعة الصيت والشهرة من كال 
اجلانبني، كم���ا يلتزم منظما 
املعرض على حد سواء تفويض 
برنامج متبادل ملناقشة جميع 
االج���راءات والتفاصيل ذات 

الصلة مبقايضة املعارض.
وسيأتي انطالق فعاليات 
وانش���طة مع���رض العطور 

عبدالرحمن النصار  سيف محمد املدفع 

»بوبيان« يعلن مقدار الزكاة 
المستحقة على أسهمه

د. محمد أمني أحمد


