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ق����ال مدير مصن����ع الطابوق 
اجليري بشركة الصناعات الوطنية 
م.إبراهيم عبد الرزاق ان ش����ركة 
الصناعات الوطنية طرحت حملة 
»ال يطوفك ع����رض الصناعات«، 
وذلك مبناس����بة احتفالها مبرور 
50 عاما على تأسيسها باإلضافة 
إلى االحتف����االت الوطنية بذكرى 
االستقالل وحترير الكويت وتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مسند اإلمارة.
وأشار إلى أن مصنع الطابوق 
اجليري يعد واحدا من أقدم مصانع 
الشركة حيث بدأ املصنع إنتاجه في 

العام 1961 وكان يقوم بتصنيع منتجات محدودة من 
بينها الطابوق اجليري، والنورة، واألنابيب اخلرسانية، 
والبالط، وحجر ش����ك للطرق، والطابوق اإلسمنتي، 

وأغطية أسالك كهرباء وتلفون. 
وأضاف م.عبدالرزاق في تصريح 
صحافي أن منتجات الشركة شهدت 
حالي����ا تنوعا كبي����را وبخاصة 
منتجات الطابوق اجليري، والتي 
أصبحت تضم العديد من املنتجات 
التي من بينها الطابوق اجليري، 
الديكور  امللكي، طابوق  الطابوق 
اجليري واملشربيات، والبلوكات 
اجليرية لبناء األسوار واملالحق، 
والصخ����ور اجليري����ة للحدائق، 
وحماي����ة الصناع����ات للطابوق 
اجليري والبالط اجليري املتداخل.  
وذكر انه من منطلق سعيها الدؤوب 
لتلبية احتياجات العمالء طرحت الش����ركة مؤخرا 
منتج البالط اجليري املتداخل وهو منتج جديد ينضم 

ملنتجات اجليري العديدة.

م.إبراهيم عبد الرزاق

»بيتك لألبحاث«: معطيات إيجابية عدة تدعم
رفع التصنيف السيادي للكويت في المستقبل

قال تقري���ر صادر 
عن ش���ركة »بيتك 
التابعة  لألبح���اث« 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
العاملية  أن وكاالت التصني���ف 
أند  الثالث )موديز، س���تاندرد 
ب���ورز، وفيتش( جتمع على أن 
ثمة ثواب���ت ايجابية عدة تدفع 
باجتاه استمرار حتسن التصنيف 
السيادي للكويت في املستقبل، 
أبرزه���ا متتع الكويت مبيزانية 
عمومية قوية مع تراكمات كبيرة 
من االحتياطيات املالية، وامتالكها 
ملوارد كافية لتحمل أي تغيرات 
مفاجئة في أسعار النفط، إضافة 
إلى مؤشرات االنتعاش االقتصادي 
في الكويت على خلفية االنتعاش 
في الطلب العاملي، وحتسن منو 
االستهالك احمللي، في الوقت الذي 
ينتظر أن تستفيد الدولة من خطة 
التنمية املعتمدة ملدة أربع سنوات 
السيما في ظل انخفاض أسعار 
الفائدة التي تعزز منو االستهالك 

اخلاص.
وأشار التقرير الى ان وكاالت 
التصنيف الثالث تؤكد على أنه 
في مقابل ه���ذه الثوابت، هناك 
عامل متغير يتعلق برفع التقييم 
السيادي في املس���تقبل يتمثل 
في وجود العالقة املستقرة بني 
احلكومة ومجلس األمة، فضال عن 
تنفيذ خطة التنمية التي سبق 

إقرارها.
عل���ى صعيد متص���ل، ذكر 
وكاالت  إجم���اع  أن  التقري���ر 
التصني���ف العاملي���ة على منح 
الكويت تصنيفات سيادية ايجابية 
خالل الفترة األخيرة، يؤكد متانة 
املركز املالي للكويت، ويعزز في 
الوقت ذاته من التوقعات برفع 
التصنيف السيادي للبالد ككل، 
حيث انطلقت الوكاالت الثالث في 
تصنيفاتها تلك من ثوابت ايجابية 
كثيرة من بينها: قوة األداء املالي 
في الكويت مقارنة بالدول األخرى 
التي شملها التقييم في ظل ثروة 
الب���الد النفطية الت���ي تراكمت 
الس���نني، والسياسات  على مر 
التي تبنتها احلكومة  احلكيمة 
والتي مكنتها من بناء ميزانية 
عمومية مالية قوية، فضال عن 
حتسن فاعلية الدور احلكومي من 
خالل موافقة مجلس األمة على 
التشريعات االقتصادية  بعض 

التي طال انتظارها.

المخاطر السيادية في الكويت

أوض���ح التقرير ان مصطلح 
املخاطر الس���يادية يش���ير إلى 
مخاطر االستثمار في بلد ما وهي 
تعتمد على التغيرات في بيئات 
األعمال التي قد تؤثر س���لبا في 
األرباح التشغيلية أو قيمة األصول 
في بلد معني، فعلى سبيل املثال، 
يتحدد إطار املخاطر التشغيلية 
التي تواجهها الشركات من خالل 
العوام���ل املالي���ة، كالقيود على 
العمالت، وتخفيض قيمة العملة 
أو التغيرات التشريعية، أو عوامل 
ذات صلة باالستقرار احمللي مثل 
وقوع أعمال شغب أو حرب أهلية 
وغيرها من األح���داث احملتملة، 
ويشار في بعض األحيان أيضا 
إلى هذا املصطلح على أنه مبثابة 
اخلطر السياسي، إال أن املخاطر 
السيادية تعبر عن مصطلح أكثر 
عمومية، وهو يش���ير فقط إلى 
املخاطر التي تؤثر على مجموع 

الشركات العاملة في بلد معني.
وتس���تخدم وكاالت حتليل 
الس���يادية ووكاالت  املخاط���ر 
التصنيف االئتماني منهجيات 
مختلفة لتقييم وتصنيف تعرض 
البلدان للمخاطر مقارنة ببعضها 
البعض، ومتيل وكاالت التصنيف 
االئتماني إلى استخدام النماذج 
االقتصادية الكمية والتركيز على 
التحليل املالي، بينما مييل مقدمو 
خدمة حتليل املخاطر السياسية 
إلى استخدام الطرق النوعية، مع 
التركيز على التحليل السياسي. 
ومع ذلك، ال يوجد توافق في اآلراء 
بش���أن منهجية تقييم االئتمان 

واملخاطر السياسية.
وتؤثر املبالغة في أو خفض 
السيادية  درجة تقييم املخاطر 
على بلد وش���ركات معينة في 
مجاالت مختلفة تشمل املكانة أو 
السمعة، تكلفة االقتراض السيادي 
)استبدال االئتمان بدفعة طارئة 
في حال التقصير مقابل ضمان 
وعوائد الس���ندات احلكومية(، 
وكذلك على الشركات وفروعها 
العاملة داخل وخارج البالد، ومن 
هنا فمن املؤكد أن الدول سترغب 
في جتنب خفض التصنيف، األمر 
الذي س���يؤثر سلبا على جميع 

اجلوانب التي أسلفناها.
وبوج���ه عام، ف���إن وجهات 
نظر وكاالت التصنيف الدولية 
الث���الث متقاربة من أن الكويت 
تتمتع بأن لديها ميزانية عمومية 
قوية ولديها تراكمات كبيرة من 

حيث تق���در احتياطياتها بنحو 
100 مليار برميل من النفط، أو ما 

يعادل 100 سنة من اإلنتاج.
كما تعتبر احتياطيات النفط 
الكويتي بالنسبة للفرد الثالثة 
األعلى ف���ي العالم بعد أبوظبي 
وقطر، ويقل تقدير فيتش لسعر 
برميل النفط التعادلي الكويتي 
)وهو سعر برميل النفط الالزم 
لتحقيق التوازن في امليزانية، مع 
تضمني إيرادات االستثمارات( عن 
السعر بالنسبة للمملكة العربية 
الس���عودية )-AA( أو أبوظبي 
)AA(، والبالغ 32 دوالرا للبرميل 
للسلة الكويتية )33 – 35 دوالرا 
لبرميل برنت اخلام( في السنة 
املالية 2010)ابريل 2009 – مارس 

.)2010
ووفقا لفيتش، فإن أي انخفاض 
حاد وطويل األمد في أسعار النفط 
أو ش���ريحة كبيرة في األسواق 
املالية العاملية البد أن يكون أكثر 
حدة مما كان علي���ه في الفترة 
2008-2009 كي يش���كل تهديدا 
الس���يادية  للجدارة االئتمانية 

للكويت.
ومن املتوقع أن تواصل الكويت 
متلك األصول اخلارجية في عام 
2012، لتعزيز قدراتها على التعامل 

مع الصدمات االقتصادية.
وتتضاءل احتم���االت تأثير 
جهود اإلنقاذ التي بذلتها احلكومة 
للمؤسسات املالية املتعثرة )في 
حالة إحراز تقدم( على امليزانية 

العامة للدولة.

منطلقات تصنيف
وكالة موديز للكويت

وقد عدلت وكالة موديز في 
5 أغس���طس 2010، م���ن نظرة 
التصني���ف الس���يادي للكويت 
لتصبح »Aa2« من س���لبية إلى 
التطورات  مستقرة وقد شكلت 
التالية الدافع وراء قرار التقييم: 
حتسن فاعلية الدور احلكومي من 
خالل موافقة مجلس األمة على 
التشريعات االقتصادية  بعض 
التي طال انتظارها، وقوة األداء 
الكويت  ف���ي  املالي واخلارجي 
مقارنة بنظرائها من الدول التي 

شملها التقييم.
وفيما يخص نظ���رة وكالة 
موديز السلبية جتاه الكويت التي 
أعلنت عنها ف���ي يونيو 2009، 
ذكرت وكالة موديز للتصنيف 
أنها على استعداد لتغيير نظرتها 
إلى مستقرة حال حتسن العالقة 
بني احلكومة ومجلس األمة، مما 
س���يؤدي إلى تس���هيل صياغة 
وتنفيذ السياسات ومتكني الكويت 
من املضي قدما في جهودها الرامية 
إلى تطوي���ر وتنويع اقتصادها 
وتوقعت وكال���ة موديز أن هذا 

الشرط قد حتقق بالفعل.
ولفتت »موديز« فقد واصلت 
الكويت حتقيق فائض في احلساب 
اجل���اري املال���ي اخلارجي على 
الرغم من بعض اآلثار السلبية 
الناجمة عن األزمة املالية العاملية 

األخيرة.
وبرزت بش���كل ملحوظ قوة 
املالية واخلارجية  الكويت  أداء 
مقارن���ة بنظرائه���ا، وتتوق���ع 
»موديز« اس���تمرار هذا الوضع 
على املدى املتوسط على أساس 
التوقع���ات احلالي���ة لصعود 
أس���عار النفط، على الرغم من 
توقع حدوث حتس���ن ملحوظ 
في اإلنفاق االستثماري املرتبط 
بخطة احلكومة اجلديدة للتنمية 

ملدة أربع سنوات مقبلة.

االحتياطيات املالية التي تكونت 
على مر الس���نني وه���ي متتلك 
موارد كافية لتحمل أي تغيرات 
مفاجئة قد تطول أسعار النفط، 
مع احملافظة في الوقت نفس���ه 
على سياسة توسعية، كما تبشر 
عالمات االنتع���اش االقتصادي 
في الكويت باخلير على خلفية 
االنتع���اش في الطل���ب العاملي 
وحتسن منو االستهالك احمللي 
بتحسن رفع التصنيف السيادي 
للب���الد ككل. وعالوة على ذلك، 
يعزز انخفاض أسعار الفائدة منو 
االستهالك اخلاص حيث ستستفيد 
الكويت من خطة التنمية املعتمدة 
ملدة 4 س���نوات، ومع ذلك، فقد 
الثالث  التصنيف  أكدت وكاالت 
أن العامل املتغير اخلاص برفع 
التقييم الس���يادي في املستقبل 
يتوقف على وجود عالقة مستقرة 
بني احلكومة الكويتية ومجلس 
األم���ة، فضال ع���ن تنفيذ خطة 

التنمية ملدة 4 سنوات. 
وفيما يخص حالة الكويت من 
حيث املخاطر السيادية اخلاصة 
بكل من وكاالت التصنيف الدولية 

الثالث.

منطلقات تصنيف 
»ستاندرد أند بورز« للكويت

تؤكد ستاندرد أند بورز على 
تصنيفاتها االئتمانية السيادية 
للكويت عند »+ AA-/A-1« مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
 ووفق���ا مل���ا ذكرت���ه وكالة 
التصني���ف، فقد مك���ن املوقف 
احلكومي املالي القوي نظرا لثروة 
البالد النفطية التي تراكمت على 
مر السنني والسياسات احلكيمة 
التي تبنتها، احلكومة من بناء 
مكانة ميزاني���ة عمومية مالية 

وخارجية قوية.
بلغ رصيد الكويت التجاري 
في ع���ام 2008 مبلغا وقدره 64 
ملي���ار دوالر مقابل 43.5 مليار 
دوالر للع���ام 2007، وذلك نظرا 
الرتفاع أس���عار النفط في وقت 
سابق من ذلك العام، وعلى الرغم 
من انخفاض إنت���اج النفط في 
عام 2009، فقد ظلت العوائد من 
الصادرات قوية حيث بلغت 50.5 
مليار دوالر بسبب استقرار أسعار 
النفط، ونتيج���ة لذلك، حافظ 
احلس���اب اجلاري على فائض، 
على الرغم من عدم ارتفاعه كما 
في ع���ام 2008، بلغ 28.7 مليار 
دوالر للسنة املالية 2010/2009 
في حني يقدر الفائض التجاري 

بحوالي 33.4 مليار دوالر. 
وفيما يخص الس���نة املالية 
2011/2010، من املتوقع أن يتحسن 

رصيد احلساب اجلاري للكويت 
ليص���ل إل���ى 33.8 مليار دوالر 
وأن يقف���ز امليزان التجاري إلى 
42.1 مليار دوالر بس���بب زيادة 
الصادرات النفطية مع انتعاش 

االقتصاد العاملي.
من جانبها توقعت ميزانية 
الدولة في الكويت للسنة املالية 
2010/2009 انخفاض���ا حادا في 
اإليرادات وعجز يصل إلى 13.8 
مليار دوالر، ومع ذلك، فقد أظهرت 
املؤشرات األولية مليزانية احلكومة 
للسنة املالية 2010/2009 فائضا 
قدره 18.2 ملي���ار دوالر نتيجة 
املرتفعة علما  النفطية  للعوائد 
بأنه مت احتس���اب عوائد النفط 
امليزانية للس���نة  املتوقعة في 
املالية 2010/2009 على أس���اس 
توقع وصول س���عر النفط إلى 

35 دوالرا للبرميل.
ومع ذلك، فإن متوسط سعر 
اخلام القياس���ي ف���ي الواليات 
املتحدة يقترب من ضعف السعر 
املفترضK ومن منظور تاريخي 
لطاملا حتول العجز في الكويت 
إلى فائض فعلي بسبب تعادل 
سعر النفط، حيث يقدر املستوى 
املطلوب لتحقي���ق التعادل في 
امليزانية في الكويت أن يصل سعر 
برميل النفط إلى 17 دوالرا وهو 
ما يعد أق���ل من مبلغ التفاوض 

املعقول.
وعليه سيكون هذا املبلغ هو 
الفائض الذي يتحقق للمرة الثانية 
 K عش���رة على التوالي للكويت
وقد مكن ه���ذا الفائض الكويت 
على مر السنني من احلفاظ على 
سياسة توسعية في وقت حاولت 
فيه احلكومات في جميع أنحاء 
العالم خفض بند نفقاتها املالية. 
وتعتزم الكويت إنفاق 55 مليار 
دوالر على مشاريع تنموية في 

السنوات األربع املقبلة.
آند بورز،  ووفقا لستاندرد 
فإن النظرة املس���تقرة للكويت 
ق���د أحدثت توازن���ا في موقف 
احلكومة املالي القوي في مواجهة 
املخاطر اجليوسياسية اإلقليمية 
املتنامية، وزي���ادة االلتزامات 
الطارئة، والعقب���ات احملتملة 
املتزامنة مع النمو البطيء في 
اإلصالحات الهيكلية، كما أن هناك 
دالئل عل���ى انتعاش اقتصادي 
بدأ في الظهور في الكويت على 
خلفي���ة االنتعاش ف���ي الطلب 
العاملي وحتسن منو االستهالك 

على الصعيد احمللي.
وع���الوة عل���ى ذل���ك، فإن 
انخفاض أس���عار الفائدة يعزز 
منو االستهالك في القطاع اخلاص، 
أما االس���تثمار في القطاع العام 

فسوف يشهد منوا بسبب اإلنفاق 
احلكوم���ي األكثر طموحا، علما 
بأن مخصصات اإلنفاق قد بلغت 
17 ملي���ار دوالر للس���نة املالية 

.2011/2010
ومن املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي اإلجمالي في البالد منوا 
بنس���بة 2% في الس���نة املالية 
2011/2010 بعدما كان قد مني بنمو 
سالب بلغ -4.6% للسنة املالية 
2010/2009، وهو ما حتقق نتيجة 

لالستقرار في أسعار النفط.
وأضافت ستاندرد آند بورز 
أن االنخف���اض الكبير احلاصل 
في املخاطر اجليوسياس���ية قد 
يؤدي إل���ى ارتفاع في تصنيف 
الكويت وهي تعتقد أن االستقرار 
في العالقة بني احلكومة ومجلس 
اآلراء  بالتزامن مع توافق  األمة 
السياس���ية الذي يس���اعد على 
تس���ريع وتيرة االس���تثمارات 
اخلاص���ة احمللي���ة واألجنبية 
ميكن أن يعمل على تقليل حجم 
وحدة املعوقات الرئيس���ية في 
العام ما سينعكس  النمو  وجه 
بصورة ايجابية على تصنيف 

الكويت بعد ذلك.

منطلقـــات تقييــم
»فيــتش« للكويت

عادت وكال���ة فيتش في 12 
أغسطس 2010 وأكدت تقييماتها 
العمل���ة احمللية  لفئة مص���در 
واألجنبية على املدى الطويل عند 
»AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة 
كما أكدت السقف في الكويت عند 
»+AA« والتقييمات لفئة مصدر 
العملة احمللية واألجنبية على 

.»F1+« املدى القصير عند
ومتتلك الكويت إحدى أقوى 
امليزانيات العمومية مقارنة بأي 
دولة أخرى ذات سيادة ممن قامت 
وكالة فيتش بتقييمها، إذ ينخفض 
مستوى الديون فيها وتبلغ قيمة 
األصول األجنبي���ة أكثر من 28 
مليار دوالر، أو ما نسبته %238 
من الن���اجت احمللي اإلجمالي كما 
في نهاية عام 2009، األمر الذي 
يوفر للكويت موارد مالية قادرة 
على الصمود في وجه أي صدمات 
حادة في أسعار النفط ويسمح 
للحكومة والبنك املركزي بضخ 
رأسمال أو س���يولة في النظام 
املالي إذا ما لزم األمر، حيث جتدر 
اإلش���ارة إلى أن معظم األصول 
الكويتية تدار م���ن قبل الهيئة 
العامة لالستثمار، التي هي مبثابة 
صندوق الثروة السيادية، وبنك 

الكويت املركزي.
وتعتبر الكوي���ت رابع أكبر 
العالم  دولة مصدرة للنفط في 

مقارنة التقييمات المستقلة 
في دول مجلس التعاون الخليجي كما في الربع الرابع من 2010

فيتشستاندرد آند بورزموديز

Aa2الكويت
Aa2AA-AA

A3 A3AAالبحرين

Aa2قطر
Aa2AAغير متوافر

-Aa3AA-AAالسعودية

Aa2اإلمارات العربية املتحدة
Aa2غير متوافرغير متوافر

املصدر: بلومبرغ، وشركة بيت التمويل الكويتي لالستشارات واألبحاث احملدودة.

بإجماع وكاالت التصنيف العالمية

باسل مناصرة

حميد القالف

كش���فت ش���ركة »زين« عن 
الوج���ه اجلديد لباق���ة خدمات 
»ويانا«، وذلك من خالل احلملة 
الضخمة الت���ي أطلقتها مؤخرا 
والتي تبرز العدي���د من املزايا 
على خدمات الصوت والرسائل 

القصيرة واالنترنت.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي ان الثوب اجلديد لباقة 
خدمات )ويان���ا( ال� 59، يحمل 
معه العديد م���ن املفاجآت هذه 
املرة، فبخالف أن املش���ترك في 
هذه اخلدمة ملدة عام سيحصل 
على رق���م بالتيني وجهاز بالك 
بيري )او غيره من األجهزة الذكية 
احلديثة( مجانا، فإنه سيتمتع 
مبزايا وخدمات إضافية مجانية 
على خدمات الصوت والبيانات 

واملعلومات.
الباقة اجلديدة  ان  وذك���رت 
ستسمح لكل مش���ترك بإجراء 
الرس���ائل  املكامل���ات وخدمات 
القصيرة والرس���ائل املتعددة 
الڤيديو(   � الوس���ائط )الصور 
 ،Mobile TV »وخدم���ة »زي���ن
إلى خدمات االنترنت  باإلضافة 
مجانا طوال العام على ش���بكة 
»زين«، مشيرة إلى أن هذه الباقة 
تقدم أيضا 5000 دقيقة مجانية 
و1000 رس���الة قصيرة و1000 
رسالة وس���ائط و1000 دقيقة 
الڤيديو خارج ش���بكة  ملكاملات 

»زين«.

ليس ذلك فحسب، بل خدمة حتمل 
في جعبتها الكثير لعمالئنا، وذلك 
من خالل مجانية التحدث على 
شبكة الشركة وتصفح االنترنت 
وخدم���ات الرس���ائل القصيرة 

واملصورة«.
وبني مناصرة أن هذه احلملة 
تؤكد مدى االهتمام الكبير الذي 
تبدي���ه »زين« جت���اه عمالئها، 
مشيرا إلى أن الشركة أرادت من 
طرحها له���ذه الباقة املميزة أن 
تكون قريبة من رغبات العديد 

من عمالئها.
وأشار إلى أن »زين« تسعى 
دائم���ا إل���ى مواكب���ة تطلعات 
وطموح���ات جمي���ع عمالئه���ا 
مبختلف فئاتهم العمرية، وهي 
تطلق هذه الباقة الس���وبر في 
هذا اإلطار ملا تقدمه من منتجات 
متنوع���ة، موضح���ا ان »زين« 
تفي دائما بوعودها ملشتركيها 
بتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 

التقنيات.
وأوضح مناصرة ان »زين« 
تعمل باس���تمرار على صياغة 
املنتجات واخلدمات  العديد من 
خلدمة ميول وسلوكيات عمالئها 
في استخدام الهاتف النقال، فإنه 
وعد في ذات الوقت عمالء »زين« 
بتكثيف جهود الشركة نحو طرح 
أحدث اخلدمات للمحافظة على 
املكان���ة التي وصل���ت إليها في 

السوق الكويتي. 

النجاح، مطالبا بضرورة مساندة 
جميع أنش���طة املهرجان بكافة 
وسائل الدعم املادي واملعنوي، 
ألنه مهرجان ديرة الكويت الذي 
يتمي���ز بخصوصية تزامنه مع 
أعياد التحرير والعيد الوطني.

وأشار إلى ان مشاركة العديد 
الكويتية  الش���ركات  من كبرى 
واخلليجية ف���ي املهرجان دليل 
على ما يتمتع ب���ه من فاعلية، 
داعيا املواطنني واملقيمني لإلسهام 
بحضورهم ومشاركتهم في إضفاء 
املزيد من النجاح على املهرجان، 
خاصة في ظل ما تقدمه الشركات 
املش���اركة من هداي���ا وجوائز 
ومس���ابقات ثقافية واجتماعية 

وغيرها.

وفي ه���ذا الصدد، قال املدير 
التنفيذي للتسويق في الشركة 
باس���ل مناصرة: »باقة »ويانا« 
التي  الباقة السوبر  هي مبثابة 
تشمل جميع اخلدمات التي تقدمها 
الشركة على شبكتها، فهي متنح 
العميل كل ما يحتاجه على جهازه 

النقال«.
وأضاف: »عندما طرحنا هذه 
الباقة كنا نفكر في باقة تتناسب 
مع أكبر ش���ريحة ممكنة وذلك 
من ناحية الكلف���ة ومن ناحية 
املقدمة«،  ش���مولية اخلدم���ات 
مبينا ان الش���ركة طرحت هذه 
الباقة حتى تتالقى مع طموحات 
ورغبات عمالئها الذين مييلون 

الستخدامات االنترنت بكثرة.
وأكد قائال: »لقد حرصنا في 
»زين« على ان نقدم خدمة متميزة 

حركة البيع والشراء مما يعتبر 
قيمة مضافة للدورة االقتصادية، 
خاصة انه ميلك جميع مقومات 

ً تمنح المشتركين التمتع بالمكالمات والرسائل وتصفح اإلنترنت مجانا

»زين« تطلق باقة خدمات »ويانا« 
في ثوب جديد بمواصفات سوبر

عبدالرزاق: »الصناعات الوطنية« 
تطلق حملتها بمناسبة األعياد الوطنية

.. و»أمل الكويت« تتواصل مع عمالئها
بالمشاركة في مهرجان »هال فبراير«

قال رئيس املدراء التنفيذيني 
لش���ركة امل الكوي���ت العاملية 
للعطور حمي���د مكي القالف ان 
الشركة أكملت جميع استعدادتها 
للمشاركة في مهرجان هال فبراير 
وال���ذي اصبح واح���دا من اهم 
املهرجان���ات االقليمية املتميزة 
والذي يتمتع بحضور وتواجد 
جميع فئات املجتمع من مواطنني 

ووافدين وسياح.
واوضح القالف في تصريح 
صحافي ان امل الكويت استعدت 
من خ���الل تنظيمها للعديد من 
التسويقية لعمالئها،  املفاجآت 
وتوفير جميع منتجاتها احلالية 
بخصوم���ات تص���ل ال���ى %50 
باإلضافة إلى اجلديد الذي سيتم 
طرحه خالل املهرجان من العطور 
والبخ���ور التي حت���وز إعجاب 
العمالء، وستكون هذه  ورضاء 
املفاج���آت بالطريقة التي تليق 
مبهرجان هال فبراير وبس���معة 
الكويت املتميزة في سوق العطور 
اخلليجية ومبكانة ش���ركة امل 
العاملية للعطور داخل  الكويت 

املجتمع الكويتي.
وأض���اف أن مش���اركة »أمل 
الكوي���ت« في املهرج���ان تأتي 
الس���نوية وحرصها  كعادته���ا 
على التواجد في جميع احملافل 
الت���ي حتقق لها  واملناس���بات 
التواصل مع جميع عمالئها من 
شرائح املجتمع الكويتي، والتي 
تتفاعل بشكل إيجابي مع منتجات 
الشركة، خاصة أنها تلبي الذوق 
الكويتي املعروف بحبه الشديد 
للعطور والبخور املتميز، مؤكدا 
أنه مت تدريب العديد من موظفي 
الشركة على كيفية تقدمي النصائح 
واإلرشادات لكيفية معرفة العطور 
اجليدة واألنواع املختلفة للبخور 
العطرية  وغيرها من املنتجات 

الشرقية لزوار املهرجان.
وب���ني أن أهمية مهرجان هال 
فبراي���ر لهذا الع���ام تتمثل في 
قدرته على إح���داث فترة رواج 
الكويتي  وانتعاش لالقتص���اد 
وحتريك عجلة السوق وزيادة 

الكويت: اتجاهات التجارة الخارجية
)السنوات المالية 2004 - 2011(

املص�در: بنك الكويت املركزي، صن�دوق النقد الدولي، وحدة االكونومس�ت 
للمعلومات، وشركة بيت التمويل الكويتي لالستشارات واألبحاث احملدودة
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تقرير

ص���رح نائب العض���و املنتدب في 
ش���ركة طفل املس���تقبل الترفيهية 
الس���يد/ فيصل املط���وع عن انتاج 
اغني���ة خاص���ة بعن���وان "كويتي 
وأح���ب الكوي���ت" يق���وم بغنائها 
مجموع���ة م���ن املطرب���ن تهديها 
الش���ركة لس���مو االمير وش���عب 
الكويت ويأتي ذلك في اطار أهمية 
دور الش���ركة ف���ي املس���اهمة في 
احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمسن 
على استقاللها ومرور 20 عامًا على 
حتريرها وخمسة أعوام على تولي 
صاحب الس���مو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، حيث 
س���تقوم بتوزيع هذه االغنية على 
التلفزيون احمللية  جميع قن���وات 
والفضائية واذاعة الكويت ومارينا 
FM لبثها للجمهور. وبهذه املناسبة 
تتقدم شركة طفل املستقبل بأجمل 
التهاني لس���مو أمير البالد وسمو 
ولي العهد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي مبناسبة 
العي���د الوطن���ي وعي���د التحرير. 
كما اعلن الس���يد/ فيص���ل املطوع 
ع���ن مش���اركات ونش���اطات عدة 
ف���ي االحتف���االت بالعي���د الوطني 

وذك���رى التحرير, منها املش���اركة 
في املهرجان الكرنڤالي على شارع 
اخللي���ج العربي ي���وم 27 فبراير 
مبركب���ة صممت خصيص���ا لهذه 
املناسبة لتحمل شخصيات كارتون 
نت وورك وفيوتش���ر كينج حيث 
س���يقومون م���ن خالله���ا بتوزيع 
الكوبون���ات املجاني���ة والهداي���ا 
واألعالم الطفالنا، كما س���يقدم في 
الف���روع مفآجات عديدة الس���عاد 
اجلمهور. كما ذكر انه ستقام حفالت 
وعروض مس���رحية للشخصيات 
في ف���رع كارتون نت وورك الكائن 
ف���ي منطقة ش���رق وهدايا مجانية 
الجمل زي ش���عبي واجمل قصيدة 
وغيره���ا م���ن املفاج���آت بانتظار 
اطفالنا وزبائننا الكرام،وسنستقبل 
اجلمهور طيلة ايام شهر فبراير من 
الس���اعة العاش���رة صباحا وحتى 
احلادية عش���رة ليال. وأكد السيد/
فيصل املطوع أن الش���ركة حترص 
دائما على املشاركة  في كل مناسبة 
عزيزة على قلوب اهل الكويت من 
كويتي���ن و مقيم���ن، متمنيا دوام 
الكويت  العزيز  األفراح في بلدن���ا 
وأن يظل علم الكويت خفاقا دائما.

"كويتي وأحب الكويت" أغنية من 
إنتاج شركة طفل املستقبل الترفيهية


