
االربعاء 9 فبراير 2011 37اقتصاد
»الخليج« يعلن أسماء الفائزين بخامس

سحب أسبوعي لحساب »الدانة 2011«
أعلن بنك اخلليج عن إجراء 
الس���حب األس���بوعي اخلامس 
حلساب الدانة 2011 يوم 6 فبراير 
اجلاري، معلنا بذلك عن أسماء 10 
فائزين يحصل كل منهم على جائزة 
قدرها 1000 دينار، وهم كالتالي: 
سارة احمد عبدالوهاب بو قماز، 
فوزية جليل حمود الهويد، راضي 
عبداهلل جراح الشمري، اميان عواد 
منصور، خزنة ناصر مرشد ملفي، 
حسني احمد عبداخلالق البناي، 
عبدالرسول جاسم محمد القطان، 
ناصر عبداحملس���ن عبدالعزيز، 
بارميندار سنغ شدى، وكينيث 

وليام باين.
وشجع البنك في بيان صحافي 
اجلميع على فتح حساب الدانة 
أو/و زيادة اإليداعات ممن لديهم 

الدانة، لتزداد فرصهم  حس���اب 
ويحالفهم احلظ في ربح السحب 
األسبوعي، ربع السنوي والسنوي 
حلساب الدانة، مبينا ان حساب 
الدانة من بنك اخلليج يتميز بأنه 
باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 
العمالء أيض���ا على توفير املال، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة 
بقائه في احلساب زادت الفرص 

لتطوير كفاءة الشركات في تلك 
التخصصات.

ولفت الى أن البرنامج يهدف 
املتمثلني  إلكس���اب املش���اركني 
ف���ي رج���ال وس���يدات األعمال 

وآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا 
الكهرباء.

وأثنى عمران على دعم وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء له���ذا احلدث 
واهتمام الوزارة ممثلة في الوزير 
د.بدر الشريعان، والدعم الفني 
من الوكيل املس���اعد للتخطيط 
والتدريب د.مش���عان العتيبي، 
واملش���اركني ومقدم���ي األوراق 
العلمية في الوزارة، مشيرا الى 
ان هذا احلدث ما لن يجد القبول 
واالهتمام من اجلهات األخرى ما 
لم يدعمه املسؤولون احلريصون 
على الدفع مبثل هذه االنشطة، 
مضيف���ا بأن���ه مت حتديد موقع 
kwelectricity.com ذات حتديث 
دائم لتلقى األوراق العلمية املقدمة 

تتدخل احلكومة.
واستطرد قائال: على الرغم 
من ان هناك حديثا يدور حول 
اجنازات حتققت من خالل خطة 
التنمي����ة إال اننا لم نلمس اي 
تغيرات في قطاعات االقتصاد 
املختلف����ة، وان هناك مبالغة 
في االرقام ونسب االجناز من 
قبل املسؤولني، مطالبا وسائل 
االعالم بالنزول الى ارض الواقع 
واس����تيضاح احلقائ����ق على 
طبيعتها للتأكد من ان هناك 
مبالغة في نسب االجناز في 

مشروعات خطة التنمية.
وحول موافقة دولة قطر على 
فتح افرع للمعامالت االسالمية 
في البنوك التقليدية قال العوضي 
ان هذا املقترح طرح في سنوات 
سابقة في الكويت ولكنه لم يفعل 
ولم تعد هناك حاجة ملثل هذه 
املقترحات بعد ان اصبح لدينا 
اكثر من 4 بنوك اسالمية تقدم كل 
املعامالت املصرفية وفقا ألحكام 

الشريعة االسالمية.
العمومية  هذا، وقد شهدت 
حتفظني من قبل احد املساهمني 
على البندين الرابع والثامن ومت 
اعتماد البيانات املالية وإبراء ذمة 

اعضاء مجلس اإلدارة.

افتتاح معرض
»حرفتي« اليوم

صرح املدير العام املس���اعد 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
افتتاح معرض  العمر بأن  حمد 
»حرفتي« للمش���اريع الشبابية 
الصغيرة حتت رعاية وحضور 
رئيس غرفة جت���ارة وصناعة 
الكوي���ت عل���ي محم���د ثنيان 
الغامن س���يكون مساء اليوم في 
متام الس���اعة 6 مساء ويستمر 
لغاية 12 فبراير 2011 مبناس���بة 
أعياد الكويت الوطنية استقالال 

وحتريرا وجلوسا.
العم���ر ان هذا احلدث  وأكد 
الغرفة  يأتي وفي إطار س���عي 
املستمر في دعم الشباب الكويتي 
لالنخ���راط في ميادي���ن العمل 
احلر، ومن منطلق حرصها على 
تسليط الضوء على منتجاتهم 
احلرفية وابتكاراتهم في العديد 
من االنشطة املختلفة مبشاركة 

35 مشروعا شبابيا.

على التقريري���ن االداري واملالي 
وتقرير هيئ���ة الفتوى والرقابة 
الشرعية اضافة الى املوافقة على 
عدم توزي���ع ارباح، ومت انتخاب 
مجلس ادارة جديد للسنوات الثالث 
القادمة وهي شركة االمتياز األولى 
القابضة، شركة الريادة القابضة، 
شركة بوبيان للبتروكيماويات، 
شركة االمتياز للخليج العقارية، 
شركة االمتياز العاملية العقارية، 

شركة بيوع للتمويل واالستثمار، 
شركة اسواق لألسواق املركزية، 
وعصام النصف والشركة الكويتية 

العقارية.
واش����ار الى ان الشركة لديها 
تطلعات مستقبلية للخروج من 
السوق الكويتي نتيجة األوضاع 
احلالية، مشيرا الى ان األزمة املالية 
انتهت في اغلب دول العالم ولم 
تنته في الكويت ولن تنتهي ما لم 

الشركة، لكن بس���بب سياستها 
االس���تثمارية املتحفظة والقيام 
مبجموعة م���ن االجراءات ومنها 
تخفيض املصروفات بنسبة %22 
استطاعت ان حتافظ على اصولها 
وحتد من اخلسائر التي تكبدتها 
بنسبة 60% من رأسمالها بسبب 
املخصصات. وقد وافقت العمومية 
على جميع البن���ود املدرجة في 
ج���دول االعمال ومنه���ا املوافقة 

عاطف رمضان
إدارة  كش����ف رئيس مجلس 
شركة الرتاج لالستثمار يعقوب 
العوضي عن توجه الشركة لدخول 
عدة اس����واق خليجية منها عمان 
والسعودية خالل الفترة املقبلة.

وأضاف العوضي في تصريح 
صحاف����ي عقب انعق����اد عمومية 
الش����ركة امس التي بلغ نصابها 
اكثر من 91% ان الشركة جنحت في 
جدولة جميع ديونها مع اجلهات 
الدائنة ملدة 5 أو 6 سنوات، مشيرا 
الى ان الش����ركة تستهدف اعادة 
هيكلة ش����ركاتها الزميلة اما عن 
طريق االستحواذ او الدمج حيث 
مت التعاقد مع ش����ركة استشارية 
لدراسة اوضاع الشركات الزميلة 

إلجناز املهمة.
وقال ان خسائر الشركة غير 
محققة نتيج���ة لوجود وكاالت 
مدينة مع شركات تابعة وزميلة 
وقد حصلت الشركة على وعود 
بسداد تلك املبالغ ومن ثم حتولها 
الى ارباح محققة في حال السداد 
واذا لم يتم الس���داد فسيتم اخذ 
مخصصات مقابلها خالل ميزانية 
2010. واضاف العوضي في كلمته 
امام اجلمعي���ة العمومية ان عام 
2009 كان عام���ا صعب���ا عل���ى 

واملديرين غي���ر املاليني في كل 
مجال واملسؤولني اإلداريني في 
مستويات اإلدارة العليا والوسطى 
التنفيذية وأصحاب التخصصات 
الفنية 5 أهداف محددة تتمثل في 
املالية واحملاسبية  الثقافة  بناء 
ودعم اخلب���رات التطبيقية في 
مج���ال التعام���ل وتطوير أداء 
الشق املالي من املهام الوظيفية 
وإتقان ممارسة استخدام البيانات 
املالية وفهم مقاصد حتليل ونقد 

البيانات املالية.
وبني السويدان أن البرنامج 
يعد احدى الوس���ائل اإلبداعية 
ملعرفة أهمية مهنة احملاس���بة 
وتعريف املشاركني بأهميتها على 
املستويني املالي واإلداري وتوطني 

مفهوم الثقافة احملاسبية.

من الباحثني واخلبراء.
وأوضح ان احلدث يشهد اقباال 
كبيرا من مشاركة عدة شركات 
محلية وعاملية ترع���اه، اهمها: 
الس���عودية، وشركة  الكابالت 
صناع���ة اللوح���ات الكهربائية 
والعدي���د   Arevaو  »Ebomac«
الت���ي حرصت  الش���ركات  من 
على مش���اركتها وتواجدها في 
هذا احل���دث العاملي، مضيفا أن 
املشاركات مازالت مستمرة من 
قبل الشركات احمللية والعاملية 
املتخصصة في صناعة الكهرباء، 
مش���يرا الى ان احل���دث يتيح 
املجال أمام املصنعني واملوزعني 
واملوردين واملقاولني واخلبراء 
واملختصني ف���ي قطاع الكهرباء 
والطاق���ة ومصنع���ي احملوالت 
واحملطات واملقاولني الرئيسيني 
لكهرباء اجلهد العالي واملنخفض، 
مؤكدا انها فرصة للتواصل املباشر 
مع املسؤولني احلكوميني وكبار 
صناع القرار. وأكد عمران على ان 
اقامة هذا احلدث له اهمية قصوى 
في هذا التوقيت ملا تشهده املرحلة 
القصيرة املقبلة بعد دخول خطة 
التنمية حيز التنفيذ والذي يقدر 
حجم االستثمار فيها ما يتجاوز 
الثالثني مليار دينار يتم االنتهاء 
منها خالل الس���نوات الثالث او 

األربع القادمة.

أعلنت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش���ارات والتدريب طرح 
برنامج احملاسبة لغير احملاسبني، 
والذي سيقام في دبي في الفترة 

من 20 إلى 24 فبراير اجلاري.
وأش���ار رئيس مجلس إدارة 
الى  الشركة د.طارق السويدان 
أن البرنامج يحاول اإلجابة عن 
تساؤالت تتعلق مبهارات وآليات 
اكتساب ودعم الثقافة احملاسبية 
لغير احملاسبني وقراءة وحتليل 
البيانات والقوائم املالية بطريقة 
ميسرة وواضحة، وكيف ميكن 
فهم البيانات املالية لدعم قدرات 
القرار، مستدركا  صنع واتخاذ 
ب���أن تلك البرامج تس���عى مللء 
الفراغ املوجود في تخصصات 
معينة مثل احملاسبة التي تسعى 

أعلنت شركة بروميديا العاملية 
عن االنتهاء من جميع االستعدادات 
إلقامة مؤمتر ومعرض الكويت 
الثاني للكهرباء والذي يعقد حتت 
رعاية وبحضور وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان في الفترة 
من 22 إلى 23 مارس املقبل، للعام 

الثاني على التوالي.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
التس���ويق واإلعالم في الشركة 
جمال عمران، ان املؤمتر يحتوي 
على معلومات شاملة حول تقنيات 
الذكية، أجهزة اجلهد  الشبكات 
العالي، خط���وط نقل الكهرباء، 
اآلالت الكهربائية الدوارة، مكونات 
الطاقة، إي  الش���بكات، نوعية 
إم س���ي، توزيع م���وارد الطاقة 
الكفء للكهرباء،  واالس���تخدام 
تطوي���ر نظام توزي���ع الطاقة، 
نظم التش���غيل والتحكم، نظم 
التنمية والدراسات  التخطيط، 
التقنية والفنية، احملطات الفرعية، 
مح���والت الطاق���ة الكهربائية، 
منظوم���ة املفاتي���ح الكهربائية 
واملع���دات ذات اجله���د العالي، 
النقل، نظام  الكابالت وخطوط 
نقل تيار اجلهد العالي املستمر، 
وإلكترونيات القدرة الكهربائية 
والتقنيات الناش���ئة، وس���وف 
يحاضر فيه اكبر اخلبراء يقدمون 
فيه تصوراتهم للمرحلة املقبلة 

املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العدي���د من اخلدم���ات املتميزة 
منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلص���ري« التي متن���ح 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.

السويدان: »اإلبداع الخليجي« تنظم
برنامج »المحاسبة لغير المحاسبين«

يقام في مارس المقبل برعاية وحضور وزير الماء والكهرباء

»الكابالت السعودية« راٍع ذهبي
لمؤتمر ومعرض الكويت الثاني للكهرباء

لتطوير الجوانب المالية لدى المشاركين فيه

د.طارق السويدان

)كرم ذياب(جانب من عمومية »الرتاج لالستثمار«

)كرم ذياب(أحمد الهارون والشيخ أحمد العبداهلل والسفير البريطاني يقصون شريط افتتاح معرض األسبوع البريطاني في الكويت

..ولدى جولتهم في املعرض
جمال عمران

الهارون: الشركات البريطانية لها دور أساسي
في مختلف القطاعات االقتصادية في الكويت

العوضي: »الرتاج لالستثمار« نجحت في جدولة ديونها
مع الجهات الدائنة وتستهدف إعادة هيكلة شركاتها

..و»شل« تعرض قصة نجاحها في المعرض
اعلنت ش��ركة شل عن مش��اركتها في انشطة 
األس��بوع البريطاني الثامن حتت عنوان »بريطانيا 
ف��ي الكويت 2011« والذي يجمع حتت مظلته العديد 
من مؤسس��ات األعمال البريطانية. وبهذه املناسبة، 
ق��ال رئيس مجلس ادارة ش��ل ف��ي الكويت أحمد 
مطيع: يسرنا املش��اركة في معرض »بريطانيا في 
الكوي��ت 2011« والذي يتميز بطابع خاص هذا العام 
حيث يتزامن مع احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي 
لذكرى االستقالل ومبرور عشرين عاما على حترير 
الكويت ومرور خمس��ة أعوام عل��ى تولي صاحب 
السمو األمير الش��يخ صباح األحمد مقاليد احلكم. 
وأضاف: »لقد متكنا من خالل التعاون مع مؤسسة 

البترول الكويتية والش��ركات التابعة لها من تطبيق 
أح��دث احللول التكنولوجي��ة العاملية التي توصلت 
لها شركة شل لتتعاون مع الكويت في سبيل تلبية 
احتياجاتها للطاقة ومواجهة التحديات املس��تقبلية 
املصاحبة«  واوضح قائال: »لعل واحدة من أهم تلك 
املب��ادرات دعم تطوير الغ��از الطبيعي بالتعاون مع 
ش��ركة نفط الكويت، الدارة عملي��ة تطوير حقول 
الغاز اجلوراس��ية والتي تعد عملية معقدة وحتديا 
على صعيد التكوين��ات اجليولوجية غير التقليدية 
وظ��روف املكام��ن الصعبة باالضاف��ة الى توصيل 
الغاز الطبيعي املسال ملوانئ الكويت دعما ملشكالت 

نقص موارد الطاقة أثناء الصيف«.

عاطف رمضان ـ محمد البدري
اكد وزي���ر التجارة والصناعة 
الش���ركات  اله���ارون ان  احم���د 
البريطانية لها دور اساسي في شتى 
املج���االت االقتصادية في الكويت 
س���واء في قطاعات »الصناعة او 
اخلدمات او العقار او السياحة«، 
مشيدا بالعمق التاريخي للعالقات 
الكويتي���ة � البريطانية. جاء ذلك 
في تصري���ح صحافي امس االول 
عق���ب افتتاحه نيابة عن س���مو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
معرض االسبوع البريطاني الثامن 
في الكويت 2011 في قاعة الشيخة 
سلوى الصباح بحضور وزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
وعدد من س���فراء الدول العربية 
واالجنبية املعتمدين لدى الكويت. 
واضاف الهارون ان معرض االسبوع 
البريطاني ال� 8 في الكويت اصبحت 
له مكانة في عالم املعارض، مشيدا 
بجهود الشركة املنظمة للمعرض 
التي جمعت عددا كبيرا من الشركات 
حتت سقف واحد. ولفت الهارون 
الى ان حجم املنتجات املعروضة في 
املعرض وعدد الشركات البريطانية 
املشاركة تعكس الى اي مدى وصل 
الكويتية  العالقات  اهتمام وعمق 
� البريطانية، مش���يرا الى ان هذا 
املعرض من املعارض التي يفخر 
باقامتها ف���ي الكويت. من جانبه 
قال رئيس مجلس ادارة مجموعة 
اجلابرية للمعارض احمد بهبهاني 
ان معرض االسبوع البريطاني في 
الكويت يعد واحدا من اهم االنشطة 
الكويت واخلليج  االقتصادية في 
العرب���ي لكون���ه يجس���د اواصر 
العالق���ات البريطانية � الكويتية 
التي تض���رب بجذورها في عمق 
التاري���خ والتي بدأت بعد اتفاقية 
عام 1899 واكدت على اس���تقاللية 
القرار الكويت���ي وابعدت الكويت 

الشركات واملؤسسات الكويتية 
الرائدة، مبينا ان هذه األنشطة 
املتمي���زة التي تقام في الكويت 
الثامنة تستهدف تعزيز  للمرة 
وتطوي���ر العالق���ات والروابط 
التجارية بني الش���ركات من كال 
البلدين. وبني بيكر أن األسبوع 
البريطاني يتضمن  الكويت���ي 
مجموعة واس���عة من املنتجات 
واخلدمات من معظم القطاعات 
مثل: التدريب، والطب، والتجزئة، 
واملالية، والهندسة، والسيارات 
املنتجات  الفاخرة، والعديد من 
واخلدمات األخ���رى. ولفت الى 
ان التبادل التجاري بني الكويت 
وبريطانيا يشهد منوا ملحوظا 
يعك���س التط���ورات االيجابية 
احلاصل���ة ف���ي العالق���ات بني 
البلدين الصديقني، مش���يرا الى 
إن بريطاني���ا ال تألو جهدا في 
توطيد عالقاتها مع الكويت على 
مختلف املس���تويات السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية.
واشار بيكر الى ان الصادرات 
البريطانية الى الكويت جتاوزت 
املليار جنيه اس����ترليني العام 
املاضي، محققة منوا بأكثر من 
25%. وردا على سؤال خاص ل� 
»األنباء« حول املشاريع املشتركة 
بني البلدين ف����ي مجال الطاقة 
والنفط، أكد السفير البريطاني 
فرانك بيكر ان التعاون في هذا 
القطاع احلي����وي يعد من ابرز 
الكويت  التع����اون بني  مجاالت 
وبريطانيا، مشيرا إلى ان الشركات 
النفطية البريطانية تعزز زخم 
التعاون املش����ترك مع نظيرتها 
الكويتية مبا يساهم في تطوير 
الكويتي، ومبا  النفطي  القطاع 
يصب في صالح تعزيز الروابط 
االستثمارية واالقتصادية بني 

اجلانبني.

عن الصراع���ات الدولية الكبرى. 
من جانبه، اكد السفير البريطاني 
ف���ي الكوي���ت فران���ك بيك���ر أن 
التجارية واالستثمارية  الروابط 

بني بريطاني���ا والكويت في منو 
متزايد إل���ى جانب عالقة البلدين 
السياسية واالستراتيجية العميقة. 
واضاف بيكر، خالل حضوره أنشطة 

الكويت،  البريطاني في  االسبوع 
ان األسبوع البريطاني الثامن في 
الكويت يضم نخبة من الشركات 
البريطانية، باالضافة الى عدد من 

افتتح نيابة عن سمو رئيس الوزراء معرض األسبوع البريطاني الـ 8 في الكويت

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا للسنوات الـ 3 المقبلة

السفير البريطاني: الشركات النفطية البريطانية تعزز التعاون المشترك بين الكويت وبريطانيا

الهارون والعبداهلل في جناح »الكويتية«


