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أعلنت غرفة جتارة وصناعة 
الكوي����ت عن مش����اركتها في 
الوف����د املرافق لوزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون خالل 
أنشطة »منتدى األعمال لدول 
مجلس التعاون اخلليجي ودول 
الذي  جنوب ش����رق أوروبا« 
عقد في العاصمة الرومانية � 
بوخارست خالل الفترة من 8 
� 10 اجلاري، حيث ترأس وفد 
الغرف����ة عضو مجلس اإلدارة 
محمد حمود الفجي وضم الوفد 
الغرفة  إدارة  عضو مجل����س 
دبوس فيصل الدبوس باإلضافة 

إلى عضو مجلس إدارة احتاد الصناعات الكويتية 
خالد عبدالغني العبدالغني.

وقد عقدت هذه الفعالية الهامة حتت رعاية 
الرئيس الروماني ترايان باسيسكو ونظمت من 
قبل األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي����ة ووزارة اخلارجية الرومانية 
وبالتنسيق مع األمانة العامة الحتاد غرف دول 
مجلس التعاون مع نظيراتها من دول جنوب شرق 
أوروبا، ويأتي هذه النشاط تعزيزا للعالقات بني 
أصحاب األعمال اخلليجيني ونظرائهم من هذه 

الدول بهدف اإلطالع على مناخ 
االستثمار والتباحث حول آخر 
املستجدات في قطاعات النفط 
والغاز، االستثمارات والبنى 
التحتية، الزراعة مع التركيز 
على األمن الغذائي باإلضافة إلى 
السياحة ومجاالت اقتصادية 

أخرى.
وبني عض����و مجلس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محم����د حمود الفج����ي خالل 
مشاركته في أعمال املنتدى وفي 
اللقاء ال����ذي عقد بني وزيري 
التجارة الكويتي والروماني بأن 
الغرفة تسعى دوما لتطوير العالقات االقتصادية 
وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول من خالل 
استقبال الوفود التجارية واإلطالع على الفرص 
االستثمارية املتاحة والتعميم عنها للقطاع اخلاص 
الكويتي، مشيرا إلى أهمية التعرف على القوانني 
التي تتعلق باالستثمار والتسهيالت واحلوافز 
املمنوحة للمستثمرين في هذه الدول في إطار 
تشجيع القطاع اخلاص من اجلانبني للمشاركة 
باملشاريع املطروحة وخاصة أن الكويت تسعى 

لتكون مركزا ماليا واقتصاديا عامليا.

)سعود سالم(أحمد رمضان أثناء إلقاء كلمته لعمالء »ماكسس«

جانب من احلضور إطارات »ماكسس«

)قاسم باشا(لقطة جماعية لفريق عمل »ستاروود« 

مؤشرات التداول األسبوعي حسب القطاعات

محمد الفجي

جناح البنك خالل إطالق املبادرة

رمضان: »ماكسس« استحوذت على 5% من إجمالي 
مبيعات اإلطارات في الكويت في 2010

»ستاروود للفنادق« استعرضت توجهاتها في المنطقة
عبدالعزيز الشايع: فندق شيراتون الكويت أصبح جزءًا ال يتجزأ من تاريخنا

عاطف رمضان
نظمت »ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات« أمس 
االول »معرض الشرق األوسط« السنوي التاسع في فندق 
ش����يراتون الكويت حيث قام مندوبوا الش����ركة من أنحاء 
العالم باستضافة سلس����لة من ورش العمل ولقاء خبراء 
السفر من جميع أرجاء املنطقة لتتاح الفرصة لرواد قطاع 
السفر اإلقليميني لزيادة إملامهم بعالمات ومنشآت ومنتجات 
وعروض »ستاروود« فضال عن استعراض أحدث املشاريع 
التطويرية والتوجهات في هذا املجال وأثرها في املنطقة.

وبهذه املناس����بة أكد نائب الرئيس واملدير اإلقليمي في 
»مجموعة ستاروود للفنادق واملنتجعات« في الشرق األوسط 
جيدو دي فيلدي أن العام 2011 أثبت أنه س����يكون بالفعل 
عاما رائعا ومؤثرا للغاية بالنسبة ل� »ستاروود« في منطقة 
الشرق األوسط، مشيرا إلى أن املجموعة بدأت العام بتوقيع 

خمس اتفاقيات جديدة إلدارة فنادق في املنطقة.
وأضاف جيدو دي فيلدي أن هذا املعرض املتجول يعد من 
األحداث املهمة للغاية التي تتصدر جدول أعمال ستاروود 
نظرا ألن املجموعة تقوم من خالله بتعزيز وترسيخ شراكاتها 
وعالقاتها القوية مع ش����ركات السفر عبر املنطقة، كما أنه 
ميثل فرصة رائعة للتواصل والتحاور مع عمالئها ومشاركة 
اإلجنازات التي حققتها س����تاروود في العام املاضي فضال 
عن مناقش����ة القضايا واملوضوعات التي تهم قطاع السفر 

في املنطقة«.
من جانب����ه قال مدير املبيع����ات العاملية في »مجموعة 

ستاروود للفنادق واملنتجعات« في الشرق األوسط رينيه 
كاميليري: »تش����كل منطقة الشرق األوسط سوقا حيوية 
للسفر بالنسبة لنا. وخالل جولتنا عبر هذه املدن اخلليجية 
اخلمس، سوف تتاح الفرصة لوفود »ستاروود« التي متثل 
أكثر من 30 فندقا من 20 بلدا حول العالم، ملناقشة منتجاتهم 
وعروضهم للعام 2011 مع أكثر من ألفي عميل من شركات 

ووكاالت ومكاتب السفر والسياحة الرائدة«.
وتدير »ستاروود للفنادق واملنتجعات« حاليا 47 فندقا 
في الشرق األوسط، وتعمل على إنشاء 22 فندقا جديدا من 
املخطط افتتاحها خالل السنوات املقبلة، السيما من الفئتني 

الفخمة والراقية، أي ما ميثل زيادة قدرها %50.
وأشار رينيه كاميليري إلى أنه يتوقع أن تصبح منطقة 
الش����رق األوسط بحلول عام 2015 ثاني منطقة بعد أميركا 
الشمالية من حيث وجود العالمات التجارية العاملية التسع 
ل� »ستاروود« والتي تشمل »سانت ريجيس«، و»ذا لكشري 
كوليكش����ن«، و»دبليو«، و»ويس����ن«، و»لو ميريديان«، 
و»شيراتون«، و»فور بوينتس باي شيراتون«، باإلضافة 
إل����ى العالمتني اللتني أطلقتهما »س����تاروود« مؤخرا وهما 
»ألوف����ت« و»إليمنت« حيث تهدف من خاللهما إلى التأكيد 

على التزامها الكبير جتاه قطاع الضيافة في املنطقة.
من جهة اخرى، أعلنت شركة ستاروود العاملية للفنادق 
واملنتجعات وشركة الفنادق الشرقية عن وضع حجر األساس 
لفندق فوربوينتس شيراتون الكويت بتوسعته اجلديدة.

فمع اضافة 42 دورا سيزداد عدد غرف الفندق 218 غرفة 

على ال� 160 املوجودة حاليا.
مع توقع إمتامه عام 2013، فندق فوربوينتس شيراتون 
سيتمتع بإطاللة خالبة على مدينة الكويت واخلليج العربي 
املتأللئ. واجلدير بالذكر ان فندق فوربوينتس ش����يراتون 
الكويت دخل السوق الكويتي عام 2003 وقد استطاع منذ 
ذلك احلني ان يثب����ت جدارته في مجال الضيافة كأحد اهم 

الفنادق من فئة األربع جنوم.
لقد مت وضع حجر األس����اس للتوسعة اجلديدة لفندق 
فوربوينتس في أجواء احتفالية بحضور الفريق التنفيذي 
لشركة ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات خالل زيارتهم 

األخيرة الى املنطقة.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق 
الشرقية عبدالعزيز الشايع: »نحن في غاية السعادة كوننا 
واكبنا عملية التطور التي شهدها فندق شيراتون الكويت 
على مدار ال� 45 س����نة املاضية ليصبح جزءا ال يتجزأ من 

تاريخنا.
فبعد افتتاحه عام 1966، استطاع فندق شيراتون الكويت 
ان يثبت وجوده من خالل اضافة مبنيني في عام 1969 وعام 
1978. اما في عام 2003، فقد مت تأسيس فندق فوربوينتس 
ش����يراتون الكويت وخالل عقد من الزمن سنشهد التوسع 

الكبير الذي سيطرأ على الفندق.
هذا، واشكر شركة ستاروود للفنادق واملنتجعات على 
الشراكة التي جمعتنا واياهم لفترة 45 سنة، متطلعني الى 

املزيد من التقدم واالزدهار في السنوات املقبلة«.

شريف حمدي
كش����ف نائب رئيس شركة 
غلف اكسبريس احمد رمضان 
ان الشركة تستحوذ على 15% من 
احلصة السوقية احمللية إلطارات 
ماكس����س مقارنة بفئتها، الفتا 
الى انها تستحوذ على 5% من 
اجمالي مبيع����ات االطارات في 

الكويت عن العام 2010.
وقال رمضان في تصريحات 
صحافية عل����ى هامش احلفل 
الس����نوي الذي أقامته الشركة 
مساء اول من امس لتكرمي منافذ 
البيع األكثر مبيعا خالل العام 
املاضي ان شركة غلف اكسبريس 
احدى شركات مجموعة البابطني 
الوحي����د واحلصري  امل����وزع 
إلطارات ماكس����س في الكويت 
تتوقع زيادة في حجم مبيعاتها 
بنسبة 5% خالل العام احلالي.

وأشار الى ان الشركة حققت 
زيادة في مبيعاتها بنسبة %2 
فقط خالل عام 2010 وذلك مقارنة 
مع عام 2009، مبينا ان السبب 
في ذلك يرجع لتداعيات االزمة 

املالية.
وأوضح رمضان ان الشركة 
تخطط الفتتاح ماكسس بوتيك 

لعمالئها متنجات إطارات ماكسس 
 UHP، PCR، SUV، TBR، Truck، وهي

.Motorcycle & ATV tyres
ال����ى ان إط����ارات  ولف����ت 
ماكس����س معروفة بجودتها 
وهي متوافرة بعموم محالت 
اإلطارات بالكويت، ومبعارض 
ش����ركة غلف اكسبريس، كما 
انه����ا متواف����رة ايضا مبعظم 
دول الشرق االوسط ومكفولة 
عن العيوب الفنية ملدة سنة، 
مش����يرا الى ان البابطني لديها 
8 فروع لبي����ع هذه االطارات، 
فضال عن وج����ود من 50 الى 
60 منف����ذا في جمي����ع أرجاء 
الكوي����ت، مؤك����دا ان العالقة 
معهم تتصف بالشراكة من اجل 
حتقيق االهداف املشتركة بني 
اجلانبني، كما انها مبنية على 

الثقة والتفاهم والتعاون.
ومت إجراء سحب على عدد )5 
جوائز( قيمة مت توزيعها على 
الفائزين، وفي نهاية االجتماع 
أقيم حفل عش����اء على شرف 
احلضور واالجتماع كان فرصة 
مميزة لتالق����ي عمالء إطارات 
ماكسس للتواصل مع جميع 

احلضور.

خالل العام احلالي بهدف تقدمي 
خدمة غير مسبوقة تقدم ألول 
مرة ف����ي الكويت، الفتا الى انه 
سيتم تس����ويق وبيع اطارات 
ماكسس بأسلوب جتاري جديد 
يتسم بالرفاهية والفخامة التي 
تضاهي اجلودة العالية والتقنية 
احلديث����ة ملنتج����ات إط����ارات 
ماكس����س وبخاصة السيارات 
الرياضية UHP، والسيارات ذات 
األغراض املتعددة SUV وبأسعار 

تنافسية.
وقدم رمضان ش����رحا عن 
ش����ركة إطارات ماكسس وذكر 
انها تعتبر واحدة من شركات 
اإلطارات ذات السمعة اجليدة 
عامليا، وهي مصنفة من أفضل 
10 ش����ركات بالعالم في مجال 
تصنيع اإلطارات، وتوجد لها 
الواليات  ف����ي  مكاتب جتارية 
املتحدة األميركية، كندا، أملانيا، 
اململكة املتحدة، اليابان، تايوان، 

تايلند، الصني، مشيرا الى انها 
توزع منتجاتها من اإلطارات في 
170 دولة ومن خالل 9 مصانع 
منتشرة حول العالم، وأن عدد 
موظفي ش����ركة ماكسس يبلغ 

نحو 25 ألف موظف.
وأوضح انه مت تأسيس شركة 
ماكسس في عام 1967 وأصبحت 
شركة عاملية في مجال تصنيع 
اإلط����ارات ذات اجلودة العالية 
والتقنية احلديثة، وتوفر الشركة 

مجموعة البابطين تحرص على تقديم أفضل خدمة لعمالئها وتوفير إطارات »ماكسس« بأسعار تنافسية

م ألول مرة في الكويت نخطط الفتتاح »ماكسس بوتيك« خالل العام الحالي لتقديم خدمة غير مسبوقة ُتقدَّ

خالل االجتماع السنوي لعمالئها برعاية »غلف إكسبريس«

أمام رواد قطاع السفر اإلقليميين خالل ورش عمل أقامتها في فندق شيراتون الكويت

»المركز«: البنوك األكثر استقطابًا للسيولة 
خالل األسبوع الجاري

»الغرفة« تشارك في منتدى األعمال 
الخليجي ودول جنوب شرق أوروبا

»بوبيان« يرعى »مبادرة الكويت للصحة«

الصحي والذي س����ينعكس على 
تطوير القطاع الصحي في الكويت. 
يذكر ان بن����ك بوبيان يعتبر من 
ابرز اجلهات التي تدعم وتساند 
مختلف املبادرات التي تهدف الى 
التنمية املجتمعية وتس����عى الى 

تنمية موارد املجتمع البشرية.

بتقدمي االستشارات الصحية مما 
سيقلل من االستعانة باالستشارات 

اخلارجية.
كما سيقوم املركز بعمل العديد 
من الدراسات االستشارية من خالل 
االستعانة بخبراء في مجال الصحة 
العامة والتخطيط االستراتيجي 

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
إطالق مب����ادرة الكويت للصحة 
والتي ترمي الى تأس����يس مركز 
العاملية بهدف  سياسات الصحة 
تطوير القطاع الصحي في الكويت، 
وذلك في إطار أهداف البنك الرامية 
الى دعم مختلف األنشطة التي تهم 

املجتمع الكويتي.
وقال البنك في بيان صحافي 
امس ان ه����ذه الرعاية جاءت من 
منطلق ان البنك يعتبر جزءا من 
القطاع اخلاص له دور أساس����ي 
في إطار املس����ؤولية االجتماعية 
الت����ي يج����ب ان يقوم به����ا هذا 
القطاع مساهمة منه في التنمية 

البشرية.
انه يؤمن بان  البنك  واضاف 
دوره االجتماعي يجب ان يتجاوز 
جميع احل����دود وان عليه واجبا 
في املس����اهمة بتطوي����ر جوانب 
عديدة والتي م����ن أهمها القطاع 
الصحي والذي يعتبر من القطاعات 
التي تدخ����ل في حياة  احليوية 

املواطنني واملقيمني.
وتعتبر ه����ذه املبادرة االولى 
من نوعها ف����ي هذا املجال والتي 
تركز على دع����م القطاع اخلاص 
من خالل وضعه����ا لهيكل منظم 
للشركات التي تسعى لالستثمار 
في القطاع الصحي حيث سيقوم 
مركز سياس����ات الصحة العاملية 

قال املركز املالي الكويتي )املركز( 
في تقريره األس���بوعي عن أداء 
س���وق الكويت لألوراق املالية، 
ان الس���وق أنهى تعامالته لهذا 
األسبوع مسجال ارتفاعا بنسبه 2.26% حيث 
استقر املؤشر الس���عري عند 6.282.6 نقطة، 
كما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 4.24% عند 

445.74 نقطة.
وارتفعت الكميه املتداولة لهذا االس���بوع 
بنس���بة 100%، كما ارتفع���ت القيمة املتداولة 
بنسبه 29% حيث مت التداول على 800.7 مليون 

سهم بقيمه 146.8 مليون دينار.

أداء القطاعات

كان قطاع البنوك األكثر استقطابا للسيولة، 
حيث ان 41.5% من القيمة املتداولة لهذا االسبوع 
كانت من نصيب القطاع بس���بب الزيادة في 
النشاط على سهم بنك الكويت الدولي حيث 
مت الت���داول على 52.1 مليون س���هم بقيمة 15 
مليون دينار، كما اقفل السهم على سعر 0.35 
دينار مسجال ارتفاعا بنسبة 8.9% عن األسبوع 

السابق.

وعلى صعيد األكثر نشاطا، مت التداول على 
12.25 مليون سهم من أسهم بنك الكويت الوطني 
بقيمة 14.87 مليون دينار، كما أقفل السهم على 
سعر 1.2 دينار مسجال تراجعا بنسبه %10.4.

من جانب آخر، احتل قطاع اخلدمات 25% من 
القيمة املتداولة لهذا األسبوع وتركز النشاط على 
سهم زين حيث مت التداول على 11.7 مليون سهم 
بقيمة 15.7 مليون دينار، كما ارتفع سعر السهم 

بنسبة 1.5% واقفل على سعر 1.360 دينار.

الشركات األكثر ارتفاعًا

مت التداول خالل األسبوع على 148 شركة، 
ارتفعت 90 شركة بينما تراجعت 39 شركة، 
وفي صدارة الشركات األكثر ارتفاعا الشركة 
الوطنية للميادي���ن حيث مت التداول على 94 

مليون سهم بقيمه 2.24 مليون دينار.
كما ارتفع سعر السهم بنسبة 36.1% واستقر 
عند 24.5 فلس���ا، ومن جانب آخر، في قائمة 
الشركات األكثر تراجعا تراجعت شركة مجموعة 
عربي القابضة  بنسبة 19.7% حيث مت التداول 
على 5.6 ماليني س���هم بقيمه 622.760 دينارا 

واقفل السهم على 0.106 دينار.

استحوذت على 41.5% من القيمة المتداولة

ضمن الوفد الكويتي المشارك برئاسة وزير التجارة

تقرير


