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وعائالتهم مبلغــــا محددا أو دخال 
شهريا مع تغطية تأمينية تتراوح 
بني ٣٠ ألف دينار إلى ١٥٠ ألف دينار 
وفقا خليار العميل، وذلك بأقساط 
ســــنوية معقولة تتراوح بني ٢٤ 
دينارا إلى ٢٤٠ دينارا.من جانبه، قال 
نائب املدير العام في الشركة االهلية 
للتأمــــني (إدارة احلياة والصحي) 
جواد رجب صالح ان «الشــــركة 
األهلية للتأمني، إحدى شركات التأمني 
الرائدة في الكويت، تفتخر بالتعاون 
مع البنك الوطني، وهو البنك االفضل 
واالكثر أمانا واالعلى تصنيفا في 
الشرق االوســــط، لتقدمي خدمات 
تأمينية مبدعة وحصرية لقاعدة 
عمالئه الواســــعة.وتعتبر وثيقة 
حماية الدخــــل العائلي فريدة في 
تصميمها وذلك النها متنح احلماية 
املالية املطلوبة جلميع افراد العائلة 
وتغطي تأمني املدفوعات الشهرية 
لهم.ويطرح «الوطني» وثيقة حماية 
الدخل العائلي في املرحلة األولى 
لعمالء حساب الذهبي بشكل خاص، 
على أن تشمل في املستقبل القريب 

كل عمالء البنك. 

  أعلن بنك الكويت الوطني عن 
طرحه وثيقة حماية الدخل العائلي 
األولى من نوعها على مســــتوى 
البنوك احمللية، وقــــد أعدت هذه 
الوثيقة الصادرة عن الشركة األهلية 
للتأمني، لبيعها حصريا لعمالء بنك 
الكويت الوطني لتأمني االحتياجات 
املالية لهم ولعائالتهم في حالة الوفاة 
أو العجز الكلي الدائم نتيجة حادث. 
وقال نائب املدير العام في مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
البنك عبداهللا النجران التويجري 
إن من أولويات بنك الكويت الوطني 
توفير راحة البال لعمالئه من خالل 
تقدمي احلماية املالية لهم وألفراد 
أسرهم وذلك من خالل توفير وثيقة 
حماية الدخل العائلي التي تتيح 
تأمني املدفوعات الشهرية (كاإليجار 
أو القروض أو البطاقات االئتمانية) 
والنفقات العائلية األخرى مثل نفقات 
رعاية األطفال واألســــرة في حالة 
الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناجتني 
عن حادث». وأوضح التويجري في 
تصريح صحافي ان وثيقة حماية 
الدخل العائلي تقدم لعمالء الوطني 

 عبداهللا التويجري

 أكدت شركة االرجان العاملية 
العقارية في بيان نشــــر على 
موقــــع البورصة أن شــــركة 
بيوت االرجان باململكة العربية 
السعودية وهي شركة زميله 
مملوكة بنسبة ٤٨٫٣٤٪ للشركة 
تقوم حاليا مبفاوضات جدية 
لبيع جزء من مشروع تقسيم 
باململكة العربية الســــعودية 
ملستثمرين.وذكرت الشركة أنها 
ستقوم مبوافاة ادارة السوق 
فور االنتهاء من عملية البيع 
بشــــكل نهائي وحتديد قيمة 
الصفقة وتأثيرها على نتائج 
اعمال شركة االرجان العاملية 

العقارية. 

 ذكرت شــــركة املجموعة 
القابضة في بيان  التعليمية 
نشر على موقع البورصة انه 
بناء على اجتمــــاع اجلمعية 
العمومية العادية املنعقدة في 
١٧ مايــــو ٢٠١١ والذي مت فيه 
انتخاب عضو مكمل ملجلس 
ادارة الشركة فقد مت تشكيل 
مجلس االدارة كالتالي:  سعاد 
العرفجـ  رئيس مجلس اإلدارة، 
منى بورحمةـ  نائب الرئيس، 
وأعضاء مجلس االدارة احمد 
العيسى ود.فهد الزميع وعثمان 

العسكر.

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
املاليــــة عن إيقــــاف التداول 
في أســــهم شــــركة اخلطوط 
الوطنية الكويتية اعتبارا من 
أمس وذلك الــــى حني انعقاد 
جمعيتها العمومية احملددة في 
٣٠ مايو اجلاري.جاء ذلك لقيام 
الشركة بتحديد تاريخ اجلمعية 
املهلة  العموميــــة وجتاوزها 
احملددة بقرار جلنة السوق رقم 
٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن مواعيد 
العمومية  انعقاد اجلمعيــــة 
للشركات املدرجة والذي يتعني 
مبوجبه على هذه الشــــركات 
عقد جمعيتها العمومية التالية 
النتهاء السنة املالية خالل ٤٥ 
يوما من تاريخ  موافقة السوق 
على بياناتها السنوية.وجاء 
إعالن البورصــــة عطفا على 
اعالنهــــا الســــابق بتاريخ ١٥ 
مايو اجلاري بشــــأن اجتماع 
اجلمعية العمومية (املؤجلة) 

للشركة. 

 أعلنــــت شــــركة البترول 
الوطنية الكويتية انه في اطار 
جهودها لتطبيق آلية مؤسسة 
البترول الكويتية بدعم الصناعة 
الوطنية في القطاع النفطي، 
سينظم مركز خدمة املوردين 
بالشركة برنامجا تعريفيا عن 
اخلدمات التي يقدمها مع شرح 
آللية تأهيل وتسجيل املوردين 
واملصنعني احملليني في شركة 

البترول الوطنية الكويتية. 

 شركة زميلة
   لـ «األرجان» 

جتري مفاوضات

 تشكيل مجلس 
إدارة «التعليمية»

 وقف تداول 
«اخلطوط الوطنية»

 «البترول الوطنية» 
تطلق برنامجها 
التعريفي األول

 «الوطنية لالتصاالت» تدعو عمالءها لزيارة جناح بالك بيري 
في مول ٣٦٠ واألڤنيوز واملارينا حتى ٢٥ اجلاري

 العياش: جناح كبير لتنزيالت «بنتا» األولى في ٣٣ عامًا

الوطنيـــة لالتصاالت   دعت 
جميع عمالئها من مشتركي «بالك 
بيري» ملشاركتها في جتربة أفضل 
وأحدث عـــروض وتطبيقات الـ 
«بالك بيري» في جناحها املقام 
في عدد من املجمعات التجارية 
 Research In» وذلك بالتعاون مع

.«Motion RIM
  وميكن للعمالء ولكافة زوار 
املجمع االطالع عن كثب على عالم 
بالك بيري والتعرف على أحدث 
التطبيقات وحتميل البرامج مبا 
فيها «عالم تطبيقات بالك بيري»، 
ليس هذا فحسب بل سيحصلون 
على هدايا عبارة عن اكسسوارات 

 شهد موسم التنزيالت ملؤسسة 
«بنتا» لألثاث واملفروشات جناحا 
كبيـــرا من حيث إقبـــال الزبائن 
ارتفـــاع قيمة  والـــزوار وكذلك 

املبيعات لدرجة قياسية.
  وبهـــذه املناســـبة عبر نائب 
مدير عام مؤسسة «بنتا» لألثاث 
العياش  واملفروشـــات د.عصام 
عن ارتياحه الشديد من األهداف 
التي مت حتقيقها خالل موســـم 
الستار  الذي أســـدل  التنزيالت 

عليه قبل أيام.
  وقال د.العياش في تصريح 
صحافي إنه على الرغم من أنها 
املرة االولى التـــي تنظم «بنتا» 
لالثاث موســـما للتنزيالت منذ 
انطالقها قبل ثالثة وثالثني عاما، 
إال أن النجاح املنقطع النظير الذي 

الـ «بالك بيري» التي ميلكونها 
وخاصة ما طرحته RIM في الفترة 
األخيرة وهو عالم تطبيقات البالك 

بيري».
البالول مؤكدا: «ان    وأضاف 
الوطنية تسعى دوما لتوفير كل 
ما يرغب فيه العمالء وإرضائهم 
دومـــا بأحدث خدمـــات القيمة 
املضافة، وندعو كافة مشتركي 
بالك بيـــري لتفقد أجنحتنا في 
التجاريـــة األڤنيوز  املجمعات 
واملارينا مول و٣٦٠ مول للتمتع 
بأحدث العروض مبا يتناســـب 
وتطلعاتهم واحلصول على هدايا 

مميزة». 

في االقبال على منتجات «بنتا» في 
موسم التنزيالت وطوال العام هو 
األسعار التنافسية واملدروسة التي 
تقدم بها بنتا بضائعها للجمهور، 
وتعززت هذه األسعار بنسبة خصم 
التنزيالت، منوها  مغرية خالل 
بأن التنوع في معروضات «بنتا» 
من صناعة الصوفا حسب الطلب 
ومن املستورد واتساع خياراته 
في أقســـام معرض «بنتا» لبى 
احتياجات العمالء الذين وجدوا 
ما يريدون من أثاث ومفروشات 
وســـجاد وديكـــورات وإضا ءات 
املطابخ واألواني واالكسسوارات 
ذات املســـتوى العالي من حيث 
النوع والكفاءة ومبا يتناسب مع 
ثقة عمالء الشركة والتي نعتبرها 

ربحها احلقيقي الذي تعتز به. 

على اشتراك ملدة شهرين مجانا 
عند االشتراك ملدة سنة بأي من 
باقات الفواتير اخلاصة بأجهزة 
البالك بيري وذلك يشمل أيضا 
التواصـــل االجتماعي  باقتـــي 
واملراســـلة بقيمـــة ٧ دنانيـــر 

شهريا.
  وفي تصريح له في هذا الشأن 
قال مدير إدارة العالقات العامة في 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول ان «الوطنية لالتصاالت» 
تعلم متاما أن «عمالءها يرغبون 
دوما فـــي أن يكونوا دائما على 
اطـــالع مســـتمر علـــى أحدث 
التطبيقات والعروض لهواتف 

التنزيـــالت بطريقـــة احترافية 
مـــن حيث الرســـالة واملضمون 
واالســـتخدام املدروس للصورة 
والكلمـــة فـــي الوصـــول لعقل 
املستهلك وتعزيز ثقته مبنتجات 
الكتالوج  ان  الى  «بنتا»، مشيرا 
التعريفي مبنتجات «بنتا» الذي 
أعد تصويـــرا وإخراجا وإنتاجا 
داخل «بنتا» لألثاث بأيدي فريق 
متخصص من الكفاءات الشـــابة 
الوطنيـــة العاملة فـــي بنتا، قد 
ساهم في تعريف العمالء والزوار 
مبنتجات «بنتا» لعرضه املمتاز 
لشـــكل البضائع واسعارها مما 
سهل وصول املستهلك لقرار شراء 

ناجح.
  وشدد د.العياش على أن حجر 
الزاوية الذي يلعب دورا أساسيا 

ملحقـــة لهواتفهم النقالة وأكثر 
من ذلك بكثير.

الوطنية عمالءها    وتستقبل 
في عدد من املجمعات التجارية 
حسب اجلدول التالي: من ٢٢ مايو 
حتى ٤ يونيو في مجمع املارينا 
مول ومن ٦ يونيو حتى ١٢ يونيو 
في ٣٦٠ مول ومن ١٤ يونيو حتى 
٢٥ يونيو فـــي مجمع األڤنيوز 
الوطنيـــة عرضا مميزا  وتقدم 
مينح العمـــالء فرصة االختيار 
من بني ٤ من أحدث أجهزة بالك 
بيري بأقساط شهرية تبدأ من ٥ 

دنانير فقط.
  وميكن للعمالء كذلك احلصول 

حققه زاد من مسؤولياتنا جتاه 
عمالء «بنتا» الذيـــن عبروا من 
خـــالل إقبالهم الكبير عن ثقتهم 
مبنتجاتهـــا الوطنية وبضائعها 
التي نحرص على انتقائها بصورة 
جيدة جدا تلبي أذواقهم مبا يليق 

بعمالئنا واحترامنا لهم.
  وأضاف أن معـــرض «بنتا» 
الضخم في مجمع هادي ســـنتر 
مبنطقة الضجيـــج والذي تبلغ 
مساحته ثمانية آالف متر مربع 
شهد توافد أعداد كبيرة من الزوار 
خالل التنزيالت محققا مستويات 
مبيعات غير مسبوقة من حيث 

الكم والنوع.
  وبني د.العياش انه مما ساهم 
في حتقيق هذا النجاح تلك احلملة 
االعالنية التي ســـوقت ملوســـم 

 عبدالعزيز البالول

 د.عصام العياش

 حبيب: الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا األفضل لالستثمار املجدي

 قال رئيس جمعية األسواق املالية الكويتية عقيل حبيب 
ان اجلمعية عكفت منذ تأسيســــها عــــام ١٩٧٨ على تدريب 
الكــــوادر املؤهلة وزيادة األعضاء الذيــــن يبلغ عددهم في 
الوقت احلاضر نحو ٤٠٠ عضو، مشيرا الى ان اجلمعية تركز 
على ما يتعلق باألسواق املالية وتدريب األعضاء فضال عن 
االرتباط الوثيق بسوق الكويت لألوراق املالية، مع حرص 

اجلمعية على االبتعاد عن كل ما له عالقة بالسياسة.
  وأضاف في كلمتــــه االفتتاحية في الندوة التي نظمتها 
اجلمعية بالتعاون مع شــــركة «رويال كابيتال» اإلماراتية 
امس وتناولت أداء األســــواق املالية في املنطقة واألسواق 
الناشــــئة مع اســــتعراض لألزمة املالية العاملية ونتائجها 
وكيفية تعامل الشركات مع تداعياتها ان األسواق في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مناسبة لالستثمار املجدي 

شريطة اختيار املكان واملجال املناسبني.
  من ناحيته، استعرض مدير تطوير األعمال لدول مجلس 
التعاون اخلليجي في شركة «رويال كابيتال» مشعل الفرس 
نشــــاطات الشــــركة واملجاالت التي تخصصت فيها قائال 
انها أنشــــئت في دولة االمارات العربية املتحدة عام ٢٠٠٧ 
وحصلت على الترخيص عام ٢٠٠٨، وهي تركز على النشاطات 
االســــتثمارية في مضمار األسهم واألوراق املالية ووسائل 
الدخل الثابت.وذكر ان الشركة تقدم خدماتها للشركات فقط 
دون األفراد مبعنى أنها ال توفر خدمات التجزئة لعمالئها، 
مشــــيرا إلى أن األصول التي تديرها الشركة تبلغ نحو ٤٠ 
مليار دوالر، ولديها موظفون متخصصون في حركة األسواق 
ودراسة احتياجات العمالء قبل انضمامهم الى قائمة عمالء 
الشــــركة.من جهة أخرى، قال رئيس فريق االســــتثمار في 
منطقة الشــــرق األوسط وشمال إفريقيا في شركة «رويال 
كابيتال» احمد طلحاوي ان احلديث عن اقتصاديات منطقة 
الشرق األوســــط ليس باألمر السهل، نظرا ملا يكتنفها من 
تفاوت في املــــوارد املالية، موضحا ان دول اخلليج تتمتع 
مبيزانيات ذات فوائض مالية بفضل الثروات النفطية، في 
حني ان منطقة شــــمال أفريقيا ـ باستثناء اجلزائر وليبيا 
تفتقر الى مثل هذه الثروات، قائال ان النفط ظل يلعب دورا 
كبيرا في اقتصادات دول الشــــرق األوسط املنتجة للنفط.
وأضاف: الحظنا أحيانا ان أداء أسواق النفط كان قويا في 
حني أداء األسواق املالية كان سيئا، كما ان تقييم األسواق 

يتطلب اإلملام الواسع واألمانة في التحليل والوضوح.
  وتناول طلحاوي التطورات التي تعرضت لها االقتصاديات 
الشرق أوسطية قائال: ان األزمة التي وقعت عام ٢٠٠٨ أدت الى 
اختفاء السيولة من الشركات وسرت التكنهات بعزم الدول 
التي تربط عمالتها بالدوالر األميركي على فك االرتباط به، 
غير ان هذه التوقعات ُقوضت.وأشار الى انه في عام ٢٠٠٩ 
ضخ املستثمرون األجانب أمواال ضخمة في دول اخلليج، 
ولكنها كانت عبارة عن أموال ساخنة سرعان ما مت سحبها 
بعد حتقيق مكاسب آنية سريعة وفقا ملضاربات انتشرت في 

أوساط املتداولني لم تزد من حالة األسواق اال تدهورا.
  ولفت الى ان السعودية كانت األقل تضررا بسبب عدم 
وجود املضاربات بصورة شــــائعة، كما انها كانت محافظة 

بدرجة اكبر فيما يتعلق باإلقراض املصرفي.
  ومضى الى القول ان األسواق الناشئة تلقت نحو ٤٠ مليار 
دوالر من السيولة اجلديدة خالل العام املاضي، ولكن حصة 
الكويت في التداول كانت اقل منها لدى قطر، مشيرا الى انه 
وجب التنويه الى ان املستثمرين العامليني ال يأخذون هذه 
املنطقة باجلدية الالزمة.وعّلق على تصنيف بعض املؤسسات 
والديون السيادية تصنيفات عالية ثبت فيما بعد انها كانت 
مبالغــــا فيها.وقال طلحاوي ان األســــواق اخلليجية حتت 
سيطرة مجموعة من األسهم القيادية والكبيرة السيما في 
الكويت خاصة سهمي البنك الوطني وشركة زين، في حني 
نرى سهم شركة سابك هو املسيطر في السوق السعودي.

اما اإلمارات فقال انها اقتصاد غني بالسلع غير انها تضررت 
بشكل كبير بسبب العقارات وذلك بسبب نقص السيولة.

وذكر طلحاوي ان املستثمرين األفراد او من يصنفون حتت 
هذا االسم، يستحوذون على نسبة عالية جدا من التداول، 
الســــيما في السعودية تصل إلى ما نسبته ٧٥٪ وذلك ألن 
الشركات فيها مسجلة في الغالب كمؤسسات فردية وتستثمر 
على طريقة األفراد من حيث اخلروج من السوق بعد حتقيق 
األرباح، وهو ما يؤدي الى التقلبات في األســــواق، في حني 

تعتبر الشركات الكبيرة مساهما طويل األجل.
  وتطرق طلحاوي الى التصحيح الهائل الذي شــــهدته 
األسواق العاملية فقال ان بعض األسواق األميركية شهدت 
تصحيحا ارتفعت نسبته الى ٣٤٪ كما في املدن الصناعية 

مثل ديترويت.
 ٭  منى الدغيمي

 التويجري: الوثيقة 
توفر راحة البال 
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 عقيل حبيب متحدثا بالندوة

 .. وتقرير للبنك: اليورو يتراجع على وقع استمرار أزمة الديون األوروبية
 قال بنك الكويت الوطني في موجزه 
االقتصادي حول أداء أسواق النقد 

العاملية أن الدوالر حظي بأداء متباين 
مقابل غيره من العمالت األجنبية الكبرى 
خالل األسبوع املاضي وذلك على ضوء 
املعطيات االقتصادية الضعيفة للواليات 

املتحدة األميركية.واشار «الوطني» الى أن 
املستثمرين شرعوا يوم اجلمعة املاضي 

بتحويل اهتماماتهم نحو أزمة الديون 
في املنطقة األوروبية، وقد افتتح اليورو 

األسبوع عند مستوى ١٫٤١٠٠ دوالر ليرتفع 
بعدها تدريجيا ليصل إلى أعلى مستوى يوم 

اجلمعة عند ١٫٤٣٤٥ دوالر، ولكنه تراجع 
بشكل حاد بعد أن قامت وكالة «فيتش» 

بتخفيض التصنيف السيادي للديون 
اليونانية، حيث أقفل األسبوع عند مستوى 
١٫٤١٥٢ دوالر.  أما أداء اجلنيه االسترليني 

فقد أتى متفاوتا مقابل الدوالر بحيث وصل 

إلى أعلى مستوى له عند ١٫٦٣٠٣ دوالر 
خالل بداية األسبوع، لكنه تراجع يوم 

األربعاء خاصة بعد أن قام بنك إجنلترا 
بدحض أي توقعات حول حصول أي ارتفاع 

في أسعار الفائدة في الوقت القريب، وبالتالي 
فقد تراجع اجلنيه االسترليني عند بداية 

االسبوع ليصل إلى ١٫٦١٠٤ دوالر، ليرتفع 
بعدها مجددا عند نهاية األسبوع ليصل إلى 

١٫٦٢٢٨. أما فيما يتعلق بالني الياباني، فقد 
بدأ األسبوع قويا ولكنه تراجع عند نهايته 

خاصة بعد أن أظهر تقرير الناجت احمللي 
اإلجمالي أن اليابان قد وصلت اآلن إلى 

مرحلة من الركود االقتصادي حيث أقفل 
الني األسبوع عند ٨١٫٦٩ ينا/ دوالر.

  وقد أتى أداء الدوالر األسترالي مرتفعا مقابل 
الدوالر خالل نهاية األسبوع بسبب املعطيات 

االقتصادية الضعيفة اخلاصة بالواليات 
املتحدة األميركية، فقد ارتفع ليصل إلى 

١٫٠٧٠٢ دوالر خاصة مع االرتفاع احلاصل 
في أسعار السلع خالل االسبوع املاضي، 

ليقفل االسبوع عند ١٫٠٦٥٨ دوالر.
  في غضون ذلك، تراجع قطاع املساكن في 
الواليات املتحدة خالل شهر أبريل خالفا 

للتوقعات، خاصة وأن العاملني في هذا 
القطاع يفعلون ما في وسعهم منذ سنتني 
للوصول إلى مرحلة التعافي االقتصادي، 

فقد بدأ العمل بإنشاء ٥٢٣٫٠٠٠ منزل سنويا، 
وهو هبوط بنسبة ١١٪ عن الشهر السابق 

وأقل من العدد املتوقع والذي يبلغ ٥٦٩٫٠٠٠ 
منزل، هذا وقد تراجع عدد تراخيص البناء 

املمنوحة من ٥٧٤٫٠٠٠ واملسجلة خالل 
شهر مارس إلى ٥٥١٫٠٠٠ املسجلة خالل 
شهر أبريل. جتدر اإلشارة إلى أن تراجع 
أسعار املنازل وارتفاع عدد حاالت «حبس 
الرهن» سيتسبب بإعاقة عملية تعافي هذا 

القطاع. وفي املقابل، فإن مبيعات املنازل 

اململوكة سابقا قد شهدت تراجعا خالل 
شهر أبريل، األمر الذي يدل على أن قطاع 

املساكن مازال يحاول جاهدا التعافي من 
األزمة املالية األخيرة، فقد تراجعت املبيعات 
إلى ٥٫٠٥ ماليني وحدة سنويا بعد أن بلغت 
٥٫٠٩ ماليني وحدة خالل شهر مارس. من 

ناحية اخرى، تراجع عدد األميركيني املطالبني 
بتعويضات ضد البطالة وذلك لألسبوع 

الثاني على التوالي، وعلى صعيد ذي صلة، 
ارتفعت معدالت التضخم بشكل ملحوظ في 
املنطقة األوروبية خالل شهر أبريل، معززة 
بذلك التوقعات القاضية بأن البنك املركزي 

األوروبي سيقوم برفع معدالت الفائدة 
في املستقبل القريب وليس البعيد، في 

محاولة منه للمحافظة على معدالت الفائدة 
دون نسبة ٢٪ املستهدفة، وارتفعت أسعار 

املستهلك إلى ٢٫٨٪ خالل شهر أبريل بعد أن 
بلغت ٢٫٧٪ خالل شهر مارس. 
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