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األجواء السلبية 
التزال تسيطر 

على املستثمرين 

املعرض نقلة نوعية 
في مجال البناء ويفتح 

باب املنافسة بني 
الشركات

الغامن  وشراكتنا مع صناعات 
ناجحة بكل املقاييس وكان لكال 

الطرفني منافع متبادلة«.
ورح����ب حي����ات بش����ركة 
صناعات الغ����امن قائال: »نحن 
نحتفل مبرور 10 سنوات على 
شراكتنا معا ونسعى إلى تعزيز 
وتوطيد هذه العالقة ونتطلع إلى 

مستقبل مشرق أيضا«.
وأعرب فريق شركة صناعات 
الغامن عن بالغ سعادته لنتائج 
الزيارة مثمن����ا دور »الوطنية 
لالتصاالت« والشراكة القوية بني 
الطرفني، مؤكدا حرص صناعات 
الغامن على تقوية أطر العالقة 

على الدوام.
وأكد ممثلو الش����ركة كذلك 
التي ترجع  العالقة  على عمق 
جذورها إلى العام 2001، وثمنوا 
الوطنية  ف����ي  العاملني  جهود 
لالتص����االت ووالءه����م جتاه 

شركائها االستراتيجيني.

العوضي ان هذه الورشة من 
 An العاملية تقدمي احملاضرة 
اململكة املتحدة  Swinnen من 
والتي ف���ازت بجائزة التميز 
لع���ام 2010، وله���ا خب���ره 
عريقة في تقدمي ورش العمل 
والتدريب املتقدم، مشيرة الى 
ان هذه اخلبيرة قامت بتدريب 
العديد من اجلهات في مختلف 
الدول العربية والعاملية منها: 
الكويتية،  البترول  مؤسسة 
شركة أملنيوم البحرين، قطر 
غاز، اجلامعة العربية املفتوحة، 
معه���د البحري���ن للتدريب، 
البلجيكية وغيرها  احلكومة 
من اجلهات في مختلف الدول 

العربية واألجنبية.
وذكرت العوضي ان هذه 
الورشة تهدف الى متكني الشباب 
والشابات من تطوير قدراتهم 
الشخصية واالقتصادية في 
مجال األعمال واملش���روعات 
الصغي���رة واألصغر، وكذلك 
التميز بأعمالهم ونشاطاتهم 

للحصول على تقييم ضمن عادل 
األصول، مؤكدا ضرورة ان تعبر 
الش����ركات عن قيمتها  اصول 
العادلة لتكون أداة للمساهمني 
على اتخ����اذ القرارات الصائبة 
نظرا ألن األصول تعتبر احملرك 
األساس����ي الداء الشركة، والن 
املالية للش����ركة هي  البيانات 
الوثيقة التي تعبر عن الوضع 
املال����ي لكل ش����ركة عند نقطة 
زمنية معينة. وأشار إلى أن قيمة 
األصول ميكن أن تنخفض في 
العديد من احلاالت منها حدوث 
تغيرات ف����ي اللوائح أو مناخ 
األعمال أو االنخفاض في معدل 
االستخدام أو التغيرات التقنية 
أو التنب����ؤ بانخفاض كبير في 
األرباح التي تدرها األصول على 
املدى البعي����د، ومن ثم تواجه 
الشركة مشكلة خسارة متمثلة 
في انخفاض قيم����ة األصول، 
مما ي����ؤدي الى حاجة املجتمع 
املالي ملعايير محاسبية جديدة 

خالل استقبالها وفداً من الشركة 

بالتعاون مع االحتاد الوطني لطلبة الكويت

»الوطنية لالتصاالت« ترحب 
بـ »صناعات الغامن« شريكًا إستراتيجيًا لها

 نادي سيدات األعمال يقيم ورشة عمل 
»كيف تستمر شركتك في ظل األزمة؟«

»جرانت ثورنتون والقطامي« تستحدث قسمًا 
لتقييم صافي أصول الشركات واملصانع

»الصناعي«: محفظة متويل املشاريع الصغيرة 
تشارك في املعرض الثاني للمرأة

خصوصا في ظ���ل الظروف 
االقتصادية احلالية واالزمة 
الت���ي تعص���ف باالقتص���اد 

العاملي.

تغطي مس����ألة تقييم األصول 
وذلك لتسهيل االجراءات التباع 
اللوائح اجلديدة التي اقرها بنك 

الكويت املركزي.

أعلن����ت الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت عن استقبالها فريقا 
من شركة صناعات الغامن التي 
تعد شريكا استراتيجيا لها منذ 
زمن، حي����ث أعرب الفريق عن 
تقديره للجهود املبذولة من قبل 
العاملني في الوطنية لالتصاالت 
الذي تقدمه على مدى  والدعم 

السنوات املاضية.
حضر اللقاء عددا من ممثلي 
اإلدارة العليا في شركة صناعات 
الغامن، بينما حضر ممثال عن 
الوطنية لالتصاالت كل من مدير 
أول إدارة املبيعات املباشرة عامر 
إدارة عمليات  حيات، ومدي����ر 

املبيعات وراجيش مينون.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
املباش����رة  املبيعات  إدارة  أول 
ف����ي الوطنية لالتصاالت عامر 
حيات قائال: »إن الوطنية تقيم 
دائما شراكات إستراتيجية من 
أجل حتقيق املزيد من النجاح 

نظم نادي سيدات األعمال 
واملهنيات فرع الكويت التابع 
ملنظم���ة س���يدات األعم���ال 
واملهنيات العاملية بالتعاون مع 
جلنة املرأة بالهيئة التنفيذية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
وألول مره ورشة عمل »كيف 
تستمر شركتك في ظل الظروف 

االقتصادية العاصفة؟«.
وصرحت رئيس���ة نادي 
سيدات األعمال واملهنيات مها 
البغلي ان هذه الورشة تعتبر 
إحدى انشطة برنامج »املرأة 
القيادية املبادرة« والذي احتفل 
النادي بانطالق���ه في يوليو 
2010 بالتعاون م���ع مبادرة 
الش���راكة الش���رق أوسطية 
)MEPI( وقد اتاح هذا البرنامج 
للعديد من العضوات وغيرهن 
إب���راز نش���اطاتهن وايض���ا 
تطوير مهاراتهن الشخصية 

والتجارية.
 ومن جانبها قالت رئيسة 
جلنة »احموا مهاراتنا« سهى 

 أعلن املدير العام والشريك 
العيبان  املس����ؤول جلران����ت 
لالستش����ارات  والقطام����ي 
االقتصادي����ة ووكالء امللكي����ة 
الفكرية طارق شعشاعة عن قيام 
الشركة باستحداث طرق وبرامج 
جديدة لتقيي����م صافي أصول 
الشركات من مكائن ومصانع 
وأراض ومبان وذلك اس����تنادا 
للتعليم����ات اجلديدة الصادرة 
من بنك الكويت املركزي والتي 
نصت على ض����رورة االهتمام 
بتقييم صافي أصول الشركات 
البنوك  التي لها قروض م����ن 
لضمان هذه القروض ولتقدمي 
التس����هيالت املمكنة للحصول 
على القروض الصناعية والتي 
تساهم في دفع عجلة االقتصاد 
الكويتي. وأوضح شعش����اعة 
في تصري����ح صحافي انه لهذا 
الغرض استحدثت جرانت قسم 
اخلبراء الفنيني لتستعني بخبراء 
من مجاالت عديدة متخصصة 

الكويت  إدارة بنك  أعلنت 
الصناعي عن مشاركة محفظة 
متويل املش���اريع الصغيرة 
ف���ي املعرض الثان���ي للمرأة 
الذي اقيم في فندق موڤنبيك 
باملنطقة احلرة خالل الفترة من 
23 الى 25 مايو اجلاري وهدف 
على تعزيز روح املبادرة لدى 
الشباب من خالل متكني املقبلني 
على خوض جتاربهم املهنية في 
العمل احلر على فهم مجاالت 
العم���ل في القط���اع اخلاص 

ومتطلباته.
وقال البنك في بيان صحافي 
انه من هذا املنطلق يأتي حرص 
احملفظة على املشاركة املستمرة 
الفعالة  النش���اطات  في هذه 
تعزي���زا الهدافه���ا في خلق 
فرص جيدة لقيام املش���اريع 
الصغيرة، م���ن خالل تقدمي 

خدمات التمويل امليسر لهذه 
املشاريع طبقا الحكام الشريعة 
االسالمية، باالضافة الى تنمية 
ثقافة االبداع والتفرد في مجال 

العمل احلر.

عامر حيات 

سهى العوضي

طارق شعشاعة

د.رشا الصباح في جناح محفظة متويل املشاريع الصغيرة باملعرض

في األسبوع الرابع من حملة »اربح جهاز iPad2 اجلديد يوميًا«

7 عمالء من »الوطني« يفوزون بجهاز iPad2 اجلديد
أعلن بنك الكويت الوطني عن 
فوز 7 عمالء من حاملي بطاقات 
ماس����تركارد االئتمانية بجهاز 
iPad2 اجلديد في السحب الرابع 
 iPad2 من حملة »ارب����ح جهاز
اجلديد يوميا« التي تستمر حتى 

31 اجلاري.
والفائزون ال� 7 في السحب 
الرابع هم: عبيد رحيل سلمان 
الش����مري، س����ناء حسن محمد 
املؤمن، غنيم ادهام غنيم الزيد، 
مامادوف روفات، عبيده كاوسار 
فيرنال، عبداهلل إبراهيم عطية 
الباطني، سوسن إسماعيل علي 

دشتي.
ويتي����ح هذا الع����رض غير 
املس����بوق حلامل����ي بطاق����ات 
الوطني االئتمانية  ماستركارد 
الدخول في سحب أسبوعي على 

45 جهاز iPad2 ملدة 45 يوما.
ويحصل عمالء »الوطني« على 
فرصة واحدة لدخول الس����حب 
مقابل كل 20 دينارا يتم إنفاقها 
بواس����طة بطاقة ماس����تركارد 
الوطني االئتمانية داخل الكويت 

أو خارجها، ويحصل العمالء على 
فرصتني مقابل كل 20 دينارا يتم 
إنفاقه����ا في احملالت املش����اركة 
ببرنامج مكافآت الوطني، وسيتم 
إجراء السحب القادم يوم اخلميس 

املوافق 2 يونيو املقبل.
وقد كرس »الوطني« ريادته 
في مجال البطاقات االئتمانية في 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تق����دمي املزيد من اخلدمات 
التفضيلي����ة حلاملي  واملزاي����ا 

بطاقات الوطني االئتمانية.
ويسعى »الوطني« إلى توفير 
املزيد من العروض املجزية وغير 
املسبوقة التي تلبي احتياجات 

وتطلعات عمالئه.
وجتدر اإلشارة إلى أن بطاقات 
»الوطني« االئتمانية التي تتمتع 
النطاق  بتغطية واس����عة على 
العاملي تعتبر الوس����يلة األكثر 
سهولة لسداد قيمة املشتريات 
ف����ي الوق����ت الذي تتي����ح فيه 
العديد  حلامليها االستفادة من 
من املزايا واخلصومات واملكافآت 

املجزية.

تستمر عروضه على أرض املعارض الدولية حتى يوم السبت املقبل

»بسامكو« و»أكواسان« و»مونتريال الوطنية« تعرض 
أحدث منتجاتها خالل مشاركتها مبعرض البناء واإلعمار

وسط إقبال جماهيري كبير 
يواصل معرض البناء واالعمار 
أنش���طته على أرض املعارض 
الدولية مبش���رف حيث تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 

الدولي.
السياق، قال نائب  وفي هذا 
املدير العام في شركة »بسامكو« 
الش���ركات املشاركة في  إحدى 
املعرض خالد الرهيف: ان إقامة 
البن���اء واالعمار في  مع���رض 
الكويت يعتبر من أهم العوامل 
التي تساعد على فتح أسواق بيع 
جديدة وزيادة فرص االستثمار 
للش���ركات، ويعتب���ر نقلة في 
مج���ال البن���اء واالعمار وخلق 
روح املنافسة التي تؤدي الى عمل 
الشركات املستمر على التطوير 
وتقدمي أفضل ما لديها إلرضاء 

العمالء.
وأوضح الرهيف: ان »بسامكو« 
ملس���ت على مدى الدورات التي 
شاركت فيها سابقا في املعرض 
انها قد حققت ما ترجوه من وراء 
تلك املشاركة حيث يتسع محيط 
تعامالت الشركة، ويكون هناك 
مردود ق���وي وتأثير في زيادة 
العم���الء وإقبالهم على التعامل 
مع الش���ركة ملا يلمس���ونه من 
حس���ن املعروض ف���ي معرض 
البناء واإلعمار وصدق التعامل 
من أول زيارة جلناح الش���ركة 

في املعرض.
وتطرق الرهيف الى مشكالت 
أبرزها هي  ان  الس���وق قائ���ال 
الترويج  محاول���ة فئة قليل���ة 
لبعض املنتجات املقلدة وبيعها 
على انه���ا منتجات أصلية، مما 
يؤثر بالس���لب عل���ى أصحاب 
التجارية والوكاالت،  العالمات 
باالضافة الى احتياج سوق مواد 

ما هو جديد حيث أتيحت الفرصة 
لهم عدة مرات من املشاركة في 

معارضها.
وذكر بسيسو ان سوق مواد 
البناء مازالت في عجلة التسارع 
انقش���اع تأثره من األزمة  بعد 
املالي���ة العاملي���ة إال من بعض 
أذيالها مثل ارتفاع أسعار املواد 
األولية والعمالة البشرية، وقال ان 
أكثر ما يعاني منه السوق حاليا 
هو ارتفاع اسعار املواد األولية 
العاملة مع  والش���حن واأليدي 
انخفاض الدخل الفردي مما يؤدي 
الى تخوف وتردد املستثمرين 
من االس���تثمار في سوق مواد 

البناء.
وأشار الى ان شركة مونتريال 
الوطنية تقدم جميع أعمال النجارة 
اخلشبية واخلدمات االستثمارية 
باألعمال اخلش���بية التي تشمل 
األب���واب والنوافذ وغرف النوم 
واخلزائن والديكورات اخلشبية 
واألرضيات اخلش���بية واألثاث 
املنزل���ي واملكتبي، كاش���فا عن 
طرح الشركة على زوار جناحها 
في املع���رض املنتج اجلديد من 
أبواب اخلشب الصلب الطبيعي 
الى جانب تقدمي أحدث التصاميم 
في األعمال اخلش���بية املنزلية 
واملكتبية باإلضافة الى تصاميم 
عصرية جديدة من األبواب وغرف 

النوم.
يذكر ان معرض البناء واإلعمار 
يس���تقبل زواره بالصالة رقم 8 
على مدى فترتني صباحية من 
الساعة 9.30 صباحا الى الساعة 
الواح���دة ظهرا ومس���ائية من 
الساعة 5 عصرا الى الساعة 10 
مساء، ويوم اجلمعة فترة واحدة 
من الساعة 5 عصرا الى الساعة 

10.30 مساء.

على فترة السوق.
وحول املش���اكل التي يعاني 
منها الس���وق قال ب���در:  ان من 
أبرزها انعدام الرقابة على املواد 
الرخيصة املستوردة التي تضر 
باملستهلك علما ان مثل هذه املواد 
ل���دول االحتاد  ممنوع دخولها 
األوروب���ي والوالي���ات املتحدة 
وال جت���د لها منفذا إال في الدول 
العربية التي ال توجد بها مراقبة 

للمواصفات.
وكش���ف بدر على ان مصنع 
شركة شواطئ اخلليج لألدوات 
البناء صاحبة  الصحية ومواد 
التجارية »أكواس���ان«  العالمة 
املصنع الوحيد الذي ينتج منذ 
عام 1992 أطقم احلمامات اخلزفية 

وإكسسوارات عالية اجلودة.
وفي السياق ذاته، قال املدير 
التنفيذي في ش���ركة مونتريال 
الوطنية جعفر بسيسو ان النهضة 
العمرانية التي تشهدها الكويت 
حتذو حذوا جي���دا، وفي تقدم 
ان الشركة  الى  مستمر، مشيرا 
تطمح من خالل أرض املعارض 
الدولية الى اطالع الزبائن على كل 

البناء ال���ى دعم مادي وإقراض 
من البنوك حتى يس���تطيع ان 
يواكب متطلبات السوق ومن هنا 
يجب زيادة الرقابة على العابثني 
واملقلدي���ن للمنتجات االصلية 
ودعم املستثمرين اجلادين في 
مجال سوق مواد البناء وتقدمي 

تسهيالت أكبر لهم.
وأكد الرهيف على ان »بسامكو« 
قد حرصت على تبني سياس���ة 
اجلودة في األداء عن طريق تقدمي 
اخلدمات املميزة للعمالء، وذلك 
بتوفير اكبر تشكيلة من املنتجات 
تضم أكثر من 1000 موديل من 

األدوات.
ومن ناحيته، قال مدير عام 
شركة »اكواسان« م.خالد بدر من 
جناح شركته املميز باملعرض: ان 
معرض البن���اء واإلعمار يعتبر 
من أهم املعارض املتخصصة في 
هذا املجال التي تشهدها الكويت، 
مؤكدا ان خطة التنمية اخلمسية 
التي تتبناها الكويت قد أنعشت 
سوق مواد البناء في الكويت، كما 
تالحظ االنحسار امللحوظ لألزمة 
املالية العاملية التي ألقت بظاللها 

جعفر بسيسوخالد الرهيف م.خالد بدر

حيات: نعتز 
بشراكتنا ونتطلع 

ملستقبل باهر 

الفائز غنيم ادهام غنيم الزيد يتسلم اجلائزة من مسؤول العالقات العامة لدى »الوطني« يعقوب الباقر

وسط تراجع كبير في قيم التداول وموجة البيع

»وضوح«: السوق يفقد 627 مليون دينار في أسبوع
قال التقرير األسبوعي لشركة 
املالية  وض���وح لالستش���ارات 
الهزيل  واالقتصادي���ة أن األداء 
لس���وق الكويت لألوراق املالية 
مازال مستمرا، حيث تراجع مؤشرا 
السوق السعري والوزني بنسبة 
1.6%، 1.9% على التوالي في نهاية 

تعامالت األسبوع.
وأشار التقرير الى ان الالفت 
للنظ���ر هذا األس���بوع التراجع 
الكبير في قيم التداول باإلضافة 
إلى موجة البيع التي لم تسلم منها 
حتى الشركات الرئيسية، وتأتي 
تلك التراجعات كنتيجة طبيعية 
للظروف السياسية واالقتصادية 
التي متر بها البالد، حيث اليزال 
التوتر السياسي مستمرا خصوصا 
في ظل التحركات األخيرة من قبل 
بعض األطراف السياسية ودعوتها 
العامة،  الساحات  لالعتصام في 
باإلضافة إلى االستجوابات التي 
يترقبها الشارع الكويتي وبالتالي 
ما ستسفر عنه تلك االستجوابات، 
ومن جان���ب آخر بدأت الظروف 
اخلارجية العاملية تشكل ضغطا 
أيضا على أسواق املنطقة األمر 
ال���ذي ينعك���س على أس���واق 
املنطقة بالتبعية، إذ ان األوضاع 
االقتصادية على املستوى العاملي 
غير مطمئنة فهناك بوادر إلعادة 
فتح مل���ف اليونان التي مازالت 
حتتاج مزيدا من الضخ والدعم 

مؤشره الوزني عند 302.9 نقطة، 
يليه قطاع غير الكويتي بنسبة 
ارتفاع 0.3% ليغلق مؤشره الوزني 
عند 511.5 نقطة، في حني انخفض 
اغالق س���تة قطاعات يتصدرهم 
قطاع االستثمار بنسبة انخفاض 
4.5% ليغلق مؤشره الوزني عند 
166.8 نقطة، يليه قطاع اخلدمات 
بانخفاض نس���بتة3.0% ليغلق 
مؤشره الوزني عند 616.7 نقطة، 
وجاء قطاع الصناعة في املرتبة 
الثالثة م���ن االنخفاضات ليغلق 
مؤشره الوزني عند 351.3 نقطة 
بنسبة انخفاض 2.8% وتذيل قطاع 
األغذية قائمة االنخفاضات بعدما 
تراجع مؤشره الوزني بنسبة %03 

ليغلق عند 607.7 نقاط.

442.24 نقطة منخفضا بنحو %1.91 
مقارنة بإغالق األسبوع السابق 

عند 450.87 نقطة.
وبلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األس���بوع ما يق���ارب 114.5 
مليون دينار مقارنة بنحو 165.9 
ملي���ون دينار خالل األس���بوع 
السابق منخفضا بنحو 31.0%، كما 
انخفضت كمية األسهم املتداولة 
لهذا األسبوع بنحو 23.6% لتبلغ 
بنهاية هذا األسبوع 788.8 مليون 
س���هم من خالل تنفي���ذ 12.246 

صفقة.
وعلى صعيد القطاعات، شهد 
السوق أداء متباينا حيث ارتفع 
إغالق قطاع���ني يتصدرها قطاع 
التأمني بنسبة ارتفاع 3.1% ليغلق 

املالي من االحتاد األوروبي، فضال 
عن ان ملف���ات كل من البرتغال 
واسبانيا بدأت تطفو على السطح 
أيضا، وبالتالي فإن معظم الظروف 
واألجواء العامة سواء على الصعيد 
احملل���ي أو العامل���ي ال تدعو إلى 
التفاؤل وتش���وبها درجة كبيرة 

من عدم اليقني.
الكويت  أنهى سوق  هذا وقد 
لألوراق املالية تداوالت األسبوع 
الرابع من شهر مايو على ارتفاع 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مستوى 6.374.1 نقطة منخفضا 
بنسبة 1.57% عن إغالق األسبوع 
السابق الذي بلغ 6.475.5 نقطة، 
في ح���ني أنهى املؤش���ر الوزني 
تداوالت هذا األسبوع عند مستوى 


