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»الوطني« يواصل الكشف عن أوائل عمالئه

العنزي لـ »األنباء«: تذليل العقبات 
أمام الصادرات العربية بطلب من »التنمية الصناعية«

شدد على تنافسية الصناعات من حيث الجودة والسعر والخدمة

المانع لـ »األنباء«: »عطالت الكويتية« 
إلى بيروت بـ 78 ديناراً ودبي بـ 65 لمدة 3 أيام 

لفترة هامة م����ن تاريخ الكويت 
االقتصادي واملالي منذ عام 1952، 
كما ت����ؤرخ في الوقت ذاته لكبار 
الذين  الكويت وجتارها  رجاالت 
قامت على أكتافهم اللبنات األولى 

لنهضة الكويت احلديثة.

حيث طلب بدوره قيد املبلغ في 
حسابه رقم 0009 لدى بنك الكويت 
الوطن����ي.  و»الوطني« إذ يفخر 
بجميع مؤسس����يه وعمالئه على 
املدي����د فإنه يفخر  مدى تاريخه 
ويعتز بشكل خاص بأوائل عمالئه 

التجهيزات اخلاصة باالتفاق مع 
الفنادق، موضحا أن عروض الناقلة 
الرس����مية للعطالت ف����ي أوروبا 

ستكون بأسعار تنافسية جدا.

العديد من العروض

وبني أن مكت����ب العطالت في 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
سيس����تمر في ط����رح العديد من 
عروض الس����فر واإلقامة في عدد 

واالدارة والتف����اوض التجاري 
العاملي.

األسواق الصاعدة

واكد على ان الدول العربية 
ستواصل تعزيز صادراتها نحو 
التقليدية مثل اوروبا  االسواق 
والواليات املتح���دة االميركية، 
مشيرا الى ان االجتماع شدد على 
ضرورة التوجه الى االس���واق 
الصاعدة كالهند والصني ودول 
اميركا الالتينية وذلك باالضافة 
الى اعطاء اهمية خاصة للسوق 
العربية التي يتزايد عدد سكانها 

وبالتالي احتياجاتها.
وقال ان احلكومات العربية 
مطالبة بأربعة مطالب رئيسية 

الذين ش����اركوه ومازالوا مسيرة 
النجاح.

 جتدر اإلش����ارة إل����ى أن بنك 
الوطن����ي يحتفظ في  الكوي����ت 
أرش����يفه مبجموع����ة قيم����ة من 
الوثائق والس����جالت التي تؤرخ 

وهو حساب شركتة التي حملت 
اسم محمد اخلالد الزيد وشركاه، 
حيث حرر الش����يك رقم 02806، 
بقيمة 10.945/15 روبية، ألمر سيد 
علي السيد سليمان، وهو أحد أهم 
مؤسسي البنك وأحد كبار عمالئه، 

اجتاه تعزيز خدماتها والبحث عن 
كل ماهو جديد ومفيد ملسافريها 
وكاش����فا عن تق����دمي العديد من 

العروض في املستقبل القريب.
 وذك����ر ان صناع����ة الطيران 
في العال����م تتطل����ب التميز في 
اخلدمات والتس����ابق على راحة 
الركاب، مش����يرا الى ان املؤسسة 
مقبلة على تقدمي خدمات جديدة 
للركاب س����يتم االعالن عنها بعد 
االنته����اء من دراس����ات اجلدوى 
الت����ي تقوم بها حاليا، مضيفا ان 
املؤسسة ستكون سباقة في تطبيق 
االقتراحات.  جتدر االشارة الى أن 
مكتب العطالت في اخلطوط اجلوية 
الكويتية ينظم دوريا مجموعة من 
الرحالت للراغبني في السفر تضم 
حجوزات للفنادق وتذاكر سفر على 
الكويتية الى مجموعة من الدول 
على مدار العام تبدأ بدول مجلس 
التعاون اخلليجي والشرق االوسط 
ورحالت خاصة لشهر العسل الى 

اوروبا وأميركا واستراليا.

العربي���ة، مبين���ا ان وزارات 
التجارة ومراكز تنمية الصادرات 
والوزارات املعنية مطالبة كذلك 
بتدريب الكوادر البشرية في مهن 
التسويق واالبتكار والتصاميم 

والتفاوض.
وذك���ر ان ال���وزارات عليها 
الدوريات والكتب  كذلك اصدار 
ف���ي املوضوعات  والنش���رات 
املتعلقة بالتصدير من قبل املراكز 
التصديرية والقيام بأنش���طة 
الدعاي���ة والترويج للمنتجات 

العربية.
وقال ان االجتماع طالب بانشاء 
هيئة عربي���ة تضم ممثلني عن 
جميع هيئات ومراكز التصدير 
في الدول العربية يوكل لها مهمة 
تقييم ومتابعة ودراسة االوضاع 
االقتصادية العربية بشكل دوري 
ومستمر باالضافة الى ان تكون 
بيتا للمصدر واملستورد العربي 
تق���دم له جمي���ع اخلدمات من 
معلومات ودراسات عن االسواق 
العربية والفرص املتاحة في تلك 
الدول. وذكر ان املنظمة العربية 
للتنمي���ة الصناعية والتعدين 
مطالبة كذلك بانشاء جلنة اقليمية 
عربية تنسيقية تشاورية تضم 
اجلهات ذات العالقة بتنش���يط 

الصادرات الصناعية العربية.

العالم بأسعار  من مدن ومناطق 
تشجيعية مشيرا الى ان العروض 
التي قدمتها »عطالت املؤسسة« 
تس����ير وفق أس����عار تشجيعية 
مدروس����ة ش����ملت دول مجلس 
اخلليج ومنطقة الشرق األوسط 
وش����به الق����ارة الهندية وآس����يا 

وأوروبا.
 وقال ان املؤسس����ة ستطرح 
العروض  خيارات متعددة م����ن 
التي تتضمن برامج مختلفة بناء 
على متطلب����ات العمالء وتوفير 
العدي����د من البرامج الس����ياحية 
والعالجية تش����مل سعر التذكرة 
وتكالي����ف اإلقام����ة، الفتا الى أن 
السياحة العالجية سيركز عليها 
قسم العطالت في املؤسسة خالل 
الفترة املقبلة خاصة في بيروت 

وشرم الشيخ.
 واش����ار الى أن عروض قسم 
العطالت تأتي وفق برنامج وخطط 
مدروس����ة وهو األمر الذي يدفع 
املؤسسة الى مضاعفة جهودها في 

لدعم الصناع���ات التصديرية 
اولها اقامة دراسات وحتاليل عن 
تطورات االسواق االستراتيجية، 
ثاني���ا تنفيذ برامج تنش���يط 
الصادرات خاصة في كل سوق، 
ثالثا تقدمي خدمات استشارية 
وتسويقية، رابعا تقدمي دعم مالي 
خاص موجه للمصدرين للقيام 

بعملية تنشيط اصادراتهم.
وبني ان الدول العربية مطالبة 
بااللتزام بأحكام منطقة التجارة 
احلرة العربية الكبرى من حيث 
االلتزام بإزالة القيود اجلمركية 
وتنفيذ نسب التخفيض املقررة 
من الرسوم اجلمركية والرسوم 
االخرى ذات االثر املماثل وحسم 
اخلالفات فيما بني الدول العربية 
املواقف حت���ى يتم  لتنس���يق 
اس���تكمال بعض املوضوعات 
املعلقة ب���ني الدول االعضاء في 
اطار البرنامج التنفيذي ملنطقة 

التجارة احلرة العربية.

دراسات لألسواق

واشار الى ان وزارات التجارة 
اخلارجي���ة ومراكز تنش���يط 
الصادرات وغرف التجارة مطالبة 
بإعداد مزيد من الدراس���ات عن 
الفعلية لالس���واق  االوض���اع 
والس���لع املنافس���ة للمنتجات 

أطلق برنامجا متكامال الى سريالنكا 
ليشمل مدينتي كولومبو وكندي 
ملدة من 5 الى 6 أيام مناصفة بني 
ب� 200 دينار، موضحا  املدينتني 
أن هاتني املدينتني ستنافسان بكل 
قوة السياحة في ماليزيا خاصة 

أنها مناسبة جدا للعائالت.

العوائل الكويتية

وذك����ر أن مدين����ة كولومبو 
السريالنكية شهدت زيارات متعددة 
للعوائ����ل الكويتية خالل الفترة 
املاضية الن ه����ذه املدينة تتميز 
بعناصر سياحية ليست متوافرة 
في أي مكان آخر في دول جنوب 
شرق آسيا التي شهدت في الفترة 
األخيرة إقباال كثيفا من السواح 

اخلليجيني وخاصة الكويتيني.
 وأشار الى أن املكتب سيطرح 
العديد من العروض اخلاصة إلي 
ال����دول األوروبية كلندن  بعض 
وباريس وروما خالل االس����بوع 
املقب����ل بع����د انته����اء املكتب من 

وتصميمه���ا مبا يتناس���ب مع 
املواصفات الدولية.

الصناعات الصغيرة

واش���ار ال���ى ان ع���ددا من 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
ال تس���تطيع تسويق منتجاتها 
بفعالية في االسواق اخلارجية 
وذلك بس���بب عدم متكنها من 
تأس���يس عالق���ات جتارية مع 

شركائها.
واوضح ان بعض الصناعات 
التعامل م���ع موردين  تواصل 
اعتيادي���ني اكث���ر تكلف���ة مما 
يضاعف من كلفة االس���تيراد، 
مشيرا الى ضرورة انشاء شركات 
خاصة تقوم بتزويد املصدرين 
التجارية وخدمات  باملعلومات 
التدريب والقيام بدراسات السوق 

والبحث عن فرص جتارية.
وشدد على ان االجتماع ركز 
كذلك على االلتزام باملواصفات 
القياس����ية اخلاص����ة باجلودة 
العاملي����ة وتوفي����ر امكاني����ات 
التجمي����ع والتعبئة والتغليف 
والتخزي����ن عالية املس����توى، 
موضحا انه متت االشادة بالقوى 
البشرية العاملة في الصناعات 
التصديرية خاصة في مجاالت 
التدريب واالبداع والتس����ويق 

مبناسبة مرور 57 عامًا على 
تأسيس����ه، يواصل بنك الكويت 
الوطني الكشف عن مجموعة من 
وثائق����ه التاريخية النادرة حيث 
تكش����ف وثيقة تاريخية إلحدى 
املعامالت املالية بني اثنني من أوائل 
كبار التج����ار، وحتمل في الوقت 
ذاته بني طياتها توقيع اثنني من 
كبار عمالء البنك وهما سيد علي 
السيد سليمان ومحمد اخلالد الزيد، 
وكالهما من أهم وأقدم عمالء البنك 
الذين يفخر بعالقاته معهم، هذه 
العالقة التي بدأت منذ تأسيسه في 
شهر مايو عام 1952 واستمرت على 
أسس قوية من الثقة املتبادلة، تلك 
األسس التي أرساها الوطني منذ 
افتتاح����ه وعلى مر تاريخه الذي 
شارف على دخوله العام الثامن 

واخلمسني. 
ويؤرخ الشيك الصادر بتاريخ 
6 يناير 1953، لواحدة من أوليات 
العمليات املصرفية اخلاصة باثنني 
من أول مائة عميل في تاريخ بنك 
الكويت الوطني وهما محمد اخلالد 
الزيد، صاحب احلساب رقم 0048، 

أحمد مغربي 
كشف رئيس قسم العطالت في 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
خلف املانع عن أخر عروض الناقلة 
الرسمية والذي شمل عرضا ملدة 3 
أيام الى بيروت ب� 78 دينارا ملدة 
ثالثة أيام في غرفة مزدوجة إضافة 
الى تذكرة السفر ذهابا وإيابا في 
مجموعة من الفنادق اللبنانية على 
رأسها فندق سفير وفندق كورال 
احلمراء ومجموع����ة من الفنادق 

االخرى.
 واوضح املان����ع في تصريح 
خاص ل�»األنباء« أن قسم العطالت 
في املؤسس����ة أطلق أيضا عرضا 
مميزا الى دبي ب� 65 دينارا للشخص 
الواح����د ملدة 3 أيام في فندق فير 
مونت في شارع الشيخ زايد في 
إم����ارة دبي في غرف����ة مزدوجة 
باإلضافة كذلك إلى تذكرة السفر 

الذهاب والعودة. 
الطائر األزرق  أن  املانع  وبني 
أيضا ومن خالل قس����م العطالت 

أحمد مغربي
كش���ف نائب املدي���ر العام 
لشؤون التنمية الصناعية صقر 
العنزي ان االجتماع التشاوري 
التنسيقي حول واقع الصناعات 
التصديري���ة العربية الذي عقد 
ف���ي القاهرة في 19 و20 اكتوبر 
اجلاري، طالب بتذليل العقبات 
امام الصادرات العربية وتعزيز 

قدراتها التنافسية.
واوضح العنزي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان االجتماع 
اقترح تنفيذ ع���دد من اآلليات 
لتطوي���ر الص���ادرات العربية 
البيني���ة واخلارجية وذلك من 
خالل الزيادة املهمة في االنتاج 
الدول  ل���دى  اكثر  والتخصص 
العربي���ة وذلك حس���ب املزايا 
النسبية لعرض منتجات جديدة 
ذات قيمة مضافة عالية تناسب 

حاجات الطلب العاملي.
وبني ان االجتماع خلص كذلك 
الى عدد م���ن التوصيات اهمها 
تنمية تنافسية الصناعات من 
حيث اجلودة والس���عر وايضا 
اخلدمة، مضيفا ان االجتماع ركز 
على تشجيع الشركات الصغيرة 
واملتوسطة على االستثمار في 
التكنولوجيا لتحس���ني االنتاج 
ورف���ع م���ن ج���ودة املنتجات 

أخبار  الشركات

البنوان والسلمي في وفد وزير التجارة 
إلى كندا أوائل الشهر المقبل

العدساني لـ»األنباء«: 38% زيادة 
في األسعار من يناير إلى أكتوبر 

»رفيرا« تطرح مشاريع عقارية عمالقة
في المعرض الدولي للعقار السادس

»سنام العقارية« تربح 
865 ألف دينار في 9 أشهر

الفرص  املناط����ق ذات  في 
والعوائد اجليدة، مش����يرا 
الى ان الزيارة ستستغرق 

5 ايام.

وأكدت ان تواجد االحتاد 
يعد ضمن اس����تراتيجيته 
الرامية لتوسيع وتطوير 
ق����درات اعضائ����ه خاصة 

عمر راشد  
اشارت مصادر مطلعة 
الى أن رئيس  ل� »األنباء« 
مجلس إدارة احتاد الشركات 
االستثمارية اسعد البنوان 
وعضو مجلس اإلدارة صالح 
السلمي سيمثالن االحتاد 
ضمن وف����د وزير التجارة 
الذي س����يزور كندا اوائل 

الشهر املقبل.
واش����ارت املصادر الى 
ان الزي����ارة تأتي في اطار 
سعي االحتاد لبحث الفرص 
التي  االستثمارية اجليدة 
ميكن املشاركة فيها خالل 

املرحلة املقبلة.

عاطف رمضان
أكد احمللل املالي رياض 
ل����� »األنباء«  العدس����اني 
ان قانون املنافس����ة ومنع 
االحت����كار يحقق املصلحة 
االقتصادية ومبدأ املساواة 
وحرية املنافسة التجارية، 
مشيرا الى انه »حتى اآلن« 
لم يتم انشاء وتفعيل جهاز 
حماية املنافس����ة بوزارة 

التجارة والصناعة.
وأضاف العدساني ان 
»التجارة« تصرح بني احلني 
واآلخر بأنها ضد االحتكار، 

مؤكدا ان الوزارة تناقض نفس����ها كونها 
قد قامت باصدار وكاالت حصرية لبعض 
الشركات. وقال ان مجلس األمة شرع قانون 
املنافسة منذ اكثر من سنتني، كما ان مجلس 
الوزراء اصدر القرار رقم 106 لسنة 2009 
املتضمن الالئحة التنفيذية للقانون رقم 10 
لسنة 2007 في شأن قانون حماية املنافسة، 
مضيفا ان وزارة التجارة والصناعة لم تفعله 
حتى اآلن. ومضى قائال: ملاذا هذا التعطيل 
في تفعيل القانون؟ واشار الى ان القانون 
واجه معارضة من قبل بعض التجار، مبينا 

ان تعطيله صب ملصلحة 
احملتكرين على حس����اب 
املواطن، كما ان املستهلك 
ف����ي النهاي����ة يدف����ع ثمن 
تعطيل القانون مثلما حصل 
في منتجات الس����كر حيث 
الش����ركات بتخزين  قامت 
ارتفع سعره  املنتج حتى 
متهيدا لترويجه بالس����عر 
املرتفع. وذكر ان مبيعات 
اجلمعيات التعاونية بالسنة 
الواحدة تفوق 500 مليون 
دينار، مشيرا الى ان القطاع 
التعاوني من أهم القطاعات في بيع السلع 
االستهالكية والغذائية. واوضح ان حجم 
زيادة األسعار منذ يناير 2009 وحتى أكتوبر 
اجل����اري يقدر بنس����بة 38% علما ان هذه 
النسبة تشكل عبئا عند بعض األسر. وأنهى 
العدساني تصريحه قائال: لقد كانت هناك 
مطالبات باقرار قانون املنافسة وذلك بعدما 
شهد القطاع التعاوني ارتفاعا شديدا في 
أسعار املنتجات الغذائية وقد بدأ مسلسل 
ارتفاع األسعار منذ عامني ومن دون توقف 
والضحية بالنهاية هم املستهلكون خاصة 

ذوي الدخل احملدود واملتوسط.

أعلن����ت ش����ركة رفيرا 
للتجارة العامة واملقاوالت 
عن مشاركتها في املعرض 
الدولي للعقار السادس الذي 
تنظمه ش����ركة آنة جروب 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 26 إلى 29 

أكتوبر اجلاري.
 وقال املدير التسويقي 
لش����ركة رفي����را للتجارة 
العامة واملق����اوالت محمد 
الصفار إن رفي����را تعتبر 
إحدى املؤسسات الكويتية 

الرائدة في عالم االستثمار املالي والعقاري 
والس����ياحي داخل وخارج الكويت وعلى 
مستوى دول اخلليج العربي والدول العربية 
الش����قيقة مثل جمهورية مص����ر العربية 
الهاشمية واجلمهورية  واململكة األردنية 

اللبنانية وغيرها من البلدان العربية.
 وأكد الصفار ان نشاط رفيرا ال يقتصر 
فقط على اململكة األردنية الهاش����مية بل 
يتعداها إلى س����لطنة عمان ذات التاريخ 
العريق الذي يعشقه من مر على السواحل 
الغربية للمحيط الهن����دي وبحر العرب، 

وش����اهد بعيني����ه تاريخ 
السلطنة املشهود بامتداد 
افريقيا الشرقية  سواحل 
والساحل اجلنوبي للجزيرة 

العربية، وسلطنة عمان.
 ولفت إلى أن نش����اط 
اس����تثمار رفي����را ميت����د 
أيض����ا إل����ى أرض الكنانة 
جمهورية مص����ر العربية 
حيث األراضي والعقارات 
املختلفة واملتنوعة وأيضا 
العقارات الس����ياحية التي 
متتاز مبوقعها على شواطئ 
البحر األحمر. رياضة الغوص والطبيعة 
اخلالب����ة حتت املاء والش����عاب املرجانية 

الرائعة.
 وكشف الصفار عن قيام الشركة بطرح 
وحدات سكنية مبنطقة العجمي باإلسكندرية 
وقد نفدت تلك الوحدات بأكملها. وأيضا قامت 
الشركة بالتعاون مع مؤسسة رفيرا ببيع 
شاليهات في رأس سدر بجمهورية مصر 
العربية وبيع أراض مبختلف االستعماالت 
)سكني/ جتاري/ صناعي( باململكة األردنية 

الهاشمية وبيع أراض ببريطانيا.

اجتمع مجلس ادارة شركه سنام العقارية 
امس األول، واعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 
2009، وقد حققت الشركة أرباحا لفترة ال� 9 
أشهر بلغت 865.1 ألف دينار بربحية سهم 
قدرها 7.11 فلوس مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث حققت الشركة 2.02 مليون 

دينار بربحية سهم بلغت 16.67 فلسا.
وذكر موقع سوق الكويت لالوراق املالية 
أن إجمالي املوجودات املتداولة لفترة ال� 9 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 
5.1 ماليني دينار مقارنة بنفس الفترة من 
العام 2008 حيث بلغ اجمالي املوجودات 

املتداولة 5.3 ماليني دينار.
كما أن إجمالي املوجودات لل� 9 أش����هر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغت 21.3 

مليون دينار مقارنة بإجمالي املوجودات 
لنفس الفترة من العام 2008 والبالغة 26.2 
مليون دينار، وبلغ أيضا إجمالي املطلوبات 
املتداولة لفترة ال� 9 أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر املاضي 383.8 ألف دينار مقارنة 
بإجمالي املطلوبات املتداولة لنفس الفترة 
من العام املاضي البالغة 3.08 ماليني دينار، 
وبلغ كذلك إجمالي املطلوبات لفترة ال� 9 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 399.6 
ألف دينار مقارنة بإجمالي املطلوبات لنفس 
الفترة م����ن العام املاضي، حيث بلغ 3.09 
ماليني دينار، وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
لفترة ال� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
املاضي 20.9 مليون دينار مقارنة بإجمالي 
حقوق املس����اهمني لنفس الفترة من العام 

2008 والبالغ 23.1 مليون دينار.

صالح السلمي اسعد البنوان

خلف املانع 

صقر العنزي

صقر العنزي وجانب من احلضور جانب من االجتماع 
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