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 ..و٣٠ شركة فنلندية استعرضت نشاطاتها في «الغرفة»

الوفود التي ترغب في املشاركة 
في هذه املشاريع.

  وأضاف ان دور الغرفة هو 
التقريب بني الشركات األجنبية 
الكويتيني،  ورجال األعمـــال 
الوفـــود األجنبية  وتعريف 
التجارية  بالنظـــم والقوانني 
الكويتيـــة وأهميـــة الكويت 

التجارية فـــي املنطقة بحكم 
موقعها اجلغرافي.

  ولفت الصقر الى ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين 
مازال ضعيفا، مؤكدا ان هناك 
فرصا لزيـــادة حجم التبادل 
بينهما خـــالل املرحلة املقبلة 

في العديد من املجاالت. 

٢٠٠٩. من جانبه، قال عضو 
مجلـــس إدارة غرفة التجارة 
والصناعة خالـــد الصقر ان 
العالم مهتـــم بخطة التنمية 
الكويتية والتي تتراوح قيمتها 
بني ٣٠ و٣٥ مليار دينار، الفتا 
الى ان الغرفة تستقبل خالل 
الفتـــرة احلاليـــة العديد من 

الرغم من األزمة املالية.

  اهتمام عالمي بالخطة

  وأوضح الوفـــد ان الفترة 
من يناير وحتى سبتمبر ٢٠١٠ 
شهدت انخفاض قيمة املبادالت 
التجارية بني البلدين بنسبة 
٢٢٪ مقارنة بالفترة نفسها في 

 شريف حمدي
التجارة    استقبلت غرفة 
والصناعة امس وزير التجارة 
الفنلندي د.بافو  والصناعة 
فايرنن عقب لقائه مع نظيره 
التجـــارة والصناعة  وزير 
الكويتي احمد الهارون، وكان 
برفقة الوزير الفنلندي ممثلو 
٣٠ شـــركة فنلنديـــة تعمل 
في مجـــاالت مختــلفة منها 
التعليم والصحة واالستثمار 
والنقل والعقـــارات وغيرها 
مـــن األنشـــطة، حيــــــث 
استعرضوا فرص التعـــاون 
البلدين  الشـــركات في  بني 
وإمكانيـــة تنفيذ مشـــاريع 
مشتركة خالل خطة التنمية 
التي تقوم الكويت بتنفيذها 

حاليا.
الفنلندي ان  الوفد    وذكر 
حجم الصـــادرات الفنلندية 
الى الكويـــت بلغ في ٢٠٠٩ 
نحو ٢٤٫٧ مليون يورو، فيما 
بلغت وارداتها في ذات الفترة 
نحو ١٠٠ ألف يورو، وان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين 
شـــهد منوا ملحوظا خالل 
السنوات الـ ٣ األخيرة على 

 غسان مملوك 

 عبدالعزيز البالول يهنئ أحد الفائزين عماد املنيع

 الوزير أحمد الهارون مترئسا اجلانب الكويتي خالل اللقاء 

 جائزة العام وأفضل صفقة صكوك وأفضل صفقة في تركيا لعام ٢٠١٠

 المنيع: اعتراف دولي بقدرات «بيت السيولة» على االبتكار في التمويل اإلسالمي

 «إسالميك فاينانس نيوز» تمنح «بيت السيولة»
  ٣ جوائز عالمية إلصدارها صكوكاً لصالح «بيتك تركيا» 

إعادة  القائــــم علــــى  الســــابق 
االقتــــراض لســــداد مديونيات 
قائمة يلقى ذات القبول حاليا. 
ان التركيز األساسي حاليا على 
التعامــــل مع املؤسســــات ذات 
املالءة املالية العالية التي متتلك 
تدفقات نقدية كافية ومستقرة 
بدون احلاجة الى اللجوء لسوق 
االئتمان لتعيد سداد ديونها، لذلك 
نحن نستهدف هذه النوعية من 

املؤسسات املليئة».
  وكان «بيتك تركيا»، الوحدة 
التركية اململوكة لـ «بيتك»، قد 
أعلن في أغســــطس املاضي عن 
طرح صكوك إسالمية بقيمة ١٠٠ 
مليون دوالر ملدة ثالث سنوات 
لتمويــــل توســــعاته وأعماله 
التشغيلية، نظمتها شركة بيت 
إدارة الســــيولة بالتعــــاون مع 
«سيتي بنك» وشاركت فيها ١٩ 
مؤسسة مالية وبنك من منطقة 
الشرق األوسط واخلليج وأوروبا 

وآسيا. 

هذا الصدد على أن طموحات 
«بيتك» من خالل شركة بيت 
السيولة وبالتضافر مع جهود 
وطاقــــات وحداتــــه األخــــرى 
التابعة، مازال ميتلك طموحات 
كبيرة لتقدمي املزيد لهذا القطاع 

احليوي.
  وأشــــار الى أنه فــــي الوقت 
الذي مازال يحمل سوق الصكوك 
آفاقا واســــعة للنمو ومزيدا من 
التطلعات، التزال التحديات التي 
حتيط بهذا السوق كبيرة أيضا، 
ســــواء جلهة عمليــــات الهياكل 
املســــتخدمة املطابقة للشريعة 
اإلسالمية أو جلهة تقبل السوق، 
لكننا على ثقة بأن تضافر اجلهود 
بني جميع اجلهات املعنية بهذا 
السوق ستساعد في االستفادة 
من الفرص املتاحة والتغلب على 

التحديات القائمة.
  وأشــــار املنيــــع: «لقد تغير 
أسلوب السوق في التعامل مع 
اإلصدارات، ولم يعد األســــلوب 

من املؤسسات املالية املعروفة 
في العديد من األسواق العاملية 
بهذا اخلصوص نستهدف من 
خاللها ترتيب إصدارات جديدة 
لصالح هذه املؤسسات، في ذات 
الوقت هناك مؤسسات أخرى 
طلبت االستعانة بخبراتنا في 
هذا اخلصوص ونحن بصدد 
االختيار من بينها»، مؤكدا في 

التي استغرقت  العمليات  وهي 
العام تكللت  نحو عام ونصف 
بنجاح كبيــــر انعكس في تقبل 
السوق له بعد أن متت تغطية 
مبلغ اإلصدار مبــــرة ونصف، 
متجاوزيــــن بفضــــل خبرتنــــا 
وحرفيتنــــا ظروف األســــواق 
الصعبة التــــي تزامنت مع هذا 
الطرح، كما يعد التكرمي اعترافا 
دوليا بخبرتنا في قطاع التمويل 

اإلسالمي.
  وأضــــاف املنيع في تصريح 
صحافي قائال: «متيزت الصفقة 
باالبتــــكار فــــي هيكلتها حيث 
تعتبر أول صفقــــة متويل من 
خــــالل الصكــــوك في الســــوق 
التركي ألحــــد البنوك التركية، 
كما جنحــــت الصفقة في الربط 

بني عدة أسواق».
  وأوضح: «نسعى جاهدين 
حاليا لالســــتفادة من النجاح 
الذي حققه هذا اإلصدار، حيث 
جنري اتصاالت مع مجموعة 

 منحــــت مجلة «إســــالميك 
الدوليــــة  فاينانــــس نيــــوز» 
املتخصصة في أنشطة التمويل 
اإلســــالمي عامليا، عملية طرح 
شركة بيت السيولة التابعة لبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) إصدار 
صكوك مببلغ ١٠٠ مليون دوالر 
لصالح «بيتك تركيا» ثالث جوائز 
متميزة ضمن جوائزها السنوية 
العاملية للعام ٢٠١٠، وهي جائزة 
صفقة العام وجائزة أفضل صفقة 
صكوك في العالم وجائزة أفضل 
صفقة في تركيا وذلك للعام ٢٠١٠. 
تقديرا للشركة في ادارة وترتيب 
هذه العملية التي تعد األولى من 
نوعها على مستوى قطاع البنوك 

في تركيا.
  وقال نائــــب رئيس مجلس 
املنتدب لشركة  اإلدارة العضو 
بيت السيولة عماد يوسف املنيع، 
أن هــــذا التكرمي يأتــــي تقديرا 
للجهود التي بذلت في الترتيب 
لهذا اإلصدار وهيكلته وتسويقه 

 خالل اجتماعهما لتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين

 الهارون بحث مع نظيره الفنلندي إزالة التحديات المعوقة 
لالتفاقية االقتصادية بين دول الخليج واالتحاد األوروبي

 أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تسليم 
جوائز الفائزين في مسابقة «GiveKuwait» أجهزة 
اي باد، وذلك ضمن أكبر مســـابقة إلكترونية في 

الكويت احتفاال بالذكرى الـ ٥٠ الستقاللها.
  وأكدت الشـــركة في بيان صحافي مواصلتها 
االحتفال بالعيد الوطني الـ ٥٠ للبالد، مشـــيرة 
الى انها جوائز للرابحني في املسابقة مبعدل كل 
أسبوع وهي عبارة عن أجهزة iPads لكل فائز من 
كل مجموعة، عالوة على جوائز أخرى حسب كل 
مجموعة كالتالي: بالنســـبة للتسجيل الصوتي: 
تســـجيل ڤيديو كليب ألغنية من أحلان عبداهللا 
القعود باإلضافة إلى رحلة مجانية لشـــخصني 
حلضور حفل موسيقي عاملي، اما جوائز التصوير 
الفوتوغرافي فتشمل: كاميرا ديجيتال DSLR ورحلة 
مجانية لشخصني لوجهة عاملية، وتشمل جوائز 
التســـجيل املرئي: رحلة مجانيـــة إلى هوليوود 
واملشـــاركة في عمل سينمائي مع إحدى شركات 

اإلنتاج العاملية.

  وقد فاز في االســـبوع الثالث كل من ســـعود 
الصالح عن أفضل مقطـــع ڤيديو، ومها العنزي 
عن أفضل تسجيل صوتي، وكانت جائزة أفضل 

صورة من نصيب العميل محمد السلطان.
  وفي تصريح له حول هذه املسابقة أكد مدير 
العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول بالقول: «ان حتضيرات الوطنية للذكرى 
الـ ٥٠ الستقالل الكويت متلؤها احلماسة واالبتكار 
ومازالت مسابقة GiveKuwait تالقي صدى طيبا 
بني عموم الشعب الكويتي وكل من يحب أن يعبر 

عن حبه للكويت».
  وأضاف: «يزور املوقع يوميا آالف املشتركني 
حيث اننا نقوم بعمليـــة املتابعة ورصد عملية 
التصويت، إن حماسة املشـــتركني وشغفهم في 
املشـــاركة والتعبير ال توصف، كما نسعى دوما 
لتشجيع جميع عمالئنا على املشاركة والتعبير 
عن حبهم للكويت بصـــورة أو بڤيديو أو حتى 

بتسجيل صوتي». 

 عاطف رمضان
  أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ضرورة تعزيز 
العالقات االقتصادية والتجارية بني الكويت وفنلندا وازالة 
املعوقــــات التي تقف امام االتفاقية االقتصادية بني مجلس 

التعاون اخلليجي واالحتاد االوروبي.
  واضاف الهارون في تصريح صحافي امس عقب اجتماعه 
بوزير التجارة والتطوير بجمهورية فنلندا د.بافو فيرنن 
انه بحث مع نظيره الفنلندي تعزيز العالقات االقتصادية 
بني البلدين ودعوة الشــــركات الفنلندية النشاء شراكات 
جتارية مع نظيرتها الكويتية لتحسني وتطوير العالقات 

االقتصادية.
  وأوضح الهارون ان االجتماع شهد ايضا دعوة للشركات 
الفنلندية لتأســــيس ارضية عمل في الكويت واملشــــاركة 
في مشــــاريع خطة التنمية خاصة ان هذه الشركات متتلك 
اخلبرة واملعرفة التكنولوجية املتطورة وتستطيع املنافسة 
بقوة داخل الســــوق الكويتي فضال عن امكانية اســــتفادة 
هذه الشركات من املوقع اجلغرافي للكويت والدخول على 

االسواق املجاورة في العراق وايران.
  وعن استعدادات «التجارة» لتنفيذ املكرمة االميرية، اكد 
الهارون قدرة الوزارة على تنفيذ اجلزء الثاني من املكرمة 
اخلاص بتقدمي املواد التموينية للمواطنني، مشيرا الى توافر 

كل املواد واملخزون الكامل.
  ولفت الى ان الوزارة تراقب االسواق منعا ألي ارتفاعات 

غير مبررة في االسعار استغالال لهذه املكرمة االميرية.
  من جانبه، افاد وزير التجارة الفنلندي د.بافو فايرنن 
بأن االجتماع مع الوزير الهارون شهد تطابقا في اآلراء حول 
التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
بني البلدين الصديقــــني، خاصة ان حجم التبادل التجاري 

ضئيل جدا وال ميكن ذكره.
  وقــــال ان زيارته الى الكويت هي الثانية بعد زيارة قام 
بها في منتصف ثمانينيات القرن املاضي التقى فيها صاحب 
السمو االمير الذي كان يشغل منصب وزير اخلارجية حينها، 
وتلتها زيارات متبادلة بني اجلانبني كان آخرها زيارة لرئيس 

الوزراء الفنلندي منذ سنوات قليلة ماضية.

  ودعا فايرنن رجال االعمال الكويتيني الى إنشاء شراكات 
اقتصادية مع اعضاء الوفد الذي جاء معه ويضم اكثر من 
٣٠ شركة متوســــطة وكبيرة احلجم بهدف تعزيز التبادل 
التجاري وتوطيد العالقات الثنائية بني البلدين، مشــــيرا 
الى ان فرص تعميق هذا التعاون كبيرة وضخمة في جميع 
املجاالت. وذكر ان العالقات السياسية بني البلدين متميزة 
ويجب ان تصل العالقات االقتصادية الى املســــتوى ذاته، 
خاصة ان فنلندا تتمتع مبوقع جغرافي قريب من روســــيا 
واالحتاد االوروبي مما يفتح املجال امام االستثمارات ورجال 

االعمال الكويتيني.
  وبــــني ان آثار االزمة املالية العاملية على اقتصاد فنلندا 
كان كبيرا جدا، حيــــث ادى الى انكماش اقتصادي بلغ ٨٪ 
عام ٢٠٠٩ وذلك بســــبب اعتماد النــــاجت القومي في فنلندا 
على التجارة اخلارجية التي تأثرت بســــبب االنكماش في 

االقتصاد العاملي.
  وقال ان زيارته احلالية شــــملت السعودية واالمارات 

والكويت بهدف تعزيز العالقات االقتصادية معها. 

 ضمن أكبر مسابقة إلكترونية في الكويت احتفاًال بالذكرى الـ ٥٠ الستقاللها

 «الوطنية لالتصاالت» تعلن الفائزين
«GiveKuwait» في األسبوع الثالث بمسابقة  

 بعد احتراق بعض مخازنها في الصليبية

 برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وينطلق في ١٤ فبراير المقبل

 «أبيات» تطمئن عمالءها بحفظ جميع حقوقهم
  وتقدم عرضًا خاصًا بمناسبة أعياد الكويت

ٍ بالتيني  «التقدم التكنولـوجي» راع
  للمؤتمر الثالث للصيدلة

تطوير اخلدمــــات الطبية، مبينا 
أن الشركة ستطرح في املعرض 
مجموعــــة من املنتجــــات لبعض 
الشركات والوكاالت احلصرية لها 
بالكويت حيث تشارك معها شركة 
(Pharmalife Research) وهي شركة 
ايطالية وتعتبر من اكبر شركات 
تصنيــــع االدويــــة وتعتمد على 
«العالج باألعشاب احلديثة» ولها 
منتجات عديدة خاصة باألطفال 
حديثي الوالدة حتى عمر ١٢ سنة، 
إضافة إلى اهتمامها بعالجات تهتم 
باملرأة في مراحل احلمل، الوالدة 
والرضاعة وصوال إلى سن اليأس، 
مضيفا أنها ســــتعرض منتجات 
Ursapharm األملانية الصنع وتعتبر 
من الشــــركات السباقة في مجال 
تصنيــــع قطرات العــــني واألنف 
 Comod وتتميــــز املنتجات بنظام
System احادي اجلرعة واخلالي 
مــــن اي مــــواد كيميائية حافظة، 
كما ستطرح جهاز Cefaly بلجيكي 
الصنــــع واخلاص بعالج الصداع 
النصفي، حيث انه يعتبر ثورة في 
عالم التكنولوجيا احلديثة واألول 
من نوعه لعالج الصداع دون تناول 
املسكنات. وأكد مملوك أهمية إقامة 
مثل هذه املعارض لتطوير القطاع 
الصحي فــــي الدولة، الفتا إلى أن 
التقدم التكنولوجي من الشركات 
الرعاية  السباقة لالرتقاء بقطاع 
الصحية واملســــاهمة في تطوير 
اخلدمات الطبية لتلبية احتياجات 
وزارة الصحة التي تشجع القطاع 
اخلاص على االرتقاء مبســــتوى 

اخلدمات الصحية في الكويت. 

 أعلنت شركة التقدم التكنولوجي 
«ATC» للمســــتلزمات واملعــــدات 
الطبيــــة أنها ستشــــارك برعاية 
بالتينية في «مؤمتر الكويت الدولي 
الثالث للصيدلــــة» حتت عنوان 
«الســــالمة الدوائيــــة» الذي يقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصــــر احملمد، 
وتنظمــــه كلية الصيدلة ـ جامعة 
الكويت بالتعاون مع إدارة اخلدمات 
الصيدالنية وإدارة املســــتودعات 
الطبية في وزارة الصحة في الفترة 
بني ١٤ و١٦ فبراير املقبل وبحضور 
قيادات وزارة الصحة ونخبة من 
اخلبــــراء واملتخصصني من كافة 
أنحاء العالم ومشاركة العديد من 
اجلهات الطبية والشركات احمللية 

والعاملية املهتمة بهذا املجال. 
  وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
التقدم التكنولوجي غسان مملوك 
أن مشاركة الشركة في املؤمتر تأتي 
تأكيدا على اهتمامها بتطوير ودعم 
القطاع الصحي في دولة الكويت 
واســــتمرارها في تقدمي األفضل 
جلميع املستشفيات في القطاعني 

اخلاص واحلكومي.
  وأشــــار مملوك فــــي تصريح 
صحافي الى أن «التقدم التكنولوجي» 
تعتبر إحدى اهم واكبر الشركات 
الطبية في الكويت حيث انها رائدة 
في مجال املعــــدات الطبية فضال 
عن كونها الوكيل احلصري لعدة 
شركات أدوية تعتبر الرائدة عامليا 
من حيث اجلودة والفاعلية، مبينا 
أن نشــــاطها يتمثل في استيراد 
وتوريد وصيانة كل من املنتجات 

الطبيــــة واألســــنان واملختبرات 
التشخيصية والصيدلة والتعقيم 
والزراعة والبيطرة، باإلضافة إلى 
املعدات الصحية واللياقة البدنية 
واملطابخ التجارية. ولفت الى أن 
الشركة منذ تأسيسها في عام ١٩٨١ 
قامــــت والزالت تقــــوم بالتجهيز 
الكامل للمستشــــفيات باملعدات 
الطبية اضافة الى قســــم األدوية 
والبيطــــرة والذي حقق جناحات 
عديدة، مؤكدا ان الشركة تعتبر اول 
شركة حاصلة على شهادة اجلودة 
العاملية ISO ٢٠٠٩، ومت ادراجها في 
سوق الكويت لالوراق املالية عام 
٢٠٠٧. وبني أن املعرض املصاحب 
للمؤمتر يعد فرصة للشركة لعرض 
أحدث التجهيزات واملســــتلزمات 
الطبية التي تقدمها الشركة، وأيضا 
فرصــــة للتعرف علــــى منتجات 
الشركات األخرى مما يخلق مناخا 
تنافسيا بني الشركات الستعراض 
أهم اجنازاتها التي يوفرونها في 

 أكد مدير اول ادارة التسويق في «ابيات» فيصل 
خاجة أن الشركة ملتزمة بحفظ حقوق العمالء الذين 
قاموا بالشراء من قسمي االثاث واالطقم الصحية ولم 
يتسلموا مشترياتهم بسبب احلريق الضخم الذي 
شب في مخازن شركة «اجيليتي» والذي حتتفظ 
فيه ابيات بجزء من مخزونها، مشيرا الى ان ابيات 
واحدة من عشرات الشركات املتعاقدة مع «اجيليتي» 
فيما يتعلـــق بالتخزين، مشـــيرا الى عدم تضرر 
مخزون االقســـام االخرى املختلفة البيات (البالط 
واالرضيات، االبـــواب والنوافذ، املطابخ، االصباغ 
واملواد اخلصوصية، الكهربائيات، العدد واالدوات، 
التمديدات). واكد خاجة في تصريح صحافي حرص 
«ابيات» على العالقة املميزة التي جتمعها بعمالئها، 
والقائمة على فهم وتلبية احتياجات العمالء، مبا 
يضمن رضاهم، وهي عالقة قائمة على املصداقية 
والثقة املتبادلة، مشيدا بالتفاعل االيجابي الكبير من 

قبل عمالئها والتفهم العميق حلادثة احلريق التي 
حصلـــت بقضاء اهللا عز وجل وقدر منه، بصفتها 
حادثة عارضة ميكـــن ان حتصل في اي مكان من 
العالم مهما بلغت درجة احليطة واحلذر، كما انها 
ال ميكـــن ان تؤثر بحال من االحوال في اســـتمرار 
النشـــاط الطموح لشركة ابيات. كما كشف خاجة 
عن عرض خاص تقدمه ابيات مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية اخلاصة لهذا العام ومنها اليوبيل الذهبي 
للعيد الوطني والعيد العشـــرون للتحرير حيث 
تقدم الشركة قسائم شراء مجانية بقيمة ٣٠٪ من 
قيمة املشتريات من قسم االثاث في اي من اقسامه 
اجلزئيـــة املتنوعة ما بني غـــرف اجللوس وغرف 
الطعام وغرف النوم واخلزائن والستائر والسجاد 
وورق اجلدران واالضاءة واللوحات واالكسسوارات 
املتنوعة، الفتا الـــى ان هذا العرض ينتهي بنهاية 

فبراير ٢٠١١. 
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