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من اليمني إلى اليسار وليد القالف وراشد عبداهلل وأحمد الصرعاوي وعلي إسماعيل وأحمد جالل 

اخبار الشركات

مجالس أجيليتي ومنازل وصكوك
ومزايا واالفكو وبتروجلف تجتمع غداً

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية 
عن اجتماع مجالس ادارات كال من: 
شركات أجيليتي ومنازل وصكوك 
ومزايا واألفك���و وبتروجلف يوم 

الثالثاء املقبل واملوافق 10 نوفمبر، 
وذلك من اجل مناقشة البيانات املالية 
الثالث  املرحلية لكل منه���ا للربع 

املنتهي في 30 سبتمبر.

سارة أكبر.. »قائدة الطاقة«
الرئيس  حصلت 
التنفي����ذي ونائ����ب 
إدارة  رئيس مجلس 
شركة كويت إنرجي، 
أكبر، على  م.س����ارة 
جائزة »قائدة في قطاع 
الطاقة« لهذا العام من 
جائزة ومنتدى »دور 
امل����رأة ف����ي القيادة« 
التي عق����دت في دبي 
األس����بوع املاض����ي 
حي����ث مت تقديره����ا 

لكونها القيادي����ة األولى والوحيدة 
من النساء في قطاع الطاقة في الشرق 

األوسط.
أصبحت س����ارة أكب����ر الرئيس 
التنفي����ذي ونائ����ب رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة كويت إنرجي، إحدى 
الش����ركات األس����رع منوا في قطاع 
استكشاف وإنتاج النفط في الشرق 
األوس����ط وش����مال أفريقيا في عام 
2005، وتتواجد عمليات الشركة في 
تسعة دول منها مصر واليمن وعمان 
وإندونيسيا وكامبوديا وباكستان 
والتفيا وأوكرانيا وروسيا، وتعتبر 
م.سارة أكبر هي اليوم أول امراة حتتل 
منصبا قياديا ضمن شركات الطاقة 

اخلاصة في الشرق االوسط.
ولإلشارة فان م.سارة أكبر عملت 
ألكثر م����ن 25 عاما في قطاع النفط 

والغ����از حيث بدأت 
مسيرتها في الشركة 
الكويتي����ة للنف����ط، 
إلى  انتقلت  ومن ثم 
الكويتية  الش����ركة 
ت  فا ستكش����ا لال
البترولية اخلارجية 
)كوفبي����ك(، وخالل 
عملها عل����ى كبرى 
مشاريع االستكشاف 
واإلنتاج، كانت أول 
امرأة في مس����توى 
قيادي لفريق م����ن احملترفني خالل 
عمليات إخماد نيران حقول النفط بعد 
الغزو العراقي الغاشم على الكويت، 
سارة أكبر حاصلة على بكالوريوس 
في العلوم وقد تخصصت في الهندسة 

الكيماوية في جامعة الكويت. 
وقالت سارة أكبر: »املرأة تلعب 
دورا هام����ا في املؤسس����ة ولكنها 
تواجه عقبات عند وصولها املناصب 
القيادية«، وما يتم غض النظر عنه 
هو ق����درة املرأة عل����ى التوازن بني 
حياتها الشخصية واملهنية والعمل 
في آن واحد عل����ى تطوير قدراتها 
دومعارفها املهنية الس����تحقاق هذه 
املناصب وتابعت: »لذلك إننا في كويت 
إنرجي نؤمن ب����أن جناحنا متعلق 
بالفرص التي تقدمها لها »دور املرأة 

في القيادة«.

م.سارة أكبر

أعلن���ت ش���ركة »كواليتي 
انتهاءه���ا بالكامل من  ن���ت« 
إعداد وجتهيز شبكة االتصاالت 
املعلوماتي���ة اخلاصة مبركز 
التسوق األحدث على مستوى 
 B.O.T �الكويت )مول 360(، ال
الذي يعطي احلق الى ش���ركة 
»كواليتي نت« بإجناز وإدارة 
وحتويل املشروع ملدة 10 سنوات 
مع شركة التمدين ملراكز التسوق 
احدى شركات مجموعة التمدين 
املالكة للمشروع، حيث قامت 
ش���ركة »كواليتي نت« خالل 
الفترة املاضية بإنش���اء بنية 
حتتي���ة متكاملة م���ن كوابل 
األلياف الضوئية والنحاسية 
الش���بكة  )CAT6(، ومكونات 
احمللية LAN، من أجهزة طرفية 
ومركزية باإلضافة إلى تركيب 
وتشغيل بدالة رقمية متطورة 
وربط مركز مول 360 بالشبكة 
الهاتفية بوزارة املواصالت من 
خالل كوابل األلياف الضوئية 
والتي تعتبر من أحدث تقنيات 
وسائل االتصال على مستوى 

العالم. 
ومن خالل هذه البنية التحتية 
يت���م تقدمي خدم���ات متنوعة 
الكائن��ة  للمحالت والشركات 
في املول كخدمة االنترنت ونقل 
البيان���ات وخدم���ات متطورة 

ان اتفاقنا م���ع »كواليتي نت« 
لبناء وتشغيل وإدارة خدمات 
 )B.O.T( �ال االتصاالت بنظام 
أثمر تق���دمي خدم���ات مميزة 
للمستأجرين، وأصبح تركيزنا 
اليوم في شركة التمدين ملراكز 
التسوق ينصب على ما نتميز 
به وهو إدارة مراكز التس���وق 
بحرفية وابتكار السيما أنه مت 
ابتكار من���وذج عمل جديد بني 
الشركتني والذي يعتبر األول 

للهاتف وتوصي��ل الش���بكات 
املعلوماتي�����ة باإلضاف���ة إلى 
تركي��ب وإدارة نظام متكامل 
 CCTV م���ن كامي���رات املراقبة
وأنظمة الدخول للمركز واحملالت 
 .ACCESS CONTROL واملكاتب
ومبناسبة تسليم املشروع 
واالنته���اء منه، ص���رح نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة التمدين ملراكز 
التسوق أحمد الصرعاوي قائال: 

من نوعه على مستوى مراكز 
التسوق في الكويت ليتوافق مع 
متطلبات صناعة عقارات البيع 
بالتجزئ���ة وخدمة رواد املول، 
كذلك مت حتويل وإدارة وتشغيل 
خدمات االتصاالت ملشروع مدينة 
الفحيحيل ال���ذي يضم مجمع 
الك���وت – واجه���ة الفحيحيل 
البحرية ومجمع وأبراج املنشر 
وفندق املنش���ر روتانا لشركة 

»كواليتي نت«.

فيما اثن���ى العضو املنتدب 
لش���ركة »كواليتي نت« راشد 
عبداهلل، على ما صرح به احمد 
الصرعاوي، وأضاف أن شركة 
كواليتي نت تفتخر حقا بهذه 
اإلجناز مع شركة التمدين ملراكز 
التسوق والتي تعتبر األولى من 
نوعها م���ن حيث طريقة إدارة 
املشروع، واألجواء واملساعي 
االيجابية التي سادت خالل فترة 
الفريق  تنفيذ املشروع وروح 
الواحد وم���ا مر به من ظروف 
تتميز باالصرار والتحدي حتى 
خرج املشروع بالشكل الذي هو 
علي���ه اآلن، وينصب تركيزنا 
اآلن على املرحلة املقبلة إلدارة 
الفني  الدعم  املشروع وتوفير 
للمستأجرين وسرعة االستجابة 
ملتطلباتهم، حيث خصصنا مركزا 
متكامال للدعم الفني في املوقع 
نفس���ه لضمان سرعة وجودة 
الدع��م الفني، متمنني أن نكون 
عند حسن ظن شركة التمدين 
ملراكز التسوق واملستأجرين من 
محالت وشركات جتارية في مول 

360 ومدينة الفحيحيل.
ان���ه ال يفوتن��ي  وأضاف: 
املجال أن اشكر شركاءنا الرواد 
عامليا مبجال تق���دمي احللول 
املتكاملة لالتصاالت كش���ركة 

الكاتل لوسنت وكليبسال. 

.. وجانب من اجتماع الطرفنيد.رمضان الشراح مكرما وفد مؤسسة ضمان األستثمار

»الشركات االستثمارية« يبحث التعاون لدعم 
المستثمر العربي مع »ضمان االستثمار«

اجتمع احتاد الشركات االس���تثمارية مع وفد من 
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 
ضم كال من: مساعد مدير إدارة العمليات وتطوير األعمال 
محمد فتحي الشطي ورئيس وحدة التسويق سليم 
اللحياني، وضابط عمليات م.فيصل هادي السدحان، 
فيما حضر من االحتاد الش���ركات االستثمارية األمني 

العام د.رمضان الش���راح ومدي���ر مكتب الدعم الفني 
ف���دوى درويش، وقد مت بحث مج���االت التعاون بني 
املؤسسة واالحتاد وفقا لطبيعة عمل املؤسسة، والتي 
تتمثل في: حماية املستثمر العربي الذي يستثمر في 
دول���ة عربية أخرى من املخاطر السياس���ية، وخطر 
عدم حتويل أمواله، وأي عوائق متس األصول املادية، 

وكذلك اإلخالل بالعقد.
كما مت التط���رق لقيام املؤسس���ة مؤخرا بضمان 
املستثمر األجنبي والذي يستثمر في الدول العربية، 
ومدى استفادة أعضاء االحتاد من مزايا الضمان املقدمة 
من املؤسس���ة في حال استثمارها في الدول العربية 

املختلفة.

كريس غابرييل د.سعد البراك

»زين« تستحوذ على ثالثة مراكز في قائمة
األكثر تأثيرًا ونفوذًا في قطاع االتصاالت العالمي

منح���ت مجل���ة »غلوب���ل 
الرئيس  تيليكومز بيزنس«، 
التنفيذي ملجموعة زين د.سعد 
البراك املركز ال�20 عامليا ضمن 
التنفيذيني  الرؤس���اء  قائم���ة 
األكثر تأثيرا ونفوذا في مجال 
االتصاالت على مستوى العالم، 
وه���ي القائمة التي ضمت 100 
شخصية بارزة في هذا القطاع 

للعام 2009. 
وذك���رت »زين« ف���ي بيان 
صحاف���ي أن املجلة قد صنفت 
ضمن القائم���ة ذاتها الرئيس 
التنفيذي ملجموع���ة زين في 
أفريقيا كريس غابرييل ورئيس 
تطوي���ر األعمال في املجموعة 
صالح الف���وزان، في املركزين 

46 و95 على التوالي. 
وأف���ادت بأن وج���ود هذه 
األس���ماء الثالثة ف���ي القائمة 
السنوية للمجلة البريطانية قد 
أعطى مؤشرا على نفوذ »زين« 
املتزايد ف���ي قطاع االتصاالت 
الدولية، وكدليل إضافي على 
س���عيها في بل���وغ هدفها بأن 
تصبح واحدة من بني أكبر 10 
شركات اتصاالت متنقلة على 

مستوى العالم.
 وأوضح���ت املجموعة أنه 
ق���د مت إدراج د. الب���راك على 
القائمة إلى جانب بعض األسماء 
املرموقة الرائدة في هذا املجال، 
وقد تقدم على شخصيات كبيرة 
مؤثرة في هذه الصناعة التي 
باتت متثل عص���ب االقتصاد 

العاملي.
وأشارت إلى أن املجلة وصفت 

التجارية الرائجة على مستوى 
العال���م بني أفض���ل العالمات 

التجارية وفق وصف املجلة.
 وعل���ى جان���ب اخلدمات 
املميزة التي أسهمت في حتسني 
أس���اليب املعيشة للدول التي 
تعمل فيها »زين« حتدثت املجلة 
الواحدة«  عن خدمة »الشبكة 
العابرة للح���دود اجلغرافية، 
التي تعكس التزام »زين« في 
الدولية،  التعريفات  تخفيض 
وهي اخلدمة التي قدمت للعالم 
منوذجا ممتازا على أهمية دور 
قط���اع االتصاالت في التقارب 

بني الشعوب.
الب���راك بقوله: »إن  وعلق 
مسيرتنا نحو إحراز تقدم باهر 
في مجال االتصاالت لم تنته بعد، 
ونعتبر ه���ذه اجلائزة مبنزلة 
حجر زاوية وحافز يدفع بنا إلى 

حتقيق إجنازات أكبر«.

البراك بأنه »مثي���ر لإللهام«، 
وبأنه »شخصية شامخة وفذة... 
ساهمت في توسيع آفاق االبتكار 
ودفع صناعة االتصاالت نحو 

األمام«.
وذك���رت أن املجلة أعطت 
مساحة كبيرة على صفحاتها 
وحتدثت عن البراك وعن رحلته 
في مجموعة زين وذكرت »انه 
بدأ رحلته مع »زين« التي كان 
مقرها سابقا في الكويت، وقادها 
نحو التوسع في منطقة الشرق 
األوس���ط ثم إلى قارة أفريقيا 
عندما اس���تحوذت املجموعة 
العاملة في  على شركة سلتل 

أفريقيا«.
وتطرقت املجلة في سردها 
املعلومات إلى العالمة التجارية 
»زين« التي جمعت كل شركات 
املجموع���ة حتت اس���م واحد، 
ليجعل من عالمة »زين« العالمة 

هذا وقد مت وصف الرئيس 
التنفي���ذي للمجموع���ة ف���ي 
أفريقيا، كريس غابرييل، »بأنه 
الشخصية البارزة التي قادت 
عمليات »زين« بحماس واندفاع 
في أفريقيا ويقول عنه زمالؤه 
أنه حاسم ويقوده شغفه إلى 
تطوير املجتم���ع، كما يتميز 
بتفاعل���ه وتعاطي���ه املرن مع 
املوظفني من كل املستويات، وقد 
خلق جوا مميزا في العمل يرتكز 
على تأدي���ة كل موظف ملهامه 

بطريقة مسؤولة وفعالة«.
وعلى جانب آخر جاء اختيار 
صالح الفوزان الذي ميثل أحد 
الكوادر الكويتية الش���ابة في 
املجموعة ليضيف إجنازا آخر 
ملجموعة زين، فهو كان املسؤول 
عن عمليات الدمج واالستحواذات 
والتوسعات اجلغرافية باإلضافة 
إلى مهامه في أنش���طة تطوير 

أعمال املجموعة. 
املفعم  الف���وزان  ب���دأ  وقد 
بحيوية ونشاط الشباب أولى 
خطواته في قس���م الهندس���ة 
الشبكية في الشركة، في العام 
1997، ثم انتقل في العام 2002 
إلى تخطيط أعمال املجموعة 
وتطوير إستراتيجيتها، حيث 
تولى إدارة حافظة مالية لتنفيذ 
صفقات االس���تحواذ والدمج 
الدولي���ة بالنيابة عن زين مبا 
في ذلك استحواذ شركة »سلتل« 
بقيم���ة 3.4 ملي���ارات دوالر، 
V-Mobil ف���ي نيجيريا بقيمة 
1.05 مليار دوالر، و»مويبتل« 
في السودان بقيمة 1.33 مليار 
دوالر، و»عراقن���ا« في العراق 
بقيم���ة 1.2 ملي���ار دوالر، كما 
حصل على تراخيص جديدة 
في البحرين والعراق واململكة 

العربية السعودية.

مجلة »غلوبل بيزنس« منحت البراك المركز الـ 20 في قائمتها العالمية

»كواليتي نت« تنجز مشروع خدمات االتصاالت
 ونقل المعلومات في مول 360 

بشراكة مع »التمدين« لمراكز التسوق ولمدة 10 سنوات 

»بوبيان للتأمين التكافلي«
تطلق منتج تأمين المنازل الشامل

اطلق��ت شرك��ة بوبيان للتأمني التكافلي أحدث 
منتجاتها التأمينية ضد األخطار التي يتعرض لها 
البناء واحملتويات واملمتلكات الشخصية، سواء 
كان املش����ترك مالكا او مستأجرا للعقار، حي��ث 
توف��ر له الش����ركة التغطية التأمينية لشخصه 

وممتلكاته في حالة حدوث اخلطر.
وقد صرح املدير العام للشركة عبدالرؤوف 
أبورجيلة بأنه شديد احلرص على ان تقدم الشركة 
افضل املنتجات التأمينية املميزة والتي تخدم جميع 
شرائح املجتمع من خالل مشاركتها في معرض 
العقار الذي يرعاه بنك بوبيان في ارض املعارض 

عبدالرؤوف أبورجيلةاعتبارا من اليوم وحت ى 13 اجلاري.

»الديرة القابضة« تجتمع لمناقشة 
بيانات الربع الثالث بأرباح متوقعة

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن قيام مجلس إدارة شركة الديرة 
القابضة بعقد اجتماع مجلس اإلدارة 
األس����بوع اجلاري ملناقشة البيانات 

املالية عن الربع الثالث.
ولفتت املصادر الى أنه من املتوقع 
حتقيق الش����ركة أرباحًا، األمر الذي 
س����يمكنها من إطفاء خسائرها التي 
أعلنت عنها في النصف االول، الفتة الى 

انها استطاع��ت تقوي�ة مركزه��ا املالي 
من خ��الل تنفيذ االندماج مع »الدولية 
للمش����روعات« وهو ما يعني زيادة 
قدرتها الرأس����مالية والتشغيلية في 
تنفيذ االستثمارات املطلوب حتقيقها 
خالل الفترة املقبلة. وكانت الشركة 
قد أعلنت خس����ائر صافية للنصف 
األول بلغت 6.92 ماليني دينار، مقارنة 
بخس����ائر 13.15 مليون دينار لنفس 

الفترة من عام 2008.

»كاسكو« تعتمد التشغيل التجاري 
لمحطة غسيل الشركة

أحمد يوسف
جمعي���ة  ف���ي 
عمومية غير عادية 
عقدت أعمالها أمس 
بحضور ممثل وزارة 
والصناعة  التجارة 
بالش���ركة الكويتية 
الطيران  خلدم���ات 
التابعة  )كاس���كو( 
ملؤسس���ة اخلطوط 
الكويتية،  اجلوي���ة 
مت���ت إضاف���ة بند 

تشغيل مغسلة الشركة في جدول 
األعمال، وذلك من اجل استغاللها 

استثماريا.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء«، 
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد الفالح، ان املؤسسة 
تعتم���د االس���تغالل األمث���ل لكل 
مكوناتها م���ن اجل حتقيق أفضل 

إيرادات ممكنة.
وقال ان العمومية 
العادي���ة قد  غي���ر 
اعتمدت إضافة بند 
ف���ي بنود  خ���اص 
منه���ا  التأس���يس 
تشغيل محطة غسيل 
للمفروشات اخلاصة 
بكراس���ي الطائرات 
املفروشات  وأيضا 
اخلاص���ة ب���أدوات 
الضياف���ة اخلاصة 

بشركة »كاسكو«.
هذا من جانب ومن جانب آخر، 
قال انه ومن خالل خطة الش���ركة 
الرامية الى استغالل جميع إمكانيات 
املؤسس���ة لتحقيق اعلى إيرادات 
ممكنة فقد مت اعتماد توسيع نطاق 
عمل محطة الغسيل لتشمل الدخول 
في مناقص���ات خاص���ة بالقطاع 

الفندقي والقطاع التجاري.

حمد الفالح

صالح الفوزان


