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إعداد: منى الدغيميإعالنات البورصة

اجتماع إدارة »آفاق« األحد المقبل

األنصاري عضوًا بمجلس إدارة »الكوت«

55 مليون دينار خسارة »عارف«

أفاد س����وق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة ش����ركة اياس آفاق 
للخدمات  التربوية )افاق( سيجتمع يوم األحد القادم من أجل مناقشة البيانات 

املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في 31أغسطس 2009. 

قامت شركة الكوت للمشاريع الصناعية بتعيني سمير األنصاري في 
مجلس إدارة الشركة ممثال لش���ركة شعاع كابيتال بدال من اياد دوجي 

وذلك وفق ما ورد في إعالن سوق الكويت لألوراق املالية.

ذكر س���وق الكوي���ت لألوراق 
املالية ان ش���ركة مجموعة عارف 
االستثمارية »عارف«  حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي على 
بياناتها املالي���ة املرحلية للفترة 
املنتهية في 30سبتمبر 2009 حيث 
تكبدت الشركة خسارة حوالي 55 
مليون دينار عن األشهر التسعة 
املنتهية في 30سبتمبر املاضي بواقع 
52 فلسا للسهم الواحد مقارنة بربح 
قيمته 39.62  مليون دينار عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.
فيما بلغت خس���ارة الش���ركة 
في األش���هر الثالث���ة املنتهية في 
30 سبتمبر املاضي 17.07 مليون 
دينار بواقع 16فلسا للسهم الواحد 
مقارنة بأرباح بلغت 12.14 مليون 
دينار عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وبلغ إجمالي موجودات 
الشركة 780.85  مليون دينار فيما 
بلغت إجمال���ي املطلوبات 491.86 

مليون دينار.

د.محمد اجلاسر خالل زيارته الى مقر شركة »ڤيڤا«

د.محمد اجلاسر في لقطة تذكارية مع م.جنيب العوضي

زار مقر الشركة وجال في أقسامها

الجاسر: راضون عن أداء »ڤيڤا« و60% من موظفيها كويتيون
العوضي: استقطاب 500 ألف عميل خالل السنة التشغيلية األولى

له االطالع عن كث���ب على آخر 
املستجدات فيها والتحاور مع كبار 
مسؤوليها. وحول انطباعه عن 

أداء الشركة خالل الفترة السابقة، 
أكد اجلاسر أن األداء كان جيدا.

الش���ركة  إل���ى أن  مش���يرا 

استطاعت في سوق قوي وخالل 
إثب���ات وجودها،  فترة وجيزة 
والوص���ول إلى جميع ش���رائح 

املجتمع ومتكن مسؤولوها من 
تطبيق اخلطة اإلس���تراتيجية 
املوضوعة باحلصول على نصيبها 
من املشاركة في سوق االتصاالت 
الكويتي وذل���ك باخلدمات التي 
قدمتها وبروح التنافسية الشريفة 
التي متيز بها عملها ما أكس���بها 
ثقة العمالء حيث مثلت »ڤيڤا« 
بالنس���بة له���ذا الس���وق قيمة 
مضافة بإطالقها باقات متنوعة 
من اخلدم���ات املميزة، واتباعها 
الس���تراتيجية مدروسة بعناية 
في مجال االس���عار والتكاليف 
في سوق يتسم بأعلى املقاييس 

التنافسية«.
وتاب���ع اجلاس���ر: »قوبلن���ا 
بإيجابية ش���ديدة عند دخولنا 
السوق الكويتي، وفوجئنا بطلبات 
اكتت���اب تزيد عل���ى توقعاتنا. 
وما عزز من تواجدنا كش���ركة 
ذات مسؤولية اجتماعية تضع 
تطوير الكوادر الكويتية على قمة 

أولوياته���ا، أن 60% من موظفي 
VIVA كويتيون. ونحن نؤمن بأن 
هذا سيس���هل إدراجنا في سوق 
املالية، وأنه  ل���ألوراق  الكويت 
س���وف يؤثر إيجابا في قدرتنا 

التنافسية«.
وبدوره ذكر الرئيس التنفيذي 
ل� »ڤيڤ���ا« م.جني���ب العوضي 
أن الش���ركة اس���تطاعت بفضل 
التوجيه���ات الس���ديدة ملجلس 
اإلدارة، وجه���ود العاملني فيها، 

التواجد وبقوة في السوق احمللي، 
خالل السنة التشغيلية األولى. 
كما متكنت من استقطاب ما يزيد 
على 500 ألف عميل، تقوم »ڤيڤا« 
بتقدمي اخلدمات والباقات املتميزة 

واحلصرية لهم.
الزيارة ش���كر  وفي خت���ام 
العوضي محافظ مؤسسة النقد 
السعودي ورئيس مجلس إدارة 
ش���ركة االتصاالت الس���عودية 
د.محمد اجلاس���ر، على اهتمامه 

الكبير بتطوير قطاعات الشركة، 
وتزويدها بأحدث التقنيات.

وبعد ذلك قام اجلاسر، يرافقه 
عضوا مجلس االدارة عبدالقادر 
العجيل وأحمد عبداهلل  ضاحي 
التركي والعوضي وكبار مسؤولي 
»ڤيڤا«، بجولة في أقسام الشركة. 
وقد أثنى اجلاس���ر على حسن 
التنظي���م واإلدارة متمنيا املزيد 
من العطاء والتط���ور والنجاح 

خالل املرحلة املقبلة.

النقد  قام محافظ مؤسس���ة 
املرك���زي  الس���عودي )البن���ك 
السعودي( ورئيس مجلس إدارة 
ش���ركة االتصاالت السعودية، 
د.محمد اجلاسر بزيارة تفقدية 
الكويتية  ملقر شركة االتصاالت 
»ڤيڤا«. وكان في استقباله لدى 
وصول���ه عضوا مجل���س إدارة 
الشركة عبدالقادر ضاحي العجيل 
وأحمد عبداهلل التركي، والرئيس 
التنفيذي م.جني���ب العوضي، 
وكبار مس���ؤولي الشركة. وقد 
عقد اجلاسر اجتماعا ضم عضوي 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
وكبار مسؤولي الشركة قدم خالله 
الرئيس التنفيذي عرضا موجزا 
لوضع الشركة واهم اجنازاتها، 
وقد أبدى اجلاسر ارتياحه لوضع 
الشركة وأثنى على العاملني فيها 
وناقش بعض القضايا مع كبار 
مسؤوليها. اجلاسر وبعد االجتماع 
أكد على أهمية الزيارة ألنها أتاحت 

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
الفائزي���ن في س���حب الدانة 
األس���بوعي حيث ن���ال أحمد 
ثنيان علي املسيليم اجلائزة 
الكبرى وقدرها 10000 دينار، 
بينما فاز كل من: س���الم هالل 
حمود الشمري، ضاري محمد 
جمعة الياس���ني، سعد عوض 
سعد الرشيدي، شريفة مهدي 
العن���زي وهدى تركي  دخيل 
خزعل الشمري بجائزة قدرها 

1000 دينار.
 يتعني عل���ى عمالء البنك 
إيداع مبلغ ق���دره 400 دينار 

فقط لفتح حساب الدانة الذي 
سوف يؤهلهم تلقائيا للدخول 
الس���حوبات األسبوعية،  في 
الش���هرية والسنوية حلساب 
الدانة. وال يقدم حساب الدانة 
في بنك اخلليج للعمالء فرص 
الربح فقط، بل يقدم لهم أيضا 
الوسيلة املثالية لتوفير النقود، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه في احلساب، زادت 

الفرص املتاحة للفوز.
 وبهذه املناسبة أفاد مدير 
عام اخلدمات املصرفية الفردية 
في بنك اخلليج علي شلبي بأننا 

دائما نض���ع رضا العمالء في 
مقدمة أولوياتنا، ونؤمن بأنهم 
يستحقون كل التقدير ويعتبر 
سحب الدانة جزءا من وسائل 
تقدير متعددة نقدمها لعمالئنا 
األوفياء الذين يشكلون جزءا في 

غاية األهمية من البنك.
 هذا والقيمة املضافة حلساب 
الدانة تبدأ بفتح العمالء حساب 
الدانة قبل 5 أيام عمل تسبق 
السحب، مما يخولهم تلقائيا 
لدخول السحب األسبوعي، أو 
بفتح احلساب قبل شهر لدخول 

السحب الشهري والسنوي.

الفائز متسلما جائزته

فريق عمل وكالة باراجون لالتصاالت التسويقية حامال اجلوائز

لؤي األصفهاني وجايا كروتشتليك وطالل الياقوت في لقطة مع اجلوائز

»باراجون ماركيتينج كميونكيشنز« تحصد
 جوائز اإلبداع اإلعالني العالمية

حصدت وكال���ة باراج���ون لالتصاالت 
التسويقية أربع جوائز في احلفل السنوي 
اخلامس عشر جلائزة القمة العاملية لإلبداع 
اإلعالني، والتي تتنافس فيها آالف األعمال 
املشاركة من 26 دولة من القارات اخلمس، 
وتستند معايير التحكيم فيها الى أسس قوة 
الفكرة وجودة تنفيذها والنجاح في إيصال 
رسالتها للجمهور، حيث فازت وكالة باراجون 
باجلائزة الفضية لفئة اإلعالنات اخلارجي��ة 
 ،»98.4 mix fm« عن ح���ملة مح��طة »Outdoor«
واجلائزة الفضية لفئة إعالنات الصحف عن 

. I-City حملة
 كما اس���تطاعت باراج���ون ان حتصد 
اجلائزة الفضية لفئ���ة العالمات التجارية 
ع���ن ش���عار »Safe Hands«، باإلضافة إلى 
اجلائزة البرونزية للفئة نفسها عن شعار 

.»Eduglobe«
وقد عززت هذه اإلجنازات موقع ومكانة 
باراجون بأنها الوكال���ة احلائزة أكبر عدد 
من جوائز اإلبداع على املستوى احمللي في 
الكويت بإجمالي 52 جائزة عاملية وإقليمية 
ومحلية، باإلضافة إلى أنها الوكالة الوحيدة 
التي تضمنت الكتب العاملية املتخصصة في 
مجاالت الدعاية واإلعالن وتصميم الشعارات 

والهوية املوحدة، نخبة من أعمالها.
 هذا وق���ام املدير العام لوكالة باراجون 
لؤي األصفهاني ونائب املدير العام للوكالة 
جايا ك��روتش���تلي���ك بزيارة إلى محط���ة 
»Mix FM«، حيث قاما بإهداء اجلائزة الفضية 
وشهادات االستحقاق إلى مدير عام احملطة 
طالل الياقوت ومستش���ار احملطة حس���ني 
املوس���ى، وذلك تعبيرا عن االمتنان والثقة 
والدعم التي أولتها احملطة والقائمون عليها 

لوكالة باراجون.

قيمتها 10 آالف دينار

أحمد ثنيان يفوز بجائزة بنك الخليج
 في سحب »الدانة« األسبوعي

معهد التخطيط يسعى دائمًا 
لتأهيل الكوادر االقتصادية العربية

 أكد مدير عام معهد التخطيط 
د.عيسى الغزالي أمس أن املعهد 
الكوادر  إلى تأهيل  يسعى دائما 
العاملة في املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية في الدول العربية من 
خالل امللتقيات واألنشطة العلمية 
الت����ي ينظمها. وقال الغزالي في 
تصريح صحافي مبناسبة اختتام 
أنش����طة الش����هادة التخصصية 
حول النش����اط العلمي )التنمية 
االجتماعي����ة( التي نفذها املعهد 
لصالح كوادر في السودان: »أخيرا 
ان املعهد يح����رص على حتقيق 
تقدمي كل اجله����ود واالمكانيات 

املتاح����ة لدعم عملية التنمية في الدول العربية في مختلف مجاالتها 
االجتماعية واالقتصادية«. واضاف ان تنفيذ مثل هذه امللتقيات واالنشطة 
العلمية يأتي ضمن س����عي املعهد الى تلبية االحتياجات االستشارية 
والبحثية وتأهيل الكوادر العربية حتقيقا لهدفه الرئيس����ي املتمثل 
ف����ي دعم قضايا التنمية العربية مبا يتواكب مع احدث التطورات في 
قضايا التنمية.  واوضح ان املعهد صاغ احملتويات العلمية والتطبيقية 
للش����هادة ضمن إدراكه ألهمية تطوير القياسات واملؤشرات اخلاصة 
بالفق����ر وبتوزيع االنفاق من أجل دعم وتوجيه السياس����ات املعنية 
مبحاربة هذه الظاهرة التي من شأنها ان تهدد امن املجتمعات العربية 
وتعطل مسيرتها في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  واشار الى ان 
الورش����ة االولى من الشهادة التخصصية ركزت على عرض لألهمية 
احملورية لإلقالل من الفقر في عملية التنمية ولإلطار النظري لدراسة 
الفقر باالضافة الى استعراض مؤش����رات قياس الفقر املادي والفقر 
البشري. وقال ان الورشة تطرقت الى أهم السياسات املناصرة للفقراء 
والستراتيجيات احلد من الفقر بناء على أهم النتائج التطبيقية التي 
قدرت في الدول العربية باالضافة الى التطرق الى الشواهد التجريبية 
للفقر البشري في السودان مع عرض نتائج أهم الدراسات. واضاف 
ان الورش����ة تناولت حتديات حتقيق األهداف األلفية في السودان مع 

التطرق للحالة الراهنة واالجنازات احملتملة.
 وحول ورش����ة العمل الثانية أوضح انها تناول����ت أهم املفاهيم 
ومعايير قياس ع����دم عدالة توزيع االنفاق أو الدخل أو الثروة وذلك 

بالتركيز على توزيع االنفاق فيما بني االفراد في املجتمع.
واشار الغزالي الى تطرق الورشة ملؤشرات قياس عدم العدالة في 
التوزيع وللسياسات االجتماعية واالقتصادية اضافة الى التركيز على 

شواهد تطبيقية في انحاء مختلفة من العالم.

د.عيسى الغزالي

أحمد احلمد

الكويتية  الش����ركة  أطلق����ت 
الصينية االستثمارية، صندوق 
»كي.سي.آي.سي.آسيا جيتوي« 
وهو صندوق حتوط يس����تثمر 
على املدى الطويل في االقتصادات 
النامية في آسيا والذي يستثمر 
في امللكيات اآلسيوية العامة ذات 
الس����يولة التي تتميز بتقييمات 
عالية أو فرص منو واعدة. الهدف 
من هذه االستثمارات تقدمي عوائد 
ذات مخاطر معدلة وذلك باتباع 
استراتيجية تعتمد على األساسيات 
والنماذج الكمية وحتاليل املخاطر 
وتراكب����ات االقتصاد الكلي. وقد 
صمم الصندوق للحد من مخاطر 
التباطؤ في النمو االقتصادي في 

االقتصادات اآلسيوية النامية.
وبهذه املناس����بة قال العضو 
املنت����دب في الش����ركة الكويتية 
الصينية االستثمارية أحمد احلمد: 
»ستواصل آس����يا النامية قيادة 
األس����واق العاملية النامية، وإننا 
نؤمن بأن الدول اآلسيوية ستلعب 
دورا هاما في النمو العاملي فيما 
ينتقل من عالم مالي إلى عالم يعتمد 

على احلجم الدميوغرافي«.
وأض����اف: »إننا في الش����رق 
األوسط نعمل على اغتنام الفرص 
املقدمة خ����الل وبعد هذا االنتقال 
وال����ذي يصفه احمللل����ون اليوم 

بطريق احلرير اجلديد«.
وقال إن صندوق »كي.سي.آي.
س����ي. آس����يا جيتوي« هو أحد 
الصناديق املعدودة في الش����رق 

للش����ركة الكويتي����ة الصيني����ة 
االس����تثمارية تضع في االعتبار 
الوقت احلقيقي ملراقبة مباشرة 

للمحافظ واالستثمارات.
الكويتية  الش����ركة  كم����ا أن 
الصينية االستثمارية هي إحدى 
القليلة في الشرق  املؤسس����ات 
األوسط التي لديها عالقة سمسرة 
رئيسية وظيفية بالكامل مع بنك 
»يو بي اس«، والقدرة على التداول 
في س����الل التحوط م����ع أفضل 
شركات السمسرة. وقد تضاعف 
حجم االستثمارات والتداول بني 
الشرق األوسط وآسيا خالل العشر 
سنوات األخيرة أربع مرات، مما 
يعكس اهتمام املستثمرين بالفرص 
التي تقدمها آسيا وتوقعات بأن 
يحتل منوها االقتصادي العصر 
اجلاري. وخ����الل العقود الثالثة 
األخيرة، منا االقتصاد الصيني 15 
ضعفا عما كان عليه سابقا، فقد 
وصل معدل النمو الى 10% سنويا 
على مدار العشرين عاما املاضية، 
كما منا االقتص����اد الهندي ثالثة 
أضعاف كمعدل وس����طي مقداره 
6.4% س����نويا، أم����ا الصني فقد 
أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عاملي 
خالل اخلمس سنوات املاضية، في 
حني احتل����ت الهند املركز الثاني 

عشر في االقتصاد العاملي.
ومن املتوقع أن يصبح االقتصاد 
الصيني مع حلول عام 2050 أكبر 
العال����م، واالقتصاد  اقتصاد في 

الهندي الثالث عامليا.

األوسط التي تركز على االستثمار 
في دول نامية في آسيا.

ويهدف الصندوق الى جمع 250 
مليون دوالر إلى 300 مليون دوالر 

خالل السنتني القادمتني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
األول للشركة الكويتية الصينية 
االستثمارية، دان زايستوس: »لقد 
الثالث سنوات األخيرة  أمضينا 
نعمل على بناء أساس����يات هذا 
الصندوق وإننا نتطلع إلطالقه 
نظرا لآلف����اق التي يقدمها والتي 
تعتمد على منو الطلب على الفرص 
االستثمارية ذات السيولة واحملوطة 

ضد الركود االقتصادي«.
وأصبحت الشركة اليوم األولى 
في الشرق األوسط بتنفيذ واجناز 
منصة »أوبريشنال ألفا« التي تقدمها 
»بلومبرج« و»أومينم«، باالضافة 
ال����ى أن اإلمكانيات التش����غيلية 

يهدف لجمع 300 مليون دوالر خالل عامين

»الكويتية الصينية« تطلق صندوق
»كي.سي.آي.سي. آسيا جيتوي«


