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محكمة االستئناف تؤكد براءة 

مجلس إدارة »دار االستثمار«

»الجزيرة« تحل في المرتبة الـ 10 بين أهم 
الناقالت العاملة من مطار دبي الدولي

التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
ستيفان بيتشلر »نحن فخورون 
بالنتائج والنجاح الذي متكنا من 
حتقيقه خالل العام املاضي على 
الرغم من القيود التي واجهناها، 
ونحن نتطلع قدما إلى توس����عة 
نطاق عملياتنا خالل العام القادم 
تزامنا مع افتتاح مطار آل مكتوم 
ف����ي جبل علي ف����ي يونيو 2010 
ونأمل في التغل����ب على القيود 

احلالية«.

قدرها 34% في عدد املسافرين من 
دبي منذ أكتوبر 2008.

وجاء جناح طيران اجلزيرة في 
الوصول إلى مرتبة الناقلة رقم 10 
من مطار دبي الدولي وحتقيقها 
الكلي  العدد  لزيادة ملموسة في 
للمسافرين، بالرغم من الصعوبات 
التي واجهتها الشركة بخصوص 
الطيران خ����الل الصيف  حقوق 

املنصرم.
وفي هذا السياق قال الرئيس 

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
عن وصولها للمرتبة العاش����رة 
بني أكبر الناقالت اجلوية العاملة 
من مطار دبي الدولي وذلك وفقا 
ألحدث تقرير عن عدد املسافرين 
أصدرته دنات����ا املتخصصة في 
خدمات املناولة األرضية باملطارات 

والتابعة ملجموعة اإلمارات.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحاف����ي أمس انه بع����د أربعة 
أعوام فقط من بدء عملياتها متكنت 
»طي����ران اجلزيرة« من نقل عدد 
كبير من املس����افرين جتاوز عدد 
زوار دبي الذين سافروا على منت 
شركات طيران اقتصادية وعادية 
إقليمية ودولية مم����ا مكنها من 
الوصول إلى املرتبة العاشرة في 

شهر أكتوبر 2009. 
إل����ى حصولها على  وإضافة 
املرتب����ة العاش����رة ب����ني أضخم 
الناقالت من مط����ار دبي الدولي 
والذي سجل عدد مسافرين زاد على 
3 ماليني مسافر خالل شهر أكتوبر 
فقط، حققت طيران اجلزيرة منوا 
ملحوظا من عام إلى عام وبزيادة 

احمد املهزع

حمد الفالح في جانب من تكرمي بعض قيادات املؤسسة

جيف مانيرينغ مكرما محمد فؤاد الغامن

فريق »عالقات املستثمرين« في »مشاريع الكويت«

»طيران اجلزيرة« في املرتبة الـ 10 بني أهم الناقالت في دبي

اإلدارة  رئيس مجلس 
وعدد من املس���ؤولني 
بالشركة،  التنفيذيني 
حيث استأنفت الشركة 
الشاكية احلكم الصادر 
بالبراءة، كما استأنف 
من قبل اإلدعاء العامل، 
إال أن محكمة االستئناف قضت أمس بحكمها املتقدم 

الذي أصبح نهائيا.
وذكرت الش���ركة أن قيادات دار االس���تثمار 
احملكوم ببراءتهم ق���رروا إقامة دعوى تعويض 
ضد شركة نور لالس���تثمار وإدارتها عن االتهام 
الكاذب وسيطالبون بتعويض عن سمعتهم التي 

تضررت من هذا االتهام.

محكم���ة  قض���ت 
بجلستها  االستئناف 
أم���س بع���دم ج���واز 
االستئناف املرفوع من 
شركة نور لالستثمار 
ض���د رئي���س وهيئة 
التن��ف���يذي���ة  اإلدارة 

لشركة دار االستثمار وتأييد احلكم السابق صدوره 
ببراءتهم مما اسند إليهم.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ان محكمة 
أول درجة كانت قد انتهت إلى براءة املتهمني استنادا 
إلى ما ثبت لديها من عدم ارتكاب أي من املتهمني 
لالفعال التي ادعتها الشركة الشاكية، وعدم وجود 
ش���بهة جنائية، وانتهت إلى براءة عدنان املسلم 

في استطالع آلراء 700 من المحللين الماليين ومديري الصناديق العالميين

»مشاريع الكويت« تفوز بجائزة أفضل
شركة في برنامج »عالقات المستثمرين«

مجموعة الجاز الكويتية ـ السورية توّقع عقدًا 
لتشغيل أكبر سوبر ماركت في شرق سورية

فازت شركة مشاريع الكويت بجائزة أفضل شركة 
في مجال برنامج عالقات املستثمرين في الدولة منحتها 
لها »جمعية الشرق األوسط لعالقات املستثمرين« 
في أعقاب اس����تطالع آلراء 700 من احملللني املاليني 

ومديري الصناديق العامليني.
وقال����ت الش����ركة في بي����ان صحاف����ي أمس أن 
االستطالع املستقل � الذي أجرته مؤسسة األخبار 
الرائدة تومبسون رويترز إكستل سيرفيز لصالح 
اجلمعية املذكورة � طلب من الذين ُأستطلعت آراؤهم 
أن يسموا الشركة التي تتميز بأفضل برنامج لعالقات 
املستثمرين في كل من مصر، البحرين، عمان، قطر، 
الكويت، اململكة العربية السعودية، املشرق العربي، 
واإلمارات العربية املتحدة من حيث احملتوى والعرض 
والوضوح، وقد مت تسليم هذه اجلائزة إلى رئيس 
املديرين املاليني ملجموعة ش����ركة مشاريع الكويت 
بيناك مايترا وذلك خالل حفل لتوزيع اجلوائز أقيم 
في دبي. وبهذه املناس����بة قال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيار ان اجلائزة 
كانت إجنازا يبعث على الرضا العميق، ألنها عكست 

آراء واحد من أهم مكونات اجلمهور الذي تتعامل معه 
الشركة، وأظهرت مدى جناح احلوار املستمر لشركة 

مشاريع الكويت مع قطاع األعمال الدولي.
وأضاف قائال »لقد كنا الرواد في املنطقة طوال 
السنوات العشر املاضية بأسلوبنا الشفاف في عالقاتنا 
مع املستثمرين، وهذا يعني أننا ال نخفي البيانات 
في األوقات الصعبة، بل نواصل، بدال من ذلك، شرح 
إستراتيجيتنا للقطاع املالي الدولي. وهذا األسلوب 
كانت له ثماره املجزية جدا حسبما يتضح من اإلقبال 
الذي ش����هده إصدار السندات الذي طرحناه مؤخرا 
بقيمة 500 مليون دوالر، والذي فاقت طلبات االكتتاب 

فيه قيمة اإلصدار بحوالي سبع مرات«.
وأوضح »وهذه اجلائزة األخيرة تبعث على الرضا 
بصفة خاصة ألنها نابعة من استطالع آلراء الناس 
الذين نخاطبهم بصورة مس����تمرة. ومن اإلنصاف 
القول ان فريق عالقات املس����تثمرين لدينا، والذي 
يتمتع بخبرة عالية، قد اس����تحق هذا التقدير بكل 
جدارة لنجاحه في تقدمي صورة واقعية عن أوضاعنا 

ألولئك الذين يستثمرون في جناحنا«.

دمشق � كونا: وقعت مجموعة اجلاز الكويتية � 
السورية لالستثمار امس، عقد تشغيل اكبر سوبر 
ماركت في املنطقة الشرقية بسورية باسم »اسواق 

اجلاز« والذي سيفتتح قبل نهاية هذا العام.
وقال مدير عام املجموعة رشيد خضر عبداملجيد 
في تصريح صحاف���ي على هامش حفل التوقيع 
»ان العقد املوقع ينص على ادارة »اسواق اجلاز« 
التي تضم اكبر سوبر ماركت في املنطقة الشرقية 
وبدأ العمل فيها منذ ستة اشهر وسيتم افتتاحها 

خالل الشهر القادم«.
واضاف »بلغت كلفة انشاء االسواق 130 مليون 
ليرة سورية )2.6 مليون دوالر( وينص العقد على 

تزويد اجنحتها ب���االدوات الكهربائية والغذائية 
واملنزلية واالثاث واملفروشات واللحوم واخلضار 
وتبلغ قيمة عقد التش���غيل املبدئية 100 مليون 

ليرة سنويا«.
كما اشار عبداملجيد الى ان »الشركة تسعى الى 
افتتاح عدة مشروعات مميزة في املنطقة الشرقية 
مثل مجمع سياحي على ضفة نهر الفرات مبنطقة 
دير الزور يضم اضخم ش���الل في سورية يصل 
طوله الى 170 مترا بارتفاع 6 امتار ومت بدء العمل 
به ويتوقع افتتاحه خالل ثالثة اشهر باإلضافة الى 
انشاء اكبر صالة افراح في املنطقة تتسع لنحو 

350 شخصا وانتهت االعمال االنشائية فيها«.

احتفاالت  ضمن 
أودي املس���ت�����مرة 
مب���رور مائ���ة عام 
على تأسيسها، كرمت 
أودي الشرق األوسط 
أخيرا أودي الكويت 
الكبي���ر  اللتزامه���ا 
ودعمه���ا املتواصل 
لتطوير عالمة أودي 

في الكويت. وبهذه املناس���بة، قدم جيف 
مانيرينغ املدير اإلداري ألودي الش������رق 
األوس���ط س��يارة الدواسات ذات االنتاج 
احملدود Auto Union Type C التي صممت 
وأنتجت من قب���ل أودي خصيصا حملمد 
فؤاد الغامن، نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة 
لش���ركة فؤاد الغامن وأوالده للس���يارات، 

كهدية تقديرية.
قال جيف مانيرين���غ »يلعب وكالؤنا 
دورا حيويا في قصة جناح أودي، بغض 
النظر عن مدى متايز سياراتنا« وأضاف: 
»يعتبر وكالؤنا مبثابة احملطة األولى لبناء 
عالقة وطيدة مع العمالء، كما أنهم أول من 

يعكس هوية أودي 
من خالل قدرتهم على 
تقدمي جتربة وفكرة 
متميزت���ني للعمالء 
عن س���ياراتنا. أود 
استغالل هذه الفرصة 
للتوج���ه بالش���كر 
اجلزيل إلى ش���ركة 
الغامن وأوالده  فؤاد 
للسيارات ملس���اهمتهم الكبيرة في جعل 
أودي أكثر عالمات الس���يارات جاذبية في 

أسواق الشرق األوسط«.
وفي إطار هذه املناسبة علق محمد الغامن 
قائال: »إنه ملن دواعي سرورنا أن نعمل مع 
أودي، ونحن من جهتنا مستمرون في سعينا 

الدؤوب نحو الرضا الكامل للعمالء«.
وتابع: تخطط أودي لبيع 10.000 وحدة 
سنويا في منطقة الشرق األوسط على املدى 
املتوسط. وكون وكالء أودي جزءا ال يتجزأ 
من اس���تراتيجياتها، فقد استثمرت أودي 
مكثفا في س���بيل تنمية الوكالء، تطوير 

بنيتها التحتية، وخدمات ما بعد البيع.

»الدوحة« يطلق بطاقة »اركل أموالك واستمتع بهوايتك«
ويمنح الفرصة لحضور كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا

الفالح: »الفتوى والتشريع« رفعت تقريرها حول »الخصخصة«

»هورايزن درافت إف سي بي«: فلسفة إعالنية جديدة بالكويت

في إطار س���عيه الدائم من اجل إرضاء 
عمالئه من عاش���قي كرة القدم، أعلن بنك 
الدوحة عن إط���الق عرضه اجلديد »اركل 
أموالك واس���تمتع بهوايتك« على بطاقات 
درمي االئتمانية، وذلك في مبادرة مشتركة 
مع مؤسسة ڤيزا العاملية واالحتاد الدولي 

لكرة القدم الفيفا.
ومينح البنك كل مستخدمي بطاقات درمي 
االئتمانية فرصة السفر واالستمتاع مبشاهدة 
مباريات كأس العالم 2010 املقامة في جنوب 
أفريقيا، حيث سيجري بنك الدوحة سحبا 
الختي���ار 5 رابحني ملتابع���ة مباريات كأس 

العالم.

الس���حب، فان  وح���ول كيف���ية دخول 
بنك الدوح���ة يوفر لعمالئه فرصة كب���يرة 
للمشاركة، حيث يدخل السحب كل من يقوم 
بعم���لية شراء باستخدام بطاقة الدوحة بقيمة 
ال تقل عن مائة دينار، ويسري العرض حتى 

31 ديسمبر 2009.
وتهدف باقة الدوحة اجلديدة إلى توسيع 
فرص اإلنفاق واالستفادة من البطاقة وفي 
نفس الوقت التمتع بعروض اخلصم املباشر 

الذي مينحه بنك الدوحة وڤيزا العاملية.
وفي تعليقه على البطاقة اجلديدة، قال 
املدير اإلقليمي لفرع البنك في الكويت احمد 
املهزع »إن بنك الدوحة يسعى دائما لتقدمي 

أفضل وأحدث اخلدم���ات املصرفية لألفراد 
والشركات، ومن هذا املنطلق لم يغفل دوره 
في تقدمي خدمات متميزة لعمالئه من محبي 

كرة القدم«.
وأضاف املهزع: »ان البنك ال يدخر جهدا من 
اجل تعزيز موقعه في السوق الكويتي، كما 
يسعى دائما إلى تسهيل العمليات املصرفية 
أمام عمالئه، وذلك من خالل إطالق اخلدمات 
املصرفية املتنوعة واخليارات املتعددة لفتح 
احلسابات وتشمل احلساب اجلاري وحساب 
الوديعة الثابتة، وحساب التوفير، باإلضافة 
إلى حس���اب حتت الطلب الذي يتناسب مع 

ظروف احلياة اليومية املختلفة«.

أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ملؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح ان املؤسس����ة تعمل على تس����هيل 
اإلجراءات اخلاصة بتحويل املؤسس����ة الى 
ش����ركة خاصة. وأض����اف ان ادارة الفتوى 
والتش����ريع قدمت تقريرها بش����أن حتول 
املؤسسة الى ش����ركة، الى مجلس الوزراء 

التخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
جاء ذلك في كلمته أمس خالل حفل تكرمي 
مشاركي برنامج تأهيل القيادي احملترف، 
مش����يرا الى ان املؤسسة عاقدة العزم على 

املضي قدما نحو التطوير لألفضل.
وق����ال انه إميانا من املؤسس����ة بأهمية 
التدريب التقني والفني لكوادر املؤسس����ة 
من اجل تطلعات املس����تقبل املش����رق، فإن 
املؤسسة مستمرة في هذه التدريبات والتي 

حتقق جدواها للمؤسسة.
وأشار الى ان مثل هذه الدورات حتمل في 

طياتها معاني التطوير واكتساب اخلبرات 
وصناعة القرار وإكساب مهارات االتصاالت 

والقيادة والتأثير واإلقناع.
وأضاف ان العنصر البشري يعد الداعم 
الرئيسي خلطوات جناح أي مؤسسة، وان 
العديد من اجنازات املؤسسة قد حتققت بفضل 
جه����ود هؤالء العاملني، األمر الذي أدى الى 

زيادة اإلنتاجية والتقدم نحو األفضل.
وأكد ان املؤسسة حترص على تسخير 
جميع اإلمكانيات لاللتحاق مبثل هذه الدورات 
والت����ي نفخر بأنها تق����دم من خالل خبراء 

كويتيني.
وقال ان املؤسس����ة تولي جل اهتمامها 
بقي����ادة الصف الثاني لتولي املس����ؤولية 
مس����تقبال ولتكون ردفا عل����ى الدرب نحو 
تقدم ومستقبل أكثر إشراقا، خصوصا بعد 
مرحلة التخصيص الت����ي تدعمها الدولة، 
لتكون املؤسس����ة قادرة على العطاء وفي 

ريادة صناعة الطيران باخلليج.

)أسامة البطراوي(

»كاسكو« تربح 1.8 مليون دينار للربع الثالث وتوقع 
اتفاقية بيع »كوستا« لمؤسسة حسين مراد بهبهاني

الكويت � كونا: قالت الش����ركة الكويتية خلدمات الطيران )كاسكو( امس، 
انها حققت ارباحا صافي����ة بلغت 1.859 مليون دينار بعد نهاية الربع الثالث 
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ألف دينار.
وأوضح رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للشركة خالد الدويسان أن 
مجم����وع االيرادات بلغ 26.867 مليون دينار في حني بلغ مجموع املصروفات 

25.008 مليون دينار لغاية شهر سبتمبر املاضي.
 واضاف الدويسان ان الشركة حققت زيادة في االيرادات اخلاصة مبطبخ 
الطائرات بلغت 931.396 ألف دينار حيث مت تقديرها بامليزانية ب� 6.875 ماليني 

دينار بينما ما مت حتقيقه فعليا مبلغ 7.806 ماليني دينار. 
 واوضح انه مقارنة مبا مت حتقيقه من ايرادات حتى نهاية الربع السنوي 
الثالث للس����نة املالية 2009 ونفس الفت����رة للعام املاضي والتي بلغت 6.338 

ماليني دينار يظهر منوا في االيرادات قدره 1.467 مليون دينار.
واشار الى ان هذه االجنازات حتققت بجهود االدارة التنفيذية للشركة وبدعم 
مباشر وحثيث من أعضاء مجلس االدارة، مشيرا الى أنها ستستمر في تنفيذ 

خطتها الرامية لالرتقاء بأداء العمل وحتقيق ايرادات اضافية.
من جهة أخرى، اعلنت الشركة انها وقعت امس، عقد اتفاقية بيع مع مؤسسة 
حسني مراد بهبهاني لنقل حق االمتياز والتطوير لوكالة كوستا كوفي.  وقالت 
الشركة في بيان صحافي ان االتفاقية تتضمن استخدام احملال كمقاه وفقا لنظم 
واسلوب ادارة كوس����تا وتقنيتها اخلاصة ومعرفتها في هذا املجال واملهارات 

واملعلومات اخلاصة املتعلقة بتنمية وادارة اعمال املقاهي داخل الكويت. 
وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حمد الفالح ومن جانب الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
مساعد العضو املنتدب للشؤون املالية واالدارية فؤاد املزيدي وعضو مجلس 
االدارة سعد العتيبي ومساعد املدير العام خلدمات التموين محمد الصقر وامني 

سر مجلس االدارة فيصل الشعالن. 
فيما حضر من جانب مؤسس����ة حس����ني مراد بهبهاني املدير العام حسني 

الربيعة ومدير االدارة القانونية واالدارية ياسر حسان.

إلى وسائل اإلعالم املختلفة. وأضاف املدير العام لهورايزن 
درافت إف سي بي في الكويت سعيد زين الدين أن »العالم 
من حولنا يتغير بوتيرة سريعة لم تعهد من ذي قبل، وأن 
هذا التغيير يحمل قدرا أكبر من املفاجأة واملتعة والتناقض 
واإلثارة للذين يستطيعون مواكبة هذا التغير. وقد وجدت 
»ماترز« لتسد احلاجة ملساعدة زبائننا ليكونوا في مقدمة 
األحداث ويستكشفوا القضايا التي تهمهم وتهم املستهلكني 
بالدرجة األولى«. إن مفهوم »6.5 ثوان التي تصنع الفرق« 
يشكل الدافع احملرك لبنية شركتنا ولثقافتنا محليا وإقليميا 
وعامليا، فال مجال إلضاعة الوقت، إذ يجب علينا أن نتمتع 
بالذكاء والتركيز والفاعلية الكبيرة. وهدفنا املش����ترك هو 
العمل معا ليكون كل ما نفعله متمحورا حول مفهوم »6.5 

ثوان التي تصنع الفرق«.
 »www.welcometomatters.com« هذا، ويتم حتديث موقع
بشكل شهري، وتعرض فيه أحدث التوجهات واملستجدات 
التي الحظها املساهمون من درافت إف سي بي في مجاالت 
السيارات، اخلدمات التجارية، األزياء والتصميم، اخلدمات 
املالية، الطعام والشراب، الصحة والتجميل، املنازل والبيوت، 
اإلعالم والترفيه، القضايا االجتماعية، احملالت واملخازن، 

واالتصاالت، والسياحة والسفر.

عالقة قوية مع املستهلك ضئيلة، ال تتجاوز 6.5 ثوان. وقد 
مت حتديد هذه الفترة الزمنية على ضوء مس����ح إحصائي 
ش����مل أكثر من 1200 مستهلك حول العالم. وتقدم »ماترز« 
فرصة كبيرة إلقامة أكبر عالقة ممكنة مع املس����تهلكني في 
هذه الفترة الوجيزة جدا. فهي وس����يلة ترصد االجتاهات 
وحتللها، مانحة الفرصة لبناء العالمات التجارية للزبائن 

في اجلوانب التي ينصب اهتمام املستهلكني عليها«.
وقد شملت أنشطة إطالق »ماترز« التي أقيمت في دبي، 
أربع حلقات نق����اش تناولت االجتاهات التي تخص أربعة 
من أه����م القطاعات، وهي املنتجات الغذائية، والس����يارات 
واالتصاالت واخلدمات املالية. وقد شارك في املنتدى سيمون 
كالفارت، الرئيس العاملي للتخطيط في »درافت إف سي بي«، 
حيث حضر نخبة من خبراء التس����ويق واالتصال إضافة 

كشفت شركة هورايزن درافت إف سي بي، امس في الكويت 
النقاب عن »ماترز«، منصة التحليالت املعمقة، املستمدة من 

فلسفة الشركة حول )6.5 ثوان التي تصنع الفرق(.
وتستند هذه الفلسفة إلى حقيقة مفادها أن املستهلكني 
في عص����ر وفرة املعلومات ال يعيرون اهتمامهم لرس����الة 
إعالنية معينة إال لفترة ال تتجاوز 3 ثوان ونصف الثانية 
ليقرروا بعدها االنتقال بسرعة بني القنوات والصفحات أو 

االستمرار في املتابعة.
وحتدد »ماترز« االجتاهات اجلديدة في مختلف القطاعات 
التي حتظى باهتمام املستهلكني، وهي تشمل موقعا إلكترونيا 
ومجلة تتضافر في إعدادها جهود أكثر من 1000 موظف من 
موظفي درافت إف س����ي بي في 19 بلدا من أوروبا والشرق 

األوسط.
وتتناول »ماترز« األفكار املبدعة التي تبرز في أوروبا 
والش����رق األوس����ط، كما أنها تغطي 12 قطاعا من مختلف 
قطاعات األعمال، تتراوح بني االتصاالت والسيارات واملنتجات 

االستهالكية الفاخرة واملواد االستهالكية األخرى.
وتعليقا على ذلك، ق����ال، نائب رئيس هورايزن درافت 
إف سي بي في منطقة جنوب اخلليج والكويت إدي عزام: 
»تعي درافت إف سي بي متاما أن الفرص املمنوحة إلقامة 

الغانم: مستمرون في سعينا الدؤوب نحو الرضا الكامل للعمالء

»أودي« تكّرم وكيلها في الكويت


