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علي األستاذ 

عبداهلل األسطى

 د.رمضان الشراحفدوى درويش 

عمومية »المال للصرافة« تتيح لمجلس 
اإلدارة بيع ورهن العقارات

» العقارية لالستثمار« تؤجل عموميتها أسبوعًا 
وسط استمرار النزاع بين أعضائها 

محمود فاروق 
 تأجلت اجلمعية العمومية لشركة 
العقارية لالس����تثمار لع����دم اكتمال 
النص����اب الذي بل����غ 40% على غير 
املتوقع، حيث ش����هدت »العمومية« 
سجاال واسعا بني أطراف النزاع، على 
الرغم من غي����اب انعقاده عموميتها 
منذ عام 2004، ومن املتوقع أن تعقد 
عموميتها األس����بوع املقبل بنصاب 
يبلغ 50% باالضافة إلى عضو أو ممثل 
واحد عن جهة معينة. وأبلغت مصادر 
»األنباء« أن أطراف النزاع بالشركة 
كانوا قد توصلوا إلى اتفاق ضمني 
وفقا للجنة التحكيم التي مت تعيينها 
من قبل الديوان االميري مؤخرا األمر 

ال����ذي دعا إلى ضرورة عقد عمومية 
بوزارة التجارة إال أنه لم تتفق األطراف 
املتنازعة. جتدر األشارة إلى أن الشركة 
كان من املقرر لها أن تناقش تقريرها 
السنوى لعام 2004، وتضم الشركة 
مجموعة مختارة من االصول اجليدة 
على الصعيد احمللى في مقدمتها ابراج 

العوضي ودار العوضي.
 من املتوقع ان يسدل الستار اليوم 
على النزاع على الش����ركة العقارية 
لالستثمار الذي دام سنوات طويلة 
بني آل العوضي حي����ث تعقد اليوم 
اجلمعية العمومية للشركة بعد غياب 
طويل ما يؤكد وصول اطراف النزاع 

الى اتفاق ضمني. 

أحمد يوسف
وافقت اجلمعية العمومية غير 
العادية لشركة املال العاملية للصرافة 
على اضافة بند في عقد االس���اس 
واخلاص باعطاء مجلس االدارة كامل 
الصالحيات لبيع ورهن العقارات. 
وفي هذا االطار، قال رئيس مجلس 
ادارة الشركة عبداهلل جنيب املال ان 
اجلمعية العمومية غير العادية قد 
عقدت اعمالها امس بنسبة حضور 
بلغت 100% واقرت اضافة هذا البند 

مب���ا يتيح ملجل���س االدارة حرية 
العقارات،  التعامل في بيع ورهن 
األمر الذي يزيد من نشاط الشركة 
نح���و القطاع العقاري. واكد عقب 
االنتهاء من عمومية الشركة على 
ان الش���ركة ماضية نحو حتقيق 
استراتيجيتها الهادفة لتحقيق اكبر 
عوائد ممكنة للمساهمني واحلفاظ 
على منو االصول في ظل تداعيات 
االزم���ة الراهن���ة عل���ى االقتصاد 

الكويتي.

)سعود سالم(جانب من اجلمعية العمومية

أخبار الشركات بالتعاون مع اتحاد الشركات االستثمارية

قّدم فحوصات واستشارات مجانية قدمت لـ 2278 شخصًا

إليجاد أفضل حلول هندسية لتزويد المواقع البعيدة والنائية بالطاقة الكهربائية الالزمة

راٍع رئيسي للمؤتمر الذي تنظمه »التجارة« 

أكاديمية ناسداك دبي تنظم دورات في الكويت

 Gethealthykuwait.com  الكويت والشرق األوسط« يتعاون مع«
وم���ن جانبه، ق���ال رئيس قطاع التش���غيل في 
مستشفى طيبة راشد الفضالة: »الحظنا أن الكثير 
من األشخاص ال يدركون خطورة وضعهم الصحي 
من ناحية زيادة الوزن وارتفاع الكولستيرول بالدم، 
فبتواجدنا في مقر العمل لبنك الكويت والش���رق 
األوسط نستطيع الكشف عن األساليب غير الصحية 
التي يتبعها معظم املوظفني في الكويت ونشر الوعي 
الصحي بأهمية اتباع نظ���ام غذائي متوازن طوال 

فترة العمل«.
gethealthykuwait. وتعد احلملة الوطنية الصحية
com األولى من نوعها في الكويت واملنطقة وتهدف 
حملاربة مرض الس���منة والس���كر من خالل تقدمي 
استشارات صحية وفورية ألكبر عدد من السكان، 
يقدمها إخصائيو التغذية للموظفني في املؤسسات 
والش���ركات واملراكز التجارية وغيرها من األماكن 
العامة حيث سبق أن تواجد فريق احلملة الوطنية 
في مارينا مول وشركة البترول الوطنية الكويتية 
ومؤسس���ة اخلليج لالس���تثمار وش���ركة صناعة 
الكيماوي���ات البترولية وش���ركة رابط���ة الكويت 

واخل��ليج للنقل. 

 قام بنك الكويت والشرق األوسط بالتعاون مع أكبر 
Gethealthykuwait. ،حملة وطنية صحية في الكويت
com، التي قدمت ألكث���ر من 200 موظف في البنك 
الفحوصات الشخصية املجانية واالستشارات الفورية، 
ليصل عدد املستفيدين من احلملة الى 2278 شخصا 

منذ انطالقها في يونيو من العام احلالي. 
 وشارك بنك الكويت والشرق األوسط في حملة 
gethealthykuwait.com، والتي أسسها كل من شركة 
دايت كير ومستشفى طيبة، لدعم املسؤولية الوطنية 
في محاربة السمنة وأعراضها في املجتمع الكويتي 
وخاصة في مقر العمل. وقدم إخصائيو التغذية في 
احلملة ملوظفي البنك الفحوصات املجانية لنس���ب 
الكولستيرول والسكر ووفروا االستشارات الفورية 
الشخصية لتشجيع املوظفني على االهتمام بصحتهم 

واحداث تغيرات ايجابية في منط حياتهم. 
 وقد أشاد موظفو البنك بهذه املبادرة التي قدمت 
لهم الفرصة لالستشارة عن صحتهم دون عناء زيارة 

املستشفى خالل ضغوطات العمل.
 وقال مدير العمليات في شركة دايت كير سامي 
البدر »لقد نصبنا مركزا طبيا خاصا في بنك الكويت 

والشرق األوسط ليوم كامل، حيث استطعنا من خالله 
توعية املوظفني ع���ن حالتهم الصحية وحتفيزهم 
على تغيير من���ط حياتهم إلى األفض���ل. لقد فتح 
البنك أبوابه لنا لنشر الوعي الالزم ملوظفيه ولدعم 
نشاطنا املتواصل إلحداث فارق اجتماعي للتغلب 

على انتشار زيادة الوزن وأعراضه«.

»حيات لالتصاالت« تنسق مع معهد األبحاث العلمية
 لتطوير مزرعة الطاقة الكهربائية

األسطى: »األهلي« حريص على تطبيق نظم 
مكافحة عمليات غسيل األموال

األستاذ: الطاقة البديلة من المشاريع المستقبلية التي تساعد على توفير بدائل للطاقة وتقليل التكلفة والتلوث
أعلن���ت ش���ركة حي���ات 
لالتصاالت »حيات كوم« عن 
التنس���يق مع معهد األبحاث 
العلمية لتطوير مزرعة الطاقة 
الكهربائية عن طريق الرياح 
لألبحاث العلمية وذلك إليجاد 
أفضل حلول هندسية لتزويد 
البعي���دة والنائية  املواق���ع 
بالطاقة الكهربائية الالزمة. 

العام في  املدي���ر  وصرح 
شركة حيات لالتصاالت علي 
األستاذ بأن الشركة حترص 
على إيجاد مصادر طاقة جديدة 
للتزوي���د بالكهرباء وتقليل 
التلوث عن طري���ق تطوير 
البديل���ة بالتعاون  الطاق���ة 
العلمية  مع معهد األبح���اث 

الكويتي  البنك األهلي  أعلن 
الرئيسية للمؤمتر  عن رعايته 
الثالث ملكافحة عمليات غسيل 
األم���وال وال���ذي تنظمه وزارة 
التجارة والصناعة للعام الثالث 
على التوالي حتت رعاية وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ومشاركة بنك الكويت املركزي، 
وذلك في السادس من ديسمبر 
اجلاري في مق���ر غرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أن رعايته ألنشطة الدورة الثالثة 
للمؤمتر جاءت من منطلق أهمية 
هذا احلدث ليس للقطاع املصرفي 
فحسب، بل أيضا ملختلف املجاالت 
االقتصادية في الدولة، باإلضافة 
إلى األهمية التي ينالها من خالل 

 وذك���ر أن اخلليط األمثل 
لبلد معني سوف يعتمد على 
امل���وارد املتواف���رة وتوزيع 

فرصة للتواصل بني مؤسسات 
الدولة ملعرفة أفضل الطرق في 
مواجهة ومحاربة هذه اجلرمية 

على اعتبار أن ذلك جزء من 
مس���ؤوليات الش���ركة التي 
الرائدة  تعتبر من الشركات 
في املنطقة في مجال االتصاالت 
وذلك لتوفير الطاقة البديلة 

في مجال االتصاالت.
 وأضاف األستاذ أن كفاءة 
البديل���ة وتطويرها  الطاقة 
والتوفير في النقل واملساكن 
والصناع���ة تعتبر وس���ائل 
مهمة م���ن أجل اجن���از هذا 
الهدف، مضيفا أن التخفيض 
الغ���ازات  انبعاث�����ات  م���ن 
ميك���ن أن يتحق������ق عب���ر 
زيادة كفاءة الطاقة البدي��لة 
واستخدام التقن��ية املتواف���رة 

الي���وم.

اس���تعراض أحدث التشريعات 
والقوان���ني واإلجراءات املتخذة 

جتاه هذه الظاهرة.
وحول هذا املؤمتر الهام، صرح 
أمني سر مجلس اإلدارة عبداهلل 
األسطى، قائال: إن مشاركة البنك 
األهلي في املؤمتر تعطي فرصة 
التجارب  جيدة لالطالع عل���ى 
ف���ي هذا امليدان كم���ا أنها توفر 
منوذجا حيا لكيفية التعامل مع 
هذه العمليات، ومن ثم فجلسات 
املؤمتر املمتدة على 5 أيام ستقدم 
فرصة جيدة لتبادل اخلبرات مع 
املتخصص���ني للحد من مخاطر 
وتهديدات ه���ذه العمليات غير 

املشروعة.
وأضاف ان أنش���طة الدورة 
الثالثة من املؤمتر ستكون مبثابة 

الس���كان والنم���و والتنمية 
احلالية على صعيد الطاقات 
الفنية واالقتصادية، مبينا أن 
العالم يهدر الطاقات، وميكن 
حتقيق اجلزء األساس���ي من 
اخلفض الالزم لغازات البيوت 
الزجاجية عبر االس���تخدام 

األكثر حكمة للطاقة.
 وقال األس���تاذ ان الطاقة 
البديلة ستستفيد منها األجيال 
القادم���ة.، مؤكدا على أهمية 
الطاق���ة البديلة كحل لتأمني 
الطاقة والكهرباء  مس���تقبل 
لألجيال القادمة في املناطق التي 
تعتمد على البترول والفحم 
كمصادر للطاقة موضحا أن 
املوضوع يعد واحدا من أهم 

اخلطيرة، مشيرا إلى ان املشاركة 
من قب���ل كبار املس���ؤولني في 
القطاعني العام واخلاص وخبراء 
مكافحة عمليات غسيل األموال 
ستوفر معلومات مهمة عن طرق 
وأس���اليب البرامج املعمول بها 

جتاه هذه اجلرمية«.
البن���ك األهلي كان  وبني أن 
واليزال حريص���ا على تطبيق 
كافة النظ���م املتعلقة مبكافحة 
عمليات غسيل األموال، مبا فيها 
تعليمات البن���ك املركزي، وهو 
في ذلك يعتمد على مجموعة من 
املعايير والسياسات والنظم التي 
تضمن له احلماية الكاملة جتاه 
أي محاوالت غير مشروعة، مبينا 
ان هن���اك مجموعة من البرامج 
التي مت تدريب الكادر الوظيفي 

وأسخن املواضيع املطروحة 
على مستوى العالم.

 وأشار إلى أهمية تسليط 
الضوء على حيثياته الدقيقة 
وإخضاعه للنقاش في حلقات 
وورش عمل من قبل املختصني 
مثل معه���د األبحاث العلمية 
واجلهات املعني���ة وتوجيه 
بحوثه ودراساته، مشددا على 
أهمية استخدام وسائل الطاقة 
البديلة مثل الطاقة املتجددة 
لتوليد الكهرب���اء عبر تبني 
الطاقة الشمسية  مش���اريع 
وطاقة الرياح بعد دراس���ات 
اجلدوى الش���املة لها وبناء 
مبان مستدامة ومتوافقة مع 

البيئة. 

في البنك عليها مبا يوفر قاعدة 
معرفية واسعة متكن املوظفني 
من الوقوف على اخلطوات التي 

تخص هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، اكد األسطى 
على دور البنك في املس���اهمات 
التي تعزز م���ن دور البنك في 
املجتمع الكويتي، مشيرا إلى ان 
البنك يضع مجموعة من اخلطط 
والبرامج التي تركز على التوعية 
بطرق وأساليب مكافحة غسيل 
األموال. وأفاد بأن البنك سيواصل 
دعمه لكافة األحداث واألنشطة 
التي من ش���أنها أن توفر قيمة 
مضافة إلى املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية في الدولة، مبا يعزز 
من إستراتيجية وسياسات البنك 

للفترة املقبلة.

بالوكالة لدى احتاد الشركات االستثمارية 
فدوى درويش أن املركز، وضمن اجلهود 
املستمرة في تقدمي الدعم جلميع القطاع 
االستثمارى، قام باختيار هذه الدورة مع 
أكادميية ناس���داك دبى حلاجة الشركات 
االستثمارية الى االطالع على آخر التطورات 
في العالقات العامة باملستثمرين، ملا لذلك 
من أهمية في إبراز وعكس معلومات آنية 
وواضحة تعود بالنفع على املستثمرين 
والش���ركات االس���تثمارية خاص���ة أن 
األسواق املالية وخدمة العمالء بالشركات 
االستثمارية يعكسها األسلوب واملمارسة 
الصحيحة في كيفي���ة أداء عالقات عامة 

واضحة وصحيحة.
وأضافت أن البرنامج يتألف من ثالث 
دورات متهيدية تستغرق يوما واحدا لكل 
البرنامج السيد ديڤيد  دورة، وس���يقدم 
بيتس من Finance Talking ولديه خبرة 30 
عاما في City of London كمحام للشركات 
والبنوك االستثمارية، وهو متخصص في 

العالقات الدولية املالية.

بعد النجاح الكبير الذي حققه إطالق هذا 
البرنامج في دبي في مطلع 2009، ونحن 
نتطلع لتطوير العالقات باملستثمرين من 

الناحية العملية في املنطقة«.
 وبدورها أوضحت السيدة مدير مركز 
املالية  الدراسات االستثمارية واخلدمات 

عامة تعمل على حتقي���ق القيمة العادلة 
ألسهمها.

 وصرح���ت لويس بري���ن وهي مدير 
Finance Talking »نحن س���عداء إلطالق 
هذا البرنامج بالتعاون مع احتاد الشركات 
االستثمارية وأكادميية ناسداك دبي خاصة 

 أعلنت أكادميية ناسداك دبي أنها، وألول 
مرة، س���تقوم بتقدمي دورات »للعالقات 
باملس���تثمرين والعالقات العامة للقطاع 
املالي«، وذلك بالتعاون مع احتاد الشركات 
 Financing Talking االس���تثمارية وشركة
للتدري���ب املتخصص – لن���دن، ويهدف 
إل���ى الس���عي لتحقيق أفضل  البرنامج 
املمارسات في العالقات العامة من جانب 

الشركات املسجلة في املنطقة.
 وقد صرح أحد املسؤولني في ناسداك 
دب���ي باملنطقة للتب���ادل الدولي بأن هذه 
الدورات ستوفر معلومات قيمة عن كيفية 
استخدام واختيار املعلومات اآلنية والدقيقة 
املعلنة للجمهور، ومنها االلتزامات جتاه 
املستثمرين، وبالتالي مساعدة الشركات 
واملس���تثمرين للتعرف على شركاتهم، 
وأض���اف أن هذه الدورات س���تعمل على 
تعريف املتدربني بكيفية التمرس لتقدمي 
جودة عالية في العالقات العامة، وتساعد 
على بناء ثقة اجلمهور في أس���واق رأس 
املال، مما يساعد الشركات في تقدمي عالقات 

إحدى موظفات البنك خالل احلملة

BSNL  الهندية تجمد
خطة شراء حصة في »زين«

نيودلهي � رويترز: ذكر كولديب 
إدارة شركة  جويال رئيس مجلس 
بهارات سانشار نيجام ليمتد احلكومية 
أن  الهندية لالتصاالت BSNL أمس 
شركته جمدت خطة شراء حصة في 
»زين«. وقال جويال للصحافيني على 
هامش مؤمت����ر صحافي »مت تعليق 
اخلطة«، وكانت بهارات سانشار نيجام 
وش����ركة ماهاجنار تليفون نيجام 
ليمتد الهندية احلكومية تدرس����ان 
مش����اركة مجموعة فافاسي الهندية 
املاليزي سيد  املغمورة وامللياردير 
مختار البخاري لشراء حصة %46 
في زين. وأضاف جويال ان الشركة 

اتخذت القرار ألن مجموعة فافاسي لم 
توفر معلومات محددة طلبتها شركته. 
وتابع أنه يتوقع إبرام اتفاق خلطوط 
الهاتف احملمول بتقنية جي.اس.ام مع 
شركة اريكسون السويدية لصناعة 
الشمالية  الشبكات للمناطق  لوازم 

والشرقية قريبا.
وطرحت بهارات سانشار نيجام 
أكبر ش����ركة مش����غلة  ليمتد رابع 
للهواتف احملمولة في الهند مناقصة 
على 25 مليون خط هاتف محمول 
لكل من عملياتها احمللية في الشمال 
واجلنوب والغرب باإلضافة إلى 18 

مليون خط لعملياتها في الشرق. 


