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جمال الشايع

»لوجستيكا باور« تتعاقد على مشاريع طاقة
 بـ 10 ماليين دوالر مع شركات باكستانية 

»الوطنية لالتصاالت« تعّين مجدي غّنام 
مديرًا للموارد البشرية والخدمات اإلدارية

منى الدغيمي 
قال مسؤول الدائرة 
القانوني����ة لش����ركة 
لوجستيكا باور سعد 
الريس انه مت االنتهاء 
من إجراءات تأسيس 
ش����ركة لوجس����تيكا 
ب����اور برأس����مال 55 
ملي����ون دين����ار ومت 
اختيار باكستان كمقر 
رئيسي لها. وأضاف في 

تصريح خاص ل�»األنباء« أن الشركة 
باشرت اعمالها بتوقيع عقود مقاولة 
مع شركات باكستانية مببلغ 10 ماليني 
دوالر لتنفيذ مشاريع في مجال مقاوالت 
الكهرباء حيث ينصب عملهم في مجال 
توفير املعدات احلديثة واملواد التقنية 

واإلمداد اللوجستي.
 وكشف أن »لوجستيكا باور« 
تسعى لالستحواذ على شركات قائمة 
من خالل متلك حصة مؤثرة في شركة 
متخصصة في مجال الطاقة باعتباره 
س���وقا واعدا، الفتا إلى أن الشركة 
في الوقت احلالي تقوم بدراسة هذا 
املوضوع من خ���الل جهاز فني مت 
تعيينه لدراسة الفرص االستثمارية 
في املنطقة.  وأشار الريس إلى أن 
عدد املساهمني في شركة لوجستيكا 
ب���اور يصل إلى 150 مس���اهما من 

الدول محل  مختلف 
االس���تثمار، وأنه مت 
تغطية رأسمالها من 
اكتتاب خاص  خالل 
وداخلي ومت التركيز 
على دخول مستثمرين 
استراتيجيني، موضحا 
أن قيم���ة االكتت���اب 
للسهم تبلغ 100 فلس 
إلى جانب 10 فلوس 
االكتتاب،  مصاريف 
وعهد مبسؤولية تنظيم االكتتاب 
لشركة استثمارية كويتية يجري 
التنسيق والتفاوض معها. وبني أن 
مالك الشركة انتهوا من تشكيل فريق 
عمل مهني لشغل مختلف اإلدارات 
واألقسام املطلوبة النطالق الشركة 
ومت اختيار الكوادر البشرية مبهنية 
عالية وفقا ملتطلبات نظام حوكمة 
الش���ركات، مؤكدا أن مالك الشركة 
عازمون على فتح قنوات استثمارية 

مع عدة شركات عاملية. 
وقال: لدينا توجه لالستفادة من 
انخفاض قيمة أصول بعض الشركات 
القائمة بسبب األزمة العاملية إلمتام 
عملية االس���تحواذ على عدد منها 
وإعادة هيكلتها وفقا للمعايير املالية 
احلديثة خصوصا أن الفرصة مواتية 

لالستحواذ.

حرصا منها على 
إثراء كادرها الوظيفي 
وتعزي���زه بخبرات 
ريادية محترفة، أعلنت 
الوطنية لالتصاالت 
عن تعيني مجدي غنام 
مدي���را إلدارة املوارد 
واخلدمات  البشرية 
ابت���داء من  اإلدارية 
20 أغس���طس 2009. 
ويتمتع غنام بتاريخ 
مهني متنوع وحافل 

باالجنازات حيث ينضم إلى فريق 
إدارة الوطني���ة حامال معه خبرات 
مهنية متخصصة في مجال املوارد 
البشرية واخلدمات اإلدارية، إذ شغل 
مناص���ب إدارية رفيعة املس���توى 
في عدد من املؤسس���ات والشركات 
ف���ي صناعات مختلف���ة، منها على 
سبيل املثال وزارة النفط، مؤسسة 
البترول الكويتية، بنك برقان، البنك 
األهلي املتحد وشركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار. وهو حاصل على شهادة 
البكالوري���وس م���ن بريطانيا في 
االقتصاد وإدارة األعمال.  ورحب، 
املدير العام والرئيس التنفيذي في 
الوطنية سكوت جيجنهامير بانضمام 
غن���ام الى قاعدة قياديي الش���ركة 
حيث قال: »إننا س���عداء بانضمام 

مجدي غنام إلى فريقنا 
اإلداري، الس���يما أنه 
يتمتع بخبرات مهنية 
وإدارية عريقة صقلها 
عبر جتارب سابقة في 
مواقع قيادية مختلفة 
كما أثبت مهارته في 
تطبيق حلول إدارية 
مبتك���رة الت���ي نثق 
بأنها س���وف تعمل 
على تطوير األعمال 
في »الوطنية« وتعزز 
من التواصل الداخلي كما اخلارجي«. 
الى ذلك، يجد غنام في انضمامه إلى 
»الوطنية« فرصة فريدة ستساهم 
في إضافة إيجابية خلبراته املهنية 
املتراكم���ة حي���ث قال: »يس���رني 
الى »الوطنية  ويشرفني أن أنضم 
التي تتمتع بس���معة  لالتصاالت« 
ريادية مشرفة في صناعة االتصاالت 
الس���يما أنها تدار من قبل مهنيني 
محترفني تشهد لهم بذلك اجنازات 
الش���ركة وجناحاتها التي حققتها 
على مدى سنواتها العشر في سوق 
الكويت عبر سعيها الدائم الى تطبيق 
أحدث التكنولوجيات في اخلدمات 
واملنتجات التي تؤمنها والتي ساهمت 
بش���كل جذري في تس���هيل عملية 

التواصل واالتصال«.

سعد الريس

مجدي غنام

أخبار الشركات
يؤسس آلية جديدة للتنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية للكويت

لتتالءم مواده مع الميزانيات والجمعيات العمومية وسجالت المساهمين

اجتماع مرتقب بين »المركزي« و»التجارة«
لوضع أطر جديدة للرقابة على صناديق االستثمار

الشايع لـ »األنباء«: »التجارة« في انتظار دعوة  اللجنة المالية 
لمناقشة قانون الشركات تمهيدًا إلقراره مطلع 2010

الغانم: »المزايا« اختارت مواصلة االزدهار 
وتعميق وجودها القوي في السوق

جاسم الغامن

 )YAL( القيادات العربية الشابة
تطلق برنامج اإلبداع وريادة األعمال 
بالتعاون مع شركة »داو« للكيماويات 

في إطار حرصها على بناء ودع���م قدرات رواد األعمال من 
الشباب العرب، أطلقت القيادات العربية الشابة )YAL(، املنصة 
العربية التي تدعم الش���باب العربي في مجاالت ريادة األعمال 
والتعليم واملهارات بهدف حتسني فرص العمل، مؤخرا، برنامج 
»اإلبداع وريادة األعمال« بالتعاون مع شركة »داو« للكيماويات 

عبر ذراعها اخليري � مؤسسة شركة »داو« للكيماويات. 
ومن خالل أنشطته املرتكزة على تنمية ثقافة ريادة األعمال، 
سيفيد البرنامج ما يزيد على 400 شاب عربي طموح. ويستند 
برنامج اإلبداع وريادة األعمال في مفهومه إلى ركيزتني رئيسيتني، 
األولى »بناء القدرات« والثانية »حمالت التوعية«فاألولى تشمل 
»التوجيه« الذي يقدم حتت إشراف كبار رجال األعمال، و»الدورات 
التدريبية« لدى املؤسسات التعليمية الرائدة. وخالل هذا العام 
اعتمدت القيادات العربية الشابة على شبكة شركائها الواسعة 
الختيار موجهني من شبكة أعضائها وكبار املسؤولني التنفيذيني 
ف���ي مركز دبي املالي العامل���ي )DIFC(. وعلى صعيد التدريب، 
ستوفر القيادات العربية الش���ابة ألصحاب املشاريع الناشئة 
أيض���ا أماكن في دورات »االس���تراتيجية« التي تنظمها »كلية 

كوين لألعمال« الشهيرة عامليا. 
وف���ي إطار »حمالت التوعية« � الركي���زة الثانية للبرنامج 
� تقيم القيادات العربية الش���ابة أيضا حمالت توعية متنقلة 
حول ريادة األعمال عن طريق تنظيم سلس���لة من احملاضرات 
املس���تمرة في اجلامعات بهدف إثراء ثقافة اإلبداع في املنطقة. 
مت اختيار املتحدثني من ضمن شبكة أعضاء القيادات العربية 
الشابة ممن لديهم جتربة مثبتة في ريادة األعمال وفي مختلف 
القطاعات. أطلق���ت حمالت التوعية املتنقل���ة بداية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في هذا العام، وتعتزم القيادات العربية 
الشابة توس���يع نطاق هذه احلمالت في الفترة املقبلة لتشمل 

سائر أنحاء املنطقة.

»الخليج« يرعى الكتاب السنوي
لكلية العلوم اإلدارية

الكتاب  رعى بنك اخللي����ج 
العل����وم  لكلي����ة  الس����نوي 
الكوي����ت  اإلداري����ة بجامع����ة 
للعامني اجلامعيني 2008/2007 
و2009/2008 وال����ذي س����يتم 
التخرج  توزيعه خالل حف����ل 
املزمع إقامت����ه في العام 2010. 
ه����ذا وقد تواج����د موظفو بنك 
اخلليج في مع����رض اجلامعة 
ملدة أسبوع كامل لتقدمي النصح 
للطلبة ومساعدتهم في معرفة 
جميع ما يتعلق بحساب برنامج 

.Red
هذا ويتص����در الكتاب كلمة 
التعليم  التربية ووزير  لوزير 
 العالي الرئيس األعلى للجامعة
د.موضي احلم����ود، باإلضافة 
لكلم����ة مدير جامع����ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد، وكلمة عميد 
كلية العلوم اإلدارية د.راش����د 
العجمي. كما سيتضمن الكتاب 
نبذة تعريفية عن الكلية، عرضا 
بالصور للخريجني، أعضاء هيئة 
الهيئ����ة األكادميية  التدريس، 
املساندة، اإلداريني والسكرتارية. 
وحرص بنك اخلليج خالل هذه 
املناس����بة على عرض برنامج 
حساب Red الذي صممه خصيصا 
لطالب اجلامعات الذين تتراوح 
أعمارهم بني 18 و24 عاما. هذا 

ويتميز حساب Red باملرونة، 
حيث ال يتطلب إيداع أي مبلغ 
من املال لفتح احلساب، كما مينح 
احلساب العميل العديد من املزايا 
املبتكرة منها اإلعفاء من رسوم 
احلد األدن����ى للرصيد، التمتع 
باس����تخدام اخلدمة املصرفية 
عبر االنترنت مجانا واحلصول 
على هداي����ا ترحيبية مجانية، 
باإلضافة إلى خصومات حصرية 
في مجموعة مختارة من املتاجر 

واملطاعم، كل هذا دون احلاجة 
إلى توقيع ولي األمر.

وتأتي مشاركة بنك اخلليج 
ضمن الت����زام البنك نحو دعم 
التعليم وحث الطلبة على النجاح 
وإدراك طموحاتهم كما يواصل 
بنك اخلليج دعم مختلف قطاعات 
املجتمع، مؤكدا بذلك على مكانته 
كمؤسسة مالية رائدة متفانية 
في مجال املسؤولية االجتماعية 

لكويت أفضل وأكثر ازدهارا.

مع انطالقة كل عام جديد، تس���عى املزايا 
ال���ى رفع مفه���وم )Slogan( مختلف يعكس 
خططها العملية للمرحلة القادمة سواء داخليا 
او خارجيا، ويكون مبثابة البوصلة املعنوية 
التي توجه كل نشاطات الشركة وتظهر رؤيتها 
املتجددة للعمالء واملساهمني والرأي العام، وقد 
اختارت املزايا مفهوم العام 2010 »نسعى الى 
االزدهار« دعما واستكماال ملفهوم 2009 »نسعى 
الى االرتقاء«، وميثل الشعار اجلديد اجلهود 
املبذولة من قبل املزايا للتميز بكل خدماتها 
العقارية وكادرها  ومنتجاتها وصناديقه���ا 
البشري ورفعها الى مس���تويات أفضل مما 

كانت عليه في السنوات املاضية.
 ويترافق مع املفهوم اجلديد للمزايا رسالة 
جديدة للمسؤولية املؤسسية، حيث مت الشروع 
مببادرة ترويج العالمة التجارية بشكل مفصل 
لضمان وصول محتوى الرسالة الى القنوات 
الصحيحة والفعالة من خالل تعزيز وجود 

اسم الشركة في األسواق وبالتركيز على إعادة 
النظر بشعار الشركة وحتديثه انسجاما مع 
آخر التطورات. وتقوم املزايا باستخدام املفهوم 
اجلديد في كل املواد الورقية املتعلقة بالشركة، 
وعلى املوقع االلكتروني، وفي احلمالت الدعائية 
واإلعالنات واملعارض واملراسالت وغيرها. 

وفي هذا اإلطار، قال مساعد نائب الرئيس 
ألعمال التسويق جاسم الغامن: »ان اي شعار 
او مفهوم نقدمه مع بداية كل عام امنا ينضوي 
حتت لواء الشعار األساسي للمزايا وهو »نسعى 
الى الريادة«، وهذه الشعارات هي اكثر من مجرد 
كلمات، النها احملرك األساسي واملعيار األصيل 
الذي نقيم كل أعمالنا على اساسه. وهذا العام 
أمامنا خياران اثنان فقط، اما مواصلة االزدهار 
واما الريادة. اننا في املزايا لطاملا كنا روادا في 
تقدمي املشاريع، وفي ابتكار األفكار العقارية 
التي تسعى لالرتقاء بالسوق العقاري، وفي 
االلتزام جتاه املجتمع، وتدريب الكوادر البشرية 

العاملة في املزايا... وهذا العام لن نكون روادا 
وحسب بل سنواصل ازدهارنا وتقدمنا في كل 

اخلدمات التي نقدمها ايضا«.
واضاف: »تتألف االيقونة املشيرة للمفهوم 
اجلديد من ثالثة رموز هندس���ية: املربع )4 
اضالع(، واخلماسي )خمسة اضالع(، والثماني 
)ثمانية اضالع( تتش���ابك فيما بينها خللق 
شكل تكاملي وتصاعدي يظهر بروز الشركة 
وتطوره���ا خالل االعوام املاضية، ويش���ير 
الى كيفية متيز اس���م املزايا في املس���ؤولية 
التي  االجتماعية واملؤسس���ية، واالجنازات 

حتاول حتقيقها«.
واكد الغامن خالل حديثه على خيار مواصلة 
التقدم واالزدهار الذي اعتمدته املزايا حيث 
اش���ار الى ان كل مشاريع الشركة في كل من 
الكويت ودبي تس���ير على قدم وساق، وقد 
حققت نس���ب اجناز عالية والشركة تستعد 

لتسليم جزء كبير منها خالل 2010.

محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن 
اجتماع مرتقب بني بنك الكويت املركزي ووزارة 
التجارة والصناعة وذلك من اجل بحث ومناقشة 
اطر االعمال املتعلقة بالرقابة واالشراف على 

صناديق االستثمار احمللية.
وافادت املصادر بأن االجتماع س���يناقش 
االوضاع النقدي���ة واملصرفية احمللية ومدى 
تأثرها وتأثيرها على اداء سوق الكويت لالوراق 
املالية ووضع خطة مس���تقبلية بعيدة املدى 
واخرى على املدى القصي���ر، وهي املتعلقة 
بالعام 2010 نظرا ألن سياسات البنك املركزي 
واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دورا بعيد 
االثر في حركة السوق وتوجهاته، مبينة ان 
االجتماع سيسفر عنه االعالن عن احصاءات 
ومؤشرات تؤكد االجتاه التصاعدي املستمر 
حلجم التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك 

احمللية الى مختل���ف القطاعات االقتصادية 
بشكل عام ولغرض شراء االوراق املالية بشكل 

خاص.
واشارت املصادر الى ان االجتماع سيناقش 
عدة قضايا مهمة ذات صلة بالوضع االقتصادي 
احلالي من ابرزها ضرورة التنسيق والتكامل 
بني السياسة النقدية والسياسة املالية ليس 
فقط في مواجهة التضخم وارتفاع االسعار بل 
لتحقيق االستقرار املالي والنمو االقتصادي 
ايضا، فضال عن دعوة الهيئات واملؤسسات 
العامة الى زيادة حجم ودائعها في املصارف 
احمللية، والى دراسة التصحيح العميق الذي 
شهدته سوق الكويت لالوراق املالية باعتباره 
قاعدة لزيادة اس���تثماراتها في السوق على 
اسس جتارية وفنية بحتة، مع حث الشركات 
املدرجة على استخدام »اسهم اخلزانة« كأداة 

فاعلة لتحقيق التوازن في اسعار اسهمها.

عاطف رمضان
اعرب الوكيل املس���اعد لش���ؤون 
الشركات في وزارة التجارة والصناعة 
جمال الشايع في تصريح ل� »األنباء« 
عن امله ان تس���تدعي اللجنة املالية 
البرملاني���ة وزارة التجارة والصناعة 
ملناقشة قانون الشركات متهيدا القراره 

بداية العام 2010.
اقرار قانون  ان  الش���ايع  واضاف 
الشركات بتعديالته اجلديدة من شأنه 

ان ينعكس ايجابا على االقتصاد، السيما 
ان هذه التعديالت ستلقي بظاللها على 
امور متعددة مثل امليزانيات و»تسكير 
العمومية  الثغ���رات« واجلمعي���ات 

وسجالت املساهمني.
اجلدي���ر ذك���ره ان���ه مت تصنيف 
الش���ركات وحتديد انشطتها من قبل 

الوزارة وحتديد قانونها.
هذا وقد ن���ادى اقتصاديون خالل 
الفترة االخيرة بضرورة اقرار قانون 

الشركات التجارية لكونه من القوانني 
االقتصادية املهم���ة لتحقيق التنمية 
االقتصادي���ة والتي تدف���ع بالكويت 
املالي واخلدماتي في  املركز  لتحقيق 

منطقة الشرق االوسط.
واوضح الشايع ان قانون الشركات 
الت��جارية قد تأخ���ر ك���ثيرا منذ 15 
عاما وق���د مت ت��داوله بني ال����وزراء 
والن���واب وآن األوان ان يرى ال���نور 

ق���ريبا.

تعديل بعض مواد »القانون« بما يخدم االقتصاد

جناح بنك اخلليج في املعرض


