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ينطلق خالل الفترة من 17 إلى 21 الجاري

زيادة عدد الغرف من 40 ألف غرفة إلى 80 ألفًا خالل خمس سنوات

العلي: معرض العقار المصري
 يطرح مشاريع للنخبة ومحدودي الدخل 

ماريوت العالمية تضاعف حضورها 
في أوروبا بحلول العام 2015

»الراية« نجحت في تسويق 95% من مساحة المعرض
صرح مدير عام المؤتمرات 
والمعارض بشركة مجموعة 
ال���راي���ة ق��ي��س ال��ع��ل��ي ب��أن 
ال��ع��ق��ار المصري  م��ع��رض 
الذي ينطلق يوم 17  الثالث 
الى 21 مارس الجاري وبفندق 
وتحت  انترناشونال  سفير 
المصرية  السفارة   رع��اي��ة 
للنخبة  مشاريع  سيطرح 
الدخل معا في  وم��ح��دودي 
أفضل مواقع جمهورية مصر 
 العربية، فالمشاريع والوحدات 
ال��س��ك��ان��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 
واالستثمارية التي ستعرض 

الفعلية،  الجمهور  لحاجة  ملبية   ستكون 
فالمعرض متنوع والشركات المشاركة هي من 
المجال  أفضل واكبر الشركات المصرية في 
العقاري، مبينا انه تم حتى اآلن تسويق %95 
من مساحة المعرض في فترة وجيزة، وذلك 
القبول من قبل  الذي يجد  ألهمية المعرض 
الشركات لعرض مشاريعها على جمهورها 
مباشرة وستكون هناك استشارات قانونية 
مجانية للعمالء، وسيتم الرد عليهم سواء من قبل 
السفارة المصرية او المكتب القانوني المشارك 
في فعاليات المعرض فيما يخص عمليات البيع 

والشراء والتوثيق.
العالقات  ان  العلي  واك��د 
التجارية المصرية � الكويتية 
ق��وي��ة وم��ت��م��ي��زة، حيث 
في  الكويتية  االستثمارات 
مصر كبيرة ومنذ فترة مما 
العالقة  يدل على عمق تلك 
وهي تستثمر في جميع أوجه 
النشاط االقتصادي المصري 
الزراعي والصناعي والسياحي 
ستعمل  كذلك  وال��ع��ق��اري، 
بالتعاون  ال��راي��ة  مجموعة 
 مع شركة افرست المصرية 
في الفترات المقبلة على تطوير 
العالقات وتعزيزها واإلسهام في نموها  تلك 

من كل االوجه.
وبين ان المعرض العقاري المصري الذي 
سيقام بالكويت يخضع لنظم رقابية ونظامية 
صرامة من قبل اللجنة العليا لشؤون المعارض 
واالسواق الدولية بمصر، فهذه اللجنة تتمثل بها 
كل الوزارات المعنية، مشيرا الى ان الشركات 
التي تم  المشاركة ستطرح أفضل مشاريعها 
انجازها في الفترة األخيرة وعلى احدث الطرازات 
المعمارية والهندسية وفى أرق االماكن داخل 

مصر. 

 أعلن���ت ماريوت العالمية 
انه انطالق���ا من اعادة تنظيم 
هيكليتها عالميا بهدف تسريع 
عجلة التوسع في العالم، تخطط 
الشركة لمضاعفة عدد منشآتها 
في أوروبا بحلول العام 2015. 
جاء ذلك في كلمة القتها ايمي 
ماكفرسون، الرئيسة والمديرة 
التنفيذية في ماريوت العالمية 
ألوروبا في مؤتمر عالمي في 
برلي���ن حول االس���تثمار في 

القطاع الفندقي.
 ودخلت ماريوت العالمية 
أس���واق أوروبا قبل 35 عاما 

وهي تتمثل في 174 فندقا وتسعى الى تعزيز 
ه���ذا الحضور بمضاعفة ع���دد الغرف من 40 
ألف غرف���ة حاليا الى 80 أل���ف غرفة بحلول 
العام 2015. وتتمثل في اوروبا 7 من 18 عالمة 
من عالمات ماري���وت العالمية وهي: الريتز-

كارلتون، بولغري، جي دبليو ماريوت، فنادق 
ومنتجعات ماريوت، رينيسانس، كورتيارد من 
ماريوت وشقق ماريوت الفندقية. وفي العام 
2012، ستضاف »ريزيدانس ان« الى العالمات 
االوروبية، وهي منشآت معدة لالقامة الطويلة 

المدة.
 وتتضمن قائمة المنش���آت التي ستضاف 
قريبا الى قائمة المشاريع الجديدة في ماريوت 
العالمية في أوروبا 30 مش���روعا من ضمنها 
رينيسانس موسكو مونارك )2010( وكورتيارد 
من ماريوت بودابست )2010( وجي دبليو ماريوت 

انقرة )2010(. 
وبهذه المناس���بة، ق���ال الرئيس والرئيس 
المالي لشركة ماريوت العالمية آرني سورنسون 
نحن نرى فرصا كبيرة لتوس���عنا في أوروبا. 
هيكليتنا التش���غيلية الجديدة تضمن أربعة 

مناطق في العالم من ضمنها 
أوروب���ا، وهي تس���هل نمونا 
عالميا وتقرب المسؤولين في 
الشركة من أسواقهم وعمالئهم. 
فرصنا في النمو كبيرة اذ ان 
ثلث المشاريع قريبة التنفيذ 
ونصف المشاريع التي ستفتتح 
العام هي خارج أسواقنا  هذا 

في أميركا الشمالية«.
وقالت ماكفرسون: »أوروبا 
هي أكبر سوق لالقامة في العالم 
وتتيح العدي���د من امكانيات 
التوس���ع بالنس���بة لشركة 
ماريوت. فريق العمل الجديد 
العالي الكفاءات لدينا هنا يساهم بشكل فعال 

في تعزيز تركيزنا على النمو«.
وأضافت: »نحن متواجدون في غالبية المدن 
االوروبية الرئيسية، وسعداء جدا باالستمرار 
في التوس���ع ف���ي المدن الثانوية واألس���واق 
الناشئة، وواثقون أننا مؤهلون لتحقيق أهدافنا 

الطموحة«.
 وتم تعيين ماكفرسون في منصبها الحالي 
في يوليو 2009 وهي مسؤولة عن عائدات تصل 
الى 3 مليارات دوالر عبر 24 بلدا وعن أداء ونمو 
هذا القسم الذي ترأسه ويضم أسواق المملكة 
المتحدة وايرلن���دا ومناطق القارة االوروبية. 
التحقت ماكفرسون بشركة ماريوت في العام 1986 
وكانت تشغل في السابق منصب نائب الرئيس 

التنفيذي للمبيعات العالمية والتسويق.
تتضمن خطط التوسع ألوروبا ادخال عالمتين 
جديدتين من ماريوت هما »اديشن« التي قامت 
ضمن مشروع تعاون بين ايان شراغر وماريوت، 
المكونة من فنادق  و»مجموعة أوتوغ���راف« 
ومنتجعات مس���تقلة من ح���ول العالم، تضم 

فنادق فاخرة جدا بشخصيات متميزة.

قيس العلي

آرني سورنسون 

عموميتها أقرت توزيع 35٪ نقدًا لمساهميها

»وثاق« تكرم الموظف المثالي للدورة الرابعة

العجيل: 51% ارتفاعًا في إيرادات »يوباك« التشغيلية 
و3.7 ماليين دينار صافي أرباحها لعام 2009

السيف: نقص الكوادر الوطنية المدربة 
من أهم التحديات بوجه شركات التأمين التكافلي

عاطف رمضان
االدارة  اكد رئي����س مجل����س 
التنفي����ذي لش����ركة  والرئي����س 
املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية 
»يوباك« ماجد العجيل ان االيرادات 
التشغيلية للش����ركة بلغت 11.2 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 
7.4 ماليني دينار عن الفترة نفسها 
من العام 2008 وذلك بزيادة قدرها 

3.7 ماليني دينار وبنسبة %51.
واض����اف العجيل ف����ي كلمته 
العادية  العمومي����ة  باجلمعي����ة 
التي عقدتها الشركة امس بنسبة 
حض����ور 79.4%، ان هذه الزيادة 
نتيجة لزيادة االيرادات التشغيلية 
في س����وق املطار وشركة »رويال 
افيشن« التابعة للمشاريع املتحدة 
حيث متتلك فيها الش����ركة نسبة 
ال����ى ان زيادة  55.75%. ولف����ت 
االيرادات التشغيلية للشركة تعود 
كذلك الى تش����غيل مشروع مركز 
ديس����كفري في 2009، مشيرا الى 
ارتفاع صافي االرب����اح من 94.7 

وزاد قائال: نحن نرى ان التوزيعات 
عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009 بواقع 35 فلسا للسهم الواحد 
محققة عائدا بلغ نحو 13.7% من 
سعر السهم على اساس 255 فلسا 
للسهم الواحد و35% على اساس 

القيمة االسمية للسهم الواحد.
هذا وق����د احتوت بنود جدول 
اعمال العمومية استقطاع 1% من 
صافي ارباح الش����ركة ملؤسس����ة 
مش����اريع اخلير وتفويض ادارة 
الشركة بشراء اسهمها وفي حدود 
النسبة وبالش����روط والضوابط 
التي يسمح بها القانون والقرارات 
الوزاري����ة على ان يس����تمر هذا 
التفويض س����اريا ملدة 18 ش����هرا 

اعتبارا من تاريخ صدوره.
من جهة اخرى افاد العجيل بأن 
الشركة لديها س����يولة كافية وال 
حتتاج الى متويل كبير، مش����يرا 
الى ان 4.8 مالي����ني دينار عبارة 
ع����ن قروض على ش����ركة رويال 

افيشن.

العمومية وذلك  انعقاد اجلمعية 
شريطة موافقة اجلمعية العمومية 

للشركة.
وقال ان الشركة حتتفظ بسيولة 
لتمويل اي مشاريع مستقبلية واما 
االلتزام����ات البنكية فهي قروض 
محددة من قبل على الشركة التابعة. 

اتبعتها الش����ركة في ظل ظروف 
االزمة العاملية والتحوط في قرارات 

االستثمار واملشاريع اجلديدة.
وزاد قائال: وبناء على النتائج 
السابقة فقد اوصى مجلس االدارة 
بتوزيع 35 فلس����ا للسهم الواحد 
للمس����اهمني املس����جلني بتاريخ 

ألف دينار ال����ى 3.7 ماليني دينار 
اي بزيادة قدرها 2.8 مليون دينار 
بنسبة 397%، األمر الذي انعكس 
ايجابا بزيادة ربحية الس����هم من 
22 فلسا لعام 2008 الى 50 فلسا 
لعام 2009 اي بنسبة 227% وهي 
ارباح صافية نتيجة للسياسة التي 

أك���د رئيس مجلس اإلدارة في ش���ركة وثاق للتامني 
التكافلي عبداهلل الس���يف على وجود ندرة في الكوادر 
الوطنية املتخصصة العاملة في قطاع التامني الكويتي 
سواء من اخلريجني اجلدد أو أصحاب اخلبرات والكفاءات 
ممن لهم القدرة على تولي املناصب القيادية في شركات 
التامني احمللية التقليدية والتكافلية والتي تزايدت أعدادها 
في اآلونة األخيرة، وقال إن نقص الكوادر الوطنية املدربة 
من أهم التحديات التي تواجه شركات التامني التكافلية 
في الكويت والتي شهدت تطورا ملحوظا خالل السنوات 
املاضية وبالرغم من حداثتها ومنافستها إال أنها أصبحت 
من األس���واق الواعدة والتي تساهم بصورة كبيرة في 
توجه���ات احلكومة جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

يستقطب املزيد من االستثمارات األجنبية.
وحتدث السيف خالل احلفل الذي أقيم مبناسبة اختيار 

املوظف املثالي من »وثاق« لل���دورة الرابعة بعد قيامه 
بتسليم جائزة التكرمي إلى سعدون حسني علي اللوغاني 
من دائرة السيارات عن اهتمام إدارة الشركة بالعنصر 
البشري الذي يعد الركيزة األساسية للشركة وعملياتها 
وحرصها على ضرورة التواصل بني إداراتها باألش���كال 
األفقي���ة والعمودية بكل فعالية واهتم���ام، مؤكدا على 
أهمية التنسيق والتعاون بني اإلدارات العليا والتنفيذية 
وتسهيل التواصل بينهم وبني مرؤوسيهم لكي تتسم تلك 

العالقات بالشفافية والفعالية.
وأكد السيف على حرص »وثاق« على املساهمة بايجابية 
في دعم وصقل الش���باب الكويتي مبزي���د من املهارات 
واخلبرات عن طريق إقامة الدورات التدريبية املتخصصة 
في قطاع التامني التكافلي والتي تقام بالتنسيق مع خبراء 
محلي���ني ودوليني ذوي خبرة كبيرة في تدريب الكوادر 

الش���ابة ورفع مستواها املهني ملمارس���ة أعمال التامني 
التكافل���ي الذي يحتاج إلى مهارات إضافية عن العاملني 
ف���ي قطاع التامني التقليدي حي���ث تتوافق جميع بنود 
وتعاليم التامني التكافلي مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

مما يتطلب خبرات خاصة.
وق���ال إن تطور قطاع التام���ني التكافلي في الكويت 
يتطلب تكاتف جميع الشركات العامل إلقامة العديد من 
الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب الكويتي لصقل 
مهاراتهم املختلفة في الصناعة املالية التكافلية وخللق 
كوادر ماهرة ذات خبرات عالية مبا يتناسب والعمل في 
هذا السوق الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات األخيرة، 
مؤكدا على ضرورة إعداد قيادات تأمينية تكافلية شابة 
وذات تأهيل عال في جميع التخصصات التأمينية لتلبية 

حاجات السوق املتنامي.

السيف متوسطا موظفي الشركة خالل حفل التكرمي

ناصر العمر الدرباس يكرم منيرة األنصاري

33% من الرائدين في التجارة 
يتخذون قرارات من دون معلومات

اعلنت مؤسسة »آي. دي. سي« ألبحاث السوق، ان حجم املعلومات 
الرقمية س���يزداد ليبلغ 988 إيكزابايت بحلول العام 2010 – وهو 
م���ا يعادل كومة من الكتب مرتصة من الش���مس إلى بلوتو ذهابا 

وإيابا.
واضافت ان القدرة على احلصول على معلومات أفضل من هذه 
املجموعة الواسعة من موارد البيانات تقدم فهما أفضل في األعمال 

وبالتالي متهد الطريق أمام اتخاذ خطوات أذكى.
إال أنه وبحس���ب دراسة قامت بها شركة »آي. بي. إم« مؤخرا، 
فإن 33% من الرائدين في التجارة يتخذون قرارات أساسية بشكل 
دائ���م من دون املعلومات التي يحتاج���ون إليها، في حني أن %53 
منهم ال يستطيعون الوصول إلى املعلومات التي يحتاجون إليها 

في مؤسساتهم كي يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه.
وق���د أوضح مدير وحدة األعمال في مجموعة البرمجيات لدى 
ش���ركة »آي. بي. إم« الشرق األوسط بشار كيالني أن القدرة على 
حتليل أحجام كبيرة من البيانات من موارد مختلفة التخاذ أفضل 

على جميع املستويات تعتبر من أساسيات النجاح«.
وأضاف قائ���ال: »ان التقارير واألبحاث التي تقدم للش���ركات 
معلومات قيمة حول مس���ار األعمال وما يجب توقعه على املدى 
املنظور تس���اعد على التخطيط اجليد حتسبا ألي حدث ما يؤدي 

الى أداء أفضل وأذكى للشركات«.
واضاف إن حجم البيانات، وتنوع املعلومات، والسرعة الضرورية 
التخ���اذ القرارات هي عوامل تدفع احلاجة إلى اس���تعمال حتليل 
األعمال لتحويل املعلومات إلى إدراك عميق ميكن اتخاذ القرارات 
العملي���ة بناء علي���ه إن ظهور األنظمة اجلدي���دة الذكية املتصلة 
ببعضها البعض والتي تبث املعلومات مباش���رة تقدم للشركات 
وللحكومات فرصة فريدة لتعزيز عملية اتخاذ القرار ونقلها إلى 

مستوى أعلى.
وفي هذا الس����ياق، س����لطت فعالي����ات »آي. ب����ي. إم. كوجنوس 
بيرفورمانس«، والتي اقيمت هذا األسبوع في مدينة الكويت، الضوء 
على أهمية حتليل األعمال في منح صانعي القرار قدرة الكشف عن فرص 
جديدة الستعمال البيانات من أجل التنبؤ بنتائج األعمال، وحتسني 

األنظمة القدمية، ومعرفة اجتاهات السوق قبل انتشارها.

»الخليجية للتأمين التكافلي« تحتفل 
بانتهاء دورتها التدريبية تحت إشراف األنصاري

الش���ركة اخلليجية  أقامت 
للتأمني التكافلي احتفاال مبناسبة 
انتهاء الدورة التدريبية اخلاصة 
بالتأمني التكافلي، والتي شارك 
فيها العديد من موظفي الشركة 
حتت إشراف مديرة إدارة التأمني 
التكافلي منيرة األنصاري، التي 
قام���ت بش���رح كل التفاصيل 
اخلاصة بالتأمني التكافلي، ومدة 
هذه الدورة أسبوعني، وقد اجتاز 
كل املشاركني من موظفي الشركة 

اخلليجية للتأمني التكافلي هذه 
الدورة بنجاح.

وصرح ناص���ر العمر، عن 
أهمية عقد مثل هذه الدورات، 
بان الشركة تطمح في استمرار 
التطوير الوظيفي وتنمية قدرات 
كوادرها، الفتا إلى ان التدريب 
قد أصبح ضرورة ملحة جلميع 
املوارد البش���رية التي تبحث 
ع���ن التطوير في ظ���ل التقدم 
اإلداري والتقن���ي، لذلك تقوم 

الشركة بصفة دورية بتطوير 
مستويات برامج التدريب التي 
تقوم بتنظيمها بحيث تتوافق 
مع رغبات وظروف العمل وفي 

مختلف قطاعات الشركة.
وحض���ر احتف���ال التخرج 
كل من نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ناصر 
الدرب���اس ونائ���ب الرئي���س 
التنفيذي للخدمات املس���اندة 

وليد العياضي.

عادل إنجنير يفوز بـ 20 ألف دينار
في سحب »حصادي« من »األوسط«

بفرص مميزة إضافية للفوز 
بواحدة من مئات اجلوائز الربع 
سنوية بإجمالي 500 ألف دينار 
لكل سحب من السحوبات الربع 
س���نوية التي جت���رى طيلة 
فت���رة البرنامج والتي تعتمد 
قيم���ة كل جائ���زة منها على 
مبلغ الرصيد احملتفظ به في 
برنامج »حصادي«، ما يعني 
فرصا هائلة ومستمرة للفوز 
بجوائز نقدية قيمة بانتظار 

عمالء البرنامج املميزين.
وتأتي هذه اجلوائز اانطالقا 
من رؤية البن���ك املتمثلة في 
التوفير في برنامج  أن يعود 
حصادي على عمالء البنك الكرام 
بجوائز كبرى وفرص متعددة 
تسهم في إحداث تغيير رئيسي 
في حياتهم وحتقيق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

على جائزة ربع سنوية كبرى 
بقيمة 500 ألف دينار )2000 
دينار ش���هريا على مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 
ألف دين���ار لكل منهما )2000 
دينار ش���هريا على مدى 250 
ش���هرا( مما ميثل دخال ثابتا 
مس���تمرا على مدى أكثر من 

20 عاما.
وعالوة على ذل���ك، يقدم 
برنام���ج حص���ادي جوائ���ز 
أسبوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أسبوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب 
5 جوائز أخرى بقيمة ألف دينار 

لكل منها.
ويتمي���ز البرنام���ج أيضا 
بجوائز ال���والء، حيث يتمتع 
كل عميل يحتفظ برصيد ألف 
دينار أو أكثر ف���ي البرنامج 

أعلن بنك الكويت والشرق 
األوس���ط عن أسماء الفائزين 
في السحب األسبوعي لبرنامج 
»حصادي«، حي���ث فاز عادل 
يوس���ف عبدالرحمن إجننير 
الكبرى  باجلائزة األسبوعية 
بقيم���ة 20 أل���ف دين���ار في 
الس���حب الذي أجري بتاريخ 

.2010/2/24
كما فاز أيضا كل من العمالء 
الكرام أمينة غلوم مال حسني 
عاشور، عمران عادل عمر دقاق، 
س���عيد محمد سعد العازمي، 
س���لمان ش���ير عل���ي محمد 
الشرشني وأونيك همازساب 
موسيسيان نخجوان بجوائز 
نقدي���ة قيم���ة كل منها 1000 

دينار.
ويعد برنامج »حصادي« 
من أكبر برام���ج التوفير في 
املنطقة، حيث يقدم في موسمه 
اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ 
مجموعها 10 مالي���ني دينار، 
وتشمل للمرة األولى سحوبات 
على جائزة مليون دينار تقدم 
على هيئة »راتب مدى احلياة« 
بقيمة 4000 دينار شهريا على 

مدى 250 شهرا.
كما يتم السحب كل 3 أشهر 

)كرم دياب(ماجد العجيل مترئسا عمومية »املشاريع املتحدة«


