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جانب من معرض العام املاضي

 )أحمد باكير(عبدالوهاب الوزان متحدثا خالل اللقاء

 )أحمد باكير(الشيخ عبداهلل اجلابر األول من اليسار مترئسا عمومية الشركة

يتقدم

موظفو اإدارة الت�أمني

بوزارة التجارة وال�صناعة

�آل عـــــــو�ض
ب�أحر التع�زي القلبية اإىل

لوف�ة املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل 

زميلهم الغ�يل

حممد عبد�هلل عبد�لر�ضا عو�ض
�س�ئلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جن�ته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

الخليفي: »تعليم العالمية« تدرس عروضًا 
للدخول في شراكات في قطاع التعليم

شريف حمدي
اكد رئيس مجلس االدارة لشركة تعليم العاملية 
د.ابراهيم اخلليفي ان من اهم اهداف الشركة بناء 
حتالفات استراتيجية مع افراد ومؤسسات للوصول 
الى اعلى مستوى ممكن في تطوير النشاط التربوي 
والتعليمي وفي الوقت احلالي فإن الشركة بصدد 
دراس����ة عدة ع����روض قدمت لها م����ن العديد من 
املستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية في 
نفس مجال عمل الشركة لتختار ما يناسب مصلحتها 
ويحقق اهدافها املرجوة وفق خطة اس����تراتيجية 

موضوعة ومحددة املعالم.
وأوضح اخلليفي في تصريحات صحافية على 
هامش اجلمعية العمومي����ة املنعقدة امس ان عام 
2008 يعتبر بالنسبة للشركة عام البناء والتأسيس، 
ولم متنع مهام بناء الشركة في سنتها التأسيسية 
االول����ى االدارة من حتقيق نتائج طيبة، فقد دأبت 
ش����ركة تعليم العاملية التعليمية على البحث عن 
فرص تعليمية واع����دة التخاذ القرار الصائب في 

الوقت املناسب، وقد حققت نتائج ايجابية ستكون 
لها انعكاسات ايجابية على االداء مستقبال، حيث 
بدأ في هذا العام تأسيس اول مدرسة من سلسلة 
املدارس التي تنوي الشركة تأسيسها في الكويت 
وخارج الكويت، وهي مدرس����ة احلياة العاملية في 

الكويت.
واشار الى ان من الفرص التي اقتنصتها الشركة 
توقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر قطري على تأسيس 
وافتتاح مدرس����ة بنفس االسم واحملتوى في قطر 
على ان تباش����ر العمل واستقبال الطلبة من العام 
الدراسي القادم. وذكر ان اجمالي موجودات الشركة 
بل����غ 407.9 االف دينار  في 2008، كما بلغ اجمالي 
ايرادات الشركة 598.8 الف دينار وقد بلغت اخلسائر 
في السنة االولى مبلغ 224.1 الف دينار وتعتبر هذه 
اخلسائر في املعدل الطبيعي لكون الشركة في سنتها 
االولى. وعلى صعيد آخر صادقت عمومية الشركة 
على تقرير مجلس االدارة وامليزانية العمومية للعام 

املنتهي في 31 ديسمبر 2009.

الجابر: خسائر »إسكان« متوقعة
وسببها انخفاض قيمة األصول

شريف حمدي
قال رئيس مجلس ادارة ش����ركة متويل االسكان 
الش����يخ عبداهلل اجلابر ان اخلس����ارة التي حققتها 
الشركة في عام 2009 والبالغة 14.7 مليون دينار هي 
نتيجة طبيعية لألزمة االقتصادية العاملية املستمرة، 
الفتا الى انها لم تكن مفاجئة لنا حيث كانت متوقعة 
منذ بداية السنة نتيجة انخفاض األصول باإلضافة 
إلى املنهج املتحفظ الذي انتهجته اإلدارة التنفيذية 

لترتيب بيت »إسكان«.
وأوضح اجلاب����ر في تصريحات صحافية خالل 
اجلمعية العمومية املنعقدة امس بنسبة حضور %89.9 
أنه مت تقييم أصول الشركة بأقل تقدير ممكن سواء 
فيما يخص احملفظة العقارية أو محفظة االستثمار، 
مشيرا الى انه بالنسبة حملفظة التمويل فقد التزمت 
»إس����كان« مببدأ االعتراف باإليرادات املؤكدة فقط 
كإيرادات في عام 2009 كي ال تضطر إلى إلغائها في 

السنة التالية من حساباتها.
وذكر رئيس مجلس اإلدارة أن »إسكان« وفي سبيل 
اإلعداد للمرحلة املس����تقبلية انتهجت استراتيجية 
تضمن لها الوف����اء بالتزاماتها جت����اه الدائنني في 
مواعيدها وسداد أصول الديون والفوائد املستحقة 
عليها، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على أن تكون 
السيولة النقدية متوافرة لكامل فترة السداد في حينه 

إلى جانب التخطيط للمرحلة املقبلة ومتطلباتها.
وأشار اجلابر في هذا السياق إلى أن الشركة لم 
تغفل االس����تعداد لترتيب إستراتيجيتها من خالل 

البدء في دراس����ة كاملة لكل ف����رص العمل اجلادة 
والتي تطمح معها إدارة الشركة الى حتقيق عوائد 
طيبة حتى تتمكن من إيجاد األساس القوي والسليم 

ملنهجيتها خالل الفترة املقبلة.
وأضاف ان الشركة ستركز على التنوع في أعمالها 
وأنشطتها املستقبلية وعلى الفرص اجلادة ومنها 
على سبيل املثال تطوير مشروعي الشركة في ميناء 
عبداهلل ومنطقة اخليران وغيرهما من املشروعات 
القائمة على أس����س متحفظة تستفيد من اخلبرات 

العملية لديها.
على جانب آخر وافقت اجلمعية العمومية العادية 
على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح وذلك 
عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 كما 
متت املوافقة على جتدي����د تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس 

املال وملدة 18 شهرا وفقا للقانون.
كما متت املوافقة عل����ى تفويض مجلس اإلدارة 
بإصدار سندات وجتديد سندات وفق القانون وذلك 
بعد أخذ املوافقات م����ن اجلهات املختصة، ووافقت 
كذلك على إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 

ذممهم. 
فيما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية على 
تخفيض رأس امل����ال املصرح به من 30.109 مليون 
دينار باألسهم غير املكتتب بها بحسب برنامج أسهم 
الوالء الذي تقدمه الش����ركة ملوظفيه����ا الى 29.812 

مليون دينار.

أكد أن الشركة ستركز على التنوع في أعمالها وأنشطتها المستقبلية

الوزان: العالقات االقتصادية بين نيوزيلندا والكويت 
دون المستوى المطلوب وتحتاج لمحفزات أكبر 

مشروعات وفرص استثمارية جديدة
 في المعرض المصري السادس للعقار

فواز كرامي
دعا عضو مجلس إدارة غرفة 
التجارة والصناعة عبد الوهاب 
ال���وزان نيوزيلندا إلى تعزيز 
التب���ادل التجاري مع الكويت 
خاص���ة أن بيئ���ة األعمال في 
نيوزيلندا تعتبر مناسبة جدا 
لالس���تثمار والقيام باألعمال 

التجارية.
وأض���اف ال���وزان قائ���ال: 
»التجارة بني البلدين ليس���ت 
باملس���توى املطلوب، وعلينا 
رفع هذا املستوى في ظل وجود 
الكثير من احملفزات والفرص 

اجلاذبة في البلدين«.
كالم الوزان جاء خالل زيارة 
النيوزيلندي  التج���ارة  وزير 
للب���الد برفق���ة وف���د م���ن 
العامة  الشركات واملؤسسات 

النيوزيلندية.
الوفد لغرفة  وخالل زيارة 
التج���ارة والصناع���ة أمس، 
حتدث ال���وزان قائال: »نتطلع 
إلى معرفة البيئة االستثمارية 
في نيوزيلندا وإلى التشريعات 
التي تخدم األعمال االستثمارية 

والتجارية بني البلدين«.
وأعطى الوزان خالل اللقاء 
حملة عن االقتص���اد الكويتي، 
التنموية  مس���تعرضا اخلطة 
ومن ضمنها خصخصة بعض 
القطاع���ات، مما يفت���ح الباب 

حتت شعار »عمار يا مصر« 
يقام املعرض املص���ري للعقار 
واالستثمار في دورته السادسة في 
الفترة من اخلامس وحتى التاسع 
من مايو املقبل في مركز املؤمترات 
والرويال سويت بفندق موفنبيك 
املنطقة احلرة مبيناء الش���ويخ 
حتت رعاية السفير املصري لدى 

الكويت طاهر فرحات.
وتقي���م املع���رض الش���ركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظي���م 
املعارض)UNIEXPO(  بالتعاون 
مع االحتاد الدولي لرجال األعمال 
في مصر وبإش���راف من الهيئة 
املصرية العامة لشؤون املعارض 
واألسواق الدولية ومكتب التمثيل 

التجاري املصري في الكويت.
ويأتي املعرض املصري للعقار 
واالس���تثمار الس���ادس في ظل 
حالة من التفاؤل تسود السوق 
املصري���ة حيث بدأت تزول آثار 
األزم���ة املالي���ة العاملية ويعود 
السوق العقاري إلى سابق عهده 
من الرواج واالزدهار حيث بدأت 
أسعار حديد التسليح ومواد البناء 
في االرتفاع مما سيكون له تأثير 
في املستقبل على أسعار العقارات 

واملباني.
وسيفتتح املعرض املصري 
للعقار واالس���تثمار الس���ادس 
الس���فير املصري طاهر فرحات 
في السادسة من مساء اليوم وسط 
حضور جماهي���ري من اجلالية 
املصرية في الكويت، حيث يحرص 
اجلميع على املش���اركة في حفل 

ميكن للمس���تثمر الكويتي أن 
يستغلها.

م���ن جهته، حت���دث وزير 
التجارة النيوزيلندي هون تيم 
غروسر عن مؤشرات االقتصاد 
النيوزيلن���دي، مؤكدا على أن 
بالده تس���عى إلى التعاون مع 
منطق���ة اخلليج بش���كل عام 

والكويت بشكل خاص.
ولفت غروسر إلى أن السوق 
أكبر  اخلليجي يعتبر سادس 
س���وق في العالم م���ا يفرض 
على العالم البحث عن الفرص 

أمام الكثير من االس���تثمارات 
األجنبية لالس���تفادة من هذه 

الفرص السانحة«.
واعتبر ال���وزان أن اخلطة 
إلى حتويل  التنموية ته���دف 
الكويت إلى مركز مالي، إال أن 
هذه اخلطة تفرض الكثير من 
التحديات على القطاعني العام 

واخلاص«.
وطالب الوزان الوفد بإقامة 
الكويت تعرف  ف���ي  معارض 
ببيئة األعم���ال في نيوزيلندا 
وفي الفرص االستثمارية التي 

االستثمارية واقتناصها في هذا 
االقتصاد القوي.

واش���ار غروس���ر إل���ى أن 
نيوزيلن���دا تتميز في القطاع 
السياحي بشكل كبير وتوفر 
الكثير من الفرص االستثمارية 
في هذا القطاع، إلى جانب القطاع 
الغذائي الذي تسعى نيوزيلندا 
إلى أن تصبح من خالله سلة 
غذائية للعالم، وذلك عبر رفع 
حج���م صادراتها الغذائية إلى 

اخلارج.
القطاعات  وباحلديث ع���ن 

ويض���م املعرض ش���ركات 
تعرض مشاريع ألول مرة، مثل 
شركة »أوشن بلو« وتعرض قرية 
سياحية رائعة بالعني السخنة 
وكذلك مشروع »أوشن كايرو« 
بجانب مطار القاهرة وهي فكرة 
جديدة ذات طراز معماري رائع 
وكذلك ش���ركة رح���اب أكتوبر 
وتعرض مدينة سكنية جديدة 
في 6 أكتوبر، وش���ركة التعمير 
واإلس���كان وهي احدى شركات 
بنك التعمير واإلسكان وتعرض 
القاهرة  ف���ي  مش���روعا جديدا 
اجلديدة، وكذلك ش���ركة »نايل 
دولفني ريزيدنس« وتعرض شققا 
وفيالت فاخرة على نيل القاهرة، 

افتتاح املعرض املصري سنويا، 
كما يحقق املعرض تعاقدات تصل 
إلى نصف املليار دوالر سنويا.

ويشارك في املعرض في دورته 
السادس���ة أكثر من 36 ش���ركة 
ومؤسسة عقارية واستثمارية 
في مصر والكويت جميعها تعرض 
عشرات املش���روعات والفرص 
االستثمارية في جميع أنحاء مصر، 
وترعى املعرض املصري للعقار 
واالس���تثمار مجموعة اخلرافي 
والتي تشارك مبشروعها بورت 
غالب في البحر األحمر وتعرض 
من خالله وحدات سكنية وفرصا 
اس���تثمارية متميزة بتسهيالت 

في السداد.

واملركز العاملي للتطوير العقاري 
ويعرض مشروعي »اليف فيو« 
و»ايزي اليف« بالقاهرة اجلديدة، 
وشركة احلكيم للتعمير وتعرض 
»روز فيل« بدرمي الند ب� 6 أكتوبر، 
وسيتي اليت لإلنشاء والتعمير 
وتع���رض مدينة س���يتي اليت 
باإلسكندرية، وبريدج للتنمية 
العقاري���ة، ووثائق املس���تقبل 
وشمال أفريقيا وتعرض القطامية 
جاردنز بالقاهرة اجلديدة، ولينك 
العقارية  لالس���تثمار والتنمية 
واملج���د للهندس���ة واملقاوالت 
العمومية )العبور( ونيو بلدينج 
للتسويق العقاري وعمائر العقارية 
وتعرض مشروع عمائر مدينة 

إلى  األخ���رى، لفت غروس���ر 
أهمية القطاع الصحي واحللول 
الصحية التي توفرها نيوزيلندا 
للعالم، واجدا الكثير من الفرص 
في هذا املجال خاصة أن أعدادا 
الكويتيني يذهبون  كبيرة من 
برح���الت عالج إل���ى اخلارج، 
م���ا يخلف ف���رص تعاون بني 

البلدين.
في الوقت ذاته وجد غروسر 
الكثير من الفرص اجلاذبة في 
الكويت والت���ي ميكن أن يتم 
التعاون في مجالها ومنها حتلية 
إلى  املياه والتعليم واملدارس 
جانب القط���اع العقاري الذي 
يوفر الكثير من الفرص فضال 
عن القط���اع الصحي الذي من 
املمكن أن يخلق نتائج مثمرة 
في هذا املجال. وأضاف غروسر: 
»في السنوات الثالثني املاضية 
لم يتعد حجم التبادل التجاري 
مع الكويت النس���ب املطلوبة 
وقد يك���ون 0.01 %، مما دفعنا 
اليوم إل���ى التوجه نحو هذه 

املنطقة«.
وشرح أن معدالت التعليم 
تعتبر مرتفعة في نيوزيلندا 
التي متلك الكثير من اخلبرات 
في مجالي الهندس���ة والطب، 
واللذي���ن من املمك���ن أن يتم 
التعاون فيهما مع الكويت في 

مشاريع اخلطة التنموية.

نصر واملنار للتنمية واالستثمار 
العقاري )6 أكتوبر( أمالك للتنمية 

واالستثمار العقاري.
كما سيش���ارك في املعرض 
الشركة املصرية العربية للمباني 
احلديثة وتعرض جاردن هيلز ب� 
6 اكتوبر وشركة إيدار سي فيو 
وجولدن الند )عمارات فخمة في 
مدينة نصر(، ومجموعة تبارك 
القابضة وتعرض منتجع هوليداي 
فانتازيا براس سدر ومدينة تبارك 
السكنية باملعادي وجزر ميامي 
مبرسى مطروح، وسما لالستثمار 
والتنمية وترينتا للتنمية العقارية 
)بامليرا ب� 6 أكتوبر(، واملصرف 
العقاري  املتحد وديار للتمويل 
والبنك األهلي املتحد )بنك الكويت 
والشرق األوسط سابقا( واجليداء 
للتنمية السياحية وتعرض زين 
ريزورت � مرسى علم وآمار سيتي 
الكويتية  )بالكويت(، وأم���الك 
وتعرض مشروعات عامر جروب 
في مص���ر، وفيرس���ت جروب 
وسوليدر للتنمية العقارية وباز 
للنظم العقارية احلديثة وتقدم 
حصص املش���اع مبكة املكرمة، 
وإسكان املشتركة وتقدم مدينة 
ناصر بالقاهرة وألول مرة تشارك 
جامعة 6 أكتوبر وتضم 14 كلية 
عملية ونظرية وتقدم خدماتها 
ألبناء اجلالية املصرية الراغبني 
في االلتحاق باجلامعات املصرية 
الكويتيني  املواطنني  إلى  وكذلك 
الذي���ن يحرصون عل���ى تعليم 

أبنائهم في مصر.

غروسر: نيوزيلندا تمتاز في القطاع السياحي بشكل كبير وتوفر الكثير من الفرص االستثمارية في هذا القطاع

خالل زيارة الوفد النيوزيلندي لغرفة تجارة وصناعة الكويت

يفتتحه السفير فرحات في المنطقة الحرة 5 مايو المقبل

10 فائزين بالسحب األسبوعي
 لحساب »الدانة« من »الخليج«

أعلن بنك اخلليج ع����ن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار السنة لعمالء »الدانة« 
حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة 

ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة. 
وق����د أجرى بنك اخلليج ف����ي 25 أبريل اجلاري 
السحب األسبوعي الثاني عشر حلساب الدانة معلنا 
بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم على جائزة 
قدرها 1000 دينار وه����م كاآلتي: محمد عبد الصمد 
كرمي، وسليمان علي ابراهيم اجلريد، وسوزان فايز 
الصافي، وفيرونكا باتريك ملز، ورباب بدر يوسف 
نقي، وتوفيق صالح فرج الس����عيد، ومعينة مطيع 
بدور، وعبد احملس����ن يوسف الدعيج، ومنى سيف 

ناصر العجمي، ومعصومة جاسم محمد القطان

اجلدير بالذكر أنه يتعني على العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل 
العميل للدخول في الس����حوبات األس����بوعية، ربع 
السنوية والسنوية تلقائيا. كما يتميز حساب الدانة 
من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على 
توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه 

في احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة، ومنها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

مسؤول في بنك اخلليج يسلم أحد الفائزين جائزته


