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»سوبارو ليجاسي« تفوز مجددًا بالجائزة الكبرى

لـ» JNCAP « للعام 2009/ 2010

الدائم بالعجالت األربع )AWD( وفي 
محرك سوبارو بوكسر املخصصني 
لسوبارو ليجاسي اللذين يوفران 
القيادة املثيرة واملشوقة مع تعزيز 
الثقة باألداء والسالمة لكل عشاق 
سوبارو، وحيث ستتابع سوبارو 
التزامها بأن تكون كل جائزة حتققها 
مبثابة الدافع لها لالس����تمرار في 
خطط التطوير والصقل لتقنياتها 
لتوفير املزيد من الطمأنينة وراحة 

البال على الطريق.

العامني املنصرمني.

جدول األعمال

وقد وافقت عمومية الش����ركة 
العادية على جميع البنود الواردة 
بجدول األعمال السيما منها عدم 
املالية  الس����نة  أرباح عن  توزيع 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
العمومية غير  وبخص����وص 
العادي����ة للش����ركة مت املوافق����ة 
عل����ى تعديل امل����ادة )5( من عقد 
النظام  التأسيس واملادة )4( من 
األساس����ي للشركة وذلك بإضافة 
غرض إضافي لألغراض ال� 12 التي 
أسست من أجلها الشركة ليصبح 
لديه����ا 13 غرضا باعتبار الغرض 
اجلديد يتعلق بتقدمي احلجوزات 

الفندقية.

ألول مرة هذا العام.
وبانضمام هذه اجلائزة ملجموعة 
التي أحرزتها »سوبارو  اجلوائز 
ليجاس����ي«، فإنها تزيد من متانة 
موقعها العاملي في كونها إحدى أكثر 
سيارات الركاب أمانا في األسواق، 
حيث مت منحها مؤخرا لقب السيارة 
األعلى أمان����ا من قبل هيئة تامني 
سالمة الطرق السريعة في الواليات 
املتحدة )IIHS( وحققت مستوى ال� 
5 جنوم في سالمة الركاب في الدورة 

وأضاف أن الشركة لن تتهاون 
في استغالل الفرص االستثمارية 
التنمية  التي س����تخلقها خط����ة 
املعتمدة من طرف احلكومة وذلك 

ملا فيه مصلحة املساهمني.
وعن آخر تطورات عملية جتديد 
وتطوير »راديس����ون بلو« كشف 
معرفي انه مت االنتهاء من جميع 
اإلجراءات املطلوبة وس����وف يتم 
اختيار املقاول الرئيس����ي لتنفيذ 
املشروع في القريب العاجل والذي 
بدوره سيقوم بالبدء في األعمال 
اخلاصة بعملية التطوير وجتديد 
الفن����دق املتوقع االنتهاء منها في 
سبتمبر من 2011 والتي من شأنها 
إعادة رونق وبريق فندق »راديسون 
بلو« إلى سابق عهده كأحد املنافسني 
األقوياء ف����ي صناعة الفندقة في 

األخيرة في اختبارات اجلدارة في 
التص����ادم التي اقامه����ا البرنامج 
االسترالي لتقييم سالمة السيارات 
الى  اجلديدة)ANCAP(، باالضافة 
هذا منحها مستوى ال� 5 جنوم من 
البرنامج األوربي لتقييم سالمة 
 .)Euro NCAP( السيارات اجلديدة
وتعتقد »سوبارو« أهمية تطوير 
كل من السالمة الوقائية والسالمة 
الفعالة في نفس الوقت، وهو ما 
يتضح في نظ����ام الدفع الرباعي 

الكوي����ت. وأوضح معرفي  دولة 
أن الشركة تكبدت صافي خسارة 
بلغت نح����و 1.9 مليون دينار في 
عام 2009 مع االخذ بعني االعتبار 
املبلغ املخص����ص ملقابلة الهبوط 
في أسعار االستثمارات والعقارات 
والبالغ كما في 31 ديسمبر 2009 
مبلغا قدره 4.2 ماليني دينار، مشيرا 
الى انه لوال هذا الهبوط لبلغ صافي 
السنة  التشغيلية لنفس  األرباح 
2.2 مليون دينار، مؤكدا على أن 
األرباح التشغيلية تعتبر اجنازا 
جيدا م����ع األخذ بع����ني االعتبار 
املنافسة الشديدة في هذا القطاع 
في الوقت احلاضر وتشغيل عدد 
كبير من الفنادق اجلديدة في دولة 
الكويت كذلك األوضاع االقتصادية 
العاملية املتردية واملستمرة خالل 

أعلنت ش����ركة محم����د صالح 
ورضا يوس����ف بهبهاني، وكالء 
س����يارات س����وبارو في الكويت، 
فوز س����يارة »سوبارو ليجاسي« 
التي مينحها  الكب����رى  باجلائزة 
الياياني لتقييم سالمة  البرنامج 
السيارات اجلديدة »JNCAP«، في 
اختبارات دورة 2010/2009، وذلك 
تعقيبا على ما صرحت به مجموعة 
فوجي احملدودة للصناعات الثقيلة 
التي متتلك مصانع س����وبارو في 
يوم من����ح اجلوائز التقديرية في 

21 أبريل املاضي.
بالذكر أن »س����وبارو  اجلدير 
ليجاسي« هي السيارة الوحيدة التي 
 JNCAP أحرزت هذه اجلائزة من قبل
حيث مت منحها لقب »السيارة األكثر 
أمانا« للسائق والراكب األمامي في 
كل من اختبارات التصادم األمامية 
وفي االختبارات على سالمة املشاة، 
كما أحرزت املستوى 4 في اختبارات 
حماية الركاب في املقاعد اخللفية 
نتيجة للتصادم األمامي، واملستوى 
4 ايضا في اختبارات احلماية من 
ل����ركاب املقاعد  إصاب����ات العنق 
التصادم اخللفي  اخللفية نتيجة 
وهما اختباران جديدان مت تطبيقهما 

منى الدغيمي
استهل اجتماع عمومية شركة 
األولى للفنادق بجدل بني املساهمني 
اقتراح إضاف���ة بند مكافأة  حول 
أعضاء مجلس اإلدارة الذي لم يرد 
بني بن���ود جدول أعمال العمومية 
العادية للشركة حيث أجمع عدد 
من املساهمني على ضرورة مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة للجهود التي 
بذلوها الس���نة املاضي���ة لصالح 
الشركة رغم تدخل رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة عبد 
اإلله معرفي بقوله انه لم يدرج بند 
املكافآت لتكبد الشركة خلسارة في 
حني عارض أحد املساهمني اقتراح 
مكاف���أة أعضاء مجل���س اإلدارة. 
وحس���مت وزارة التجارة املسألة 
باعتماد البند املضاف بعد تصويت 
غالبية املس���اهمني وإق���رار مبلغ 
ألف دينار كمكافأة لكل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة وعدم األخذ 
بتصويت املساهم املعارض لعدم 
أحقيته بالتصويت وفقا للمادة 30 
من النظام األساسي للشركة نظرا 

لوجود نزاع قائم معه.

تجديد »راديسون بلو« 

اإلدارة  وقال رئيس مجل����س 
والعضو املنتدب عبد اإلله معرفي 
في كلمته خالل عقد عمومية الشركة 
أمس بنس����بة حضور 91.38% ان 
»األولى للفنادق« في الوقت احلالي 
ستركز على تطوير وجتديد فندق 
»راديس����ون بلو« ولن تقدم على 
أية توسعات خارجية وستكتفي 

بالسوق احمللي.

»داو للكيماويات« تفوز بأربع جوائز 
ضمن برنامج العناية المسؤولة لعام 2010

»المستشارون العالميون« توّقع عقدًا لتأهيل 
»هيئة الصناعة« لشهادات الجودة المتكاملة

فازت ش����ركة »داو« للكيماويات بأربع من 
جوائز برنامج العناية املس����ؤولة لعام 2010 
اخلاص بكفاءة استهالك الطاقة، من قبل مجلس 
الكيمياء األميركي، وذلك عن إجنازها عدة برامج 
ساهمت في حتسني كفاءة استهالك الطاقة في 
ثالثة مصانع تابعة للشركة في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث تتماشى هذه البرامج مع أهداف 
»داو« لالستدامة لعام 2015، والتي تشمل االلتزام 
بخفض كثافة الطاقة بنس����بة 25% بني عامي 

2005 و2015. 
وفي ه����ذا الصدد، قال نائب رئيس قس����م 
الطاقة وتغير املناخ وامل����واد األولية البديلة 
دوج ماي: »إننا في شركة داو في غاية السعادة 

حلصولنا على هذا التقدي����ر من قبل مجلس 
الكيمياء األميركي. لقد شكلت كفاءة استهالك 
الطاقة مبادرة مهمة بالنس����بة لش����ركتنا منذ 
سنوات، وقد عملنا جاهدين لنكون شركة رائدة 
في هذا املجال من خ����الل أعمالنا وابتكاراتنا. 
إننا فخورون باستمرارنا في العمل بناء على 
النجاح الذي حققناه والذي مكننا من خفض 
كثافة الطاقة التي نستخدمها بنسبة 38% منذ 

عام 1990«. 
اجلدير بالذكر أن منح جوائز برنامج العناية 
املسؤولة اخلاص بكفاءة استهالك الطاقة يتم 
تقديرا جلهود الشركات التي قامت بتحسني كفاءة 
استخدام الطاقة و/أو خفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري، من خالل 
تطبيق االبتكار والتكنولوجيا. ومتنح جلنة 
التحكيم لقب »اجلدارة االستثنائية« لألنشطة 

التي حتقق نتائج باهرة. 
من جانبه، قال الرئيس العاملي لكفاءة الطاقة 
في شركة »داو« جو أملاجور: »إن كفاءة الطاقة 
هي الوسيلة األنظف واألكثر توفرا واألنسب 
تكلفة لتحسني مستويات االستفادة من الطاقة 
الكرب����ون. ونحن نهنئ  انبعاثات  وتخفيض 
موظفينا على ما أجنزوه في مجال برامج كفاءة 
استخدام الطاقة الفعال الذي يساعد في حتقيق 
أهدافنا وتعزيز س����معة داو كشركة رائدة في 

مجال احلفاظ على الطاقة«.  وقعت شركة املستشارون العامليون عقد 
تأهيل الهيئة العامة للصناعة لشهادات اجلودة 
املتكاملة - األي���زو 9001، 14001، 18001 ومن 
املقرر ان يتم من خالله تأهيل الهيئة للحصول 
على شهادات اجلودة املتكاملة خالل 21 شهرا 
م���ن تاريخه يعقبها فترة 6 ش���هور لصيانة 

النظام.
وبهذه املناسبة اعتبرت مدير ادارة تطوير 
األعمال في شركة املستشارون العامليون منال 
محسن أن هذا العقد من أكبر العقود التي مت 
توقيعها في مجال استش���ارات نظم اجلودة 
داخل الكويت، موضحة أن أهم األسباب وراء 
رغبة الهيئة في احلصول على تلك الشهادات 
هي احلصول عل���ى اعتراف دول���ي بالتزام 
الهيئة العامة للصناعة مبتطلبات وأس���س 
نظم اجل���ودة العاملية مما يع���زز من دورها 

القيادي كممثل رسمي للكويت داخل منظمة 
املقاييس العاملية ومقرها بجنيڤ، واالرتقاء 
مبعدالت األداء مستوي اخلدمات املقدمة للقطاع 
الصناعي بالكويت، عالوة على إضافة حافز 
جديد ملوظفي الهيئة ملضاعفة اجلهد والعمل 
من أج���ل احلفاظ على مس���تويات األداء في 
أفضل صورها والعمل على تطوير اخلدمات 
التي تقدمها الهيئة لعمالئها، هذا باإلضافة إلى 
تعزيز االلتزام جت���اه البيئة وذلك من خالل 
تطبيق التشريعات والقوانني اخلاصة بالبيئة 
والقابل���ة للتطبيق على الهيئة وأيضا التزام 
الهيئة باحلد م���ن التلوث وااللتزام بتطبيق 
كل النظم املهنية والتشريعات والقوانني مبا 
في ذلك اتخاذ اإلجراءات املناس���بة للحفاظ 
على صحة وس���المة العامل���ني ضد اإلصابة 
والتعرض لألمراض وأيض���ا اتخاذ التدابير 

الالزمة واإلجراءات التي قد يؤدى عدم االلتزام 
بها للتسبب بأضرار مادية للمباني وبيئة العمل، 
مبينة في الوقت ذاته ان من األسباب الرئيسية 
التي دفعت الهيئة التخاذ خطوات راس���خة 
نحو تطبيق نظم اجلودة خفض وقت األعطال 
الناجتة عن اإلصابات واحل���وادث وبالتالي 

زيادة مستوى اإلنتاجية.
وقالت منال محس���ن في بيان صحافي ان 
توقيع هذا العقد مع الهيئة يعد مبنزلة إجناز 
جديد يضاف إلى رصيد إجنازات الشركة ويأتي 
هذا اإلجناز كثمرة جهود عشر سنوات هي عمر 
الشركة، سعت خاللها إلى التطوير املستمر 
والدائ���م ألدائها ومهارات العاملني بها لتقدمي 
خدمات استشارية وتدريبية متميزة ملجتمع 
األعمال في الكويت، تتمت���ع في ذات الوقت 

باجلودة العاملية.

معرفي: »األولى للفنادق« ستركز على تطوير 
وتجديد »راديسون بلو« ولن تدخل في توسعات خارجية

عموميتها العادية اعتمدت اقتراح المساهمين بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

السيارة سوبارو ليجاسي

عبداإلله معرفي مترئسا عمومية الشركة


