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علق العضو املنتدب واملدير العام ملجموعة أنظمة الكمبيوتر 
املتكاملة العاملية »ITS« خالد السعيد على حصول الشركة على 
جائزة أفضل شركة في قطاع تقنية املعلومات لـ 2010 قائال : يعتبر 
ــرية التي كانت وراء كل اإلجنازات  مبنزلة تقدير ملواردنا البش
ــا لعمالئنا على ثقتهم التي  ــالة تقدير من التي حتققت وهي رس
أوصلتنا إلى هذه املكانة ولنصبح أكثر تفوقا في واحدة من أدق 

الصناعات في العالم منافسة.
ــركة واإلدارة  وأوضح: نرى في اجلائزة تقديرا لرؤية الش
ــرية وقدرتنا على تلبية جميع  الناجحة وإمياننا مبواردنا البش
متطلبات عمالئنا مبا يساعدهم في حتقيق إجنازاتهم اخلاصة.  
وأضاف أن ما حققته »ITS« خالل السنوات األخيرة من إجنازات 
ــركات العاملة في تقنية املعلومات  رفعتها إلى مصاف أبرز الش
على مستوى املنطقة يعتبر مبنزلة خطوة نحو املزيد من التقدم 

وحتقيق إجنازات أكثر خالل املرحلة املقبلة.
وأكد أن الشركة تؤمن بأن العنصر البشري لديها هو الثروة 

احلقيقية التي متتلكها »ITS« وانها القيمة األكثر رسوخا.

)قاسم باشا(لقطة جماعية للفائزين باجلوائز ويبدو الرئيس التنفيذي لشركة »ITP« الناشرة ملجلة أربيان بزنس وليد عكاوي

ساندرا الصالح تتسلم جائزة »أكولبيروم«كأفضل شركة للخدمات البيئية صالح التركيت متسلما جائزة »الصناعات الوطنية« كأفضل شركة صناعية نيابة عن سعد السعد

عبداهلل بشارة متسلما جائزة »كيبكو« ألفضل شركة عن 2010 د. علي دشتي متسلما جائزة »كي جي إل« كأفضل شركة لوجستية عن 2010

رفيق بغدادي يتسلم جائزة طيران اجلزيرة كأفضل شركة طيران ناصر املري وجائزة أفضل شركة استثمار مالي لـ »نور لالستثمار«

رائد بوخمسني متسلما جائزة مجموعة بوخمسني كأفضل شركة سياحية معاذ الرومي متسلما جائزة »التمدين العقارية« كأفضل شركة في قطاع التجزئةيوسف الشايع متسلما جائزة أفضل رجل أعمال نيابة عن محمد الشايعجميلة نواس تتسلم جائزة أفضل سيدة اعمال نيابة عن الشيخة حصة الصباح

حصة الصباح أفضل سيدة أعمال ومحمد الشايع أفضل رجل أعمال لـ 2010
 عكاوي: بيئة األعمال في الكويت قادرة على النمو مجددًا وتجاوز تداعيات األزمة ومنطقة الخليج مرشحة للتعافي أكثر من غيرها

منح جوائز ألفضل 3 بنوك و12 شركة كويتية

على ما حققه سابقا. 
وتوقع عكاوي أن متر األزمة 
والكثير من الصبر أو القليل منه 
إلى أنش����طة  النمو  كفيل بعودة 

األعمال املختلفة.
وأوضح أن التمادي في تعليق 
أخطائن����ا على ش����ماعة تداعيات 
األزمة املالية قد يكون بعيدا عن 
الواقع فهناك مسؤولية واقعة على 
مسؤولي الشركات والذين جرفتهم 
األحالم بعيدا عن الواقع، الفتا الى 
أن البع����ض متادى في االقتراض 
اخلارج����ي املبالغ فيه والذي كان 
»موضة« السنوات املاضية ليس 
للشركات فحسب ولكن للحكومات 

أيضا. 
ولف����ت ال����ى أن دول املنطقة 
مرشحة أكثر من غيرها للخروج 
املبك����ر من األزمة، مس����تدال على 
ذلك بدول مثل الس����عودية وقطر 
وس����لطنة عمان تش����هد معدالت 
من����و جيدة وتنوع����ا في الفرص 
العقار  التي تتعدى  االستثمارية 
إلى الصناعة واخلدمات ومشاريع 

البنية األساسية. 

وبهذه املناسبة، أوضح املدير 
التنفيذي في شركة ITP الناشرة 
ملجل����ة »أربي����ان بزن����س« وليد 
ع����كاوي أن عودة اجلائزة مجددا 
بعد غيابها االضطراري في 2009 
بسبب تداعيات األزمة املالية يعبر 
في الواقع عن قدرة بيئة األعمال 
االقتصادية في الكويت على النمو 
مجددا والتعافي من األزمة املالية.  
وبني أن الكويت لديها جتربة غنية 
في القطاع اخلاص والتي تعرف 
بأنه����ا أكثر القطاع����ات خبرة في 
املنطقة وتشهد حفاظا على املكاسب 
ومحاوالت نشطة الستغالل الفرص 

املتاحة. 
 وبني عكاوي أن اسم اجلوائز 
قد ال يكون محبب���ا اليوم على 
الرغم من مرور عام على األزمة 
املالية والتي وإن بدت من خاللها 
الصورة »غير وردية« إال أن هناك 
جوانب إيجابية علينا أال نغفلها، 
مبين���ا أن الش���ركات الكويتية 
استطاعت حتقيق جناحات مهمة 
والعدي���د منها يكفيه أنه حافظ 
على موقعه واس���تطاع احلفاظ 

وحصدت ش����ركة »أجيليتي« 
على جائزة املسؤولية االجتماعية 
وجائزة أفضل ش����ركة في قطاع 
الش����حن إلى ش����ركة كي جي إل 
وأفضل شركة في االستثمار املالي 

إلى شركة نور اإلسالمية. 
الوطني  الكويت  وحصد بنك 
على جائزة أفضل بنك، كما حصد 
بنك اخلليج على جائزة أفضل بنك 
في قطاع التجزئة وحصلت الشركة 
الوطني����ة العقاري����ة على أفضل 
مشروع عقاري ملش����روع مدينة 
النخيل في ليبيا الذي تنفذه الشركة 
بالتعاون م����ع مجموعة كورنثيا 
الليبية وحصدت ش����ركة طيران 
اجلزيرة على أفض����ل جائزة في 
الطيران وحصلت الشركة  قطاع 
الكويتية لالتصاالت »فيفا« على 
أفضل جائزة في قطاع االتصاالت 
العقارية على  التمدين  وحصلت 
جائ����زة أفضل ش����ركة في قطاع 
التجزئة وحصل بنك بوبيان على 
جائزة أفضل بنك إسالمي وحصدت 
شركة اكولبيروم على جائزة أفضل 

شركة في قطاع خدمات البيئة. 

عمر راشد 
منحت أربيان بيزنس 17 جائزة 
ملختلف القطاعات االقتصادية في 
الكويت عن ع����ام 2010 في حفل 
حضره أكثر من 250 ش����خصية 
اقتصادي����ة، حيث عكس����ت تلك 
اجلوائز قدرة الش����ركات العاملة 
في مختلف القطاعات االقتصادية 
بالكويت عل����ى مواجهة تداعيات 
األزمة املالية العاملية وقدرتها على 

حتقيق النمو في املستقبل. 
 وفي تفصيل اجلوائز والشركات 
الفائزة، حصد رئيس مجلس اإلدارة 
في مجموعة الشايع محمد حمود 
الشايع على جائزة رجل أعمال العام 
فيما ذهبت جائزة سيدة األعمال 
إلى الشيخة حصة الصباح، كما 
ذهبت أفضل شركة للعام إلى شركة 
مشاريع الكويت القابضة كيبكو. 
أما جائزة أفضل شركة صناعية 
فذهب����ت إلى ش����ركة الصناعات 
الوطنية وأفضل شركة في السياحة 
إلى مجموعة بوخمسني القابضة 
وأفضل ش����ركة تقنية إلى شركة 

 .ITS

السعيد: الجائزة شهادة حية على إنجازات »ITS« في السنوات الماضية

»أربيان بزنس« توزع جوائزها عن 2010 لمجتمع األعمال الكويتي

خالد السعيد يتسلم جائزة »ITS« كأفضل شركة تقنية عن 2010
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خليل عبداهلل يتسلم جائزة أفضل مشروع تطوير عقاري لشركة الوطنية العقارية

حضور ملحوظ من مجتمع رجال االعمال بالكويت ويبدو عصام الصقر متوسطا احلضور

طارق السلطان يتسلم جائزة »أجيليتي« كأفضل شركة في املسؤولية االجتماعية

عصام الصقر يتسلم جائزة »الوطني« كأفضل بنك في 2010

العبداهلل: »الوطنية العقارية« تفوز
بجائزة أفضل مشروع تطوير عقاري في ليبيا

45% من إجمالي املساحة، في 
خصوصية ومتيز يضافان إلى 
التي يتمتع  مميزات املشروع 

بها سكان املدينة.

على البحر األبيض املتوسط، 
يش���غل البناء فيها مس���احة 
قدرها 98 ألف متر مربع، بينما 
تشغل املساحة اخلضراء نحو 

املش���روع في نوفمبر 2009، 
ويبلغ إجمالي مساحة األرض 
املقام عليها املشروع نحو 173 
ألف متر مربع بإطاللة ساحرة 

عل���ق الرئي���س التنفيذي 
العقارية  للش���ركة الوطنية 
عل���ى حصول الش���ركة على 
جائزة أفضل مشروع تطوير 
عقاري ملشروع مدينة النخيل 
»بالم سيتي« في مدينة جنزور 
ب���ان اجلائزة تعتبر  بليبيا، 
تقديرا من مجلة أرابيان بيزنس 
على املجهودات التي قامت بها 
الش���ركة من بداية العمل في 
املشروع حتى الوصول به إلى 

هذا اإلجناز الرائع.
وق���ال ان مش���روع مدينة 
النخيل يتألف من 413 وحدة 
سكنية فاخرة مقامة على قطعة 
أرض مواجهة للبحر مباشرة، 
ف���ي مدينة جن���زور الليبية، 
مشيرا الى أن الوحدات تضم 
مجموعة مختلطة من البيوت 
والش���قق الس���كنية الفاخرة 
تتمتع جميعها بإطاللة ساحرة 

على البحر املتوسط.
واستدرك العبداهلل بالقول 
ان عملي���ات البناء والتطوير 
اس���تغرقت نحو 3 س���نوات 
ونصف الس���نة من���ذ يوليو 
2006 إل���ى أن مت االنتهاء من 

السلطان: ال تقليص ألعمال »أجيليتي« في الخارج
فازت بجائزة أفضل شركة في المسؤولية االجتماعية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة »أجيليتي« طارق 
السلطان أنه ال يوجد تقليص حلجم أعمال الشركة 
في اخلارج خالل الفترة املقبلة، مشيرا إلى أن فريق 
العمل في الش���ركة يعمل على ترشيد املصروفات 
وتعزيز اإليرادات التشغيلية بشكل جيد مبا يتناسب 

مع تطوير أداء الشركة في الوقت الراهن.
 وحول خطة الشركة اإلستراتيجية بعيدة املدى 
بعد تداعيات التس���وية القائمة حاليا مع اجليش 
األميركي، أو بيع أصول الش���ركة لتنويع مصادر 
إيراداتها قال السلطان ان الشركة سوف تبلغ سوق 

الكويت لألوراق املالية بأي إجراء بهذا الصدد.
وفي تساؤل عن جتديد الشركة لبعض مناقصاتها 
في الدول اخلارجية مثل أفغانستان عقب تداعيات 
النزاع الدائر حاليا م���ع اجليش األميركي رفض 

السلطان التعليق على ذلك قائال »ال تعليق«.
وأضاف أن حصول الشركة على تلك اجلائزة 
يعد فخرا للش���ركة ومساهميها والقطاع اخلاص 

الكويتي لدخولها في مجال املساعدات اإلنسانية 
على مستوى العالم، مؤكدا استمرار الشركة على 
نفس وتيرة األداء في العمل االجتماعي ليس على 
مستوى الكويت فقط ولكن على املستوى العاملي 

أيضا.
وبني أن الشركة تعمل في أكثر من برنامج للعمل 
اإلنساني مع شركات عاملية زميلة ملواجهة الكوارث 
الطبيعية التي تصيب دول العالم، مبينا أن الشركة 
لها عالقات متميزة مع شركات عاملية حتت مظلة 

االمم املتحدة، مثل تي أم تي، ويو بي أس.
 وعن قيمة املبالغ التي أنفقتها أجيليتي في املجال 
اإلنساني قال السلطان ان الشركة ال تقيس اجلائزة 
بحجم اإلنفاق عليها باألرقام، ولكن باملشاريع التي 
مت إجنازها وعدد األش���خاص الذين استفادوا من 
اخلدمات اإلنس���انية التي تقدمها أجبليتي، مؤكدا 
أن اجلائ���زة تعد نقلة طبيعية حتس���ب لها على 

مستوى العالم.

الصقر: لن نجدد موافقة »المركزي«
لزيادة حصتنا في رأسمال »بوبيان«

اجليد والتصنيف العالي الذي 
نسعى للمحافظة عليه على 
جمي���ع األصعدة خاصة على 

مستوى الشرق األوسط. 
وردا على سؤال حول نتائج 
الربع األول  »الوطني« خالل 
من العام احلالي والتي ابتعدت 
كثيرا عن النتائج املالية ألقرب 
البنوك احمللية املنافسة، قال ان 
األرقام تتحدث عن نفسها وهي 
خير دليل على ذلك، موضحا ان 
حفاظ الوطني على تصنيفاته 
االئتمانية يأتي من قدرته على 
حتقيق شروطها واملعروفة منذ 
عدة س���نوات وليست وليدة 
الوطني  أمس، مستدركا بأن 
متكن من حتقيق تلك الشروط 
على مدى السنوات املاضية. 

وكش���ف الصقر أن البنك 
اكتف���ى حاليا بتملك 47% من 
اجمالي رأس���مال »بوبيان«، 
اال ان املوافق���ة الت���ي منحها 
البنك املركزي للبنك الوطني 
لش���راء 60% من اس���هم بنك 
بوبيان انتهت امس ولن نقوم 

بتجديدها. 
 وباقتضاب علق الصقر على 
سؤال ل� »األنباء« عما إذا كانت 
استراتيجية »الوطني« الرامية 
إل���ى متلك 60% من رأس���مال 
بوبيان قائمة بالقول إن »لكل 

حادث حديثا«.
وعن اإلجراءات التي يتخذها 
البنك في احلوكم���ة وكفاية 
رأس املال ق���ال الصقر انه ال 
يوجد جديد، وحتفظ في الرد 
على استفسارات الصحافيني 
عن رأيه ف���ي تأثير تعليمات 
»املركزي« األخيرة على القطاع 

املصرفي.

التنفيذي  الرئي���س  ق���ال 
الكويت الوطني عصام  لبنك 
الصقر لدى تس���لمه جائزة 
انه ملن دواعي  »أفضل بنك«: 
البالغ أن  سرورنا واعتزازنا 
نفوز مج���ددا بجائزة أفضل 
بن���ك ل� 2010 م���ن قبل مجلة 
»أربيان بزنس« العريقة، وهو 
ما يش���كل تأكيدا جديدا على 
الكفاءات والق���درات املتميزة 
التي ينف���رد بها بنك الكويت 
الوطن���ي على صعيد كوادره 
وإدارته التنفيذية، وش���هادة 
أخرى على قوة أدائنا ومقدرتنا 
على تخطي األزمات وحتقيق 
األرباح بصورة مستدامة عالوة 
على ريادتنا في طرح املنتجات 
املصرفية املتخصصة واملبتكرة 
وحرصنا على توفير خدمات 
ميسرة تلبي احتياجات مختلف 

فئات وشرائح العمالء.
وأضاف ان هذا التقدير جاء 
ليؤكد أيض���ا املكانة الرفيعة 
الت���ي يتمتع بها بنك الكويت 
الوطن���ي عل���ى املس���تويني 
اإلقليمي والدولي، ناهيك عن 
املستوى الرفيع ألدائه املهني 
واملصرفي الذي يحظى بتقدير 
كاف���ة مؤسس���ات التصنيف 

املصرفية واإلعالمية.
وقال���ت مجل���ة »أربي���ان 
بزنس«، التي دأبت على تقدمي 
جوائزها السنوية للشركات 
الرائدة في قطاع األعمال، في 
معرض تقدميها جلائزة »أفضل 
بنك« لبنك الكويت الوطني إن 
اختي���ار الوطني جاء نتيجة 
لتحقيقه جناحات مهمة والفتة 
على الرغم من تداعيات األزمة 
املالية العاملية، حيث أثبت بنك 

بنتائج جيدة جدا وهو أمر نابع 
من تكاتف جميع اإلدارات في 
التي تعمل مع بعضها  البنك 
البنك  البعض، مستدركا بأن 
حصل عل���ى تصنيف أفضل 
بنك في الشرق األوسط لعدة 
سنوات ومازال يحافظ عليه 
حتى اآلن وهذا دليل على األداء 

أفضل بنك ضمن جوائز »أربيان 
بزنس« لعام 2010 دليل على 
ريادتن���ا املصرفي���ة إقليميا 
وعامليا، الفتا الى أنه من السهل 
أن حتصل على جوائز ولكن من 

الصعب احملافظة عليها.
ال���ى أن  ولف���ت الصق���ر 
»الوطني« متكن من اخلروج 

أنه األقدر  الوطن���ي  الكويت 
على جتاوز األزمات وحتقيق 
النتائج املش���رفة بني نظرائه 

في املنطقة.
وفي تصريح له على هامش 
االحتفال، أكد الرئيس التنفيذي 
الكويت الوطني عصام  لبنك 
الصقر أن احلصول على جائزة 

حصول »الوطني« على جائزة أفضل بنك دليل على الريادة المصرفية
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طارق السلطان وحديث ودي مع بعض رجال األعمال خالل االحتفال

حضور الفت لسيدات األعمال 

.. ومتابعة من احلضور لوقائع احلفل

...و»بوبيان« أفضل بنك إسالمي

ناظم القناعي متسلما جائزة »بوبيان« كأفضل بنك إسالمي 

أكد مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي في بنك 
البنك  القناعي ان  بوبيان ناظم 
يستهدف املزيد من التوسع في 
مختلف مناطق الكويت، السيما 
املناطق السكنية حيث يتوقع ان 
يتم افتت���اح 3 إلى 4 فروع قبل 
نهاية العام احلالي في عدد من 
أهم املناطق الس���كنية في إطار 
اخلطة التي وضعتها إدارة البنك 
للوص���ول إلى 30 فرعا خالل 5 

سنوات.
وأوضح القناعي ان فوز البنك 
بجائزة أفضل بنك إسالمي في 
الكويت ل���� 2010 ليس إال بداية 
املزيد م���ن االجنازات  لتحقيق 
وحصد اجلوائز سواء اإلقليمية 
او العاملي���ة الت���ي تأتي كثمرة 
لتزايد ثقة العمالء به وبخدماته 
ومنتجاته التي يقدمها وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وب���ن ان قيام البنك بإطالق 
خدمات���ه املصرفية اخلاصة من 
خالل مقر مستقل وخاص بها مما 
مينح العمالء املزيد من احلرية 
والراحة ف���ي إطار احلفاظ على 
إلى  الكاملة باإلضافة  الس���رية 
اخلبرات والكفاءات التي يتمتع 

بها القائمون على خدمة العمالء 
في اإلدارة والتي متنح العمالء 
املزيد من الثقة الى جانب توافر 
مجموعة متنوعة من اخليارات 
االس���تثمارية املنتق���اة بعناية 

واضحة.
واضاف ان البنك سيركز ايضا 
على قطاع الشركات املتوسطة 
والكبيرة وتق���دمي كل احللول 
التمويلية اخلاصة بها، السيما 

مع بدء الكويت تنفيذ اكبر خطة 
إمنائية ف���ي تاريخه���ا بتكلفة 
تتجاوز 30 ملي���ار دينار خالل 

السنوات ال� 5 املقبلة.
واض���اف ان املرحلة املقبلة 
ستشهد إطالق املزيد من املنتجات 
واخلدم���ات املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية والتي تلبي 
مختلف الرغبات مع التركيز على 

شرائح معينة في املجتمع.

»ڤيڤا« أفضل شركة في قطاع االتصاالت
أشار الرئيس التنفيذي في شركة االتصاالت 
الكويتية »ڤيڤا« م.جنيب العوضي ان الفوز 
بجائزة أفضل شركة اتصاالت في الكويت ل� 
2010 تأتي تقديرا لنجاحاتها وإبداعاتها رغم 

حداثة انطالقتها في ديسمبر 2008.
العوضي ع���ن س���عادته بهذه  وأع���رب 
اجلائزة التي تضع ڤيڤا ضمن قائمة الشركات 

النخبة.
واضاف ان النقل���ة النوعية والتغييرات 
املمي���زة التي أحدثها دخول ڤيڤا إلى س���وق 
الكويت، كانت س���ببا رئيس���يا لنيلنا هذه 

اجلائزة.
وتابع نشكر كل من ساهم في حتقيق هذا 
االجناز من عمالئنا الكرام وفريق عملنا إلى 
شركائنا في العمل واملساهمن، فهذا االجناز 
جاء نتيجة اجلهد املب���ذول، كل ضمن عمله 
واختصاصه. وختم العوضي بالقول لقد متيزت 
ڤيڤا باخلدمة املثالية وبسرعة االنترنت املميزة 
التي تنفرد بتقدميها الى عمالئها الرضاء جميع 
احتياجاتهم، هذا فضال عن املنتجات واخلدمات 
املبتكرة التي كانت ومازالت عالمة فارقة في 

مسيرتها.

...و»الخليج« أفضل بنك للخدمات 
المصرفية الشخصية

أوضح مدير عام اخلدمات املصرفية في بنك اخلليج علي شلبي في 
تعليقه على حصول البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات املصرفية 
الشخصية، أن البنك حمل على عاتقه ومنذ زمن طويل االلتزام طويل 

األمد بجودة خدمة العمالء والنمو وابتكار املنتجات.
وقال إن اجلائزة تأتي تقديرا للنجاح الكبير الذي حققه البنك في 

هذه املجاالت، وهي شهادة على ما أحرزه من تقدم في الكويت.
كما تعزز هذه اجلائزة س���معتنا كبنك رائد في ابتكار املنتجات 
واخلدمات، ونحن نبني وبصورة متسارعة سمعتنا على أننا البنك 

احمللي املفضل لدى العمالء في الكويت.
 ويأتي اإلعالن عن فوز البنك باجلائزة بعد فوزه بجائزة أفضل 
مركز التصاالت وخدمة العمالء، وجائزة أفضل حملة عالقات عامة 
ضمن إطار املسؤولية االجتماعية للشركات، وجائزة إحالل وتوطن 
الوظائف من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، وذلك للسنة اخلامسة على التوالي تقديرا لتوظيفه 
وتطويره وتدريبه للمواطنن الكويتين، وجائزة أفضل جهة توظيف 
في مجلس التعاون اخلليجي التي متنح تقديرا لتميز املوارد البشرية 

بدول املجلس، وجائزة أفضل برنامج والء للعمالء.

أسماء الجوائز ومتسلميها خالل حفل  أربيان بزنس لـ 2010
الحاصل عليهااسم الجائزة 

رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة الشايع محمد حمود الشايع جائزة أفضل رجل أعمال العام 
وتسلمها عنه يوسف الشايع.

الشيخة حصة الصباح وتسلمتها نيابة عنها جميلة نواسجائزة أفضل سيدة أعمال

البنك الوطني وتسلمها الرئيس التنفيذي عصام الصقرجائزة أفضل بنك 

جائزة أفضل بنك في قطاع 
التجزئة 

بنك اخلليج وتسلمها مدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية 
علي شلبي

بنك بوبيان وتسلمها مدير إدارة اخلدمات املصرفية واملالية ناظم جائزة أفضل بنك إسالمي 
القناعي 

شركة ITS وتسلمها الرئيس التنفيذي في الشركة خالد السعيدجائزة أفضل شركة تقنية 

جائزة أفضل شركة في 
االستثمار املالي 

شركة نور لالستثمار املالي وتسلمها نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب ناصر املري 

شركة الصناعات الوطنية وتسلمها صالح التركيت نيابة عن جائزة أفضل شركة صناعية 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات سعد السعد

الشركة الوطنية العقارية عن مشروع مدينة النخيل وتسلمها جائزة أفضل مشروع عقاري 
الرئيس التنفيذي خليل العبداهلل

جائزة أفضل شركة في قطاع 
شركة مجموعة بوخمسن القابضة وتسلمها رائد بوخمسنالسياحة 

الشركة الكويتية لالتصاالت )ڤيڤا( وتسلمها الرئيس التنفيذي جائزة أفضل شركة اتصاالت 
جنيب العوضي

جائزة أفضل شركة في قطاع 
شركة التمدين العقارية وتسلمها مدير التسويق معاذ الرومي التجزئة 

أفضل شركة في قطاع خدمات 
البيئة 

شركة أكولبيروم وتسلمتها الرئيس التنفيذي في الشركة ساندرا 
الصالح 

أفضل شركة في املسؤولية 
شركة »أجيليتي« وتسلمها رئيس مجلس اإلدارة طارق السلطاناالجتماعية

شركة كي جي إل وتسلمها رئيس مجلس اإلدارة د.علي دشتيأفضل شركة في قطاع الشحن 

طيران اجلزيرة وتسلمها نائب الرئيس لشؤون املبيعات في أفضل جائزة في قطاع الطيران 
الشركة رفيق بغدادي 

شركة مشاريع الكويت )كيبكو( وتسلمها عضو مجلس اإلدارة أفضل شركة للعام 2009
عبداهلل بشارة 

جنيب العوضي متسلما جائزة »ڤيڤا« كأفضل شركة اتصاالت

علي شلبي وخالد املطوع يتسلمان جائزة »اخلليج« أفضل بنك في قطاع التجزئة

إمبراطورية الشايع تدير 1800 متجر في 15 بلدًا
وتوظف 18 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة

جاء في رد الشايع على أسئلة »أربيان بزنس« حول إستراتيجية 
مجموعة الش���ايع: ان العمل ال���دؤوب واالحترام يهيئان الكثير من 
الفرص، وعليك ان تنسى اسم عائلتك وأن تتحلى بالصبر وتكتسب 
املصداقية م���ع الوقت لتتعلم كيف تتمتع بالقدرات االحترافية، فال 
ميكن���ك ان تعتقد انك صاحب امتي���از ملجرد كونك من دول مجلس 
التعاون اخلليجي او ألن بلدك ميتلك ثروة نفطية، عليك باالعتماد 
على نفس���ك وان تنجح بجهودك وقدراتك الذاتية وتنافس انطالقا 

من ذلك.
وأش���ارت »أربيان بزنس« الى ان مجموعة الشايع متتلك وتدير 
إمبراطوري���ة تضم أكثر م���ن 1800 متجر مل���اركات عاملية من نوع 
فرانش���ايز في حوالي 15 بلدا وتوظف قرابة 18 ألف شخص من 60 
جنس���ية مختلفة، ونوهت جلنة اجلائزة باستثمار الشايع ألربعن 
مليون دوالر في مطلع العام ضمن مش���روع جديد في مركز مردف 

سيتي سنتر، ضم 29 فرعا من عالمات مجموعة الشايع.
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