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للوكالء المساعدين في أجهزة الدولة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية

»دار الخبير« تقيم دورة اإلدارة والشفافية
كشف رئيس مجلس إدارة شركة دار اخلبير د.وليد 
احلداد ان الشركة أقامت دورة في اإلدارة والشفافية 
للوكالء املساعدين في أجهزة الدولة املختلفة، وذلك 

بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.
ولفت الى ان هذه الدورة حضرها مجموعة من 
القياديني بالدولة، وقام بإدارتها عضو مجلس األمة 
السابق وعضو جمعية الشفافية البرملانية الدولية 
د.ناصر الصانع، حي����ث هدفت إلى تنمية مهارات 
املش����اركني لتطبيق منهج اإلدارة ذات الش����فافية، 

وحتديد الفروق بني منهج اإلدارة ذات الش����فافية 
واإلدارة التقليدية، واالطالع على بعض التجارب 
العاملية في تطبيق منهج اإلدارة ذات الش����فافية، 
ووضع خطة لتطبيق منهج اإلدارة ذات الشفافية، 
وتسهيل انتقال املعلومات وسط الهيكل التنظيمي 

للجهة عبر املستويات اإلدارية املختلفة.
كما اشتملت الدورة على متارين عملية، ومناقشة 
وعصف ذهني، وتقس����يمات إلى مجموعات عمل، 

ومتارين وأمثلة عملية.

مهرجان الصيف بأرض المعارض الدولية
يواصل أنشطته وسط إقبال جماهيري ملحوظ

»األهلي« يستقبل الدفعة الـ 4 ألكاديميته التدريبية

أعلن البنك األهلي الكويتي عن استقباله الدفعة 
الرابعة م���ن املتدربني اجلدد في أكادميية األهلي 
للتدريب ضمن إس���تراتيجية البنك الهادفة إلى 
الدعم املستمر لتوظيف املوارد البشرية الوطنية 
وإعداد قيادات مصرفية شابة ذات مستوى عال 

في اختصاصات القطاع املصرفي املختلفة.
وقد رحب كل من مساعد مدير عام إدارة املوارد 
البش���رية بالبنك حمزة انكي واملدير التنفيذي 
بدائرة التوظيف والتطوير للموارد البشرية منى 
العبدالرزاق، باملوظفني اجلدد، ذاكرين لهم أهداف 
البنك والقطاع اخلاص م���ع أهمية العمل بروح 
الفريق وذلك لتحقي���ق أفضل النتائج واالرتقاء 
باخلدمات املصرفية من جانب، ومن جانب آخر 
التأكيد على أهمية التدريب املسبق لإلملام بجميع 
املجاالت العملية في القطاع املصرفي حيث أن من 
أهداف أكادميية األهلي للتدريب تأهيل املوظفني 
اجلدد بجميع أقس���ام ومجاالت القطاع املصرفي 

لتلبية احتياجات سوق العمل.
 وقد أكد أنكي عل���ى أهمية صقل روح العمل 

اجلماعي وإتقان فن التعامل مع العمالء حيث يعكس 
خريجو أكادميية األهلي للتدريب الواجهة احلقيقية 

لتقدمي اخلدمات املصرفية بأفضل صورة لها.
وأوضحت العبد الرزاق أن البرنامج التدريبي 
والذي سيستمر على مدى شهر والذي سينقسم 
إلى جزأي���ن األول منه يتضمن جميع املعلومات 
األساسية عن كافة قطاعات العمل املصرفي ومهارات 

خدمة العمالء واالتصال والبيع والتفاوض.
أما اجلزء الثاني فيخص التدرب العملي على 
كافة اإلج���راءات واملعامالت املصرفية البرمجية 
لتأهيل القيام مبهامهم الوظيفية على أكمل وجه 
ح���ني التقائهم باألقس���ام واإلدارات املعنية لدى 

البنك األهلي.
اجلدير بالذكر أن اس���تمرار أكادميية األهلي 
للتدري���ب للدفعة الرابعة على التوالي يعبر عن 
جناح وتطور برامج األكادميية املتنوعة وإميان 
إدارة البنك بتوظيف موارده البشرية على أساس 
أكادمي���ي متطور يرقى مبس���توى البنك األهلي 

الكويتي.

واخلشبية والزيتية الى جانب 
التحف الفنية املميزة.

واكدت حرص الشركة على 
اقامة هذا الن���وع من املعارض 
التي تفضلها شريحة كبيرة من 
افراد املجتم���ع ومرحبة بزوار 
ارض املعارض ف���ي هذا الوقت 
من العام حيث تنخفض بشكل 
املماثلة من  ملحوظ االنش���طة 
معظم الشركات العاملة في هذا 

املجال.
اجلدير بالذك���ر انه من باب 
التطوير وزيادة االنشطة، فقد 
خصصت الشركة جزءا من الصالة 
رقم 6 القامة صالة مكيفة أللعاب 
االطفال يجد فيها االطفال متعتهم 
مع تش���كيله كبيرة من االلعاب 
اآلمنة والتي تس���اعد العائالت 
على قضاء افضل اوقات التسوق 

وامتعها مع صغارهم.
ويستقبل مهرجان الصيف 
زواره بالصالتني رقمي 5 و6 على 
مدى فترتي عرض صباحية من 
الس���اعة 9 صباحا الى 1 ظهرا، 
ومس���ائية من الساعة 5 عصرا 
الى 9 مساء، ويوم اجلمعة فترة 
واحدة من الساعة 5 عصرا الى 

9 مساء.

التسوق في املعارض للتعرف 
على اح���دث ما انتجته املصانع 
احمللية والعاملية في كل القطاعات 

السلعية.
واش���ارت ال���ى ان مهرجان 
الصي���ف في دورت���ه املقامة قد 
استقطب للمشاركة فيه نحو 160 
شركة محلية وخليجية وعربية 
واجنبية تستعرض تشكيلة هائلة 
من السلع املتنوعة التي تشمل 
املالبس واجللديات واملفروشات 
والعطور واالكسسوارات وألعاب 
االطفال والعطارة واالثاث اخلفيف 
واللوح���ات الفني���ة املعدني���ة 

اقب���ال جماهي���ري  وس���ط 
ملحوظ، يواصل مهرجان الصيف 
انش���طته على ارض املعارض 
الدولية مبش���رف حيث تقيمه 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
مبشاركة ما يزيد على 160 شركة 
ومؤسس���ة جتارية متخصصة 
بصالتي العرض 5 و6 ويختتم 
انش���طته في الثالث من يوليو 

املقبل.
املناسبة، قالت مدير  وبهذه 
املع���رض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي افنان الس���ميط 
ان مهرجان الصيف حقق الهدف 
الذي م���ن ورائه ومت التخطيط 
القامته في هذا الوقت من العام 
حيث انه يش���كل امتدادا مالئما 
لبرنامج معارض الشركة خالل 
هذا املوسم، حيث دأبت الشركة 
على اقامة ذلك املهرجان للتواصل 

مع زوار ارض املعرض.
واضافت أن مهرجان الصيف 
املع���ارض خالل  يجم���ع زوار 
هذه الفترة حتت س���قف واحد 
مع مجموعه هائلة من الس���لع 
املتنوع���ة والتي ترضي رغبات 
معظم الزوار وسط اجواء محببة 
الكثيرين مم���ن يفضلون  لدى 

تختتم أنشطته في الثالث من يوليو المقبل بمشرف

)محمد ماهر(مصطفى مراد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

)أسامة البطراوي(د.فؤاد العمر مترئسا عمومية الشركة

مسؤولو »االهلي« مع املتدربني اجلدد

أفنان السميط

مراد: 40 مليون يورو قيمة استثمارات »جلف سات«
في 3 مراكز بث خاصة بالسودان واإلمارات وأوروبا

العمر: 16 مليون دينار استثمارات »مينا العقارية«
المتوقع تنفيذها العام الحالي في السعودية وقطر

احلالي الى إعداد دراسات خاصة 
ملساعدة الكويت في إطالقها للقمر 
الصناعي املخطط إطالقه بعد 
3 س����نوات، بحيث يكون مهمة 
الش����ركة في هذا املجال تقدمي 
اخلدمات االستشارية كتحديد 
مواقع البث والتغطيات للحزم 
الفضائي����ة، ألن ملكي����ة القمر 
الصناعي ينبغي أن تكون مملوكة 

لدولة او مؤسسة كبيرة.
وع����ن امل����ردود االقتصادي 
من االتفاقي����ة اجلديدة للحزم 
الفضائية، قال م����راد ان هناك 
عائدا اقتصاديا بأن نوفر حزما 
فضائية للعمالء على اكثر من قمر 
صناعي وتغطية أوسع لنوفر كل 
املتطلبات التي يرغبها العمالء 
في بث القنوات، باإلضافة إلى 
اجلانب السياسي في التحكم في 
توجيه الباقات إلى دول الشرق 

األوسط.
وذكر مراد أن الشركة لديها 
مركز بث خاص في الس����ودان 
ضمن احلزمة الفضائية 8 درجات 
غرب، وهذه احلزمة تغطي كل 
املناطق في السودان، باإلضافة 
إلى امتالك الشركة محطتني في 
االمارات العربية املتحدة وأوروبا، 
مبينا أن قيمة استثمارات الشركة 
في هذه املراكز تقدر ب� 40 مليون 
يورو، متوقع����ا حتقيق عوائد 
تصل إلى 60 مليون يورو خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.

العمر طبيعة  واس���تعرض 
العقارية  الش���ركة  استثمارات 
اخلارجية أمام املساهمني وكذلك 
نوعيتها، حيث أشار إلى أن معظم 
الش���ركة موجودة في  أراضي 
السعودية والبحرين وقطر، الفتا 
الى أن كل استثمارات الشركة ما 
عدا أرض البحرين ليس عليها 

أي التزامات تذكر.
وقال إن الشركة تقوم حاليا 
بتطوير أراض في الس���عودية 
لبيعها خ���الل الربع الثالث من 
العام احلالي، موضحا أن الشركة 
متلك قطعتي أرض في البحرين 
البيع واألخرى  األولى بغرض 

بغرض التطوير العقاري.
ورد د.العمر على مالحظات 
التجارة بشأن التأخر في تسليم 
البيانات املالية للشركة وكذلك 
التحفظ على استثمارات الشركة 
مع أطراف ذات صلة، بأن الشركة 
ستقوم مبراعاة بند االستثمارات 
مع أطراف ذات صلة في بيانات 
الرب���ع األول وكذل���ك تس���ليم 
البيانات املالية في موعدها دون 

تأخير.
وقد أقرت عمومية الش���ركة 
جميع بنودها باستثناء حتفظ 
مالك 24 مليون سهم على إقرار 
بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، 
مع إقرار بند عدم توزيع أرباح 
عن الع���ام املالي املنتهي في 31 

مارس املاضي.
كما أقرت العمومية البيانات 
املالية للش���ركة وامتنعت عن 
إقرار تعديل املادة 13 من النظام 
األساس���ي للش���ركة واملتعلق 
بانتخاب مجلس اإلدارة والقاضي 
بتعديل تشكيلة مجلس اإلدارة من 
9 إلى 7 أعضاء، حيث اعترضت 
اجلمعية العمومية على تعديل 
البند وبالتالي مت انتخاب مجلس 
اإلدارة على أساس 9 أعضاء في 

مجلس اإلدارة.

اإلقليمية تبلغ حوالي 20% لتأتي 
في املرتبة الثالثة بعد نايل سات 
البالغ حصتها 50% ونور سات 
التي تستحوذ هي األخرى على 
30% من احلزم الفضائية للموقع 

املداري 7 درجات غرب.
وكشف مراد أن الشركة جتري 
حاليا عددا من املش����اورات مع 
وزارة اإلع����الم لتغطية قنوات 
الواليات  إل����ى  الكوي����ت  م����ن 
املتح����دة األميركي����ة، مبينا أن 
الشركة تسعى كذلك في الوقت 

الش���ركة 37.055 مليون دينار، 
فيما بلغ مجموع حقوق املساهمني 
27.3 مليون دينار وبلغت ربحية 

السهم 2.05 فلس.
وفي رده على استفس���ارات 
التقييم  إعادة  املساهمني بشأن 
العقاري لعدد من عقارات الشركة 
وطريقة التقييم، أفاد العمر بأن 
الش���ركة عادة ما تعتمد على 3 
مقيمني عقاريني وتقوم باعتماد 
التقييم األدنى مع اعتماد خصم 
عليه يتراوح بني 10 و15% على كل 
عقار يتم تقييمه وذلك في إطار 
سياسة التحوط التي تعتمدها 
الشركة في التعامل مع أصولها 

املوجودة.

3 حزم فضائية عل���ى 3 أقمار 
صناعية هي نايل سات 101 و102 
ويوتلسات A - AP4، مبينا أن كل 
حزمة تشمل 14 قناة تلفزيونية 
القنوات اإلذاعية  إلى  باإلضافة 
واخلدمات األخرى كاالتصاالت 
الفضائية واالنترنت، موضحا 
أن الش���ركة متكنت من توقيع 
عق���ود حلوالي 13 قناة للحزمة 

الثالثة.
وعن احلصة السوقية للشركة، 
قال مراد ان حصة »جلف سات« 

الرسمي شكل منعطفا مهما في 
مسيرة الشركة وخطوة مهمة 
لتعزي���ز مكانتها اإلقليمية بني 

املستثمرين.
وفي استعراضه للنتائج املالية 
للشركة، أش���ار د.العمر إلى أن 
نتائج الش���ركة عن العام املالي 
املنته���ي في 31 م���ارس املاضي 
عكست قدرتها على التفاعل مع 
املتغيرات احلالية في األسواق 
املستهدفة، حيث متكنت الشركة 
من حتقيق األهداف التي وضعها 
مجلس اإلدارة، الفتا الى أن مجموع 
إيرادات الشركة بلغ 1.49 مليون 
دينار بينما بلغ صافي األرباح 400 
ألف دينار، كما بلغ إجمالي أصول 

خاصة السياسية.
وبني أن الشركة بدأت البث 
الفعلي لبعض القنوات الفضائية 
كقناة الشاهد والوطن على التردد 
الفضائي 10720 رأسي، كاشفا عن 
أن الشركة قامت خالل االسبوع 
املاضي بإعادة بث قناة األقصى 
بعد صدور قرار بايقافها ألسباب 
سياسية بحيث مت وضعها على 
حزمة ال تغطي منطقة اوروبا.

وذكر مراد أن االتفاقية متكن 
»جلف سات« من االستحواذ على 

مناسبة.
وقال إن نسبة السيولة في 
الشركة ارتفعت بنسبة %14.7 
مع نهاية العام املالي املنتهي في 
31 مارس من العام احلالي، الفتا 
الى أن مجلس اإلدارة جنح في 
التخارج من بعض االستثمارات 
التي واجهتها  رغم الصعوبات 
الشركة من خالل بيع مشروع 
أرض الصف���ا باإلحس���اء ف���ي 
الس���عودية بقيمة 23.2 مليون 
ريال مبا يعادل 1.8 مليون دينار 
الت���ي تخص الش���ركة وبعائد 

يتجاوز %23.
انتقال  وب���ني د.العم���ر أن 
الشركة من السوق املوازي إلى 

أحمد مغربي
قال الرئي���س التنفيذي في 
ش���ركة جلف س���ات مصطفى 
مراد ان الشركة جنحت في ضم 
باقة جديدة على القمر الصناعي 
املصري نايل س���ات 7 درجات 
غرب، وب���دأت في البث اجلديد 
ضمن احلزمة الفضائية لتصبح 
بذلك أول شركة محلية متتلك 
حزمات فضائية داخل النايل سات 
لتغطي مساحات جديدة في قارة 

اوروبا وشمال افريقيا.
وأوضح مراد، خالل مؤمتر 
صحافي عقدته الش���ركة أمس 
لإلعالن ع���ن احلزمة اجلديدة، 
أن الش���ركة وقعت املعاهدة مع 
شركة يوتلسات الفرنسية املالكة 
لبعض األقمار في املوقع املداري 
للنايل سات، مشيرا الى أن مدة 
االتفاقي���ة تصل إل���ى 20 عاما 
وهي العم���ر االفتراضي للقمر 

الصناعي.
وبني أن الشركة وقعت كذلك 
اتفاقيت���ني جديدتني في أوروبا 
واخلليج العربي لتغطية البث 
الفضائ���ي في كل م���ن أوروبا 
ومنطقة اخلليج العربي والواليات 
املتحدة األميركية، وذلك لتغطية 
أكب���ر مس���احة جغرافية على 
مس���توى العالم واخلروج من 
بعض العقبات السياسية التي 
تفرضها بعض الدول واملناطق 
في استقبال القنوات الفضائية 

عمر راشد
كشف رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر 
عن تنفيذ الش���ركة استثمارات 
عقارية في قطر والس���عودية 
بقيمة 16 ملي���ون دينار، مبينا 
أن مشروع الشركة املزمع تنفيذه 
في قطر عب���ارة عن بناء مركز 
إداري في مدينة الطاقة بقيمة 10 
ماليني دينار، مضيفا أن مشروع 
الشركة في السعودية عبارة عن 
بناء مش���روع تخزين صناعي 

بقيمة 6 ماليني دينار.
وب���ني د.العمر � في تصريح 
صحافي عل���ى هامش عمومية 
الش���ركة التي انعقدت بنصاب 
قانون���ي 78.4% � أن الش���ركة 
تهدف لس���داد ج���زء كبير من 
العام احلالي  مديونياتها خالل 
من خالل العوائد املتوقع حتقيقها 
املزمع  الش���ركة  من تخارجات 
تنفيذها مس���تقبال، مشيرا الى 
أن التزامات الشركة تبلغ 7 ماليني 
دينار ونسعى لسداد  مليونني 

من تلك االلتزامات حاليا.
وقال إن عام 2009 مثل عام 
التحديات لشركة مينا العقارية 
س���واء على مس���توى جاذبية 
األعمال أو بيئة العمل أو غيرها 
من التأثيرات نتيجة األزمة املالية 
الت���ي طالت االقتصاد  العاملية 

احمللي والعاملي.
التي  وح���ول السياس���ات 
اتبعتها الشركة ملواجهة تداعيات 
األزمة املالي���ة العاملية، أوضح 
د.العم���ر أن الش���ركة حرصت 
انتهاج سياس���ات معينة  على 
تس���عى لتحصني أصولها من 
خالل إعادة هيكلتها أو تطويرها، 
مبينا أن إدارة الش���ركة سعت 
السائلة  لزيادة نسبة األصول 
ملواجهة أي تداعيات مستقبلية 
لألزمة وتوفير السيولة الالزمة 
القتناص أي فرص استثمارية 

توقع تحقيق 60 مليون يورو عوائد في السنوات الخمس المقبلة

عموميتها أقرت معظم بنودها وتحفظت على بند إقرار مكافأة مجلس اإلدارة

الشركة تمكنت من ضم حزمة فضائية جديدة على »نايل سات« 7 درجات غرب

نسعى لسداد مليونين من إجمالي التزامات الشركة البالغة 7 ماليين دينار العام الحالي

انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثالث المقبلة
أقرت عمومية الشركة انتخاب مجلس إدارة 
عن الثالث سنوات املقبلة ويتكون من: الشركة 
الكويتية للتمويل واالس���تثمار )عضوين( 
ش���ركة دانة كابيتال القابضة، شركة الداو 

لالستثمار، شركة الشايع املتحدة ، الشركة 
العمر،  االنابيب، د.فؤاد  الكويتية لصناعة 
ماجد بن داود العوهلي ومحمد عبدالرحمن 

الرويح.


