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»الجزيرة« تفوز بالجائزة الذهبية لمسابقة

»ماغنوم أوبوس« عن فئة أفضل رسم توضيحي

اعلنت شركة طيران »اجلزيرة« عن فوزها باجلائزة 
الذهبية في مسابقة »ماغنوم أوبوس« عن فئة أفضل 
رس����م توضيحي عن موضوع »من اسطنبول إلى 
طهران«، في عددها بتاريخ )أغسطس/س����بتمبر( 
2009 من مجل����ة )J Magazine( وهي مجلة طيران 

اجلزيرة املتوافرة في طائراتها. 
وقال الرئيس التنفيذي لطيران اجلزيرة ستيفان 
بتشلر: »نحن سعداء بحصولنا على هذه اجلائزة 
التقديرية، ونتطلع دائما إلى وسائل جديدة إلدخال 
الس����رور على قلوب ضيوفنا، ومتثل مجلة طيران 
اجلزيرة وس����يلة ممتازة وممتعة جتعل الضيوف 
على اطالع دائم مبنتجاتنا ووجهاتنا اجلديدة، ولقد 
بذلنا عناية خاصة في اختيار املجالت املتوافرة في 
طائراتنا، كما نفعل عادة في كل أقسام الشركة، ونحن 

فخورون بأن هذه اجلهود يتم تقديرها«.
ومن جانب����ه، قال الرئيس التنفيذي لإلبداع في 
ش����ركة »إنك« مايكل كيتنغ: »نحن سعداء بالرؤية 

التي تتمتع بها »شركة طيران اجلزيرة« وتفويضنا 
بإجناز هذا العمل الرسومي، حيث أنه ال توافق بعض 
شركات الطيران على نشر رسم كرتوني لتوضيح 
رحلة قطار بني مدينتني. إنه بال شك قرار صائب«.

وأض����اف: »نحن فخورون بفوزنا في هذه الفئة 
التنافسية والتي تفتح األبواب أمام الناشرين حول 
العالم«. وقد أرسلت شركة »إنك« الناشر ملجلة طيران 
اجلزيرة )J Magazine( مجالت مختارة إلى العديد من 
املسابقات العاملية في مجال النشر، وإحدى أعرق تلك 
املسابقات هي »جوائز ماغنوم أوبوس« والتي جرت 

في ميسوري في الواليات املتحدة األميركية.
وتك����رم »جوائز ماغنوم أوب����وس« االمتياز في 
مجاالت التحرير والتصميم واستراتيجية دار النشر 
في استخدام املطبوعات والنشر على شبكة اإلنترنت 
والشبكات االجتماعية لتسويق احملتوى، ويتم احلكم 
على املش����اركات في املسابقة من قبل جلنة حتكيم 

مؤلفة من خبراء ومهنيني في هذا القطاع.

)كرم ذياب(جانب من عمومية »غلف إنفست« 

دعت لعقدها لقراءة تقريرها عن مخالفات الشركة ولم يكتمل النصاب 

»التجارة« تؤجل عمومية »غلف إنفست« لـ 11 الجاري
عاطف رمضان 

قرر رئيس قس���م اجلمعيات 
التج���ارة  ب���وزارة  العمومي���ة 
والصناعة بدر الشمري تأجيل 
العمومي���ة العادي���ة للش���ركة 
الدولية لالس���تثمار  اخلليجية 
)غلف انفست( والتي دعت الوزارة 
لعقدها لقراءة تقرير أعدته عن 
مخالفات الشركة إلى 11 اغسطس 
اجلاري وذلك بسبب عدم اكتمال 
نصابه���ا حيث لم تتعد نس���بة 
احلضور ال���� 2% على ان تنعقد 
الحقا بأي نسبة حضور من قبل 

املساهمني. 
وقد جاء ف���ي تقرير مجلس 
االدارة ان السبب الرئيسي وراء 
اخلسائر الكبيرة التي منيت بها 
الشركة يعود الى مساهمتها في 
الش���ركة االهلي���ة القابضة منذ 
عام 2006 حيث مت شراء حصة 
تقارب ال� 20% م���ن رأس مالها 
بسعر 450 فلسا للسهم الواحد 
عالوة على ان الشركة قامت بشراء 
هذه االس���هم بزيادة عن قيمتها 
السوقية وقامت عليه باقتراض 
مبلغ 15 ملي���ون دينار لتمويل 
جزء من قيم���ة الصفقة ما نتج 
عنه تركز في االصول في استثمار 
القابضة وبسبب تردي  االهلية 
سعر س���هم الثانية وصوال الى 
28 فلسا للسهم االمر الذي ادى 

قدرت مبليون دينار خالل السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 

.2009
وتطرق التقرير الى النتائج 
املالية للسنة املنتهية بنهاية العام 
2009 حيث منيت الشركة بخسارة 
قدرها 42.8 مليون دينار وشكلت 
اخلسائر املتراكمة نحو 226% من 
رأسمال الشركة وعلى انخفض 
اجمالي حقوق املساهمني ليصل 
الى 24.8 مليون دينار بس���بب 
الش���ركة االهلية  خسارتها في 
القابضة باالضافة الى خس���ارة 
في االستثمارات بالقيمة العادلة 
بقيمة 2 ملي���ون دينار ولم تقم 
الشركة بأي انشطة استثمارية 
خ���الل الع���ام 2009 فيما بلغت 
تكاليف التمويل نحو 3.1 ماليني 
دينار مقارنة ب� 4.5 ماليني دينار 

في العام 2008.
وفي ضوء االوضاع احلالية 
عقد مجلس االدارة اجتماعا بتاريخ 
19 مايو 2009 مع اجلهات الدائنة 
وطرح عليهم خطة اعادة الهيكلة 
وقد حدد البنك املركزي للشركة 
مهلة انتهت في 25 يوليو املاضي 
لتوفير رأس مال جديد بحدود ال� 
15 ملي���ون دينار وذلك بالدعوة 
الفورية الى عقد اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية التخاذ القرار 

الالزم في هذا اخلصوص. 

الى نشوء هذه اخلسارة الكبيرة 
وقد قامت الش���ركة بتس���جيل 
خسائر بقيمة 30 مليون دينار 
في العام 2008 على اس���اس ان 
س���عر االهلية 198 فلسا للسهم 
ونتيجة الستمرار االنخفاض في 
قيم االسهم املدرجة كان البد من 
القيمة احلقيقية خلسائر  ابراز 
الشركة وعليه مت تسجيل سعر 
س���هم االهلية بسعره احلقيقي 
في دفاتر الشركة كما في نهاية 
ديس���مبر 2009 وهو 42 فلس���ا 

للسهم وعليه مت تسجيل خسارة 
بقيمة 38 مليون دينار.

وح���ول خطة اع���ادة هيكلة 
الش���ركة اش���ار التقرير الى ان 
مجلس االدارة عمد الى تقليص 
العمومية واالدارية  املصروفات 
بنسبة 37% خالل العام 2008 كما 
استعان بشركة املثنى لالستثمار 
الهيكلة  لوضع خط���ة الع���ادة 
واقناع اجلهات الدائنة بتحويل 
البالغ���ة 30 مليون  مديونيتها 
دينار الى مس���اهمة في رأسمال 

الشركة وايجاد مساهم رئيسي 
لضخ مبلغ 20 مليونا وعند التقدم 
بهذه اخلطة الى البنك املركزي مت 
منح الشركة مهلة حتى تاريخ 25 
يوليو املنصرم لتعديل اوضاعها 

وتكوين رأس مال جديد.
التقرير ان الشركة  وأوضح 
وعلى الرغم من الظروف احلالية 
تدير اص���وال بنحو 300 مليون 
دينار موزعة م���ا بني صناديق 
وام���وال عمالء حي���ث تدر هذه 
ايرادات  الش���ركة  االصول على 

خالل الدورة الخامسة الختيار أكثر الموظفين كفاءة 

»وثاق« تكّرم الموظف المثالي للربع األول 

السيف مكرما املوظف املثالي

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
وثاق للتأم����ني التكافلي عبداهلل 
يوسف السيف ان القطاعني اخلاص 
واحلكومي اليزاالن يعانيان من 
النقص الشديد في التخصصات 
الفنية املدربة وخاصة في قطاع 
التأمني التكافلي وكذلك التقليدي. 
وطال����ب القائمني على ش����ركات 
التأمني بالتعاون مع الدولة على 
العمل بش����كل جاد وباس����تمرار 
املدربة  الوطنية  الكوادر  لتوفير 
وفق أعلى معايير الكفاءة املهنية، 
مشيرا إلى ضرورة عدم إلقاء اللوم 
في نقص الكفاءات الوطنية على 
الدولة وحدها بل يجب أن يكون 
هناك دور أساسي للقطاع اخلاص 
الكويتي لدعم وخلق تلك الكفاءات. 
وأكد السيف خالل احلفل الذي أقيم 
مبناسبة اختيار املوظف املثالي في 
»وثاق« أن الشركة تولي اهتماما 
خاصا لتأهيل وتدريب الكفاءات 
الوطنية وتزويده����ا باخلبرات 
العملية التي متكنها من اإلجناز 
املتميز وحتس����نهم في حتقيق 

اجلودة في األداء.
واض����اف أن مثل هذا التكرمي 
يحث املوظفني عل����ى بذل املزيد 
من اجلهد ويقوي من عزمهم على 
أن يضاعفوا عطاءهم وأن يبذلوا 
قص����ارى جهدهم ليحظوا مبزيد 
من النجاح والتفوق والعمل ضمن 

فريق واحد متكامل.

وأش����ار إلى ضرورة االهتمام 
العاملة  بالكف����اءات واخلب����رات 
الكويتي وذلك  التأمني  في قطاع 
للقضاء على انتقال تلك الكفاءات 
إلى شركات أجنبية داخل وخارج 
الكويت مما يخلف مشكالت كبيرة 
أهمها الفراغ الذي تسببت به هجرة 
الواضح  الكوادر وانعكاسه  هذه 
على قطاع التأمني الوطني. واكد 
انه يجب علين����ا عمل املزيد من 
البرامج التي تهدف إلى االرتقاء 
بسوق التأمني الكويتي من خالل 
تطوير املهارات الفنية كما ونوعا 
والعمل على حتسني مستوى تأهيل 
العاملني في قطاع التأمني الكويتي 

والوصول إلى كوادر بشرية مؤهلة 
ملمارس����ة أعمال التأمني وتطوير 
مجموعة املهارات احمللية للعمل 
مبهنية عالية في اخلدمات التأمينية 
في ظل النقص الشديد في ذوي 
املق����درة واالختص����اص في هذا 
امليدان، وذلك مما سيمهد الطريق 
أمام جذب مزيد من االستثمارات 
إلى قطاع التأمني وبالتالي زيادة 
االستثمارات املباشرة في االقتصاد 
الوطني. وقد مت اختيار أحمد فوزي 
من دائرة احلياة والصحي للفوز 
بلقب املوظف املثالي للشركة في 
أكثر  الدورة اخلامس����ة الختيار 

املوظفني كفاءة.

هيثم الكاظمي 

أعلن مركز جاينكس لتنظيم 
املع����ارض واملؤمترات الدولية 
مواصل����ة اس����تعداده إلقام����ة 
مع����رض التنمي����ة البش����رية 
اخلاص باملؤسسات التعليمية 
واالستشارية ومراكز التدريب 
وتكنولوجي����ا  والت���أهي����ل 
املعلومات واالتص���االت حت��ث 
شعار »I- Train Tech 3« الذي 
ستقام دورته الثالثة في قاعة 
أرض جمعية املهندسني بتاريخ 
27 حتى 30 أكتوبر املقبل. وبهده 
املناسبة، أكد املدير العام ملركز 
جاينك����س هيث����م الكاظمي أن 
العرض املقدم من املركز جلميع 
املؤسس����ات التعليمية ومراكز 
التدريب واملكاتب االستشارية 
وش����ركات نظ����م املعلوم����ات 
واالتصاالت اليزال ساريا وذلك 
تشجيعا من ادارة الشركة على 
زيادة حجم املشاركة ومضاعفة 
زخمها، السيما أن املعرض في 
دورتيه األولى والثانية أعطى 
انطباعا ملحوظا والقى قبوال 
من الشركات واالفراد واملهتمني 
بالتسجيل في الدورات وكسب 

خبرات علمية وعملية.
وأض����اف ان ارتف����اع حجم 
لل����دورات  حج����وزات األفراد 
التي قدمتها اجلهات املشاركة 

في التسويق ملنتجاتها التدريب، 
مشيرا إلى أن املعرض في هذه 
الدورة سيقدم ورش عمل ألول 
مرة ومحاض����رات يوميا أثناء 
أيام املعرض تقدمها الشركات 
املشاركة مع تقدمي دورات وبرامج 
مجانية، كما أن املعرض ميثل 
للشركات املشاركة فرصة جيدة 

للتعارف على خطط الغير.
وأوض����ح ان املعرض يعد 
الوحيد من نوع����ه في منطقة 
الشرق االوس����ط والذي يهتم 
بتدريب الكوادر البشرية، كما 
يتمي����ز عن جمي����ع املعارض 
األخرى بتقدميه دورات وخدمات 
ميكن التفاعل معها بشكل مباشر 
باالضافة إلى ان الشركات ستقوم 
بتق����دمي ع����روض هائلة على 

خدماتها خالل فترة املعرض.
وأض���������اف ان م��ع������رض 
س����يمثل   »I- Train Tech 3«
الفرصة السانحة امام العديد من 
الباحثني عن فرصة االطالع على 
البرامج اجلديدة واحلديثة  آخر 
الش����ركات املشاركة،  ونشاطات 
مضيفا أن الفرصة للمشاركة فعالة 
للمعاهد والشركات املتعثرة في 
ظل األزمة االقتصادية التي عصفت 
بالكل، وان املعرض املكان الصحيح 

للترويج لهذه املؤسسات.

باملعرض الثاني بنس����بة 15- 
25% كان الدافع الرئيسي إلقبال 
العديد من املؤسسات للمشاركة 
في املع����رض الثالث من داخل 
الكوي����ت وخارجه����ا ونخص 
التعليمية  بالذكر املؤسس����ات 
من جامع����ات ومعاهد ومراكز 
تدري����ب م����ن مص����ر واألردن 
مدعومة من قبل س����فارتي كال 
البلدين في الكويت حرصا منهما 
على تواجد مؤسسات بلديهما 
التعليمية في املعرض. وأشار 
الى ان األزم����ة املالية أدت إلى 
تقليص الشركات حجم إنفاقها 
على التدريب، وبالتالي يعتبر 
املعرض فرصة لهذه الشركات 

 »I-Train Tech 3« الكاظمي: معرض
ينطلق 27 أكتوبر المقبل 

لتخفيض حصتها في امتيازي »أبوسنان« و»مساحة« في مصر

»كويت إنرجي« توّقع اتفاقية بيع وشراء مع »بيتش إنرجي«

السيدات يتحكمن في 22% من الثروة في منطقة الشرق األوسط
اظهرت دراسة عاملية جديدة اجرتها مجموعة بوسطن 
لالستشارات ان غالبية السيدات الثريات في الشرق االوسط 
يعتقدن انه باس����تطاعة مديري الثروات خدمتهن بش����كل 
افضل، االمر الذي يتماش����ى مع اعتق����اد ما يقارب من ربع 
السيدات الثريات في العالم ان هناك حاجة ملحة للتطوير 

والتحسني في هذا االطار.
وجتيء هذه النتائج والتي نش����رت مؤخرا في دراسة 
مس����تفيضة خاصة بعنوان »متهيد ميدان اللعب: حتسني 
جتربة ادارة الثروات لدى السيدات« استنادا الى مسح شمل 
500 سيدة، فضال عن 70 مقابلة مع مختصني في اخلدمات 

املصرفية اخلاصة وثروات السيدات حول العالم.

وتبني الدراسة ان واقع نظرة التعامل مع شريحة السيدات 
الثريات على نحو يغفل حضورهن او ال يقدر مكانتهن هو 
امر ال اساس له من الصحة، كونهن اليوم من اهم عميالت 
مديري الثروات. واش����ارت الدراسة الى انه في العام 2009 
حتكمت السيدات بنحو 27% او نحو 20 تريليون دوالر من 
الثروات العاملية، ويقدر ان الس����يدات في الشرق االوسط 
يتحكمن في 22% من الثروات او نحو 0.5 تريليون دوالر 
من الثروات في املنطقة، وكانت النسب املئوية االعلى في 
اميركا الشمالية 33% واستراليا ونيوزيلندا 31% وآسيا )ال 
يشمل ذلك اليابان( 29% واقل بكثير في اميركا الالتينية %18 
واليابان 14% وافريقيا 11%. وفي اوروبا كانت النسبة االعلى 

في اوروبا الغربية 26% وروسيا 21% واوروبا الشرقية )ال 
يشمل ذلك روسيا( %19.

وتتوقع مجموعة بوسطن لالستشارات ان الثروات التي 
تتحكم بها السيدات في العالم ستنمو مبعدل سنوي متوسط 
قدره 8% بدءا م����ن نهاية عام 2009 وحتى عام 2014، وهي 
نس����بة اعلى قليال من نسبة ال� 7% التي سجلت في الفترة 
م����ا بني نهاية عام 2004 وعام 2009، ومن املتوقع ايضا ان 
تس����جل منطقة الشرق االوس����ط معدل منو قدره 8%، في 
حني يتوقع ان تسجل بعض االسواق الناشئة االخرى مثل 
افريقيا وآسيا )ال يش����مل ذلك اليابان( واميركا الالتينية 

معدالت منو اعلى.

أعلنت شركة »كويت إنرجي« 
اتفاقية بيع وشراء  أنها وقعت 
امتيازي  لتخفيض حصتها في 
»أبوسنان« و»مساحة« في مصر 
مع شركة »بيتش إنرجي ليميتد«، 
وطبقا لهذه االتفاقية فإن كويت 
إنرجي س���تبقى مالكة للحصة 
األكبر في امتياز »أبوسنان« مع 

استمرارها كمشغل له.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحافي انها تعمل على حتقيق 
أفض���ل محفظ���ة متنوع���ة من 
األصول االستكشافية والتطويرية 
واالنتاجية م���ع احملافظة على 
مس���توى مخاطر مت���وازن في 
كل من ه���ذه األصول من خالل 
امكانية تخفيض بعض حصصها 

أو دخول مستثمرين أو شركاء 
جدد بناء على ظروف كل حقل 

واحتياجاته. 
ومبوجب هذه االتفاقية، فإن 
شركة »كويت إنرجي« ستقوم 
امتياز  ف���ي  بتخفيض حصتها 
»أبوس���نان« من 72% إلى %50 
واستمرارها كمش���غل رئيسي 
لالمتياز، كما ستخفض حصتها 
في امتياز »مساحة« من 30% إلى 
15%، ويقع امتياز »أبوسنان« على 
بعد 300 كيلومتر غرب القاهرة 
فيما يقع امتياز »مس���احة« في 
جنوب مصر ق���رب احلدود مع 

السودان. 
وستتم عملية تخفيض حصة 
كوي���ت إنرجي ف���ي االمتيازين 

حيث س���تجني الشركة امليزات 
التالية: متكني نفقاتها الرأسمالية 
لدعم خطتها في حتقيق نسبة 
80% من العملي���ات في االنتاج 
و20% في التطوير واالستكشاف، 
وتخفيض حصة كويت إنرجي في 
النفقات االستكشافية وباألخص 
في اآلبار االستكشافية الست في 

امتياز »أبوسنان«.
وفي هذا الصدد، قالت نائبة 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة كويت إنرجي، 
سارة أكبر: »هذه اخلطوة متكن 
كويت إنرجي من مواصلة تنفيذ 
استراتيجيتها للنمو على املدى 
الطويل، كما أنها تأتي في نطاق 
التزام الشركة بتعزيز القيمة في 

جميع األصول مهما كانت مرحلة 
العمليات التي وصلنا إليها في 
احلقل«، مبينة انه »مع أن حصتنا 
ستنخفض في »أبوسنان« إال أن 
الشركة س���تواصل مسؤوليتها 
كمش���غل له���ذا االمتي���از، كما 
نتطلع خالل الفترة القادمة من 
هذا العام لبدأ عمليات التنقيب 
حيث تتواجد العديد من الفرص 
الواعدة واكتشافات نفطية لم يتم 

تطويرها«.
وعند إمتام تنفيذ هذه الصفقة 
اخلاضعة حلق الشفعة واحلصول 
على املوافقات الالزمة، ستكون 
حصة الشركات في االمتيازين 

كالتالي: 
امتياز »أبوسنان« � مصر:

املذكورين بع���د احلصول على 
املوافقات التنظيمية الالزمة مبا 
فيها موافقة احلكومة املصرية، 

سارة اكبر

قالت اللجنة التأسيسية لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إنها اختارت مجموعة االستثمار 
األجنبي سيتي بنك الى جانب اخلبير احملاسبي 
ارنست اند يونغ وشركة سبيري املتخصصة 
في خدمات الطي����ران لتكليفها بتنفيذ أعمال 

تخصيص املؤسسة.
وأكدت املؤسسة في بيان لها أمس انها في 

إطار مساعيها الستكمال إجراءات تنفيذ القانون 
رقم 6 لسنة 2008 فان اللجنة وبعد مراجعة 
كل العروض الفني����ة واملالية املقدمة الجناز 
حزمة األعمال الفنية فقد اختارت الش����ركات 

آنفة الذكر.
 وقالت: »بذلك نكون قد اس����تكملنا تعيني 
بيوت اخلبرة املعنية باجناز املهام احملددة في 

القانون ووفق اجلدول الزمني الذي مت االتفاق 
عليه في العقود املبرمة بهذا اخلصوص، وتكون 
اخلطوط اجلوية الكويتية قد دخلت مرحلة 
التنفيذ الكلي والش����امل وفق افضل املعايير 

واملمارسات املعتمدة بهذا الشأن 
لتحقيق االهداف والغايات 

املنشودة«.

تأسيسية »الكويتية«:
تكليف »سيتي بنك« و»سبيري لخدمات الطيران« 

و»إرنست آنديونغ« بتنفيذ أعمال تخصيص المؤسسة


