
اقتصاداالثنين  16  اغسطس  2010   34

رهام العيار

خليفة حمادة

ممثل البنك أثناء تقدمي الهدايا ألطفال الرازي

»الكويت الدولي« في زيارة 
لألطفال بمستشفى الرازي

أعل����ن بنك الكويت الدول����ي عن تنظيم زيارة إلى قس����م األطفال 
مبستشفى الرازي حيث قدم موظفو البنك هدايا متنوعة على األطفال 
الذين يتلقون عالجهم في املستش����فى، وتأتي هذه الزيارة استكماال 
للنه����ج الذي يتبعه البنك في هذا الش����هر الفضيل من كل عام ضمن 

مبادرات الدولي اخليرية واإلنسانية الرائدة.
واوضح البنك في بيان صحافي أن هذه الزيارة تأتي مبناسبة حلول 
شهر رمضان الفضيل وضمن إطار املسؤولية االجتماعية والتشجيع 
على العمل اخليري والتطوعي. واكد البنك أن إدارته تس����عى جاهدة 
إلى رس����م البس����مة على وجوه األطفال من خالل الزيارات املتعددة 
الماكن تواجدهم، وتنظيم انش����طة متنوعة تنال إعجابهم، خصوصا 
خالل شهر رمضان الفضيل، كما أن البنك وضع حملة منظمة لزيارة 

أقسام األطفال في املستشفيات املختلفة على مدار العام.
من جانبهم تقدم أهالي األطفال بالش����كر إلى بنك الكويت الدولي 
على هذه املبادرة الطيبة، والتي أسعدت األطفال وأولياء أمورهم في 

ذات الوقت.

لم يحضر سوى ممثلي 1.3% من أسهم الشركة

تأجيل عمومية »األهلية القابضة«
لعدم اكتمال النصاب القانوني

شريف حمدي
تأجلت اجلمعية العمومية 
العادية وغي�ر العادية لشركة 
األهلي���ة القابض���ة التي كان 
مق���ررا انع��قادها امس وذلك 
لعدم اكتم���ال النصاب، حيث 
لم يحض��ر س��وى ممث����لي 

1.35% من اسهم الشركة.
واعلن نائب رئيس مجلس 
ادارة الش���ركة باس���م العلي 
ان���ه طب�����ق���ا للق��انون فإن 
العادي��ة  العمومية  اجلمعية 
وغي���ر الع���ادية للش������ركة 
س���وف تع���قد بعد اسبوعني 

حض���ور  نس������بة  ب���أي 
ملن���اق���شة بنود جدول اعمال 

العموميتني.
يذكر ان الشركة موقوفة عن 
التداول لعدم ارسال البيانات 
املالية املرحلية كما في 31 مارس 

.2010

)محمد ماهر(باسم العلي في جانب من عمومية الشركة غير مكتملة النصاب

أعلن���ت وزارة امل���الية عن 
إط���الق حمل����ته���ا اإلعالنية 
الدف�����ع  اخلاص���ة بن��ظ���ام 
اإللكتروني احلكومي »تس���ديد« 
بالتع���اون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوج���ي���ا املعلوم���ات 
وش���ركة اخل��دمات املصرفية 
اآللية املش�����تركة )كي نت(، 
ب���دء ش�����هر  تزام�����ن���ا مع 
رمض������ان املب���ارك، وحرصا 
منها على التواصل مع املواطنني 
إمكانيات  واملقي��مني وتسهيل 
تسديد جميع املعامالت املالية 
واملستحقات احلكومية خالل 

الشهر الكرمي.
وفي ه���ذا الصدد أكد وكيل 
وزارة املالية خليفة حمادة في 

تصريح صحافي أن نظام الدفع 
اإللكتروني احلكومي )تسديد( 
والذي جاء تتويج���ا ونتاجا 
جل��ه���ود كل من وزارة املالية 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وش���ركة اخلدمات 
املصرفية اآللية املشتركة )كي 
نت( في إطار مشروع احلكومة 
اإللكترونية، يعد نقطة حتول 
آللية عمل الوزارات احلكومية 
خالل املرحل���ة املقبلة، ونقلة 
نوعية هامة في مجال التطوير 

احلكومي.
وقال إنه باإلضافة إلى حرص 
وزارة املالي���ة على توفير كل 
اخلدم���ات املطلوبة منها، فهي 
في ذات الوقت تتطلع من خالل 

مشروع احلكومة اإللكترونية، 
إلى أن يكون لها إس���هام بارز 
في تس���هيل جميع املعامالت 

احلكومية، مبا ق���د يصل في 
مرحلة الحقة إلى تطوير اجلهاز 
احلكوم���ي للدول���ة من خالل 
ش���راكة وطنية بني القطاعني 

العام واخلاص.
وأع���رب عن أمل���ه في أن 
تأتى اخلدمات والتس���هيالت 
التي يوفرها مشروع احلكومة 
اإللكترون���ي���ة باملس������توى 
املتمي���ز واألداء احملك���م الذي 
يتطل���ع إليه اجلمي���ع، مؤكدا 
الوزارة على استكمال  حرص 
هذا املشروع وتطويره املتواصل 
مبا يحقق االس���تفادة األفضل 

منه.
وفيم���ا يتعل���ق باحلملة 
اإلعالني���ة التي مت تدش���ينها 

أول رمض���ان أوض���ح حمادة 
أن احلملة تهدف إلى توس���يع 
التواصل بني احلكومة  قاعدة 
ومواطنيه���ا، وإلق���اء الضوء 
التسديد جلميع  إمكانية  على 
املالية واملستحقات  املعامالت 
احلكومية، عبر ع���دة قنوات 
متعددة، يتوافر فيها السهولة 
والسرعة واألمان، مثل بوابة 
الدفع اإللكتروني، أو أكش���اك 
الدفع الذات���ي، أو نقاط البيع 
املدم���جة والع��ادية، الفتا الى 
ان اخلدمة س���ت���كون متاحة 
لكل الوزارات وتش��مل جميع 
خدماتها س���واء كان املواطن 
واملقي���م داخ���ل الكوي���ت أو 

خارجها.

تسهياًل لسداد المعامالت المالية والمستحقات الحكومية

»المالية« تطلق حملتها للدفع اإللكتروني الحكومي برمضان

عاطف رمضان
أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
الش���ركة  املنتدب في  والعضو 
املتح���دة للترفيه والس���ياحة 
عادل حس���ن عمور ان الشركة 
بصدد تنفيذ خطة إستراتيجية 
متكنها من زيادة إيرادات التشغيل 
والنشاط خالل عام 2010 وذلك 
بنسبة زيادة ال تقل عن 25% مع 
مراعاة تخفيض تكلفة النشاط 

بحيث ال تتجاوز نسبة %60.
وأضاف عمور خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس ان الشركة 
ف���ي املصاريف  التحكم  تعتزم 
العمومية واإلدارية بشكل ميكنها 
من حتقيق أفضل النتائج خالل 
العام 2010 وكذلك زيادة التوسع 
في األنش���طة والعقود اجلديدة 
وإعادة انتشار األنشطة القائمة 
وتطويره���ا وحتديثها لتحقيق 
أعلى مستويات أدائها واالستفادة 
البش���رية  الكوادر واملوارد  من 
املتاحة للش���ركة واالس���تعانة 
ببعض الكوادر واملوارد البشرية 
اجلديدة واتباعها لنهج الشركة 
املدروسة  التوسعات  نفسه في 
وإعادة انتشارها إقليميا وعربيا 

ومتيزها في مجالها.
وأشار إلى ان الشركة أضافت 
مشاريع جديدة خالل عام 2009 
وه���ي زي���ادة رأس���مال منتزه 
الساملية، وتشغيل شركة اخلليج 
املتحدة للخدمات العقارية وهي 
بصدد استمرارها في التوسعات 

املدروسة.
ولف���ت إل���ى أن التأثي���رات 
التي  االقتصادية والسياس���ية 
الفترة  العالم خ���الل  ش���هدها 
األخيرة أثرت بشكل كبير جدا 
على معدالت النمو وتراجع أداء 
رؤوس األموال ومتيزت بالركود 
االقتصادي واستحوذت التطورات 

الشركة واستقرار الهيكل اإلداري 
والتنظيمي للشركة ووضع أسس 
وأساليب وإجراءات تنظم حركة 

سير العمل داخلها.
أن الشركة  إلى  ولفت عمور 
قامت خ���الل عام 2009 بتنظيم 
خطة مركزة إلدارة املوارد البشرية 
واإلدارية لتجديد إقامات جميع 
العاملني بالش���ركة وترخيص 
جميع مشاريعها وسيتم استكمال 

هذه اخلطة خالل عام 2010.
ومضى قائال: لم تغفل الشركة 
عن االهتمام بالعنصر البشري 
وتطوي���ر امله���ارات والكفاءات 
وذلك من خالل دورات التدريب 

املستمرة على مدار العام.
الدولة  ومتاشيا مع سياسة 
في مجال دع���م القوى الوطنية 
العاملة في القطاع اخلاص زادت 
الشركة من االعتماد على الكوادر 
الكويتية في مختلف املسؤوليات 
اإلدارية والتشغيلية فقد قطعت 
الشركة شوطا كبيرا خالل عام 
2009 في هذا املجال والش���ركة 
بجميع قطاعاتها تشارك بشكل 
فعال في العديد من األنشطة التي 
تساهم في خدمة املجتمع بشكل 
دائم وفع���ال. وقال عمور خالل 
العمومي���ة: كان لدينا عروض 
لشراء كامل أسهم الشركة وهناك 
نية إلدراجها في البورصة لكن 
اإلدراج أو بيع األسهم متوقف على 
تقرير تقييم األسهم الذي تعده 
شركة الشال ويتوقع االنتهاء من 
هذا التقرير بنهاية العام احلالي. 
هذا وقد أقرت عمومية الشركة 
عدم توزيع أرباح للمس���اهمني 
وانتخبت مجلس إدارتها اجلديد 
املكون من »عادل عمور وطالل 
الشمري وخلف املخيزمي وعبداهلل 
الصايغ وس���عد املطوع وزكي 

اجلراح وادريس شاهني«.

املساهمني.
وبني عمور ان إدارة الشركة 
قررت ترحيل األرباح للعام املقبل 
لتض���اف إلى مجم���وع األرباح 
املرحلة عن س���نوات س���ابقة 
اعتقادا منها أنه في العام 2010 
ستبدأ الش���ركة أولى خطواتها 
الواع���دة وحتقي���ق نتائج ذات 
نقلة نوعية كبيرة لتأخذ مكانها 
الطبيعي كاحدى الشركات الرائدة 
في مجالها في الس���وق احمللي 

واإلقليمي والعربي.
واستطرد قائال: بالرغم مما 
عكس���ته احلال���ة االقتصادية 
والسياسية الدولية وتأثيرها من 
توتر وعدم استقرار على منطقتنا 
إال أن التصمي���م والعزمية التي 
أبداها العاملون بالشركة في العام 
2009 يتوقع أنها س���تتضاعف 
خالل العام الق���ادم 2010 وذلك 
إلع���ادة هيكلة أعمال الش���ركة 
واالستعانة مبجموعة من الكوادر 
اإلدارية الفعالة جلميع قطاعات 

الشركة خالل عام 2009 حوالي 
1.24 مليون دينار مقابل 1.7 مليون 
دينار لعام 2008 أي بانخفاض 
قدره 499.4 ألف دينار بنس���بة 

بلغت %28.6.
وذكر أن الشركة حققت صافي 
أرباح ق���دره 610.07 آالف دينار 
لع���ام 2009 مقابل أرباح قدرها 
883.2 ألف دين���ار للعام 2008 
أي مبعدل انخفاض في األرباح 
مقداره 273.1 ألف دينار بنسبة 
انخفاض بلغت 31% وذلك بالرغم 
من األزمة االقتصادية ونتيجة عن 
التحكم والسيطرة على األعباء 
املالية واملصاريف وحتقيق النمو 
أنه يظل  املس���تهدف، موضحا 
االستمرار في النهج اإلستراتيجي 
اجلديد للشركة في التركيز على 
التش���غيلية وتطوير  األنشطة 
الع���ام بهدف  األداء  وحتس���ني 
االرتقاء بالنتائج وحتقيق زيادة 
األرباح بشكل يتناسب مع رأس 
املال احلقيقي املستثمر وتطلعات 

السياسية امللتهبة التي شهدها 
العالم وخاصة في منطقة الشرق 
األوس���ط ومنطقة اخلليج على 
النصف الثاني بالتحديد، مشيرا 
إلى أن كل هذه التحديات شكلت 
في مجملها حتدي���ات وعقبات 
كبيرة للمستثمرين والعاملني 

في األسواق.
وقال اننا مازلنا نشهد استمرار 
دعم احلكومة م���ن خالل طرح 
العديد من املبادرات والسياسات 
املشجعة للمستثمرين والقطاع 
اخلاص وتدعيم دورها في تبني 
املشاريع احليوية اجلديدة وكذلك 
القيود املعوقة  تخفيض بعض 

للحركة االقتصادية.
وأوضح أن���ه في خضم تلك 
األح���داث والظ���روف الصعبة 
واملعقدة واصلت الشركة مسيرتها 
في تطبيق خطتها إلعادة هيكلة 
أنشطتها واس���تثماراتها املالية 

وفقا ملا تقتضيه املصلحة.
وبني أن���ه بل���غ مجمل ربح 

)محمد ماهر(عادل عمور مترئسا عمومية »املتحدة للترفيه والسياحة«

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلسًا جديدًا

عمور: »المتحدة للترفيه« تنفذ خطة لتمكينها 
من زيادة إيرادات التشغيل والعقود الجديدة

610 آالف دينار صافي أرباح الشركة لـ 2009 وتنتظر تقرير تقييم أسهمها لإلدراج نهاية العام

الوطني����ة  الش����ركة  أعلن����ت 
ف����وز 100 رابح  لالتصاالت ع����ن 
جدي����د من عمالئها، في الس����حب 
الرابع الذي يأتي ضمن سلس����لة 
السحوبات الشهرية التي تنظمها 
الش����ركة وتهدف م����ن خاللها الى 
التواصل مع عمالئها وارضائهم. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
ان الفائزي����ن حصلوا مبوجب هذا 
السحب على جوائز قيمة بداية من 
سيارة »ميني كوبر« وأجهزة »بالك 
بيري« ونوكيا وسوني اريكسون، 
باإلضاف����ة إلى العديد من اجلوائز 
املتنوعة واملمي����زة. وقد مت إجراء 
العاشر من أغسطس  السحب في 
اجل����اري بحضور ممث����ل وزارة 
التجارة الذي تابع عن كثب عملية 
السحب وإعالن أرقام 100 فائز مت 
اختيارهم عشوائيا وفق السحب 
االلكتروني.وبهذه املناسبة، قدمت 
مدير أول إدارة االتصاالت في الشركة 
الوطني����ة لالتصاالت رهام العيار 
تهانيه����ا للفائزي����ن الذين حظوا 
بالفوز، معربة عن سعادتها بفوز 
عمالء الوطنية، حيث قالت: اليوم 
أجرينا السحب الرابع ونتطلع ل� 
8 أشهر مليئة باملفاجآت واجلوائز 
واملزي����د من الفائزي����ن من عمالء 
الوطنية، وفي مقابل والء عمالؤنا 
وحماسهم املتواصل معنا، تسعى 
الوطنية دائم����ا الى طرق مبتكرة 
ومختلف����ة ترضيه����م وتتج����اوز 
توقعاته����م. وتوجه����ت بالدعوة 
الى جميع عم����الء الوطنية ملالقاة 
الوطنية في سحوباتها الشهرية في 
العاشر من كل شهر، مؤكدة ان فرصة 
الربح متاحة للجميع في واحد من 

السحوبات الثمانية املتبقية.

إكمااًل لسلسلة نجاح السحوبات الشهرية الثالثة الماضية

 الوطنية لالتصاالت تعلن فائزي السحب الرابع
أسماء الرابحين  في السحب الشهري الرابع :
نوع الجائزة االسم الرقم
Mini Cooper علي عبداهلل خالد الدهيمي 1

Banchee دولسني ماغريت ديسوزا 2
Sony Ericson U1i داود رضا زارع دهنوي 3
Sony Ericson U1i عبدالغفار أحمد حسن احلمود 4
Sony Ericson U1i سلمان جهاد سلمان 5
Sony Ericson U1i هيا عبد اهلل محمد العجمي 6
Sony Ericson U1i عبدالعزيز حمد سالم العجمي 7
Nokia mobile X6 أحمد فهد الفرحان 8
Nokia mobile X6 أنور عبدالسليم أوسكار 9
Nokia mobile X6 أمينة يوسف اخلالدي 10
Nokia mobile X6 حمد عيسى حسني بوصخر 11
Nokia mobile X6 حمد ناصر العجمي 12

9700 Blackberry Bold مرزوق شافي سند السعيدي 13
9700 Blackberry Bold محمد عبداهلل مسفر احلياني 14
9700 Blackberry Bold مهدي عبدو وحود 15
9700 Blackberry Bold يوسف علي عواد 16
9700 Blackberry Bold نوف مبارك خليفة اجليماز 17
9700 Blackberry Bold عبدالعزيز علي االذينة 18
9700 Blackberry Bold علياء عدنان احلساوي 19
9700 Blackberry Bold ادنا ديجوان ديونورا 20
9700 Blackberry Bold احلمادي علي مللوم السيد 21
9700 Blackberry Bold علي سعد دهش الشهري 22
9700 Blackberry Bold بيليسدا نيرمالى ناناياكارا 23
9700 Blackberry Bold علي سالم علي املري 24
9700 Blackberry Bold سليمان زكريا الرويح 25
9700 Blackberry Bold سالم رجب محمود 26
9700 Blackberry Bold زامل رزم عواد الظفيري 27
9700 Blackberry Bold جمال محمد يعقوب القبندي 28
9700 Blackberry Bold بالل محمد سعيد بيتية 29
9700 Blackberry Bold هدى فرحان عواد العنزي 30
9700 Blackberry Bold خولة أحمد الساير 31
9700 Blackberry Bold محمد علي العبيد العبيد 32

 With 8900 BlackBerry Curve
month free 1 نيرة  محمد علي 33

 With 8900 BlackBerry Curve
month free 1 محيي الدين موسى قطاش 34

 With 8900 BlackBerry Curve
month free 1 أحمد جاسم العازمي 35

 With 8900 BlackBerry Curve
month free 1 محمد الباقر متر الشامي 36

 Wnet USB with one month
free نورة مفرح العجمي 37

 Wnet USB with one month
free ايابان بوثني ساسي 38

 Wnet USB with one month
free فهد مساعد أحمد العبيدان 39

 Wnet USB with one month
free محمد طالب أحمد املال 40

 

لينا الصالح

عبر تحالفات إستراتيجية مع شركات إقليمية وعالمية

الصالح: »جلف سات« تطور إستراتيجيتها 
للدخول في أسواق جديدة

يشهد منوا متزايدا وسريعا في 
معظم الدول مما يجعلها بحاجة 
الى شركات متميزة ولديها القدرة 
التنافسية لتقدمي هذه اخلدمات 
بكفاءة وخبرة. وأشارت الى أن 
األساس الذي تعتمد عليه الشركة 
لتحقيق هذا االنتشار خارجيا هو 
تقدمي اخلدمات وفق اس���تخدام 
أحدث وسائل تكنولوجيا االتصال 
واملعلومات، باإلضافة الى دراسة 
جدوى متعمقة تأخذ باحلسبان 
جمي���ع العوام���ل املؤث���رة في 
االستثمار التي متكنها من حتقيق 
املزايا التنافسية واالستحواذ على 
قطاع يتناس���ب مع مكانتها من 

السوق العاملي.
خارج الكويت، خاصة أن سوق 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

التس���ويق  أعلن���ت مديرة 
واملشاريع اخلاصة بشركة »جلف 
سات« لالتصاالت لينا الصالح 
أنه نتيجة للتطور والتميز الذي 
شهدته الشركة باعتبارها صاحبة 
احلق بامت���الك وإدارة عدد من 
األقم���ار الصناعية والتي تؤمن 
جميع أنواع االتصاالت وتغطي 
مساحات واسعة من دول العالم، 
فإنها بدأت تتجه بسياستها الى 
االنتش���ار خارج السوق احمللي 
والتوجه لالس���تثمار اخلارجي 
على املستوى اإلقليمي والعربي 
والدولي، وهو ما بدأته بالفعل 
من خالل الشركات والتحالفات 
اإلستراتيجية مع بعض الشركات 


