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قالت شركة مجموعة  اخلصوصية القابضة انه 
مت تخصيص قسيمة صناعية لشركة اسبك للتجارة 
العامة واملقاوالت  اململوكة بالكامل لشركة مجموعة 
اخلصوصية القابضة مبنطقة امغرة )التوس���عة 
 الش���رقية( القسيمتني 169 و171 قطعة 4 مبساحة 
2000 متر مربع وذلك مبوجب  الترخيص الصادر 

عن الهيئة العامة للصناعة رقم 177.

ذكرت شركة عارف للطاقة انها وقعت صفقة استحواذ 
على حصة استراتيجية  تبلغ 36% في شركة كيتارا � اوفيل 
واملالكة لشركة معدات احلقول النفطية  الهندية بنسبة %35 
وهى التي تعد من كبرى شركات عمليات تسجيل وحتليل 
بيانات  حفر اآلبار في الهند، حيث ميتد نطاق عملها في 
سورية وإيران  وشمال العراق وعمان ودول أخرى، كما 

بلغ إجمالي قيمة الصفقة 4.1 ماليني دوالر.

تخصص قسيمة صناعية لـ »الخصوصية« في أمغرة »عارف طاقة« تستحوذ على 36% من شركة هندية

مها الغنيم في المرتبة الـ 94 ضمن قائمة »أقوى 100 امرأة في العالم«
الوحيدة عربيًا والثانية في مجال سيدات األعمال بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

ميشال أوباما تزيح أنجيال ميركل عن الصدارة والقائمة تضم إلى جانب الغنيم الشيخة موزة ولبنى القاسمي والملكة رانيا العبداهلل

امللكة رانيا العبداهلل الشيخة موزة املسند الشيخة لبنى القاسمي مها الغنيم

املاضي( تلتها الشيخة موزة 
بنت ناصر املسند، عقيلة حاكم 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
ولم تكن الشيخة موزة، وال 
السيدة مها الغنيم في الئحة 
»فوربس« ألقوى 100 سيدة في 
العام املاضي. لكن مها الغنيم 
كانت ضمن الئحة 2006 في 
»فوربس« وه����و العام الذي 
منحتها في����ه مجلة »ارابيان 
بيزنس« اإلماراتية لقب »سيدة 

أعمال العام« أيضا.
وفي 2007 حازت مها الغنيم 
جائزة »الصناديق اإلسالمية 
املتميزة« م����ن بنك البحرين 
املركزي »إلسهاماتها في تطوير 
صناعة الصناديق االستثمارية 
اإلسالمية« بحسب ما ورد في 
حيثيات وموجب����ات منحها 
للجائ����زة. ومها خالد الغنيم 
ه����ي رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في »مجموعة 
جلوبل«. والالفت للنظر في 
الالئحة ان العربيات الوحيدات 
فيها، باستثناء امللكة رانيا، هن 
من منطقة متهمة بأنها أكثر 
من سواها، وبشكل خاص من 
جمعيات حقوق اإلنسان في 
الداخل العربي واخلارج، حترم 
املرأة م����ن حقوقها املتنوعة 
ومتعن ف����ي تضييق اخلناق 
من حولها على كل صعيد، فإذا 
بهذه املنطقة اخلليجية تعطي 
للعالم »أقوى 3 سيدات« في 
الكرة األرضية، بينما لم تخرج 

من إسرائيل سيدة واحدة.

من: أملانيا، تركيا، وإسبانيا، 
وايرلندا، وإيطاليا، والسويد، 
وفنلندا، وبريطانيا، وجنوب 
أفريقيا، وليبيريا، وايسلندا، 
والص����ني،  وكوس����تاريكا، 

واألرجنتني.
وتتزعم الالئحة التي نشرتها 
مجلة »فورب����س« األميركية 
ام����س األول في موقعها على 
اإلنترن����ت، األميركية األولى 
أوبام����ا، قافزة من  ميش����ال 
املرتب����ة 40 التي احتلتها في 
الئحة العام املاضي الى املرتبة 
األولى ه����ذا العام، متجاوزة 
في ذلك اجنيال ميركل تلتها 
في املرتبة الثانية األميركية 
آيرين روزنفلد، وهي الرئيسة 
التنفيذية ملجموعة »كرافت 
فودز« للمواد الغذائية، وكانت 

الشخصية األميركية األشهر 
بعد ميشال أوباما، وهي وزيرة 
اخلارجية هيالري كلينتون، 
التي احتلت املرتبة اخلامسة 
هذا العام بع����د ان كانت في 
الدرجة 36 على الئحة العام 
املاضي، وتلته����ا في املرتبة 
السادسة أميركية أيضا، هي 
الهندية األصل ايندرا نويي، 
رئيس����ة »مجموعة بيبسي 
كوال« التي كانت في الدرجة 
الثالثة في الئحة العام املاضي، 
املرتبة  ف����ي  وبعده����ا حلت 
الس����ابعة املطربة األميركية، 

ليدي غاغا.
أما املرتبة الثامنة فاحتلتها 
االس����ترالية غي����ل كيلل����ي، 
التنفيذية ملجموعة  الرئيسة 
»ويس����ت ب����اك«، وتلتها في 

بورصة لندن لألوراق املالية 
قبل عامني.

أثنت »فوربس« على  كما 
االس����تراتيجية الطموح����ة 
الت����ي وضعتها  واجلريئ����ة 
الغني����م من أج����ل النهوض 
بالشركة وإقالتها من عثرتها 
التي تعرضت لها خالل األزمة 
املالية العاملية األخيرة، السيما 
جهودها لسداد الديون وتعزيز 
األصول والع����ودة من جديد 
الرتياد أس����واق متميزة في 
املنطقة مبا في ذلك الس����وق 

السعودي.
اجلدير بالذك����ر أن قائمة 
»فوربس« ألقوى 100 امرأة في 
العالم عن العام 2010 تضمنت 4 
شخصيات عربية، هن: رئيس 
مجل����س إدارة بيت التمويل 

املرتبة ال� 9 املغنية ومصممة 
األزياء األميركي����ة، بيونس 
نولس، وفي املرتبة 10 جاءت 
اإلعالمية واملمثلة التلفزيونية 
اللني  الكوميدية  األميركي����ة 

ديجينيرس.
ولوال السيدات اخلليجيات 
خللت الالئحة من أي شخصية 
نسائية عربية، سوى واحدة 
»من بالد الش����ام« هي امللكة 
األردنية رانيا العبداهلل التي 
احتل����ت املرتب����ة 76 بعد ان 
كانت في املرتبة 95 في الئحة 
العام املاضي، وجاءت قبلها 
في املرتبة 70 الشيخة لبنى 
القاس����مي، وزيرة االقتصاد 
ف����ي اإلمارات  والتخطي����ط 
العربية املتح����دة )كانت في 
العام  املرتبة 94 على الئحة 

العاملي »جلوبل« مها الغنيم 
في مجال سيدات األعمال، وكل 
من: وزيرة االقتصاد اإلماراتية 
الشيخة لبنى القاسمي، التي 
جاءت في املرتبة 70 بالقائمة، 
وحرم أمير قطر الشيخة موزة 
بنت ناصر املسند، التي شغلت 
املرتبة ال����� 74، وامللكة رانيا 
العبداهلل بالنسبة للشخصيات 
التي جاءت في  السياس����ية 

املرتبة 76.
وقد حص����دت األميركيات 
نصي����ب األس����د م����ن قائمة 
»فورب����س«، حيث ش����غلن 
70مركزا من إجمالي ال� 100، 
مقاب����ل 4 مراك����ز لفرنس����ا، 
ومركزين لكل من: استراليا، 
وال���ه��ن�د، وسن��غ�اف�ورة، 
والبرازيل، ومركز وحيد لكل 

في املرتبة السادسة في الئحة 
العام املاضي.

املرتب����ة الثالث����ة كان����ت 
ألميركي����ة باملرتب����ة 41 في 
الئحة العام املاضي، واحتلتها 
أوبرا وينڤري، الشهيرة وهي 
صاحبة امبراطورية إعالمية 
ومقدمة برنامج »توك شو« 
يحمل اسمها، تلتها املستشارة 
األملاني����ة وزعيم����ة احلزب 
املسيحي الدميوقراطي، اجنيال 
ميركل، التي نزلت للمرة األولى 
منذ 5 سنوات عن مرتبة أولى 
احتلتها منذ 2006 حتى العام 
املاضي، الى ان أزاحتها عنها 
الرئيس األميركي في  زوجة 
التي ضمت  العام  الئحة هذا 

69 أميركية.
الالئحة من  ول����م تخ����ل 

إعداد: محمد البدري
صنف����ت مجلة »فوربس« 
الشهيرة، رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة بيت التمويل العاملي 
»جلوبل« مه����ا الغنيم ضمن 
أق����وى 100 امرأة ف����ي العالم 

للعام 2010.
وقالت الدورية االقتصادية 
العاملي����ة املتخصص����ة، في 
تصنيفها السنوي عن أقوى 
العالم للعام  ف����ي  امرأة   100
احلالي في 4 مجاالت أساسية، 
هي: السياسة واألعمال واإلعالم 
ومنط احلياة، ان الغنيم شغلت 
املرتبة ال����� 94 ضمن القائمة 
اإلجمالية، وجاءت في املرتبة 
ال� 36 في قائمة سيدات األعمال 
صاحبات النفوذ والتميز على 
مستوى العالم، ولتكون بذلك 
الشخصية العربية الوحيدة 
التي ش����غلت مكان����ا متميزا 
ضمن هذه القائمة، ولتشغل 
إقليميا في  الثاني����ة  املرتبة 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بع����د رئيس مجلس 
ادارة شركة سابانسي القابضة 
التركية سيدة األعمال جوليار 
سابانسي التي حلت في املرتبة 

52 عامليا.
وقالت »فوربس« ان الغنيم، 
البالغة من العمر )50 عاما( 
والتي أسست شركة »جلوبل« 
أواخر عام 1998، بذلت جهودا 
جب����ارة من أج����ل تطويرها 
ووضعها ف����ي مصاف كبرى 
الش����ركات في املنطقة، حيث 
متكنت من إدراج الشركة في 

)سعد هنداوي(جانب من عمومية »مينا القابضة«  عائشة البحر

الرشيد: 12% زيادة في الطاقة اإلنتاجية للنفط
بفضل جهود عمليات حفر وإصالح اآلبار

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ »مينا القابضة«
عاطف رمضان

انتخبت اجلمعية العمومية 
القابضة أعضاء  لشركة مينا 
مجلس إدارتها للثالث سنوات 
املقبلة والذي يتكون من عائشة 
عدنان البحر وعبدالعزيز البحر 
ومرمي عبدالعزيز البحر وخالدة 

احلميضي.
وخالل عمومية الشركة التي 
عقدت أمس بنس���بة حضور 
بلغ���ت 90% ذكرت رئيس���ة 
إدارة الشركة عائشة  مجلس 
عدنان البحر ان »مينا القابضة« 
حققت خسارة خالل عامها االول 
بلغت 66.957 دينارا بسبب شح 
السيولة التي سادت خالل 2008 
مما حال دون ممارسة الشركة 

لنشاطها بصورة كبيرة.
وأضافت ان إجمالي حقوق 
املساهمني بلغ 933 الف دينار 
خالل الس���نة املالية املنتهية 

في 31 ديس���مبر 2009 فيما بلغ 
إجمالي أصول الشركة 1.53 مليون 

دينار. 
وأرجعت البحر أسباب تأخر 
الشركة في تقدمي بياناتها املالية 
عن السنوات املالية 2007 و2008 

وأوضحت ان لدى الش���ركة 
خططا مستقبلية لالعوام املقبلة 
وسوف تواصل جهودها للعمل 
على حتقيقها من خالل بذل املزيد 
من اجلهد والوق���ت ومواصلة 
العطاء والتطوير واالرتقاء مبكانة 

و2009 الى هيكلة الشركة فضال 
عن دخولها في بداية التأسيس 
في دراسة عدد من املشاريع األمر 
الذي جعلها لم تتمكن من تقدمي 
البيانات املالية للسنوات الثالث 

املاضية في املواعيد احملددة.

الشركة والتطلع الى بلوغ االهداف 
التي اسست من اجلها من خالل 
تطبيقها لالستراتيجية املناسبة، 
كما تأخذ الش���ركة على عاتقها 
التمس���ك بفلس���فتها وخططها 
القائمة على االلتزام  الواضحة 
مببادئ الشريعة االسالمية حيث 
تقوم الش���ركة حاليا مبمارسة 
نشاطها بصورة طبيعية وسوف 
يظهر ذلك خالل النتائج املالية عن 
السنة املالية احلالية كما تسعى 
الشركة الى حتقيق ارباح جيدة 

خالل العام املقبل.
هذا وقد اقرت عمومية الشركة 
بنود جدول أعمالها عن السنوات 
الثالث املالية العوام 2007 و2008 
و2009 حيث اقرت تقارير مجلس 
االدارة ومراقبي احلسابات عن 
هذه الفت���رات فضال عن اعتماد 
امليزانية العمومية وعدم توزيع 

ارباح عن نفس الفترات.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن السنوات الثالث المالية 2007 و2008 و2009

غير مدرجة في األسواق املالية 
وال يوجد لها سعر سوقي معلن، 
فقد مت احتساب نسبة الشراء بناء 
على القيمة الدفترية للسهم كما 

في تاريخ 31 ديسمبر 2009.
وأش���ار الى ان مجلس ادارة 
شركة القناعات يدرس اآلن عملية 
حوكمة تلك الشركة الى ان يتم 
االس���تحواذ عليها مبا يتواءم 

واملتطلبات االدارية العاملية.
القادمة  الفترة  ان  وأكد على 
ستش���هد املزي���د م���ن عمليات 
االستحواذ واالندماج بني الشركات 
احمللية والعاملية وذلك ملواجهة 
أخطار األزم���ات املالية املتقلبة 
باالضافة الى حس���ن استغالل 
فرص انخفاض قيم األصول في 

الفترة احلالية.

الى اختيار سليم للسعر األكثر 
جاذبية لهذه الصفقة ومع بيان 
تأثر تلك الشركة بعوامل األزمة 

املالية السابقة.
وأوضح ان الشركة السورية 

منى الدغيمي
قال عضو مجلس ادارة شركة 
العقاري  القناع���ات للتطوي���ر 
والتسويق سعد الريس ان شركة 
القناعات ف���ي املراحل النهائية 
لالستحواذ على شركة أرنان وهي 
شركة سورية للتطوير العقاري 

عن طريق الشراء املباشر.
وكشف الريس ل� »األنباء« ان 
قيمة الصفقة قدرت بنحو مليون 
دينار تدف���ع على ثالث مراحل، 
مشيرا الى ان »القناعات« فوضت 
مستشارين ماليني لتقييم تلك 
الشركة الس���ورية الستخالص 
معدل شراء عادل لهذه الصفقة 
الفريق االستشاري  وعليه قام 
بإجراء حتلي���ل جلدوى جميع 
املعدالت املشتقة بهدف التوصل 

الريس: »القناعات للتطوير العقاري« 
تستحوذ على شركة عقارية سورية

الكويت تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية 
للتعاون البترولي الخليجي

تستضيف الكويت يوم االحد املقبل االجتماع 
التاسع والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، ويسبقه االجتماع 
التحضيري العاشر للجنة وكالء وزارات البترول 
في دول املجلس والذي سيعقد غدا السبت 9 اكتوبر. 
وسيترأس وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل اجتم���اع جلنة التعاون البترولي حيث 
س���يبحث وزراء البترول والطاقة بدول املجلس 
خالل اجتماعهم آلية تفعيل العمل املش���ترك بني 
دول املجلس في املجال البترولي وإقامة املشاريع 
البترولية املشتركة وفقا جلدواها االقتصادية كما 
سيبحث الوزراء في دول املجلس اإلجراءات التي 
من شأنها توسيع مشاركة القطاع اخلاص  بدول 
املجلس في املشاريع البترولية وزيادة مساهمته 

في تطوير الصناعة البترولية بدول املجلس.
كما ستستعرض جلنة التعاون البترولي التحديث 
الذي طرأ على تقري���ر رئيس فريق الطاقة بدول 
املجلس حول لقاءات الفريق بالتكتالت واملجموعات 
الدولية وتقرير رئيس مجموعة العمل املكلفة مبتابعة 
اتفاقية تغير املناخ وبروتوكول كيوتو واألسس 
الت���ي تعتمد عليها دول املجل���س في املفاوضات 

الدولية بشأن االتفاقية والبروتوكول.
كما ستنظر جلنة التعاون البترولي في خطة 

الطوارئ االقليمية للمنتجات البترولية في دول 
مجلس التعاون، وكذلك س���تطلع جلنة التعاون 
البترولي على نتائج فرق العمل واللجان الفنية ومنها 
فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منطقة 
التجارة العاملية واتفاقيات التجارة احلرة وجلنة 
االستراتيجية البترولية لدول املجلس باإلضافة الى 
املوضوعات املقدمة من األمانة العامة حول مصادر 
الطاقة اجلديدة واملتجددة وعالقات دول املجلس 
بالدول األخرى، كما ستنظر اللجنة في التوصيات 
املرفوعة من االجتماع التحضيري العاشر للجنة 
وكالء وزارات البترول بشأن مختلف املوضوعات 
ومن بينها تشكيل جلنة من املختصني في االعالم 
البترولي لوضع اس���تراتيجية لإلعالم البترولي 
لدول املجلس وس���تتخذ جلنة التعاون البترولي 

القرارات املناسبة بشأن هذه التوصيات.
يذكر ان اللجنة الوزاري���ة للتعاون البترولي 
تتأل���ف من وزراء البترول والطاقة بدول املجلس 
وهي معنية بكافة املوضوعات البترولية احملالة 
إليها س���واء من املجلس األعل���ى من جلنة وكالء 
وزارات البترول بدول املجلس او من اللجان وفرق 
العمل املتخصصة حيث تتخ���ذ اللجنة القرارات 
املناسبة بشأنها كما تقوم بتوجيه ومتابعة اعمال 

هذه اللجان.

بقيمة مليون دينار تدفع على 3 مراحل

خالل الفترة ما بين 9 و10 أكتوبر الجاري

سعد الريس
ارتفاع انتاج النفط الكويتي للعام احلالي سامي الرشيد

كونا: قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة نفط 
الكويت سامي الرشيد ان القدرة 
االنتاجية للنفط بلغت حوالي 2.8 
النفط  مليون برميل يوميا من 
اخلام للعام احلالي بزيادة قدرها 
12% عن الع���ام املاضي »بفضل 
جهود عملي���ات حفر واصالح 

االبار«.
وأض���اف الرش���يد في كلمة 
التقرير السنوي  اس���تعرضها 
للش���ركة )2009 - 2010( الذي 
ان���ه مت االنتهاء  صدر حديث���ا 
تقريبا من مشروع تطوير مرافق 
التصدير مبراحله االربع ما سمح 
والول مرة في تاريخ الش���ركة 
االربع ناقالت نفط بالرسو في 
آن معا في ميناء االحمدي لتمأل 
خزاناتها بالنفط الكويتي وبذلك 
الى  التصديرية  القدرة  وصلت 
ثالثة مالي���ني برميل من النفط 

يوميا.

وكشف عن ان الشركة واصلت 
جهودها في تعويض االحتياطي 
النفطي من خالل حتديد وتقييم 
اكتش���افات جديدة ف���ي مكمن 
)الزبير( الشمالي حيث ساهمت 
في زي���ادة االحتياطات املؤكدة 
اضافة الى اكتش���اف جديد في 
طبقة )املارات الس���فلي( بحقل 

الروضتني ويعتبر ثاني اكتشاف 
للنفط بكميات جتارية في تلك 

املنطقة.
وذكر أن التقديرات االنتاجية 
لهذه االكتشافات تصل الى 80 الف 
برميل يوميا من النفط اخلفيف 
والتي ظهرت على عمق 15 الف 
قدم وهو أعمق اكتشاف في هذه 

وأشار الى ان مشروع حتديث 
املنشآت بجزأيه )أ وب( ساهم في 
حتسني ظروف االمن والسالمة 
ملختلف مرافق الش���ركة وعزز 
الق���درة االنتاجي���ة مب���ا يدعم 
هدف الشركة لبلوغ انتاج قدره 
أربعة ماليني برميل بحلول عام 

.2020

الطبقات حتى االن.
وفيما يتعلق باستكشاف 
وانتاج الغاز قال الرش���يد ان 
الش���ركة تنظر باهتمام كبير 
النتاج الغاز من واقع االرقام 
الت���ي تدفع الى التفاؤل حيث 
بلغ االنتاج حتى نهاية السنة 
املالية احلالي���ة ما يقارب 121 
مليون قدم مكعبة يوميا بزيادة 
قدرها 46% عن معدل الس���نة 
املاضية ال���ذي بلغ 83 مليون 

قدم مكعب.
التقرير السنوي  أن  يذكر 
الصادر من الشركة يحفل بأرقام 
واحصاءات عن الطاقة االنتاجية 
الكويت وتفاصيل  للنفط في 
االكتشافات لزيادة االحتياطي 
النفطي اضافة الى احصاءات 
استكشاف وانتاج الغاز وجهود 
شركة نفط الكويت في تطوير 
مجال االبحاث والتكنولوجيا 

واخلدمات املساندة.


