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بواقع 15 فلسًا للسهم ومقارنة بـ 4.15 ماليين دينار للفترة نفسها من 2009

»المركز« يحقق 6.9 ماليين دينار صافي أرباح لـ 9 أشهر
أعلن املركز املالي الكويتي عن 
نتائجه املالية للتس���عة شهور 
املنتهية في 30 س���بتمبر 2010، 
حيث سجل صافي ربح بلغ 6.9 
العام  ماليني دينار من���ذ بداية 
احلالي، أي 15 فلس���ا للس���هم، 
مقارنة بصافي رب���ح بلغ 4.15 
ماليني دينار، أي 9 فلوس للسهم، 

للفترة نفسها من عام 2009.
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ل� »املركز« ضرار الغامن: »يرجع 
التحس���ن امللحوظ ف���ي نتائج 
الش���ركة ال���ى ارتف���اع عوائد 
االستثمار وارتفاع قيم األصول 
املدارة من قبلنا، وقد ملسنا عودة 
الثقة بني أوس���اط املستثمرين 
نتيج���ة التط���ور االيجابي في 
أساس���يات الس���وق، واملدفوع 
بعدة عوامل يأتي على رأس���ها، 
إحراز تقدم على صعيد املشاريع 
احلكومية، وتعيني أعضاء هيئة 
أس���واق املال مم���ا يضفي بعدا 
جديدا للجان���ب الرقابي ويقنن 
العمل في الس���وق املالي بشكل 
أوضح، باالضافة الى التوقعات 
بإمتام صفقات استحواذ كبرى 
وما لذلك من اثر ايجابي على أداء 
السوق«، معربا عن تفاؤله بتنامي 
الطل���ب على خدم���ات »املركز« 
االستشارية املتعلقة بعمليات 
الدم���ج واالس���تحواذ من قبل 
الشركات املتوسطة والصغيرة 
املستفيدة من السيولة املتوقعة 
والتحسن في مصادر التمويل.

 ومن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي في »املرك���ز« مناف 
الهاجري: »يتمتع املركز مبالءة 
مالية عالية مكنته من اقتناص 
الفرص االس���تثمارية  عدد من 
اجلذابة التي برزت خالل الفترة 
املاضية في ظل تعافي االسواق، 
وق���د اتبعنا نهجا اس���تثماريا 
يتناس���ب مع أولويات املرحلة 
احلالي���ة وأهمه���ا األداء املعدل 
باملخاطر واحلوكمة، مما انعكس 
بشكل إيجابي ومباشر على أدائنا 

وثقة عمالئنا ومستثمرينا، ليشهد 
حجم األص���ول املدارة من قبلنا 
ارتفاعا بنسبة تتجاوز 12% منذ 
بداية العام احلالي، ذلك الى جانب 
عودة أنشطة الدمج واالستحواذ 
التي ستساهم في تعزيز دخلنا من 
الرسوم، كما اننا نحقق التوافق 
الكويت  الكامل مع معايير بنك 
املركزي، مما يشكل رافد إضافيا 
في تكريس مكان���ة املركز على 
صعيدي ادارة االصول واخلدمات 

املالية والتمويلية«.
وأشار الهاجري إلى ان أنشطة 

»املركز« على النحو التالي:
إدارة األصول: االس���تثمارات في 
منطقة الشرق األوسط: سجلت 
معظم أس���واق املنطقة مكاسب 
جي���دة خالل الرب���ع الثالث، إال 
ان أداء سوق الكويت كان الفتا 
بتحقيقه مكاسب قوية على صعيد 
االسهم القيادية مدفوعة بقطاع 
البنوك وت���وارد أخبار ايجابية 
حول تدفق صفقات كبرى، وقد 
حقق مؤشر )KIC( عوائد بلغت 
16.4% من���ذ بداية العام احلالي، 
وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 
العربي املركب عوائد بلغت %9.9 

منذ بداية 2010.
وقد واصلت صناديق املركز 
لألسهم اخلليجية حتقيق عوائد 
جيدة متفوقة على مؤش���راتها، 
حيث حق���ق صندوقا »املمتاز« 
و»مي���داف« عوائد بلغت %21.4 
التوالي منذ بداية  و19.8% على 
العام احلالي، بينما حقق صندوق 
»فرصة«، صندوق املش���تقات 
الوحيد في املنطقة، 15.9% للفترة 

نفسها.
وحص���ل »املرك���ز« عل���ى 
لق���ب »أفضل مدي���ر أصول في 
الكوي���ت« واملمنوح���ة من أحد 
مجالت يوروموني وهي مجلة 
»جلوبل إنفس���تور«، وقد منح 
احملكم���ون اجلائ���زة بناء على 
سالمة ميزانية الشركة العامة، 
اداء وتنوع منتجات الش���ركات 
االستثمارية، واالبتكار، والسياسة 

االس���تثمارية لتج���اوز دورات 
االسواق، واملستوى الرفيع من 
احلوكمة، والنمو املس���تدام في 
احلصة السوقية، وحجم االصول 

املدارة وقاعدة العمالء.
كما حص���ل »صندوق املركز 
اخلليجي«، وال���ذي حقق %8.3 
الع���ام احلالي، على  منذ بداية 
املرتبة االولى كأفضل صندوق 
أس���هم ملنطقة الشرق االوسط 
وشمال أفريقيا من حيث االداء 
حس���ب تقييم ش���ركة زاوية، 
وحصل صندوق »املمتاز« على 
جائزة »أفضل صندوق أسهم في 
الكويت« لعام 2009 من املجلة 
االقليمي���ة الرائ���دة »مينا فاند 
مانيجر«، باالضافة الى  حصول 
3 صناديق مجتمعة على 4 جوائز 
ليبر ألفضل أداء معدل باملخاطر، 
حيث حصل صندوق »املمتاز« 
على جائزتي أفضل صندوق أسهم 
كويتي لفترة 3 سنوات وفترة 5 
سنوات، وحصل »صندوق املركز 
اخلليجي« عل���ى جائزة أفضل 
صندوق أس���هم ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، وحصل 
»صندوق املركز االسالمي« على 
جائزة افضل صندوق اس���المي 
لألس���هم الكويتي���ة لفت���رة 3 
س���نوات، واضافة الى ذلك، فقد 
قامت ستاندرد آند بورز بتجديد 
تصنيف »A« لكل من صندوقي 

»املمتاز« و»اخلليجي«.
كم���ا وقع »املرك���ز« اتفاقية 
توزيع مع بنك اخلليج، ليصبح 
او  البنك مبوجبها وكي���ل بيع 
تس���ويق لصنادي���ق »املركز« 
االس���تثمارية من خالل شبكة 
أف���رع اخلدمة املصرفية املميزة 
لدى البنك، وذلك لتعزيز قاعدة 

العمالء االفراد لدى »املركز«.
تتس���م  االسـتثمارات العامليـة: 
املخاوف بشأن عودة االقتصادات 
الى حالة رك���ود ثانية ببعض 
املبالغ���ة، وذل���ك بالنظ���ر الى 
حركة االس���واق السريعة نحو 
االرتفاع خالل الربع الثالث، إال 

ان »املركز« يتوخى احلذر لكون 
التعافي اليزال ضعيفا، وبناء على 
ذلك قام »املركز« بتعديل سياسة 
توزيع أصوله في الربع الثالث عن 
طريق االستثمار في الصناديق 
املتوازنة، مع زيادة االنكش���اف 
على أسواق ناشئة مثل أفريقيا 

وروسيا وغيرها.
السياسة  وقد انعكست تلك 
في توزيع األصول إيجابا على 
محفظة االستثمار اخلاصة باملركز 
حيث دخلت ف���ي خانة الربح، 
وقد حقق صندوق »فئة أطلس 
املتنوعة«، وهو صندوق املركز 
الرائد لالستثمارات العاملية، عائدا 
بلغ 0.58% منذ بداية العام احلالي، 
وانخفض عائد »صندوق أطلس 
لالسواق الناشئة« بنسبة %1.09 
للفترة نفس���ها. وكان »برنامج 
إي تي أف«، الذي يس���تثمر في 
صناديق مؤش���رات األس���واق 
املتداولة في أس���واق وقطاعات 
استثمارية متنوعة ومختلفة هو 
اكبر الرابحني، حيث سجل اداء 
بلغ 4.6% منذ بداية العام احلالي 
بينما بلغ أداء »برنامج االستثمار 

املبتكر«، وهو يعمل باتباع منوذج 
صناديق التحوط في االستثمار، 

�1.8% منذ بداية 2010.
إال ان صافي عوائد األصول 
املدارة في استثمارات »املركز« 
في صنادي���ق امللكيات اخلاصة 
ارتفع بنس���بة 9.41% بدعم من 
النجاح بتأم���ني مصادر متويل 

وتوافر الصفقات.

الخدمات المالية والتمويلية

متويـل الشـركات: شهد السوق 
حركة ملحوظ����ة على صعيد 
الدمج واالستحواذ مع  أنشطة 
االعالن عن صفقة »زين«، ومن 
ناحيته، يعمل »املركز« حاليا 
على عدد من عمليات بيع واعادة 
رس����ملة لش����ركات من احلجم 
املتوس����ط والصغير، وتبقى 
الفجوة ب����ني العرض والطلب 
كبيرة فيم����ا يخص هذا النوع 
من العمليات، مما ينعكس على 
الوقت املطلوب الجناز وإمتام 
الصفقات، امنا يبقى ذلك ضمن 
إطار التوقعات املقبولة في ظل 

املرحلة احلالية من التعافي.

وقد طورت »محفظة املركز 
للدخل الثابت« استراتيجيتها من 
االستثمار باقتناص الفرص ذات 
االرباح املرتفعة الى االستثمار 
في إصدارات منخفضة املخاطر 
مصدرة من قبل جهات حكومية 

وشبه حكومية.
وقد حققت احملفظة أداء بلغ 
9.08% منذ بداية العام احلالي 
وحت����ى نهاية الرب����ع الثالث، 
ويعم����ل »املرك����ز« حاليا على 
إمتام االجراءات النهائية إلطالق 

صندوق للدخل الثابت.
املشتقات املالية: يبقى »املركز« 
صانع السوق الوحيد في سوق 
اخليارات على مس����توى دول 
املنطقة منذ ع����ام 2005، ولقد 
مت منذ بداية 2010 وحتى نهاية 
الربع الثالث تداول 6.543 عقد 
شراء في سوق اخليارات بقيمة 
6.849 مالي����ني دين����ار وهو ما 
ميثل تراجعا بنس����بة %40.72 
في عدد العقود املبيعة وبنسبة 
46.01% في قيمة العقود املتداولة 
باملقارنة مع ذات الفترة من العام 

املاضي.
وقد ارتفعت وتيرة التداول 
نسبيا في اجلزء األخير من الربع 
الثالث نظرا لترقب املستثمرين 
إلعالن الشركات املدرجة ألرباحها 
للربع الثال����ث ونتيجة لتوارد 
األنباء عن إمتام بعض الصفقات 

املهمة في السوق الكويتي.
االسـتثمار العقـاري: يدير فريق 
العقاري  املرك����ز لالس����تثمار 
ملنطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا استثمارات متنوعة في 
املنطقة، وتشمل تطوير العقارات 
السكنية والتجارية، الى جانب 

ادارة العقارات املدرة للدخل.
وفي الرب����ع الثالث من عام 
2010، شهد سوق العقار الكويتي 
بعض عالمات التعافي البسيطة 
عل����ى العقار االس����تثماري مع 
تواصل استقرار القطاع التجاري 
واس����تمرار الضعف في قطاع 

تأجير املكاتب.

وقد سجل »صندوق املركز 
العقاري«، وال����ذي يقلص من 
أصوله املستثمرة في القطاعات 
املتأثرة سلبا، عوائد بلغت %4.2 
منذ بداية العام احلالي، ويواصل 
الصندوق توزيعاته الشهرية 
بنسبة تصل الى 7% على أساس 

سنوي.
 وقد وق����ع »املركز« اتفاقية 
مع بنك اخلليج ليصبح البنك 
مبوجبها وكيل بيع ل� »صندوق 
العقاري« ويقدم فرصة  املركز 
ف����ي الصن����دوق  االس����تثمار 
لعمالئ����ه، وكان����ت نتائج هذه 
االتفاقية مرضية للغاية حيث 
شهد الصندوق إقباال جيدا من 

عمالء البنك.
وعلى صعيد نشاط تطوير 
العقارات، يواصل »املركز« ادارة 
اس���تثماراته في لبنان واململكة 
الس���عودية وسورية  العربية 

وأبوظبي وقطر.
وقد مت إحراز تقدم خالل الربع 
الثالث نحو استكمال العمل في 
واحد من العقارات السكنية في 
لبنان، بينما يجري العمل في باقي 
االستثمارات حسب املخطط، كما 
يعمل الفريق حاليا على التخارج 
من عقار سكني في االردن وارض 
العربية  اململك���ة  ف���ي  مطورة 
السعودية، باالضافة لذلك، قام 
»املركز« باالستحواذ على قطع 
من االراضي ف���ي مدينة اخلبر 
لتطوير وبيع وحدات س���كنية 
ضمن استثمار يشترك فيه املركز 

مع عمالء.
أما فيما يخص اس���تثمارات 
»املركز« في العق���ار األميركي، 
فقد بدأت بوادر االس���تقرار في 
الظهور على العقار التجاري في 
الواليات املتحدة األميركية، مع 

عودة اإلقراض.
وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر 
من 1.2 تريليون دوالر من رهون 
التجاري تستحق خالل  العقار 
ال� 4 سنوات املقبلة، وستستمر 
التحديات قائمة في وجه الدائنني 

واملدينني املقترضني، مع محاولتهم 
إعادة متويل قروضهم.

ومتاش���يا مع ه���ذه النظرة 
املس���تقبلية، فق���د أطلق املركز 
»برنامج املركز لالس���تثمار في 
الديون األميركية املتعثرة«، وذلك 
بهدف االستثمار في رهون العقار 
الواليات  التجاري املتعثرة في 
املتحدة األميركية، وخالل هذه 
الفترة قام البرنامج باالستحواذ 
على 4 رهونات بضمانات عبارة 
عن عقارات جتارية في كاليفورنيا 
ونيفادا بسعر خصم كبير على 
قيمة الضمان االساس���ية. وفي 
خالل 5 أشهر من إطالق البرنامج، 
يعمل املركز حاليا على بيع أول 
استثماراته بسعر جيد مقارنة 
بسعر االستحواذ بعالوة تبلغ 
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النفط والغاز

حقق صندوق »املركز للطاقة« 
حتسنا في أدائه ونتج ذلك عن 
االس���تثمار في أس���هم شركات 
اخلدمات العاملة في قطاع الطاقة 
واملدرجة في األس���واق احمللية 
والعاملية، حيث كان أداء الصندوق 
2.8% كما في 30 سبتمبر 2010.

كما يس���تثمر الصندوق في 
الكويتية للنقل  شركة فيرست 
التي تعمل في مجال إدارة املعدات 
للمقاول���ني العاملني في القطاع 
النفط���ي والتي قام���ت مؤخرا 
بتعيني مستش���ار عاملي لهيكلة 
إستراتيجية الشركة وذلك تنفيذا 

خلططها التوسعية.
انتعاش أسعار  وسينعكس 
برميل النفط على شركات اإلنتاج 
واالستكشاف والتطوير واخلدمات 
حيث ستكون املستفيد الرئيسي 
من هذه املعطي���ات، وبناء على 
ذلك فقد رك���ز صندوق »املركز 
للطاقة« على االستثمار في هذه 
الشركات حيث يسعى الصندوق 
إلى االس���تحواذ على نسبة في 
ش���ركة إقليمية تعمل في مجال 

التنقيب واإلنتاج.

عقد 19 الجاري في القاهرة وناقش إنجازات الدورات السابقة ومواضيع البيئة

»حيات لالتصاالت« تحصل على شهادتي اآليزو 
OHSAS 18001:200714001:2004 و

األحمد يخوض انتخابات مجلس إدارة 
هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية ممثاًل للكويت

»الكويتية« تشارك في أعمال الجمعية العمومية لالتحاد العربي للنقل الجوي
ش����اركت مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتي����ة في اجتماعات 
اجلمعية العمومية الثالثة واالربعني 
لالحتاد العربي للنقل اجلوي والتي 
عقدت في القاهرة خالل الفترة من 

19 - 21 اكتوبر اجلاري.
وق����د ضم الوفد الذي ترأس����ه 
� العضو  رئيس مجل����س االدارة 
املنتدب م.حمد الفالح كال من مدير 
دائ����رة التدري����ب والتطوير الفي 
الظفيري، نائب مدير دائرة التخطيط 
للشؤون الدولية سعود املخيزمي، 
مدير مكتب الس����المة التشغيلية 
والطوارئ كامل العوضي، رئيس 
مجموع����ة التكالي����ف والعق����ود 
وخدمات العملي����ات محمد املنير 
ومساعد مدير التخطيط لالتفاقيات 
الثنائية والتجارية حبيب عاشور. 
وناقشت اجلمعية العمومية تقرير 
اللجنة التنفيذية التي تعتبر أعلى 
سلطة في االحتاد وتضم الرؤساء 
التنفيذيني للناقالت االعضاء، حيث 
استعرضت اللجنة أهم املوضوعات 
مثل البيئة والسياس����ات اجلوية 

واملشاريع املش����تركة وعضوية 
الشركات لدى املنظمات الدولية، 
ومت اتخاذ الق����رارات والتوصيات 
الالزمة، باالضافة الى مراجعة تقارير 
اللجان املنبثقة عن االحتاد، حيث 
ترأست املؤسسة في هذه الدورة 
ثالث من ست جلان في االحتاد وهي 
جلنة التدريب وجلنة الوقود وجلنة 
البيئة. من ناحية اخرى، قدم رؤساء 

اللجان تقارير عن االجنازات التي 
مت حتقيقها خالل الدورة السابقة 
واملشاريع املستقبلية الهادفة الى 
تطوير الشراكة بني الناقالت اجلوية 
وسبل تخفيض النفقات وحتسني 
اخلدمات، وشملت أنشطة االجتماع 
أيضا عق����د منتدى ضم نخبة من 
املسؤولني في الصناعة، حيث متت 
مناقشة موضوع البيئة والذي توليه 

الصناعة ج����ل اهتمامها وتعتبر 
الرائدة في حتسني الظروف املناخية 

ومكافحة االنبعاث احلراري.
كما مت ايض����ا التصديق على 
احلسابات اخلتامية لالحتاد واعتماد 
املوازنة للعام املقب����ل، باالضافة 
الى اختيار مدينة أبوظبي إلقامة 
االجتماع املقبل للجمعية العمومية 

لالحتاد.

أعل���ن عضو مجل���س إدارة 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجل���س التعاون لدول اخلليج 
العربية عبداللطيف األحمد إمتام 
انتخابات  استعداداته خلوض 
ال���دورة الثالث���ة ملجلس ادارة 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
التي ستجرى  التعاون  مجلس 
العربية املتحدة  االم���ارات  في 
بدبي بتاري���خ 2010/11/3 ممثال 

للكويت.
 وقال األحم���د في تصريح 
صحاف���ي انه يس���عى لتمثيل 
الكويت مجددا في هذه املؤسسة 
الرفيعة التي تأسست بناء على 
رغبة س���امية من قادة وزعماء 
دول مجلس التعاون وبقرار من 
املجلس األعلى ملجلس التعاون 
في العام 1998م حيث بدأت الهيئة 
مبزاولة أعمالها في مايو 2001م، 
مشيرا الى انه تدفعه رغبة صادقة 

في استكمال مسيرته بعضوية 
الهيئة ورفع اسم الكويت عاليا 
من خالل السعي الدؤوب لتحقيق 
أهداف الهيئ���ة والتي تتفق مع 
مصالح دول املنطقة وكل العاملني 

في مجال التدقيق احملاسبي.
وأوضح انه لن يدخر جهدا 
لتنفيذ العديد من االفكار الواعدة 
التي تتحقق معها طموحات الهيئة 
الى املستوى  بش���أن الوصول 
العاملي في اداء مراقبي احملاسبة 
ورفع املستوى املهني للعاملني 

في القطاع بدول املجلس.
وشدد على انه قد ساهم بشكل 
فاعل في حتقيق العديد من أهداف 
الهيئة والتي يأتي في طليعتها 
تفعيل مقومات املهنة متمثال في 
مراجعة وتطوير واعداد واعتماد 
املعايير املهنية السيما معايير 
احملاس���بة واملراجعة وقواعد 
سلوك وآداب املهنة مع األخذ في 

االعتبار املعايير الدولية وجتارب 
الدول والهيئات املهنية.

وق���ال انه س���يركز جهوده 
املستقبلية على االستمرار في 
العم���ل على تطوي���ر وتوحيد 
وسائل تنظيم املهنة الى جانب 
وضع القواعد الالزمة المتحان 

الزمالة وتنفيذه، واالستمرار في 
املهني  االرتقاء مبستوى األداء 
واعداد وتنفيذ برنامج التعليم 
املستمر املتعلق باملهنة مع وضع 
التنظيم املناسب للرقابة امليدانية 
القانوني���ني  ألداء احملاس���بني 

ومتابعة وتقومي األداء املهني.
أكد  املهني  وعلى الصعي���د 
األحمد ان مسودة الدراسة اجلاري 
العمل بشأنها في الوقت احلالي 
الدولية  للمعايير احملاس���بية 
س���يكون له���ا األث���ر االيجابي 
امللموس مع البدء في تطبيقها، 
اذ ان هذه املعايير ستعمل على 
معاجلة قصور املعايير السابقة 
وبالتالي ستنعكس على نتائج 
الش���ركات التي أصابها التعثر 
ج���راء تبع���ات األزم���ة املالية 

العاملية.
وشدد على ان تطبيق بعض 
السابق  املعايير احملاسبية في 

كانت أحد األسباب القوية وراء 
اندالع األزمة املالية العاملية حيث 
كان يتم معاجل���ة اثر التغيير 
في القيمة العادلة لالستثمارات 
واملمتل���كات االس���تثمارية من 
خالل بيان الدخ���ل دون األخذ 
ف���ي االعتبار ان ه���ذه األرباح 
غير محقق���ة واعالن توزيعات 
على األسهم دون توفر السيولة 
التوزيعات ودون  الالزمة لهذه 
ان تكون أرباحا فعلية محققة، 
وكثير من تدني القيمة العادلة 
للس���هم لبعض االس���تثمارات 
املتاحة للبيع كانت تعالج من 
خالل حقوق ملكية املس���اهمني 
العادلة(،  القيمة  )حساب فرق 
الفتا الى انه »لو استعرضنا هذه 
االستثمارات لكنا الحظنا وجود 
تدن في قيمتها بنس���بة تفوق 
ال� 30% ولم تعالج بيان الدخل 

لهبوط قيمتها«.

حي���ات  ش���ركة  جنح���ت 
لالتصاالت في نيل شهادتي اآليزو 
 OHSAS 18001:200714001:2004 و
الش���روط  واملتعلقتني مبراعاة 
البيئية وتوفير شروط الصحة 
العامة للعاملني فيها  والسالمة 

واملتعاقدين معها.
الش����هادتان  وق����د اضيفت 
الى ش����هادة اآليزو  اجلديدتان 
9001:2008 النظمة ادارة اجلودة 
الت����ي س����بق ان حصلت عليها 

الشركة في العام 2009.
وصرح نائب رئيس مجلس 
االدارة في الشركة طارق الكندري 

ان حصول الشركة على شهادتي االيزو في مجالي 
السالمة والبيئة يأتي كاثبات اضافي على احلس 
باملس����ؤولية االجتماعية والبيئية للشركة سواء 
جلهة االهتمام بس����المة العامل����ني فيها او جلهة 
وجوب االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها ونشر 
الوعي الالزم بهذا اخلصوص. موضحا ان الشركة 
كانت قد بادرت منذ فترة بتطبيق برامج احملافظة 
على البيئة عبر تنفيذها ملشاريع الطاقة البديلة او 

احلد من االستهالك في الطاقة الكهربائية.
وقد نفذت الشركة في هذا املجال وبالتعاون مع 

معهد الكويت لالبحاث العلمية 
)KISR( مش����روعا رائدا لتوليد 
الرياح  الكهربائي����ة من  الطاقة 
كما بحثت مع عدد من شركات 
لالتص����االت مش����اريع تتعلق 
بتخفي����ف االس����تهالك املرتفع 
للطاقة في مواق����ع االتصاالت 
وقدمت حلوال تطبيقية من شأنها 
املس����اهمة في احلد من التلوث 

البيئي. 
واضاف الكندري أن سياسة 
تطبيق الشركة ملعايير السالمة 
الصحي����ة والبيئي����ة تأتي في 
سياق سعيها الدائم الى مواكبة 
التط����ورات احلاصلة في هذا املجال الس����يما انه 
م����ن املتوقع ان تصبح ه����ذه املعايير الزامية مع 
التقدم احلاصل في التشريعات والعقود املبرمة 

مع الشركات العاملية.
وختم تصريحه قائال: »ان هدف الش����ركة من 
تطبيق معايير شهادات االيزو الثالث هو تطبيق 
انظمة اجلودة في العمل وتعزيز وتوطيد عالقة 
الثقة اوال مع العاملني في الشركة وثانيا مع جميع 
عمالئها مبا يسمح لها تقدمي افضل اخلدمات واحللول 

لهؤالء العمالء«.

عبداللطيف األحمد

الوفد الكويتي املشارك في أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للنقل اجلوي

حمد الفالح مترئسا الوفد الكويتي

ضرار الغامن

طارق الكندري


