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 استعرض إنجازاته العلمية في العام المنصرم

 «العربي للتخطيط» يعقد اجتماعه 
األول لعام ٢٠١١ في بيروت

 اختتم مجلس أمناء املعهد العربــــي للتخطيط اجتماعه األول لعام 
٢٠١١/٢٠١٠ والــــذي عقد مبدينة بيروت امس برئاســــة أمني عام املجلس 
األعلى للتخطيط د. عادل عبداهللا الوقيان، وذلك نيابة عن نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ورئيس مجلس أمناء املعهد الشيخ أحمد 
الفهد، وشارك في االجتماع ١٤ عضوا من ممثلي الدول العربية األعضاء 
باملعهد، إضافة ملدير عام املعهد باإلنابة. وقد استعرض املجلس في هذا 
االجتماع تقريرا عن النشاط العلمي الذي أجنزه املعهد في العام املاضي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وما مت تنفيذه من أنشــــطة لتأهيل الكوادر العربية وأخرى 
بحثية ومشاريع استشارية وملتقيات علمية وإصدارات دورية وغير 
دورية، ففي مجال األنشطة البحثية تركزت البحوث على محاور رئيسية 
مت التوصل إليها بناء على اخلبرة الواسعة التي اكتسبها املعهد لتشكل 
برامج بحثية تدعم التنمية العربية االجتماعية واالقتصادية على حد 
ســــواء، وكان من أهمها بدء العملية البحثية إلصدار تقرير التنافسية 
العربيــــة الرابع، وإصدار كتاب يتضمن نتائج العملية البحثية للبحث 
امليداني حول «مقاربات حل مشكلة البطالة في الدول العربية»، وإعداد 

أربع وأربعني ورقة بحثية تناولت احملاور التنموية املعتمدة.
  وفي مجال التدريب، قام املعهد بعقد أربعة دبلومات، واثنتي عشرة 
شهادة تخصصية، وأربعة وعشرين برنامجا أسبوعيا في مقره بالكويت، 
تناولت جميعا أهم املواضيع التنموية االقتصادية واالجتماعية املعاصرة، 
حيث ســــاهمت تلك البرامج في تدريب ٥٨١ متدربا من ١٩ دولة عربية، 
كما مت تدريب ٢١٠ في ثالث شــــهادات تخصصية عقدها املعهد لصالح 

الكوادر الوطنية في بعض الدول العربية.

 مستحوذة على ٤٦٪ من إجمالي النشاط السنوي

 الكويت تتصدر دول الشرق األوسط
  في صفقات الدمج واالستحواذ في ٢٠١٠

 قالت مؤسســـة «تومسون 
رويتـــرز» ان عمليـــات الدمج 
واالستحواذ في منطقة الشرق 
األوسط شهدت مستوى عاليا 
من النشاط امللحوظ خالل العام 
املاضي ٢٠١٠، حيث مت اإلعالن 
عن أكثر مـــن ٥٠٠ صفقة من 
هذا النوع في املنطقة، لتكون 
األعلى في تاريخ هذا النشاط 

حتى اآلن.
  ووفقا لتحليل النشـــاطات 
املصرفية االستثمارية للشرق 
األوسط خالل العام ٢٠١٠ الذي 
أجرته «تومســـون رويترز»، 
وصلت قيمـــة عمليات الدمج 
واالستحواذ في الشرق األوسط 
إلى ٣١ مليـــار دوالر، أي أكثر 
من ضعف نشاطها خالل العام 
٢٠٠٩، وكان قطاع االتصاالت 
الصناعة األكثر استهدافا لتلك 
فـــي املنطقة، حيث  الصفقات 
استحوذ على ١٣٫٢ مليار دوالر، 

بينما جاءت الكويت على رأس 
قائمة دول الشرق األوسط من 
حيث حجم هذا النشاط، حيث 
استحوذت على ٤٦٪ من حجم 
النشاط السنوي لصفقات الدمج 

واالستحواذ.
   واعتلـــى بنك االســـتثمار 
«مورغان ستانلي» قمة ترتيب 
صفقات الدمج واالستحواذ في 
الشرق األوسط، مستأثرا مبا 
يقرب مـــن ٢٩٫٣ مليار دوالر، 
وجاء في املرتبة الثانية «يو بي 
إس» محققا ٢٨٫٤ مليار دوالر، 
أمـــا «غولدمان ســـاكس» فقد 
احتل مرتبة عالية في عمليات 
الدمج واالستحواذ في الشرق 
األوسط محققا ١٥٫٤ مليار دوالر 
في الصفقات االستشارية، أما 
الصفقة األكبر فكانت من نصيب 
شركة «اتصاالت» التي خططت 
لالستحواذ على ٤٦٪ من أسهم 
مجموعة «زين» بقيمة ١٣ مليار 

دوالر.
   وجاء «إتش إس بي سي» 
و«بي إن بيه باريبا» و«جيه بيه 
الترتيب  مورغان» في صدارة 
للعام ٢٠١٠ في اإلقراض املشترك 
في الشرق األوسط، حيث عملت 
هذه الشركات الثالث كمتعهدي 
إصدار ألكبر القروض املشتركة 
في الشرق األوسط خالل العام، 
وهي صفقة متويـــل بقيمة ٤ 
أرامكو  مليارات دوالر لشركة 
السعودية للطاقة. وبلغت قيمة 
القروض املشتركة للمقترضني 
في الشرق األوسط ٣٠٫٣ مليار 
دوالر على مدى العام ٢٠١٠، أي 
بزيادة قدرهـــا ٩٠٪ عن العام 
٢٠٠٩، فـــي حني بلـــغ إجمالي 
النشـــاط ١٥٫٩ مليـــار دوالر. 
وكانت الصناعات األكثر نشاطا 
في إصدار القروض في الشرق 
الطاقة  األوسط هي شـــركات 

والكهرباء واخلدمات املالية. 

 ردًا على ما بثته «CNBC عربية» حول اتفاقه مع «شوروكوفا» التركية لشراء ٢٩٫٩٪ من «زين» بقيمة ١٫٧٢٠ دينار للسهم

 في حال الوصول إلى أي اتفاق ملزم من أي نوع فإن المساهمين سيكونون أول من يعلم به
  وُخّطاب «زين» كثر ويوجد أكثر من طرف يفاوضنا

 خليفة  العلي: ال يوجد أي اتفاق ملزم مع أي طرف
  حتى اليوم بشأن بيع حصة استراتيجية في «زين»

 أوضح عضو مجلس إدراة شركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) الشيخ خليفة العلي أنه لم 
يتم توقيع أي إتفاق «ملزم» مع أي طرف 
حتى اليوم بشأن بيع حصة إستراتيجية 

في شركة «زين».
  وقال الشيخ خليفة في مداخلة أجرتها 
معه قناة ««CNBC عربية» بشأن ما ذكرته  
القناة عن وجود عرض شـــراء من شركة 
«شوروكوفا» التركية لشراء بحدود ٢٩٫٩٪ 
من أســـهم زين بسعر ١٫٧٢٠ دينار للسهم، 
«توجـــد مفاوضات مع أكثر من طرف بهذا 
الشأن وأكثر من سيناريو لكنه لم يتم أى 
إتفاق ملزم»، وتابع الشيخ خليفة انه «يوجد 
بعض املساهمني الذين يرغبون بالتخارج 
من زين، وعليه يوجد أكثر من ســـيناريو 

يتم بحثه في هذا االجتاه».
  وشدد الشـــيخ خليفة على أمله بالبقاء 
ضمن مســـاهمي «زين»، مشددا على عدم 
وجود أي اتفاق ملـــزم مت توقيعه مع أي 
طرف كائن من كان بخصوص بيع حصة 
إستراتيجية في «زين»، لكنه لم ينف وجود 
«أحاديث» في هذا الشأن أو مفاوضات في 
هذا االجتاه، مؤكدا انه في حال الوصول الى 
أي اتفاق ملزم من أي نوع فإن املســـاهمني 

سيكونون أول من يعلم به.

  واكد الشيخ خليفة «لن نكرر الفخ نفسه 
الذي وقع فيه غيرنا حتى ال نبيع الوهم على 
املساهمني»، مضيفا «هناك مفاوضات لكنها 
ليســـت نهائية ولم يتم فيها حتديد سعر 

ونتفاوض على أكثر من سيناريو».
  واوضح «نستفيد من أخطاء من سبقنا 
وســـنتجنب بيع الوهم علـــى الناس ولن 
نتكلم عن اتفاقيات غير قابلة للتحقيق، وإذا 
وصلنا ألي اتفاق فإنه يجب أن يكون ملزما 
ويتوافق مع القانون الكويتي ومبدأ حوكمة 
الشركات»، مضيفا بقوله «خطاب زين كثر 

ويوجد أكثر من طرف يفاوضنا».
  ووفقا ملا ذكرتـــه قناة «CNBC عربية»، 
فإن العرض سار ملدة ٦٠ يوما ابتداء من ٢٩ 
ديسمبر املاضي، الفتة الى أن الشركة التركية 
حولت نحو ٢٠٠ مليون دوالر حلساب خاص 
بالصفقة في «سيتي بنك» فرع اسطنبول في 
إشارة الى جدية العرض ومبا يعد مؤشرا 
على قدرتها املالية، على أن يتم اعتبار هذا 

املبلغ دفعة أولية في حال إمتام الصفقة.
  وكانت قناة «CNBC عربية» قد قالت ان 
هناك تطورات دراماتيكية في قضية شراء 
اتصاالت لنســـبة ٤٦٪ من مجموعة زين 
والعراقيل التي حالت دون تنفيذ الصفقة 

 الشيخ خليفة علي اخلليفة حتى اآلن.

 «االستثمارات»: لم نتسلم ما يفيد بتمديد اتفاق الصفقة من «الخير الوطنية» 
 افاد الســـوق بأن شركة االستثمارات الوطنية (استثمارات) اوضحت 
انها لم تتســـلم من عميلها شـــركة اخلير الوطنية لالسهم والعقارات ما 
يفيد بتمديد مدة االتفاق املبرم بني كل من شركة اخلير الوطنية لالسهم 

والعقارات ومؤسسة االمارات العربية لالتصاالت لشراء كمية من االسهم 
في حدود ٤٦٪ من اجمالي االســـهم املصدرة لشـــركة االتصاالت املتنقلة 

(زين). 

AdZone زين» تطرح أحدث خدماتها» 
  لتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة الدعاية واإلعالن

 أعلنت شركة زين عن أحدث منتجاتها في خدمات القيمة 
املضافة والتي شهدت تركيزا وتطورا كبيرا لديها في الفترة 
األخيرة بكشفها النقاب عن خدمة AdZone، والتي تخاطب 
من خاللها هذه املرة صناعة الدعاية واإلعالن عبر أدوات 

وقنوات جديدة وهي أجهزة الهواتف النقالة.
 AdZone وذكرت «زين» في بيان صحافـــي أن خدمة  
ستأخذ مجال الدعاية واإلعالن على أجهزة الهواتف إلى 
مناطق جديدة غير مســـبوقة، مشـــيرة إلى أنها مبنزلة 
اختراق تكنولوجي جديد في هذا املجال الذي بات يكتسب 
حيوية أكثر يوما بعد يوم مع التطور الهائل في أجهزة 

الهواتف.
  وأوضحت الشـــركة أن هذه اخلدمة والتي تشـــهدها 
منطقة الشرق األوسط ألول مرة تقدم للعالمات واملاركات 
التجارية مبختلف مستوياتها ودرجاتها خدمات الدعاية 
واإلعالن حســـب املواقع واألماكن، مبينة أن العميل مع 
حركتـــه االعتيادية وتنقالته ستســـمح له هذه اخلدمة 
باســـتقبال مادة إعالمية أو إعالنية عـــن طريق الهاتف 

حسب املوقع املتواجد فيه.
  وفي هذا الصدد، قالت املدير التنفيذي خلدمات القيمة املضافة في الشركة 
نادية السيف «مع التطور التكنولوجي وما صاحبه من منو كبير في اخلدمات 
املضافة مؤخرا سارعت شركة زين باالستفادة من هذا التغير وهو ما انعكس 

على نوعية منتجاتها وطريقة طرحها».
  وأوضحت السيف «صناعة االتصاالت باتت أكثر ديناميكية اآلن، والتطبيقات 
احلديثة في هذه الصناعة ال تنتهي، واملستفيد األول بهذه الثورة الرقمية هو 

العميل».

 AdZone وأشـــارت السيف إلى أن خدمة زين اجلديدة  
التي تقدم خدمات الدعاية واإلعالن حسب املواقع واألماكن، 
هي ترجمة لهذا التطور، مبينة أن زين دائما في ســـباق 

مع نفسها للحصول على رضا العمالء.
  وكشـــفت أن هذه اخلدمة ســـتقدم مفهوما مغايرا في 
مجـــاالت الدعاية واإلعالن، فهي تأخذ أكثر من وســـيلة 
بداية من خدمة الرســـائل التنبيهية والرسائل القصيرة 

والوسائط نهاية مبقاطع الڤيديو والواب.
  وأضافت «نحن على يقني أن AdZone ستقدم اجلهاز 
النقال كقناة إعالنية ودعائية جديدة، فمع تنقل العميل 
من موقع إلى موقع آخر سيســـتلم على جهازه النقال 
مادة إعالنية ترتبط باملوقع اجلغرافي»، مشيرة إلى أن 
هذه اخلدمة املبتكرة والتي تساعد على دمج البرامج 
والتطبيقات مع خدمات الرسائل سوف تساعد كبرى 
العالمـــات التجارية على مخاطبـــة اجلمهور بطريقة 

مختلفة وغير اعتيادية.
  على جانب آخر، قالت السيف إن «زين ستظل ملتزمة 
بتقـــدمي أفضل اخلدمـــات مبا يتفق مع طموحات عمالئهـــا، مع تركيزها على 
اجتاهاتهم في اســـتخدام النواحي التكنولوجية التي باتت سمة العصر الذي 
نتعايش فيه اآلن»، مشـــيرة إلى أن هذه اخلطوة ستعزز كثيرا من مساعيها 

في هذا االجتاه.
  وذكرت أن اهتمامات «زين» ستظل موجهة للعميل في املقام األول، وستظل 
تتبع اجتاهاته في التعاطي مع تكنولوجيا االتصاالت، وهي في طرحها لهذه اخلدمة 
تؤكد أن عميلها ميثل أولوية قصوى لها وأن عليها أن تسخر جميع إمكانياتها 

وخدماتها في سبيل توفير سبل الراحة عند استخدامه لشبكتها». 

 نادية السيف

ووضع احللول املناسبة له.
  واختتم الدويهيس تصريحه 
بالتأكيـــد على أن خطة التنمية 
تتضمن تنفيذ العديد من املشاريع 
العمالقة مثل إنشاء مدينة احلرير 
وشبكة السكك احلديدية ومترو 
األنفاق في حني لم تتطرق اخلطة 
إلى املشاريع العقارية التي من 
القطاع  املفتـــرض أن يســـاهم 
فـــي تنفيذها وهو ما  العقاري 
دفع االحتاد لتخصيص مؤمتر 
هذا العام ملناقشة مستقبل العقار 
من خطة التنمية نظرا لألهمية 
الكبيرة التي تلعبها الشـــركات 
العقارية في هذه اخلطة وأيضا 
ملناقشة آلية مشاركة تلك الشركات 
فيها من خالل تنفيذ العديد من 

املشاريع التنموية احليوية. 

املدرجـــة على جدول  الضخمة 
أعمالها، داعيا املهتمني بالشأن إلى 
سرعة التسجيل في ورشة العمل 
للمشاركة في مناقشة هذا اجلانب 

 أعلن أمني عام احتاد العقاريني 
احمد الدويهيس ان االحتاد قرر 
تخصيـــص ورشـــة عمل خالل 
مؤمتر صناع العقار في دورته 
الثالثة والـــذي ينظمه االحتاد 
في ١٣ فبراير املقبل حتت شعار 
«أين مستقبل العقار.. من خطة 
التنمية؟» مبشـــاركة وحضور 

نخبة من الشركات العقارية.
  وقال الدويهيس في تصريح 
صحافي ان االحتاد سيخصص 
ورشـــة العمل ملناقشـــة اآللية 
الصحيحـــة لتمويل مشـــاريع 
التي حتظـــى باهتمام  التنمية 
كبيـــر حاليا من قبـــل مطوري 
العقـــار في الكويـــت، مبينا أن 
توفير التمويل الالزم ســـيدعم 
تفعيل خطة التنمية واملشاريع 

 مساعد املزيد يهنئ علي أفضل أحد فائزي سحب الدانة األسبوعي

 أعلن بنك اخلليج عن إجرائه السحب األسبوعي 
األول حلساب الدانة ٢٠١١ في ١٠ يناير اجلاري، معلنا 
بذلك عن أسماء ٨ فائزين يحصل كل منهم على جائزة 
قدرهــــا ١٠٠٠ دينار وهم كالتالي: بــــدر أحمد محمد 
الكندري، عبداهللا جاســــم محمد ابل، امين عبداهللا 
ســــعود املضف، عمر صالح عبداهللا املســــلم، محمد 
عبدالرحمن محمد دشتي، علي صديقي محمد أفضل، 
جمعة حسن سليم هجرس، ومكية موسى عبداهللا. 
وشــــجع البنك في بيان صحافــــي اجلميع على فتح 
حساب الدانة أو زيادة اإليداعات ممن لديهم حساب 
الدانة، لتزداد فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح السحب 

األســــبوعي، الربع سنوي والسنوي حلساب الدانة، 
مشــــيرا الى ان حساب الدانة من بنك اخلليج يتميز 
بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشــــجع العمالء أيضا على توفير املال. 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 
زادت الفرص املتاحة للفوز. كما مينح حساب الدانة 
أيضا العديد من اخلدمات املتميزة منها خدمة «بطاقة 
الدانــــة لإليداع احلصري» التــــي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة «احلاسبة» التي متكن عمالء الدانة من حساب 

ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة. 

 ٨ فائزين في أولى سحوبات
  «دانة» الخليج لـ ٢٠١١

 حصلوا على ١٠٠٠ دينار

 اتحاد العقاريين يناقش تمويل المشاريع 
خالل مؤتمر صناع العقار الثالث

 في ١٣ فبراير المقبل وخالل ورشة عمل خاصة

 أحمد الدويهيس


