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أعلنت شركة كويت إنرجي عن حتقيقها أرباحا 
قبل خصم الفوائد والضرائب ومصاريف اإلهالك 
واالستهالك غير املدققة بلغت 36.4 مليون دوالر، 
جاء ذلك ضمن تقريرها ربع السنوي عن عملياتها 
التش���غيلية خالل الربع األخي���ر من عام 2010، 

والذي أصدرته أمس.
وقالت نائبة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في الشركة سارة أكبر  في بيان صحافي 
أبرز االجنازات التي مت حتقيقها خالل الربع األخير 
من 2010، في كل من العراق واليمن، باإلضافة الى 

التطور في عمليات االستكشاف واإلنتاج.

العراق

وق���د فازت كويت إنرج���ي بعقدين لتطوير 
حقلي الغاز »سيبا« و»املنصورية« في العراق على مدى 20 عاما 
وذلك في الدورة الثالثة للمناقصات على ثالثة حقول للغاز والتي 

طرحتها وزارة النفط العراقية في أكتوبر املاضي. 
وستكون كويت إنرجي الشركة املشغلة حلقل »سيبا« بحصة 
مشاركة تبلغ 60% فيما ستشارك شركة البترول التركية بحصة 
40%، وفيما يتعلق بحقل »املنصورية«، فستكون شركة البترول 
التركية مشغل احلقل بحصة تبلغ 50%، وكويت إنرجي بحصة %30، 

و20% لصالح شركة »كوريا غاز كوربوريشون« )كوجاس(.

اليمن

كما بدأت كويت إنرجي بتنفيذ دراس���ة تقييمية شاملة حول 
احتياطيات الغاز في اليمن ودراس���ة أخرى متتد على مدى ستة 
أش���هر حول طرق تطوي���ر وتعزيز اس���تخدام احتياطيات الغاز 
الطبيعي ملصلحة التنمية احمللي���ة وزيادة املوارد الوطنية منها 

إل���ى أقصى حد ممكن وذلك بع���د توقيع وزارة 
النفط واملعادن اليمنية ملذكرة تفاهم مع الشركة 
في 6 أكتوبر 2010. وفيما يخص الس���المة في 
العمليات النفطية، لم تسجل كويت إنرجي أي 
حوادث بليغة أو معطلة للعمليات خالل الربع 
األخير في احلقول التي متلك كويت إنرجي فيها 

احلصة التشغيلية.
وعلى صعيد عمليات اإلنتاج، سجلت كويت 
إنرجي زيادة في االنتاج اليومي للنفط املكافئ 
بنسبة 4.5%، وتأتي هذه الزيادة من ارتفاع القدرة 
اإلنتاجية في حقل شرق رأس قطارة في مصر وفي 
حقول أوكرانيا. وبالنسبة لعمليات التطوير، متت 
بنجاح عمليات التنقيب في عشر آبار تطويرية 

في حقول كرمي الصغيرة في سلطنة عمان. 
اما فيما يتعلق بالعمليات االستكشافية، فقد أكملت كويت إنرجي 
العمليات االستكشافية في بئر تقع في حقل برج العرب في مصر، 
وق���د بدأت البئر بإنتاج أولي مبعدل 140 برميال من النفط يوميا، 
كما قامت الشركة بعملية حفر استكشافي ألول بئر في امتياز أبو 

سنان في مصر خالل الربع األخير.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بعمليات املسح الزلزالي، أجرت 
كويت إنرجي مسحا زلزاليا ثالثي األبعاد ملساحة متتد على 300 
كيلومت���ر مربع في بحر البلطيق في املياه اإلقليمية لدول التفيا، 
وستبدأ الشركة بتقييم الفرص االستكشافية للبدء بتنفيذ عمليات 
التنقيب. كما وقعت الشركة في اكتوبر املاضي اتفاقية مع شركة 
ش���لمبرجير العاملية املتخصصة في تقدمي خدمات حقول النفط. 
وميكن لكويت إنرجي مبوجب االتفاقية االستفادة من خبرة شركة 
شلمبرجير في مجال خدمات حقول النفط والتكنولوجيا احلديثة 

التي تطورها الشركة العاملية وذلك على مدى خمس سنوات.

اعلن بيت التموي���ل الكويتي »بيتك« ممثال 
بإدارة اخلدمات التمويلية في القطاع التجاري 
عن إطالق حملة ترويجية خاصة مبنتج متويل 
شراء األثاث واألجهزة الكهربائية واإللكترونية 
بأنواعها، حتت ش���عار »أثثي بيتك على كيفك« 
وتقدم احلملة التي تبدأ اليوم األربعاء مزايا عديدة 
أبرزها اس���تحقاق القسط األول خالل 3 شهور، 
وعدم اش���تراط وجود كفيل أو حتويل الراتب 

حسب الشروط والضوابط االئتمانية.
واوضح مدير إدارة اخلدمات التمويلية طالل 
إبراهيم الهنيدي في تصريح صحافي أن إطالق 
»بيتك« لهذه احلملة يأتي في إطار تعزيز خدمات 
اإلدارة لتنشيط سوق األثاث واألجهزة الكهربائية 
واإللكترونية من جهة أخرى، وذلك ملا لسوق األثاث 
من خصوصية تختلف عن األسواق االستهالكية 

األخرى بأنها تهم كل فرد داخل املنزل وهو مطلب أساسي للمرأة 
في بيتها.

وش���دد الهنيدي على ضرورة دع���م »بيتك« للعمالء مبختلف 
شرائحهم من خالل تعزيز مفهوم التعامل باألقساط التي تكسب 
العميل إمكانية مادية اكبر عند رغبته في ش���راء أي من الس���لع 

املطروحة في سوق األثاث بحيث تتيح له اختيار 
أفضل جودة ممكنة من السلع نظير نظام تقسيط 

مرن عند التعاقد مع »بيتك«.
ولفت إلى أن س���وق األثاث هو أحد األسواق 
الواع���دة التي تتميز بحجمه���ا الضخم مقارنة 
باألسواق األخرى ويحظى بعدد كبير من التجار 
ويعطي العميل فرصة أكبر في االختيار واتخاذ 
القرار كما أنه معني بجميع فئات املجتمع، وتعتبر 
السلع التي يشملها ضرورية كونها متثل احتياجا 

يوميا لألسرة. 
وأشار إلى أن العميلة تستطيع من خالل هذه 
احلملة وبقسط ش���هري 99 دينارا تأثيث بيت 
بالكامل وللعميلة حرية اختيار السلع وحتديد 
قيمه القسط املناسب، حيث تستطيع اقتناء ما 
ترغب به من املفروش���ات واألجهزة الكهربائية 
وااللكترونية وكذلك العديد من منتجات التجهيزات املنزلية سواء 
املصنعة أو اجلاهزة، مبينا أن العميلة بإمكانها أن تتوجه إلى أي 
من فروع »بيتك« والتي تقدم خدمة التمويل وتتقدم بعرض سعر 
من البائع األصلي متضمنا مواصفات البضاعة التي تود احلصول 

عليها وذلك إلجراء عمليتي البيع والشراء بنظام املرابحة.

علي البغلي

طالل الهنيدي

سارة أكبر

إيهاب مصطفى

إبراهيم دبدوب

دبدوب عن تجاوز األرباح المليار دوالر في 2010:
»الوطني« بات بنكًا إقليميًا بكل ما للكلمة من معنى

نمو األرباح 14% في 2010 جاء نتيجة سياسة »الوطني« المتحفظة وتنوع مصادر دخله
لست متشائمًا بالنسبة لألوضاع في مصر وأيًا كانت نتيجة األحداث تظل مصر قوية

أكد الرئي����س التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان »الوطني« 
بات بنكا إقليميا بكل ما للكلمة من معنى، 
مشيرا الى أن منو أرباح البنك بنحو %14 
لتتجاوز املليار دوالر في العام 2010 جاء 
نتيجة سياسته املتحفظة وتنوع مصادر 
دخل����ه وتركيزه على النش����اط املصرفي 
األساسي، وهو ما مكنه من احملافظة على 
وتيرة منو مستقرة تتجاوز ال� 10% رغم 

األزمة االقتصادية العاملية.
 CNBC« وقال دبدوب في حديث إلى قناة
عربية« ان »الوطني« تبنى منذ العام 1979 
سياس����ة للتوسع واالنتش����ار إلى خارج 
الكويت، مش����يرا الى ان مساهمة الفروع 
اخلارجية في إجمالي أرباح مجموعة بنك 
الكويت الوطني تشهد منوا متزايدا عاما 
بعد عام، لتصل إلى ما نسبته 25% خالل 
العام 2010، مؤكدا أنها تسير قدما لتشكل ما 
نسبته 50% من إجمالي أرباح املجموعة.

وأضاف ان »الوطني« قد حاز رخصة 
للعمل في س����ورية، ويعم����ل حاليا على 

تأسيس بنك هناك.
واس����تبعد دبدوب ان تؤثر األزمة في 
مصر على أعم����ال مجموعة بنك الكويت 
الوطني، وقال ان أي تأثير محتمل سيأتي 
ف����ي حال طالت األزمة م����ن تباطؤ أعمال 
الوطني املصري وتأثر بعض عمالء البنك 

هناك سلبا.
لكن دبدوب أكد ان التأثير مازال محدودا 
لغاية اآلن، الفتا الى ان الوطني املصري 
عاد إلى العمل يوم األحد املاضي من خالل 

10 فروع من أصل 40 فرعا.
وأضاف ان الوطني املصري ش����هد في 
اليومني املاضيني س����حوبات ضئيلة ولو 
أنه����ا جاءت أكبر قليال من املعتاد، كما أن 
حجم األموال املودعة في البنك قد جتاوز 

حجم تلك السحوبات.
وجدد دبدوب ثقته باالقتصاد املصري، 
وتوقع أن يعود إلى معدالته الطبيعية في 
املديني املتوسط والطويل، مشيرا إلى أن 
القطاع املصرفي في مصر يتمتع باحتياطي 

جيد ومستويات سيولة مرتفعة.
ورأى أنه أيا كانت آثار األزمة احلالية 
الت����ي تش����هدها مصر فإن املش����روعات 
واالستثمارات ستظل قائمة، قائال: »لست 

متشائما بالنسبة لألوضاع في مصر وأيا 
كان����ت نتيجة األحداث، فس����تبقى مصر 

قوية«.
وبني دبدوب ان الدول العربية حتتاج إلى 
خطة تنموية على نسق خطة مارشال التي 
مت تطبيقها في أعقاب احلرب العاملية الثانية، 
وذلك بهدف حتقيق توازن بني االقتصادات 
العربي���ة وضمان اس���تقرارها االقتصادي 
والسياسي وتعزيز التجارة البينية بينها، 
مضيفا ان الواليات املتحدة األميركية أنفقت 
ما يقارب ال� 12 مليار دوالر بني العامني 1948 
و1952 بهدف مس���اعدة الدول األوروبية في 

أعقاب احلرب العاملية الثانية.
أما على الس����احة العاملية، قال دبدوب 
ان االقتصاد العاملي س����يواصل حتسنه 
هذا الع����ام ونتوقع أن يحقق منوا أفضل 
من الذي سجله في العام املاضي، السيما 
االقتصاد األميركي الذي يتوقع أن يسجل 
منوا بحدود 2% هذا العام، فيما قد حتقق 
الصني والهند نس����ب منو أعلى تتراوح 
بني 7% و9%، لكنه رأى أن أوروبا مازالت 

تواجه حتديات كبيرة.
وعلى املستوى احمللي، قال دبدوب: »اننا 
بدأنا نشهد تأثير خطة التنمية على السوق 
احمللي في ظل حتسن وتيرة املصروفات 
احلكومية«، مبين����ا أن محفظة القروض 
احمللية شهدت منوا بنحو 0.5% خالل شهر 
ديسمبر املاضي، وتوقع أن نشهد منوا في 
الطلب على االئتمان خالل العام احلالي مع 
تسارع وتيرة تنفيذ املشاريع الواردة في 

خطة التنمية.

أكد أن تأثر »الوطني المصري« بأزمة مصر محدود

البغلي: »التجارة« تعمل على 
التسويق للسياحة الكويتية 

 Lync مايكروسوفت« تطرح تقنية«

ارتفاع حركة الشحن الجوي
بمطار الكويت في 2010

شركة مملوكة لـ »المستقبل« 
توّقع عقدًا بقيمة 599 ألف دينار

التجارة  كونا: قالت وزارة 
والصناع����ة انه����ا تعمل على 
الكويتية  التسويق للسياحة 
عب����ر مش����اركتها في معرض 
»إميي����ت الدولي« ف����ي مدينة 
اسطنبول التركية في الفترة من 

10 حتى 13 فبراير اجلاري.
وقال وكيل الوزارة لشؤون 
القطاع السياحي علي البغلي 
قبيل مغادرت����ه لترؤس وفد 
الكويت املشارك في املعرض 
ان الوزارة تستهدف الترويج 
للس����ياحة العائلية وسياحة 
الكوي����ت خالل  االعم����ال في 
مش����اركتها في هذه األنشطة 

الدولية.
واضاف البغلي ان الكويت 
متتلك العديد من املقومات التي 
متكنها من جذب اعداد كبيرة 
من السياح السيما فيما يعرف 
باالجازات والعطالت القصيرة، 
مش����يرا الى املوقع اجلغرافي 
املميز الذي حتتله الكويت في 

قلب الشرق االوسط.
الكويت تعد  ان  وأوض����ح 
وجهة لكثير من الزائرين منذ 
س����نوات طويلة ملا تتميز به 
الروح  من اجواء متتزج فيها 
العصري����ة بأصال����ة العادات 
والتقاليد العربية واالسالمية 
مبين����ا ان معرض امييت يعد 
فرصة مثالي����ة للوصول الى 
السياح االوروبيني والعمل على 
الكويتية  التسويق للسياحة 

في اوساط اوروبا.

الكويت  أعلنت مايكروسوفت 
ع����ن تواف����ر تقني����ة Lync م����ن 
مايكروس����وفت التي متثل اجليل 
القادم من االتصاالت التي ستمكن 
املس����تخدمني م����ن التواصل معا 
بطرق جديدة في منطقة الش����رق 

األوسط.
وقد مت هذا اإلعالن امس خالل 
املعرض احلصري حول االتصاالت 
املوحدة ف����ي الكويت والذي منح 
الشركات فرصة للتعرف على تقنية 
»مايكروسوفت لينك« عن كثب. 
وابتداء من اليوم، أصبح بإمكان 
الشركات شراء Lync كما ميكن ألي 
شخص حتميل النسخة التجريبية 
املوق����ع اإللكتروني  املجانية من 

.http://www.lync.com
وجتمع Lync في منصة واحدة 
خصائص مميزة، تشمل الرسائل 
الفورية وإمكانية التواجد واالتصال 
الصوتي والڤيديوي وعقد املؤمترات 
الڤيديوي����ة لتزود املس����تخدمني 
بأفضل وس����ائل االتص����ال عبر 
واجهة واحدة تعمل مع تطبيقات 
األعمال املعروفة واملستخدمة حاليا 
مبا فيها مايكروس����وفت أوفيس، 
ومايكروس����وفت ش����يربوينت، 

ومايكروسوفت إكستشينج.
ق����ال مدير  املناس����بة  وبهذه 
»مايكروس����وفت الكويت« إيهاب 
مصطفى: »جاءت تقنية Lync ضمن 
رؤيتنا في توحيد جميع وسائط 
االتص����ال احلديثة ب����ني األعمال، 
وتوفر للمستخدمني جتربة أكثر 
شخصية تتيح مستويات تعاون 
أكبر م����ن خالل خصائص ومزايا 
متعددة منها الڤيديو عالي الدقة 
وتس����جيل املؤمترات إضافة إلى 
س����مات اجتماعية مثل حتديثات 

احلالة ومعلومات النشاطات«.

كونا: أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني ان حركة الشحن 
اجلوي في مطار الكويت الدولي شهدت ارتفاعا خالل عام 2010، 
حيث بلغ إجمالي الشحن الصادر والوارد حوالي 208.3 ماليني 

كيلوغرام بزيادة قدرها 6% عن العام الذي يسبقه.
وقال�������ت ادارة الطي������ران املدن������ي في بي������ان صحافي ان 
حركة الش����حن الوارد في ذلك الع����ام تبلغ حوالي 131.5 مليون 
كيلوغ����رام في حني بلغت حركة الش����حن الصادر ما يزيد على 

76.7 كيلوغراما.
وأضاف����ت اإلدارة ان اإلحصائيات أظه����رت ان اجمالي حركة 
الشحن اجلوي للناقالت اجلوية احمللية املمثلة مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية وش����ركة طيران اجلزيرة وش����ركة اخلطوط 
اجلوي����ة الوطنية بلغ حوالي 83.8 مليون كيلوغرام بواقع %40 
من حصة الس����وق اإلجمالية حلركة الش����حن اجلوي في مطار 

الكويت الدولي.
وعن باقي حصة السوق البالغة حوالي 60% قالت اإلدارة انها 
حظيت بها الناقالت اجلوية األخرى، حيث بلغ إجمالي الشحن 

اجلوي فيها ما يقارب 124.5 مليون كيلوغرام.

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت أفادت بأن شركة املستقبل للتكنولوجيا املتكاملة ألجهزة 
االتصاالت وهي إحدى شركاتها التابعة واململوكة، قد قامت بتوقيع 
عقد توريد وتركيب وتدريب وفحص وضمان وحتديث وتطوير اجهزة 
مركز الرصد والقياسات بالشويخ لقطاع الهندسة بوزارة اإلعالم مع 

وزارة اإلعالم الكويتية بقيمة 599 ألف دينار مبدة تنفيذ شهرين.

وذك����ر ان الوف����د الكويتي 
املشارك يضم عددا من ممثلي 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
ومنها مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وشركة املشروعات 
السياحية وش����ركة اخلدمات 
الس����ياحية الكويتي����ة وعدد 
من وكالء السياحة والفنادق 
الكويتي����ني لتقدمي  والس����فر 
عروض سياحية للراغبني في 

زيارة الكويت.
وقال البغلي ان زوار املعرض 
الكويت من  سيتعرفون على 
خالل مشاركة اجلناح الكويتي 
وسيتمكنون من معرفة جميع 
التفاصيل التي يحتاجها السياح 
الراغب����ون في زيارة الكويت، 
مؤكدا ان شهر فبراير يعد من 
اكثر الشهور التي تشهد انتعاشا 
سياحيا في الكويت بالتزامن 

مع مهرجان هال فبراير.

وأضاف: »باإلضافة إلى تغيير 
طريقة التواصل بني الناس، تنظر 
 Lync أقسام تقنية املعلومات إلى
كمطور لبنيته����ا التحتية وكذلك 
لتحسني أو التخلص من املقاسم 
الهاتفية التقليدية مما يوفر الكثير 

من الوقت واملال«.
وتعتبر شركة »رابطة الكويت 
واخلليج القابض����ة«، الرائدة في 
مجال إدارة سلسلة التوريد، أول 
ش����ركة في الكويت تعتمد تقنية 

.2010 Lync
من جانبه ق����ال مدير حتالف 
ف����ي  مايكروس����وفت بوليك����وم 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
التزامنا  تش����ارلز جيمس: »عبر 
مع مايكروسوفت بابتكار حلول 
ذات معايير مرنة، تطور ش����ركة 
بوليكوم وس����ائل اتصال األعمال 
لتوفر جتربة اتصال سهلة وشاملة 
تتس����م بخصائص مميزة تتمثل 
في الڤيديو عالي الدقة، وإمكانية 
التش����ارك بالص����وت واحملتوى 
م����ع قاع����ات املؤمت����رات، قاعات 
الدروس ومكات����ب االجتماع عبر 

الشركات«.

تشارك في معرض »إيميت« بتركيا

الشحن الصادر والوارد بلغ 208.3 ماليين كيلوغرام

»بيتك« ينظم حملة ترويجية لألثاث 
واألجهزة الكهربائية واإللكترونية

36.4 مليون دوالر أرباح »كويت إنرجي« 
في الربع األخير من 2010

تنطلق اليوم تحت شعار »أثثي بيتك على كيفك«

بزيادة نسبتها 90.6% عن الفترة ذاتها العام الماضي

ناصر اخلرافي مستقبال توماس باراك

ناصر الخرافي استقبل رئيس »كولوني كابيتال«
للتباحث حول فرص االستثمار في »بورت غالب«

اس����تقبل رئيس مجموعة اخلرافي ناصر محمد اخلرافي 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة كولوني 
كابيتال ومقرها لوس اجنيليس بوالية كاليفورنيا األميركية، 

توماس باراك.
وقد جرى يوم االس����تقبال السبت املاضي، حيث مت بحث 
العديد من فرص االستثمار التي تعرضها املجموعة في مصر، 
باإلضافة إلى سبل التعاون بني مجموعة اخلرافي ومجموعة 

كولوني كابيتال في املجاالت املختلفة.
ومت خالل االجتماع أيضا عرض تقدميي شامل ملنتجع بورت 
غالب وما مت تنفيذه على أرض الواقع واملخطط املس����تقبلي 
إلجنازه باعتباره أكبر منتجع س����ياحي في منطقة الش����رق 
األوس����ط. كما أقام رئيس مجموعة اخلرافي مأدبة غداء على 
ش����رف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 

كولوني كابيتال.
يذك����ر أن توماس باراك رجل اعمال لبناني األصل حاصل 
على دكتوراه في القانون وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
والرئيس التنفيذي األعلى لشركة كولوني كابيتال احملدودة 
وهي شركة عقارية خاصة مقرها لوس اجنيليس � كاليفورنيا 
� الواليات املتحدة، ويشرف باراك على شركته كولوني كابيتال 

العاملية والتي لها أعمال في 13 مدينة و10 دول.
في عام 1990 شكل باراك شركة كولوني كابيتال للتعامل 
مع املدخرات والقروض أثناء األزمة وقد استطاعت كولوني 
النجاح في االستثمار في أمالك متعددة ومعقدة، والصفقات 
التي عقدتها شملت خمس قارات من خالل دورات اقتصادية 
متنوعة ويتضمن جدول سي في باراك مجموعة من األصول 
اخلاصة بالضيافة الفندقية في فيرمونت ورافليس وهيلتون 

الس فيغاس وكاالدي فولبي في سردينيا – ايطاليا.
وكجزء من مجموعة املس����تثمرين قامت شركة كولوني 
كابيتال باالس����تحواذ على كيرزنر العاملية التي متلك وتدير 
حوالي 11 فندقا وأصولها أكثر من 4.473 غرف على مستوى 
العالم حتت ماركات اطالنطس ووان أوفلي للمنتجعات مع 4 
فنادق أخرى و3.263 حجرات حتت اإلنشاء، كما متتلك كولوني 
كابيتال أسهم في نيضر الند رانش والتي كانت سكنا سابقا 
ملايكل جاكسون، وفريق كرة القدم في سان جيرمان باريس 
وكارفور )الس����وبر ماركت العاملي( وجزء من كونسورتيوم 
استحوذت على ميراماكس من ديزني في عام 2010 مببلغ 660 
ملي����ون دوالر، وفي عام 2005 أعلنت مجلة fortune أن باراك 

هو أعظم مستثمر عقاري في العالم.

شهد عرضًا تقديميًا شاماًل للمنتجع والخطط المستقبلية له


