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ش���د وجذب ش���هدتهما عمومية شركة األهلية 
القابضة بني مساهمي الشركة ومجلس إدارتها على 
مدى ساعتني، تبادل خاللها الطرفان اتهامات بشأن 
مصير الشركة في ظل استفحال مديونياتها البالغة 
82 مليون دينار وانعدام السيولة وتراجع اإليرادات 

وتكبد الشركة خسارة بلغت 22 مليون دينار.
وقد طالب مساهمو األقلية في الشركة بإضافة 
بند التصفية ضمن بنود عمومية الشركة، في ظل 
انعدام آمالهم في حتقيق الش���ركة إليرادات جيدة 

خالل املرحلة املقبلة.
وعلى هامش اجلمعية العمومية، أوضح رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الشركة فيصل 
 HSBC �عبد السالم العوضي أن الشركة عينت بنك ال
مستشارا لها للتفاوض مع الدائنني احملليني حول 
إعادة جدولة مديونية الش���ركة البالغة 82 مليونا 
على مدد زمنية أطول قد تصل لعامني إلعطاء نفس 
حقيقي للش���ركة إلعادة نشاطها بشكل أسرع مما 
هي عليه حاليا، مس���تدركا أن التفاوض جار بني 
الطرفني للوصول إلى حلول بش���أن إعادة جدولة 

املديونية.
وتوقع العوضي في تصريح خاص ل� »األنباء« 
إجناز االتفاق حول إعادة جدولة مديونية الشركة 
ف���ي الربع الثالث من العام احلالي، مبينا أن هناك 
تركيزا كبيرا من إدارة الشركة للتخلص من إعادة 
اجلدولة بعيدا عن التوسع أو التفكير في التخارج 
من أصول الش���ركة احلالية لعدم توافر العروض 

املناسبة حاليا.
ونفى العوضي أي عالقة لشركة األهلية القابضة 
مبا يجري في شركة غلف انفست قائال ال توجد أي 
عالقة تربطنا بشركة غلف انفست ومت تخارج الشركة 
من أسهم غلف انفست، مؤكدا أن األهلية القابضة 

تسعى لتصحيح مسارها في املرحلة املقبلة.
وحول مطالب بعض املس���اهمني ب���إدراج بند 
التصفي���ة ضمن بنود عمومية الش���ركة املؤجلة، 

قال العوضي ساخرا: »أضيفوا لهم بند التصفية إن 
كان في ذلك حال لهم!« وعلق العوضي على مطالبة 
البع���ض بتعيني رئيس تنفيذي جديد للش���ركة، 
بأن تعيني رئيس تنفيذي جديد يعني أن مجلس 
إدارتها ال يستطيع عمل أي شىء وهو أمر يشكك 

في مصداقيتنا أمام املساهمني.
ورد مدقق حسابات الشركة على أجوبة املساهمني 
بشأن رأيه في تصفية الشركة بالقول ان التقرير 
أوضح أن املجموعة عليها قروض متأخرة السداد 
مببلغ 25.6 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010، 
مشيرا الى تكبدها خسارة مببلغ 22 مليون دينار 
عام 2010 وجتاوزت مطلوبات املجموعة املتداولة 
موجوداتها مببلغ 40 مليون دينار، مستدركا بأنه 
في حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 

فإنها ستكون معرضة للتصفية.
وفي كلمته أمام اجلمعية العمومية املؤجلة التي 
لم يتعد نصابها القانوني نسبة 38%، كشف فيصل 
عبد السالم العوضي عن تخارج الشركة من حصة 
املجموعة التراكمية في شركة املوارد العقارية املتحدة 
بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليون دينار خالل الربع 
األخير من 2010، مش���يرا الى دخول شركة شعاع 
كابيتال في عضوية مجلس إدارة الشركة كأحد أكبر 
املساهمني في الشركة خالل أبريل من العام املاضي 

والتي تبلغ حصتها 18% من رأسمال الشركة.
وقد حتفظ مساهمو األقلية على بنود مناقشة 
احلس���ابات اخلتامية واملوافقة على طرح سندات 
بحد أقص���ى 50 مليون دينار أو م���ا يعادلها من 
عمالت وأدوات مالية وأخرى، وحتفظ املساهمون 
كذلك على إبراء ذمة مجل���س اإلدارة فيما يتعلق 

بتصرفاتهم القانونية.
كما أقرت العمومية تعيني ماهر راش���د حمود 
عضوا مكمال بصفته الشخصية وليس ممثال عن 

شركة شعاع كابيتال التي متلك 18% في الشركة.
عمر راشد   ٭

أعلن نادي غالية، إحدى مبادرات بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( االجتماعية جتاه املرأة، عن مشاركته 
باملؤمتر واملعرض الثاني للمرأة الذي أقيم في الفترة 
بني 23 و25 اجلاري، حتت ش����عار »بسواعد النساء 

يكتمل البناء« برعاية الشيخة د.رشا الصباح.
وبهذه املناسبة، قالت مدير عام نادي غالية، هند 
الناهض: »تأتي مش����اركة ن����ادي غالية بهذا امللتقى 
النسائي االقتصادي واالجتماعي إلميان النادي بدور 
املرأة وما تقوم به من جهود حثيثة تهدف إلى االرتقاء 
بفكره����ا وتعزيز منط حياتها وس����لوكها وذلك في 
س����بيل حتقيق طموحاتها وتنمي����ة وطننا احلبيب 

الكويت«.
وأوضحت الناهض في تصريح صحافي ان نادي 
غالية يس����عى من خالل التركيز على تطوير املرأة 
الكويتية ف����ي املجال االقتصادي إلى املش����اركة في 
خطة التنمية للدولة، وإبراز أهمية استخدام أدوات 
التكنولوجيا احلديثة، خاصة مواقع التواصل االجتماعي 
كوسيلة للعمل احلر وترويج الفكر وستنعكس هذه 
األهمية من خالل إستراتيجية املوقع االلكتروني اخلاص 

بالنادي )Ghalia.com.kw( واملنتسبات قريبا.
وأشارت إلى ان املؤمتر قد القى الضوء على أهمية 
وس����ائل التواصل االجتماعي ودور املرأة الفعال في 
تطوير الفكر واألدب، كما مت تقدمي دورات وورش عمل 

في مجال تنمية املش����اريع الصغيرة وذلك من خالل 
املعرض الذي أقيم على هامش املؤمتر والذي ش����مل 
مشاريع نسائية كويتية بهدف دعم املرأة الكويتية 

في سوق العمل.
ولفتت الناهض إلى ان املؤمتر ناقش قضايا أساسية 
في مج����ال املرأة، والتي تتلخص ف����ي توافر البيئة 
املالئمة لقيام قيادات نس����ائية فاعلة، دراسة السبل 
الكفيلة لفتح املجاالت للمرأة إلبراز مهاراتها وقدراتها، 
استثمار فرص التعاون وتبادل اخلبرات بني القيادات 
النسائية املشاركة في هذا املؤمتر، باإلضافة إلى تبني 
املشاريع النسائية املتميزة من خالل التدريب وتوفير 
الفرص املالئمة. يذكر ان نادي غالية يهدف إلى حتقيق 
رس����الة نبيلة خلدمة املجتمع عن طريق التفاعل مع 
العضوات بش����كل مس����تمر ومنظم من خالل متكني 
عضوات الن����ادي الالتي يبحثن عن املزيد من اإلملام 
واملعرفة في املجاالت االقتصادية واملالية، كما يركز 
النادي على 3 محاور رئيسية هي: التعليم والتدريب 
من خ����الل دورات فنية متخصصة عن إدارة األموال 
واحلقوق القانونية ومبادئ اإلدارة، وبناء ش����بكة 
للتواصل بني السيدات وقطاع األعمال وتوفير مركز 
للمعلومات، باإلضافة إل����ى تطوير مهارات األجيال 
القادمة من خالل أساليب عديدة متطورة تساعد على 

صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.

)سعود سالم( فيصل عبد السالم العوضي مترئسا عمومية الشركة  

مساهمو األقلية طلبوا إدراج بند التصفية على عموميتها »املؤجلة« 

تضم رجال أعمال مصريني وكويتيني

العوضي لـ »األنباء«: »األهلية القابضة« تنجز إعادة 
جدولة مديونياتها مع الدائنني في الربع الثالث

الرشيدي: إنشاء شركة مساهمة كويتية مصرية
لتنفيذ مشاريع دعمًا لالقتصاد املصري

املزيني: صناديق »ثروة لالستثمار« 
تواصل حتقيق املكاسب في 2011 

»نادي غالية« شارك مبؤمتر ومعرض املرأة الثاني

تشغيلي وتوزيعات نقدية خالل 
العام احلالي، كما كان لتوقيت 
شراء االسهم واقتناص الفرص 
االستثمارية دور كبير في حتقيق 
تلك النتائج البعيدة عن املضاربة 

وحتقيق مكاسب سريعة.
وق���ال املزيني نس���عى في 
ثروة الى توفير أفضل اخلدمات 
واملنتجات لعمالئنا، من خالل 
فريق عمل متكامل لعمل البحوث 
والدراس���ات وحتلي���ل بيانات 
األس���هم التي يتم االس���تثمار 
فيها، ما يعزز القرار االستثماري 
ويضمن دقته وهو ما ينعكس في 

النهاية على األداء والنتائج.
يذكر أن شركة ثروة لالستثمار 
حصلت على جوائز »ليبر فند« 
 2011Lipper Fund Award لع���ام
عن صندوقي ثروة االستثماري 
وثروة االسالمي، كأفضل صناديق 
لألس���هم في الكويت عن أدائها 
للسنوات الثالثة املاضية، اثنان 
من بني أربعة صناديق لألسهم 
تديرها شركة ثروة لالستثمار 
والصندوق���ان اآلخ���ران هم���ا 
صندوق ثروة العربي وصندوق 

ثروة العاملي.

مشوارها، واوضحت ذكرى انه 
مت فتح الباب لالنضمام ومتت 
املوافقة عليها من وزارة الشؤون 
االجتماعية ومت اختيار اللجان 
والعمل في جلنة املش���روعات 
ونظرا ملا وجدناه من حاجة ملحة 
بعد فحص املشاريع من خالل 
جلنة املش���روعات مت استقرار 
الرأي على ان تكون في املجالني 
في الصحة والغذاء لذلك وجدنا 
ضرورة ملحة النش���اء املخابز 

ومراكز غسيل الكلى. 
وطالبت الرشيدي ان تصبح 
اللجن���ة دائم���ة وذل���ك لدعم 
االقتصاد املصري التي ستعود 
بفائدة كبيرة، واشارت الى ان 
باب التبرع مفتوح ومن جميع 
اجلنسيات، واكدت ذكرى اننا لن 
ننسى دور مصر الكبير والعظيم 
وكذلك تضحيات الشعب املصري 
ومشاركتهم لنا في جميع االوقات 
واضاف���ت ان مصر بعد الثورة 
حتتاج للدعم م���ن كل محبيها 
والن احلب ملصر كبير لذا يجب 

ان يكون الدعم كبيرا.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

الس���وق الكويت���ي متجاوزين 
بذلك أداء السوق للفترة نفسها 
ليصبح���ا أفض���ل الصناديق 
أداء في س���وق  االس���تثمارية 
املالية حسب  الكويت لألوراق 
األرقام املعلنة لدى مراكز البحوث 

االقتصادية.
وحول املوضوع قال مساعد 
الرئي���س لالس���تثمار  نائ���ب 
احمللي والعربي في شركة ثروة 
لالستثمار عبداللطيف املزيني، 
ان حتقيق صناديق ثروة لهذا 
األداء دليل على الكفاءة العالية 
التي يتمتع بها الفريق القائم على 
إدارة االستثمارات والتي تتم من 
خالل انتقاء أفضل األسهم بعد 
دراسة مكثفة وزيارة الشركات 
لفهم أعمق الستراتيجية الشركات 

املستهدفة.
النتائج  ان  املزيني  واضاف 
اإليجابي���ة لصندوق���ي ثروة 
االس���تثماري وثروة االسالمي 
خالل ش���هر إبريل 2011 جاءت 
انتقائية  نتيجة عمليات شراء 
القيادية  تركزت على األس���هم 
الت���ي أعلنت نتائ���ج ايجابية 
اداء  للربع األول وينتظر منها 

انشاء الشركة جاء الميان رجال 
االعمال املصريني والكويتيني بأنه 
حان الوقت لرد اجلميل ملصر من 
خالل املساهمة في الدفع بعجلة 
االقتصاد من خالل تنفيذ عدد 
من املشاريع واشار رواش الى 
ان الشركة تضم 32 رجل اعمال 
مصري ورجال اعمال كويتيني 
موضحا انه مت عرض مشروع 
رجل االعم���ال املصري مجدي 
كمبر اخل���اص بالتبرع مببلغ 
5 ماليني جنيه لتنفيذ مشروع 
امللكية العقارية في مصر وذلك 
لتس���هيل اجراءات التس���جيل 
العق���اري. وعن جلن���ة الوفاء 
الكويتية � املصرية التي تضم 
الرشيدي  في عضويتها ذكرى 
بلجنة املشاريع، اوضحت ذكرى 
انه بعد الثورة ووفاء ملصر جاءت 
فكرة انشاء اللجنة بهدف لتنفيذ 
مشاريع تفيد املجتمع املصري 
خاصة ان مصر االن حتتاج الى 
دعم من الكل الن مصر العروبة 

والشقيقة الكبرى.
واللجنة برئاسة وزير الدولة 
لش���ؤون مجلس الوزراء وزير 
التربي���ة والتعليم العالي علي 
الراش���د كما تض���م نخبة من 
الكويتي���ني من ن���واب مجلس 
االمة واالعالميني ووزراء سابقني 
وناشطني محبني ملصر ويسعون 
اللجنة  لرد اجلمي���ل وب���دأت 

أعلنت شركة ثروة لالستثمار 
أن صندوق ثروة االستثماري 
وصندوق ثروة االسالمي حققا 
أعل���ى عائد على صعي���د أداء 
الصنادي���ق احمللي���ة مبختلف 
أنواعها منذ بداية عام 2011 في 

ش���دد نائب رئيس الوزراء 
املص���ري د. يحيى اجلمل على 
دور الكويت الداعم ملصر مثمنا 
دور صاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد وحكومته 
ملشاركتهم املرحلة التي متر بها 

مصر.
واكد ان الكويت هي الشقيقة 
كما عهدناها دائما ملصر معربا 
عن تقديره لدور غرفة التجارة 
والصناعة واملساهمة االقتصادية 
التى قدمتها مؤخرا مشيدا بدور 
جلنة الوفاء الكويتية � املصرية 
مش���يدا بدور رج���ال االعمال 
الكويتيني واسهاماتهم لتنفيذ 
مش���اريع من اجل مصر  جاء 
ذلك خالل لقاء اجلمل باحملامية 
ذكرى الرش���يدي واملستش���ار 
اشرف رواش حيث استعرضت 
ذكرى مبادرتها للمساهمة في 
دعم االقتصاد املصري عن طريق 
انشاء شركة مساهمة كويتية 
� مصرية مقفلة يش���ارك فيها 
ع���دد كبير من رج���ال االعمال 
املصري���ني املقيم���ني بالكويت 
وكذلك عدد م���ن رجال االعمال 
الكويتيني واوضحت الرشيدى 
في لقاء خاص ل� »األنباء« انها 
استعرضت امام د. يحيى اجلمل 
عددا من املشاريع التي من املقرر 

ان تنفذها الشركة.
من جانبه اكد اجلمل ان مناخ 
االستثمار في تلك الفترة ممتاز 
وان االقتصاد املصري بدأ يتعافى 
وشجع اجلمل على ضخ رؤوس 
االموال العربية املهاجرة معربا 
عن ترحيبه باملبادرة وافاد بأن 
انشاء الش���ركة يأتي في ضوء 
توجيهات الهيئة العامة لالستثمار 
املصرية وذلك لتحديد اولويات 
املشاريع في املرحلة القادمة ومن 
املقرر ان تلتقي الرشيدي برئيس 
الهيئة اسامة صالح خالل الفترة 
القادمة النهاء كافة االجراءات. من 
جهته ذكر اشرف رواش مستشار 
قانوني وكيل عام لعدد من رجال 
االعم���ال املصريني بالكويت ان 

عبداللطيف املزيني 

د.يحيى اجلمل مستقبال ذكرى الرشيدي واشرف رواش  )ناصر عبدالسيد(

مزاعم تعّرض مشروع »جزر العالم« للغرق.. كيدية

 »أوكيانا العقارية« جنحت خالل 2010 في جتديد 
اتفاقية القرض اجلماعي مع 3 بنوك بحرينية

عام والقط���اع العقاري مبنطقة 
اخلليج بشكل خاص.

طلب اإلدراج

إدراج أس����هم الشركة  وحول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
ذكر عبدالرحيم أنه سبق ان قامت 
الشركة بالتقدم إلى ادارة السوق 
بطلب إدراج الشركة، إال أنه وحتى 
اآلن لم تتسلم الش����ركة ما يفيد 
بقبول أو رفض طلبها، الفتا الى 
انه في الوقت نفسه تأخذ الشركة 
بعني االعتبار ما آلت إليه أوضاع 
السوق خالل عام 2010 من مؤشرات 
تفيد بأن العديد من الشركات التي 
كانت تنوي التق����دم لإلدراج في 
املالية قد  الكويت لألوراق  سوق 
سحبت أوراقها خوفا من تعرضها 
النتكاسات مالية في حال اإلدراج، 
كالتي تعرضت لها غالبية الشركات 
جراء أحداث التراجع واالنخفاضات، 
وهذا مما ال يدع مجال للشك في أن 
على الشركة أن تتريث بالدفع إلى 
اإلسراع في إدراج الشركة، حتى ال 
تواجه ما ال حتمد عقباه، وفي سبيل 
احملافظة على حقوق املساهمني. 
املالية لعام  البيانات  ان  وأوضح 
2010، أظهرت أن إجمالي موجودات 
الشركة بلغ نحو 429 مليون دينار 
كما في 31 ديسمبر 2010، كما بلغت 
حقوق املساهمني نحو 355 مليون 
دينار، وقد بلغ صافي اخلس����ارة 

نحو 8 ماليني دينار.
وأقرت عمومية الشركة بنود 
جدول أعمالها كافة، وأهمها اعتماد 
امليزانية العمومية للش����ركة عن 
2010، وتوصية مجلس اإلدارة بعدم 

توزيع أرباح.
شريف حمدي  ٭

التمويل  كضمان للحصول على 
ال���الزم لبدء أعم���ال التنفيذ في 

املشروع مستقبال.
وقال عبدالرحيم: »لقد تواترت 
األخبار خالل األشهر املاضية فيما 
تردد عن تعرض مشروع »جزر 
العالم« قبالة شواطئ إمارة دبي 
للغرق، الذي متلك »شركة أوكيانا 
العقارية« مجموعة اجلزر املكونة 
ملشروع »أوكيانا وورلد فيرست«، 
مؤكدا أن هذه املزاعم هي بناء على 
تقارير كيدية وغير صحيحة، وهي 
أتت في إطار نزاع قضائي ليست 
»أوكيانا العقارية« طرفا فيه، وبنينّ 
أن هذه اجلزر قد مت بناؤها وفق 
أحدث تقنيات البناء والردم، التي 
تضمن ع���دم تأثره���ا بالعوامل 
املناخية وأهمها التعرية والنحت، 
ومن أهم التقنيات كاسر األمواج 
الذي يحيط باملشروع  البحرية، 
بطول نحو 26 كيلومترا، وبتقنيات 
تصميم عالية، وان جميع صور 
األقمار الصناعي���ة، والفحوص 
امليدانية بينت أن كاسر األمواج 
لم يسجل أي تغيير أو تأثر خالل 
الفترات املاضية، وانه مت استخدام 
م���ا ال يقل عن 34 مليون طن من 
الصخور فائقة الصالبة لبناء كاسر 
األمواج احمليط بجزر العالم، وبني 
أنه من جانب آخر مازالت الشركة 
حتتفظ بحق متابعة مش���روعها 
بشكل منتظم ومستمر من خالل 

مكتبها في دبي.
وبنينّ عبدالرحيم أن مؤشرات 
مدى توافر الس���يولة املالية في 
األس���واق اإلقليمي���ة دلت على 
شبه انعدامها، وان توافرت كانت 
محدودة ج���دا، وهذا جاء نتيجة 
تشدد القطاع املصرفي في التمويل 
ألي من املشاريع اإلنشائية مقابل 

الرهن العقاري.
وأكد أن الشركة ال متلك أصوال 
مدرة أو تش���غيلية ف���ي الوقت 
احلاضر، لكن متلك أصوال عقارية 
قوية جدا، وذات قيمة سوقية عالية 
بناء على تقييم واقعي لألسعار 
السائدة حاليا بالرغم من الظروف 
االقتصادي���ة في املنطق���ة، وان 
الشركة ستواصل احلفاظ على هذه 
األصول وعدم التفريط فيها بناء 
على األسعار احلالية، وفي اجلانب 
اآلخر حافظت الشركة خالل 2010، 
على عدم احلصول على أي قروض 
جديدة تؤثر على البيانات املالية 
للشركة، مقابل عدم توافر فرص 
تسويق أراضيها وعقاراتها ملقابلة 
دفع أي مس���تحقات مالية، وهذا 
كان خيار الشركة خالل السنتني 
املاضيتني، ورمبا يستمر ذلك حتى 
يتعافى القطاع االقتصادي بشكل 

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة »أوكيانا 
العقارية« د.نبيل عبدالرحيم، ان 
الشركة اس���تطاعت خالل العام 
املاضي احملافظ���ة على أصولها 
العقاري���ة والتي متث���ل حقوق 
املس���اهمني في الش���ركة، وذلك 
من خالل تسلم الشركة لوثائق 
التملك لعقاريها في البحرين ودبي، 
باإلضافة إلى إعادة هيكلة قروضها 
ألجل متوسط، مشددا على أن هاتني 
اخلطوتني هدفهما احملافظة على 
حقوق املساهمني من جهة، ومن 
جهة أخ���رى احملافظة على قدرة 
الشركة لالستفادة من أي حتسن 
مستقبلي لسوق العقار في املنطقة 

وبيعها باألسعار املناسبة.
وأوضح عبدالرحيم على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشركة ان »اوكيانا« أمتت وبنجاح 
خالل ع���ام 2010 جتديد اتفاقية 
القرض اجلماع���ي مع مجموعة 
من البنوك البحرينية من خالل 
جدولة الدين معها ملدة 3 سنوات 
وبشروط منصفة وعادلة للطرفني، 
مشيرا الى ان من أهم هذه الشروط 
حصول الش���ركة على ما قيمته 
25% من أي صفقة بيع لعقاراتها 
في مش���روع »مدين���ة احلدائق 
املائية« مبنطقة السيف مبملكة 
البحرين، بدال من استحواذ البنوك 
على قيم���ة البيوع مقابل الدين، 
ومن خالل ذلك حتصل الش���ركة 
على تدفقات مالية ستساهم في 
البح���ث عن فرص اس���تثمارية 
جديدة للشركة، مبا يساهم أيضا 
املالي وانتقاء  في هيكلة نظامها 
الفرص املناسبة، علما أن البنوك 
املشاركة في القرض اجلماعي هي 
»البنك األهلي املتحد في البحرين، 
وبنك املستقبل، والبنك البحريني 

السعودي«.
أما فيم���ا يتعلق مبش���روع 
الشركة »أوكيانا وورلد فيرست« 
الذي يغطي قارة استراليا ضمن 
العال���م« بدبي  مش���روع »جزر 
في اإلمارات، فذك���ر عبدالرحيم 
أنه تكللت جهود الش���ركة بدفع 
الرسوم املستحقة حلكومة دبي 
)دائرة األراضي واألمالك(، وذلك 
بع���د مباحثات مثمرة، وحصلت 
»ش���ركة أوكيانا العقارية« على 
ترتيبات معينة من خالل خفض 
الرسوم املستحقة لتسجيل العقار 
رسميا لدى حكومة دبي، وبذلك 
حصلت الش���ركة على »ش���هادة 
ملكية العقار« مبساحة نحو 1.87 
مليون متر مربع، وبذلك تستطيع 
الشهادة ألي  الشركة تقدمي هذه 
املالية  البنوك  أو  د.نبيل عبدالرحيممن املؤسسات 

محافظ »املركزي« يترأس 
وفد البنك في االجتماع التاسع 

للمجلس النقدي اخلليجي

مركز صندوق النقد الدولي 
لالقتصاد والتمويل يباشر 

أعماله في الكويت

»اخلليج« الراعي الذهبي 
للمعرض األول لألعمال 

لذوي االحتياجات اخلاصة 

كونا: يترأس محافظ بنك الكويت املركزي الش����يخ 
سالم العبدالعزيز وفد البنك لالجتماع التاسع ملجلس 
إدارة املجلس النقدي اخلليجي املقرر عقده غدا بالرياض 

في اململكة العربية السعودية.
ويضم مجل����س إدارة املجلس النق����دي اخلليجي 
محافظي مؤسس����ات النقد والبن����وك املركزية لكل من 
البحرين والسعودية وقطر والكويت. وقال بنك الكويت 
املركزي في بي����ان صحافي أمس ان����ه »باإلضافة الى 
متابع����ة تطورات اجلهود املبذولة في إطار اس����تكمال 
البناء املؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي اخلليجي 
مبا في ذلك مجاالت االستعانة ببيوت اخلبرة العاملية 
لتقدمي استشاراتهم في هذا الشأن، يتضمن جدول أعمال 
االجتماع التاسع ملجلس ادارة املجلس النقدي اخلليجي 
العديد من املوضوع����ات«. وأضاف البيان ان من أبرز 
املوضوعات التي يتضمنها ج����دول االعمال ما يتصل 
بأعمال اللجن����ة التحضيرية العليا للمجلس واللجنة 
االحصائية املنبثقة عنها وضمن هذا االطار من املقرر أن 
يناقش االجتماع بعض املواضيع ذات الصلة بالوضع 
االحصائي في دول املجلس النقدي اخلليجي، السيما 
في مجال االحصاءات االقتصادية األساس����ية في إطار 
متطلبات النظام اخلاص لنش����ر البيانات الذي أنشأه 

صندوق النقد الدولي في عام 1996.

افتتح العضو املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار 
بدر السعد أمس أولى دورات مركز صندوق النقد الدولي 
لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط بعنوان »إدارة 
االقتصاد الكل���ي والقضايا املالية احلكومية في أعقاب 
األزمة املالية«. وقال الس���عد خالل أنشطة االفتتاح: ان 
الغرض األساس���ي من إنشاء املركز هو تعزيز مهارات 
املسؤولني الرسميني في الكويت والبلدان االخرى األعضاء 
في جامعة الدول العربية في مجاالت التحليل االقتصادي 
وتشخيص حالة االقتصاد ورسم السياسات االقتصادية 
واملالية الفعالة وتنفيذها، وذلك من خالل تقدمي الدورات 
التدريبية وحلقات النقاش. وأضاف السعد بالقول: ان 
هذا املركز يأتي ضمن عدة برامج ومراكز أنشأتها الهيئة 
كأكادميية داميلر لتقنية السيارات ومركز التدريب والذي 
يهدف الى االستثمار في العنصر البشري وتأكيد حرص 

الهيئة على تطبيق مبدأ املسؤولية االجتماعية.
من جانبه، قال مدير مركز الصندوق الدولي د.عبدالهادي 
يوسف ان صندوق النقد الدولي هو املقدم الرئيسي لبرامج 
التدري���ب في مجال التدريب وإدارة االقتصاد الكلي مع 
االستناد الى خبرة الصندوق في تقدمي املشورة لبلدانه 
األعضاء بش���أن التحديات االقتصادية التي تواجهها. 
وأضاف ان برام���ج التدريب في املركز تختلف اختالفا 
كبيرا عن املعتاد في الدراسات األكادميية العليا وتهدف 
الى حتقيق التوازن بني احملاضرات التحليلية واحلاالت 

التطبيقية التي تركز ع لى التعلم باملمارسة العلمية.

اعل����ن بنك اخللي����ج مؤخرا ع����ن رعايته املعرض 
األول لألعم����ال لذوي االحتياجات اخلاصة، الذي أقيم 
في ارض املعارض مبش����رف في الفترة من 22 الى 28 
مايو اجلاري، ويعد هذا املعرض هو الوحيد من نوعه 
في الكويت التي يس����لط الضوء على متويل الرعاية 
الصحية والتعليم والبرامج االجتماعية األخرى لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وتأتي مشاركة بنك اخلليج كراع لهذا املعرض في إطار 
التزامه املتواصل ودعمه املستمر للقضايا االجتماعية 
الرئيسية، وصوال إلى حتقيق رفاهية املجتمع الكويتي، 
من خالل برنامج املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، 
كما تأتي رعاية البنك لهذا املعرض اس����تكماال لروح 
املس����ؤولية جتاه املجتمع، وانطالقا من إميان البنك 
العميق مببدأ »احلياة بال حدود«، وتشجيعا واستلهاما 

لألفكار املبتكرة لصالح ذوي االحتياجات اخلاصة.
وتعليقا على أهمية هذا املعرض، صرح مدير عام 
شؤون مجلس االدارة ببنك اخلليج فوزي الثنيان قائال: 
»نفخر بأن يكون بنك اخلليج هو الراعي الذهبي لهذا 
املعرض، حيث نثبت من خالله دعمنا املتواصل لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة، ساعني إلى إيجاد أساليب 
متميزة إللهام وحتفيز املجتمع نحو املزيد من املبادرات 
اإلنس����انية والدعم الذي تستحقه هذه الفئة التي هي 

جزء ال يتجزأ من املجتمع«.

بدر السعد ود. عبدالهادي يوسف خالل تدشني الدورة

الشيخة شيخة العبداهلل الصباح في جناح البنك باملعرض


