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أقامت غبقتها السنوية وكّرمت قدامى موظفيها

الشايع: »المباني« تقّدر جهود وأهمية كل موظف ومساهماته في إنجازاتها

محمد عبدالعزيز الشايع وخالد بن سالمة وأمين عبد اللطيف الشايع وعزام الفليج ومحمد املطيري وأحمد الزعابي شعاع القاطي تلقي كلمة الترحيب محمد عبدالعزيز الشايع وخالد بن سالمة يكرمان قدامى املوظفني في الشركة

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام يكرمان قدامى املوظفني في الشركة محمد احلداد وسعود املسلم وم.خالد بن سالمة وم. أحمد الزعابي

أعلنت شركة املباني عن تنظيم غبقتها الرمضانية السنوية 
بحضور رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب محمد عبدالعزيز 
الش���ايع وعدد من أعضاء مجلس االدارة واملدير العام خالد بن 

سالمة، وعدد كبير من العاملني في الشركة.
وقالت مدير العالقات العامة والتسويق شعاع القاطي في كلمة 
ألقتها خالل احلفل انه: »انطالقا من حرص إدارة الش���ركة على 
التواصل مع كل املوظفني وتقديرا جلهودهم التي تس���اهم دوما 
في حتقيق أهداف الش���ركة وحتويلها من خطط مكتوبة ورؤى 
مستقبلية الى مشاريع على ارض الواقع، فقد قررت تكرمي مجموعة 
من الزمالء ممن عملوا في الش���ركة لسنوات طويلة، وشكل كل 

منهم وعلى اختالف أدوارهم قيمة مضافة في مسيرتها«.
وأضافت: »التكرمي اليوم يعطي رس���الة واضحة لكل فرد منا 
مفادها أننا جميعا نعم���ل من أجل هدف واحد هو متيز وتطور 

شركة املباني«.
و قام رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للش���ركة محمد 
عبدالعزيز الشايع بتكرمي عدد من قدامى املوظفني ممن عملوا في 
الشركة لسنوات طويلة، مؤكدا على أهمية كل موظف ينتمي الى 
أسرة الشركة ومساهماته فيما حققته وحتققه شركة املباني من 

إجنازات طيلة مسيرتها.
وقد تبادل احلضور األحاديث املختلفة، واستمتعوا باألجواء 
الرمضانية حيث تعد الغبقة إحدى األنشطة التي حترص الشركة 

على إقامتها بصورة دورية.

بالتعاون مع المكاتب االستشارية الوطنية

العنزي: »هيئة الصناعة« أعدت برنامجًا لتأهيل 
المنشآت الصناعية للحصول على شهادات الجودة 

»سيتي جروب« تضيف 50 حافلة
إلى أسطولها  لتلبية احتياجات السوق المحلية 

في العدد الثاني من المجلد الثاني عشر لمجلة المعهد العربي للتخطيط

الغزالي: »التنمية والسياسات االقتصادية« تناقش
مؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات المصرفية في الدول العربية

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

المطوع: من المبكر زيادة رأسمال »صفوان« 
البالغ 5 ماليين دينار

اخلام����س لألكادميي����ة الدولي����ة 
للبحوث في االقتص����اد واإلدارة 
حول »اس����تراتيجيات الشركات 
وسياسات احلكومات في مواجهة 
حتديات القرن احلادي والعشرين« 
والذي عقد في كواالملبور مباليزيا 
في الفترة 28 � 30 ديسمبر من عام 
2009. أما في قسم عروض الكتب، 
فقد ق����دم عضو الهيئ����ة العلمية 
باملعهد العربي للتخطيط د.أحمد 
الك����واز، مراجعة لتقرير »الرصد 
العاملي للبنك الدولي لعام 2008: 
أهداف األلفي����ة واألجندة البيئية 
خلدمة التنمية املستدامة والشاملة« 
الذي يشير فيه البنك الدولي إلى 
اآلثار السلبية الكبيرة لعدم الوفاء 
بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
الثالثة حتى ع����ام 2015 من قبل 
الدول الفقيرة، خاصة تلك األهداف 
املتعلقة بتخفيض معدالت وفيات 
األطفال والوفيات بعد الوالدة وإكمال 
التعليم االبتدائي والتغذية وتوفير 

خدمات الصرف الصحي.

شركة صفوان اضافة ممتازة لشركة 
علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
لتنمو بشكل اكبر في هذا القطاع 
املهم والواعد جدا متفائال باملرحلة 
املقبلة في عمر الشركة ان تتقدم 

الى االمام.
وفي اإلطار ذاته قال املستشار 
القانوني للشركة حسني العبداهلل 
ان ش����ركة صفوان من الشركات 
املدرة وسعر السهم اخلاص بها في 
البورصة جيد ويوجد عليه اقبال 
كبير خاصة انها رائدة في مجال 
عملها وسيس����اهم ارتفاع حصة 
املالك اجلدد ال����ى 63% الى املزيد 
من التقدم للشركة في املستقبل.

م����ن جانبه ذكر عضو مجلس 
االدارة اسامة الصالح الذي ترأس 
اجللس����ة ان الش����ركة ستواصل 
مسيرتها الناجحة في مجال قطاع 
االدوية لتتواءم مع النمو الكبير 

الذي يشهده القطاع.
يذكر ان الشركة شهدت استقالة 
عضوين ف����ي مجلس االدارة يوم 
16 اغس����طس املاضي هما عيسى 

الكندري وامل كاظم البحراني.

عاطف رمضان
أقرت اجلمعية العمومية لشركة 
صفوان للتجارة واملقاوالت استقالة 
مجل����س االدارة احلالي وانتخاب 
مجلس ادارة جديد تكميلي مكون 
من محمد العلي – رئيسا ملجلس 
اإلدارة وعضوا منتدبا وعبدالوهاب 
العيسى نائبا للرئيس وعضوية 
كل من عبدالرحمن فيصل الياسني 
ووائل العبداجلادر واسامة الصالح، 
ووافقت العمومية على التعامل مع 

اطراف ذات صلة. 
اجلدير ذكره أن هذه التغييرات 
أتت بعد فوز شركة علي عبدالوهاب 
املطوع باملزاد اخلاص ببيع بنك 
اخلليج »حساب العمالء« حلصة 
تبلغ 17.29% من رأسمال الشركة 
لتبلغ احلصة النهائية للش����ركة 
العمومية  انعقاد  63.17%. وعقب 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغت 90.23% قال الرئيس التنفيذي 
لش����ركة علي عبدالوهاب املطوع 
وأوالده وشركاهم ورئيس مجلس 
ش����ركة بيان لالس����تثمار فيصل 
املطوع ف����ي تصريح صحافي انه 

االدوية واعد ويش����هد منوا كبيرا 
في ظل رصد الدولة الموال كبيرة 
في مجال العناية والرعاية الطبية 
بالنسبة للمواطنني والوافدين ولذا 
فنحن نعتقد ان االستثمار في هذا 
القطاع يستحق االستثمار واملزيد 

من العمل.
وأعرب املطوع عن أمله ان تكون 

تعمل في مج����ال االدوية ونحن 
كش����ركة علي عبدالوهاب املطوع 
وأوالده وشركاهم لنا باع طويل 
في قط����اع االدوية ونحن اول من 
اسس املستشفى االميري عام 1949. 
ومضى قائال: إن االستحواذ على 
احلصة الكبرى في الشركة امتداد 
طبيعي لعملن����ا خاصة ان قطاع 

من املبكر احلديث عن زيادة رأسمال 
الشركة البالغ 5 ماليني دينار ولكننا 
نسعى الى االس����تفادة من خبرة 
ش����ركة علي عبدالوهاب وأوالده 
وشركاهم في ادارة شركة صفوان 
وحتقيق افضل النتائج للمساهمني 

في الشركة.
وأضاف املطوع ان شركة صفوان 

منو األسعار، مما يدل على وجود 
أثر قوي لألسعار العاملية في األمد 
البعيد وسعر الصرف في زيادة 

التضخم.
وأضاف رئيس حترير املجلة أن 
الورقة الرابعة من إعداد د.كرستوف 
مولر، وهي حتت عنوان »أثر دعم 
األسعار والتحويالت النقدية على 
مكافحة الفقر ف����ي تونس«، وقد 
أظهرت نتائج التحليل أن تصحيح 
األسعار مهما كان نوعه، له أهمية 
محدودة في حتديد سياسة مكافحة 
الفقر في تونس، وسواء مت تصحيح 
فروق األسعار أو إحالل االستهالك 
فإن ذلك لن يعمل على تعديل ترتيب 
أداء السياسات حتت الدراسة، على 
خالف نتائج الدراسات التجريبية 
التي تعطي أهمية لفروق األسعار 

في رصد ومراقبة الفقر.
وتضمن قسم وقائع املؤمترات 
ملخصا أعده عضو الهيئة العلمية 
العرب����ي للتخطيط د.  باملعه����د 
وليد عبد م����واله لوقائع املؤمتر 

مس����ببات التضخم في السودان 
باستخدام معلومات ربع سنوية 
للفت����رة 1970 � 2002، وأوضحت 
النتائج وجود عالقات توازن في 
النقد األجنبي والنقود،  س����وقي 
والت����ي بدوره����ا ق����د تتحكم في 
مستوى األسعار في املدى البعيد، 
واتضح أن اختالالت توازن القطاع 
اخلارجي هي األهم في التأثير على 

وأضاف أن الورقة الثانية جاءت 
حتت عنوان »تقييم كفاءة املدارس 
احلكومية في الكويت« والتي اعدها 
د.محمد العنزي وآخرون، وركزت 
على تقييم كفاءة املدارس احلكومية 
في الكويت جلميع املراحل الدراسية 
على مدى ست سنوات دراسية بدأت 
في العام الدراسي 1985/1984 وانتهت 
في العام الدراس����ي 2005/2004، 
حيث بينت التقديرات الناجتة عن 
الدراسة أن املدارس احلكومية في 
دولة الكويت تستخدم موارد أكثر 
من املوارد الالزمة ملخرجاتها، كما 
أنها تعمل مبستوى أقل من املستوى 
املثالي وتستخدم نسب مدخالت 

غير مثالية.
وأشار د.الغزالي إلى أن الورقة 
الثالثة التي تضمنها العدد اجلديد 
التنمية والسياس����ات  من مجلة 
االقتصادية، جاءت حتت عنوان 
»محددات التضخم في الس����ودان 
1970 � 2002« وقد اعدها د.كباشي 
س����ليمان، وقد اهتمت بدراس����ة 

أعلن مدير عام املعهد العربي 
للتخطيط ورئيس حترير مجلة 
التنمية والسياسات االقتصادية 
د.عيسى الغزالي، عن صدور العدد 
الثان����ي من املجلد الثاني عش����ر 
للمجلة، والذي استهل بورقة عمل 
حتت عنوان »مؤشرات اإلنذار املبكر 
لألزم����ات املصرفية، مع التطبيق 
العربية ذات  ال����دول  على بعض 
االقتصادات املتنوعة« التي اعدتها 
د.علياء بسيوني واستهدفت حتديد 
املؤشرات التي ميكن أن يتضمنها 
نظام اإلنذار املبكر، وذلك باستخدام 
منوذج انح����دار لبيانات مقطعية 
وسالسل زمنية ألربع دول عربية 
هي: مصر واألردن وتونس واملغرب 
للفترة م����ن 1999 الى 2007، وقد 
خلصت الورقة إلى أهمية إدخال 
املؤش����رات التي تعك����س كال من 
املال����ي واألداء االقتصادي  األداء 
اخلارجي عند تصميم نظام اإلنذار 
املبكر لألزمات املصرفية في حالة 

االقتصادات املتنوعة.

أعلنت شركة سيتي جروب 
عن إضافة 50 حافلة للمساعدة 
في تلبية الطلب املتزايد على 
خدمات النقل العام في الكويت. 
وفي هذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي للش����ركة ريتشارد 
وودز في تصريح صحافي: »لقد 
ساهمت شركة سيتي جروب 
ف����ي تطوير قطاع النقل العام 
الكويتي وتنميته وهي تلتزم 
املقدمني  اليوم بصفته����ا أحد 
الرئيسيني خلدمات النقل العام 
بتوفير خدمات عالية املستوى، 
فهدفنا هو تعزيز فاعلية خدمات 
النقل في الكويت، والتخفيف 
من حدة الزحام املروري وفترة 
التنقل من منطقة إلى أخرى في 
الكويت«. وتعد شركة سيتي 
ج����روب التي تأسس����ت عام 
1977 أحد املزودين الرئيسيني 
خلدم����ات النقل الع����ام اآلمن 
بكلفة مقبولة في مختلف أنحاء 
الكويت، وقد نقلت الشركة عبر 
أسطولها ما يقارب 34 مليون 

املعلن عنها، وتغطي ش����ركة 
سيتي جروب 50% من خدمات 
الكويت وهي  العام في  النقل 
تعد حاليا ثاني أكبر ش����ركة 
في مجال النقل العام الكويتي 
حيث تقوم بتشغيل أسطول 
مكون م����ن 585 حافلة لتأمني 

خدمات النقل العام.

راكب في الع����ام 2009، وبدأت 
النقل  الش����ركة تقدمي خدمات 
العام كشركة خاصة عام 2002 
وذلك على امتداد ش����بكة يبلغ 
قوامها حاليا 19 خطأ، وقد أظهرت 
اإلحصاءات األخيرة الصادرة 
عن »سيتي باص« أن 95% من 
خدماتها املجدولة تتقيد باملواعيد 

 قال نائب املدير العام لتنمية الصادرات الصناعية 
بالهيئة العامة للصناع����ة صقر فرحان العنزي ان 
برنامج إصدار الشهادات العاملية للمنشآت الصناعية 
يهدف إلى تعزيز وترسيخ تصديرها وذلك عن طريق 
رفع قدراتها اإلنتاجية واإلدارية والتس����ويقية كي 
تبلغ مستوى يؤهلها إلى مواجهة املنافسة اخلارجية 

وتسجيل نتائج متنامية في صادراتها.
وأشار على هامش تكرمي إحدى الشركات الصناعية 
حلصولها على ش����هادة اجلودة، إل����ى أن ذلك يتم 
بالتعاون مع املكاتب االستشارية الوطنية، موضحا 
أن مركز تنمية الصادرات الصناعية أعد برنامجا حول 
كيفية تأهيل املنشآة الصناعية الكويتية مبختلف 
قطاعاتها في احلصول على الشهادات العاملية لتكون 
إحدى وس����ائل الدعم والتشجيع املقدمة من الهيئة 

العامة للصناعة للمنشآت الصناعية احمللية كويتية 
املنشأ.

وبني أن شركة االعمار إلنتاج اخللط اخلرساني 
اجلاهز أول ش����ركة حتصل على إحدى الش����هادات 
العاملية عن طريق هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب 
امبيشن لالستشارات اإلدارية واالقتصادية، حيث 
حضر لتسليم شهادة اجلودة من جهة الهيئة العامة 
للصناعة نائب املدير العام لتنمية الصادرات الصناعية 
صقر فرحان العنزي ومدير إدارة تنمية الصادرات 
واإلرشاد التصديري م.عالية الرخيمي ورئيس قسم 
السوق واملنتجات جناح املؤمن، كما حضر كل من نائب 
املدير العام لشركة اإلعمار إلنتاج اخللط اخلرساني 
م.محمد الزويد ومدير عام امبيش����ن لإلستشارات 

اإلدارية واالقتصادية د.يوسف الوتار.

مسؤولو الهيئة وشركة االعمار أثناء التكرمي 

احدى حافالت »سيتي جروب« اجلديدة د.عيسى الغزالي

)كرم ذياب(جانب من عمومية الشركة


