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 12 شخصية كويتية ضمن قائمة الـ 100 األكثر نفوذًا في املنطقة العربية لـ 2012
القائمة  وبتحليل بيان���ات 
العربية  بالنسبة للجنسيات 
األكثر نفوذا وتأثيرا من حيث 
القطاعي واجلغرافي  التوزيع 
للدول األكثر نفوذا في املنطقة 
جند ان القطاعات النوعية كان 
ترتيبها: التمويل في املركز األول 
بعدد )26( شخصية، وفي املركز 
الثان���ي الصناع���ة )16(، جاء 
بعدهما قطاعات الثقافة واملجتمع 
جاء منها )14( شخصية، الطاقة 
)9(، العقارات )8(، النقل )7(، 
العل���وم والتكنولوجيا )5(، 
اإلع���ام )5(، االتصاالت )5(، 
التجارة )3(، السياسة والقانون 

)2(، ومتنوع )1(.
جلنس���يات  وبالنس���بة 
الش���خصيات األك���ثر نف���وذا، 
األول  املرك�����ز  ف���ي  ج���اءت 
الس������عودية فجاء من�ها )25( 
 )25( اإلم���ارات  ش���خصية، 
شخ�صية، الكويت )12(، قطر )11( 
شخصية، مصر )8( منهم اثنان 
في أميركا وواحد في بريطانيا، 
البحري���ن )5( منه���م واحد في 
املم��لك���ة املت����حدة واثنان في 
اإلمارات، اململك���ة املتحدة )5(، 
األردن )3( منهم واحد في اإلمارات 
وآخر في البحرين، أميركا )3(، 
لبنان )2(، تونس )2( وشخصية 
واحدة في كل من ليبيا وفرنسا 
والنمسا واستراليا وسلطنة عمان 

واليونان.

في قطاعات التمويل، العقارات، 
الثقافة  العلوم والتكنولوجيا، 

واملجتمع، والتجارة.

األول بني الشخصيات التي غطت 
مختلف القطاعات، وإن غلب على 
هذه الشخصيات متركز أنشطتها 

ويعتبر رمزا للثورة التونسية، 
وبداية شرارة الثورات العربية 
ف���ي دول الربيع � ليحتل املركز 

العالم العربي لعام 2012، واختارت 
املجلة الش���اب التونسي محمد 
البوعزيزي � الذي أحرق نفسه 

 وكانت مجلة »جلف بيزنيس« 
املائة  النقاب ع���ن  قد كش���فت 
شخصية األكثر نفوذا وتأثيرا في 

جاءت 12 شخصية كويتية 
معروفة ضم����ن قائمة »جلف 
بيزنس« الهم 100 ش����خصية 
االكثر نفوذا في املنطقة العربية 
للعام 2012، تقدمهم الشيخ سالم 
العبدالعزيز محافظ بنك الكويت 
املركزي السابق في املرتبة 21، 
وجاء في املرتبة ال�� 24 محمد 
الشايع رئيس مجموعة محمد 
حمود الشايع، ثم ابراهيم شكري 
دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك 
الذي جاء في  الوطني  الكويت 
املرتبة 30، ثم سعاد احلميضي 
س����يدة االعمال في املرتبة 39 
فيما جاء حسام فوزي اخلرافي 
الرئيس التنفيذي ملجموعة محمد 
عبداحملسن اخلرافي في املرتبة 
44، وبعده ح����ل محمد الغامن 
رئيس مجموعة صناعات الغامن 
في املرتبة 53، وجواد بوخمسني 
رئيس مجموعة بوخمسني في 
املركز 60، ث����م تاه بدر محمد 
املنتدب للهيئة  السعد العضو 
الكويتية العامة لاستثمار في 
املرتبة ال� 61، ثم مروان بودي 
رئيس مجموعة بودي في املركز 
69، ثم نبيل بن سامة رئيس 
ش����ركة زين ف����ي املرتبة 82، 
وناي��ف املطوع مؤسس سل��سلة 
كتب »99 بطا« في املرتبة 89،  
وجاءت رئيس مجلس ادارة بيت 
االستثمار العاملي مها الغنيم في 

املرتبة 92.

محمد الغامن

مها الغنيم

حسام اخلرافي

نايف املطوع

سعاد احلميضي

نبيل بن سامة

ابراهيم دبدوب

مروان بودي

محمد الشايع

بدر السعد

الشيخ سالم العبدالعزيز

جواد بوخمسني

152.2 ألف دينار خسائر »الوسيط القابضة« في 2011
أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعض���و املنت���دب لش���ركة 
الوسيط القابضة فوزي الفوزان 
أن خسائر الشركة بلغت 152.2 
ألف دينار للفترة املالية املنتهية 
في 31 ديس�����مبر 2011 مقارنة 
بخس���ائر قدره���ا 154.4 ألف 
السابق وأن هذه  دينار للعام 
اخلس���ائر ناجتة عن تخارج 
بعض الصنادي���ق كصندوق 
الرائ���د وصندوق االثير وذلك 
حتسبا من حتقيق خسائر خال 

الفترة املقبلة.
الف���وزان خال  وأض���اف 

عمومية الشركة العادية وغير 
العادي���ة الت���ي عق���دت امس 
بنسبة حضور بلغت 99% ان 
تلك اخلسائر اثرت سلبا على 
حقوق املساهمني بانخفاضها 
م���ن 2.5 مليون دينار الى 2.4 

مليون دينار.
وعن املشاريع املستقبلية 
أكد الفوزان عدم وجود مشاريع 
مستقبلية او استثمارات جديدة 
بس���بب الرك���ود احلاصل في 
االسواق نتيجة تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
واس���تطرد قائا: مساهمو 

الش���ركة رأوا ان من مصلحة 
النظ���ر في  إع���ادة  الش���ركة 
هيكلته���ا وطريق���ة إدارته���ا 

واستثماراتها.
وذكر ان هناك مس���اهمني 
التخارج من الشركة  يريدون 
موضحا انه ال توجد اي التزامات 

او قروض مالية للغير.
وقال ان من مصلحة الشركة 
تخفيض رأسمالها من 2 مليون 

دينار الى 1 مليون دينار.
هذا وأقرت عمومية الشركة 
العادية بنود جدول أعمالها التي 
تضمنت سماع تقريري مراقبي 

احلسابات ومجلس اإلدارة عن 
العام 2011 وأق���رت العمومية 
غير العادية تخفيض رأسمال 
الش��ركة من 2 مل���يون دينار 
الى مليون دينار طب��قا لن��ص 
املادة رقم 6 من عقد تأس��يس 
الش����ركة واملادة 5 من النظام 
األساس���ي للش���ركة ليصبح 
الن���ص اجلديد بع���د التعديل 
»حدد رأس��مال ال�شركة مب��بلغ 
مليون دينار م���وزع على 10 
مايني سهم قيمة كل سهم 100 

فلس«.
عاطف رمضان  ٭

العنجري يشيد بحملة »منا وفينا«
وعائد جيد على املنتج الكويتي، 
متمنيا أن تركز احلملة على تنظيم 
فعاليات مستمرة داخل اجلمعيات 
التعاونية، وهي أهم مكان ميكن 
الترويج في����ه ألي منتج نظرا 
لتوافد كل الشرائح املستهدفة 
عل����ى اجلمعي����ات التعاوني����ة 
بانتظام. وبني أن تركيز احلملة 
على ش����عار »منا وفينا« ممتاز 
حتى يشعر املواطن بأهمية شراء 
منتج بلده ألن هذا الشعار يجعل 
كل مواطن شريكا في املسؤولية 
وشريكا في احلملة، وأن عليه 
دورا كبيرا في إجناحها وتوفير 
ف����رص وظيفية ألبناء بلده من 
خال شرائه املستمر من املنتج 
الوطني. ودعا العنجري الهيئة 
العامة للصناعة إلى االستمرار 
ف����ي مثل هذه احلم����ات ملا لها 
من أثر جي����د يعود على املنتج 
الكويتي، مشيرا إلى أنها لم ولن 
تقصر في تقدمي الدعم للمصانع 

الوطنية.

ولفت إلى أنه كلما زاد اإلقبال 
على شراء املنتج الوطني كلما 
زادت الكمي����ات الت����ي تنتجها 
الش����ركات واملصانع وبالتالي 
تزداد الفرص الوظيفية للشباب 
الكويتي في القطاع اخلاص، مؤكدا 
أن القطاع اخل����اص في الوقت 
الراهن وبعد الهزة االقتصادية 
الكبيرة التي خلفت وراءها أزمات 
اقتصادي����ة ال زال����ت تداعياتها 
موجودة حتى اآلن يحتاج ألكبر 
كم ممكن من الدعم حتى ينهض 
ويصل ألعلى املستويات كما كان 
قبل األزمة، وذلك لن يتحقق إال 
من خال تكثيف اجلهود لدعمه 

وخصوصا من قبل احلكومة.
أن  العنج����ري  وأض����اف 
تخصي����ص مبلغ كبير من قبل 
احلكومة حلملة ترويجية مثل 
»منا وفينا« خطوة إيجابية جدا 
وجاءت في الوقت املناسب وأن 
استمرارها على مدى ثاث سنوات 
من املؤكد سيكون له صدى كبير 

أش����اد عضو مجل����س األمة 
النائ����ب عبدالرحمن العنجري 
باحلمل����ة الترويجي����ة للمنتج 
الوطني »منا وفينا«، الفتا إلى 
أن اإلعداد لها منظم بشكل ممتاز 
وت����دل على جه����ود كبيرة من 
قبل املس����ؤولني بالهيئة العامة 
للصناعة. وأك����د العنجري في 
تصري����ح صحافي أن املنتجات 
الكويتية تتميز باجلودة العالية 
والتميز، وتس����تحق الدعم من 
خ����ال املس����تهلك أوال والذي 
يعتبر عليه الدور األكبر بشراء 
املنت����ج الكويتي ومن ثم الدعم 
عن طريق احلمات الترويجية 
لتلك املنتجات وتوضيح ما تتميز 
به، مشيرا إلى أن املنتج الوطني 
ف����ي متيزه ال يقل عن املنتجات 
املستوردة، خصوصا أن الشركات 
واملصانع الكويتية حريصة على 
أن تطابق كل مواصفات املنتج 
الكويتي املواصفات العاملية من 

حيث اجلودة.

عبدالرحمن العنجري

»آمار سيتي« تعرض مشروع كومبوند سكني في تركيا 
خالل مشاركتها مبعرض العقارات الكويتية والدولية

من خال متلك ڤيا فاخرة هناك، 
واإلقامة فيها مرتني في كل عام 
على األقل صيفا وشتاء في رحلة 
ال تس����تغرق أكثر من ساعتني 

ونصف الساعة.
وأشار إلى أن مشروع »درمي 
الند« ميتاز بتصاميمه وديكوراته 
وتشطيباته العالية، حيث راعت 
الش����ركة عند تنفيذه استخدام 
التش����طيب  أعلى مس����تويات 
والديكور واجلودة، كما راعت 
فيه مواصفات الظروف الطبيعية 
كالزالزل والب����رودة والرطوبة 
واألمطار، فضا ع����ن تقدمي 5 

تصميمات راقية مختلفة.
وق����ال ان األتراك أبدعوا في 
التصاميم املعمارية والديكورات 
الداخلية والتش����طيبات، وهي 
األمور التي تعرفنا عليها بوضوح 
من خال الدراما التركية، وبالتالي 
ف����إن »امار س����يتي« ركزت من 
خال مشروعها على جميع هذه 
اإلبداعات في تصاميمها الداخلية 

واخلارجية.

من 245 مترا مربعا.
ولفت القدومي إلى أن مشروع 
»درمي الند« القى استحسان كافة 
املستثمرين والعماء الذين زاروه 
على أرض الواقع واطلعوا على 
خطوات تنفيذه وإجنازه، خاصة 
بعد أن مت إجناز عدد من الڤلل 
في املشروع وتسليمها ألصحابها 

فعليا.
وأضاف ان مشروع »درمي الند« 
يعتبر بحق حلم كل فرد يطمح 
الى أن يكون لديه بيت يقضي 
فيه أجازته السنوية في اخلارج، 
حيث متتاز مدينة يلوا التي يقع 
فيها املشروع بأنها مدينة ساحرة 
بالصيف وممتعة بالشتاء، فهي 
تتمتع بإطالة طبيعية خضراء 
وساحرة، فهي تقع بني بورصة 
واس����طنبول ومتتاز بطبيعتها 
اخلابة وبحرها اجلميل ومياهها 

املعدنية الطبيعية«.
وح����ث القدوم����ي املواطنني 
الباحثني عن الرفاهية والراحة 
إلى االستمتاع بالطبيعة التركية 

آمار سيتي  أعلنت ش����ركة 
العقارية مشاركتها في معرض 
الكويتي����ة والدولية  العقارات 
الذي تنظمه شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املع����ارض واملؤمترات 
خال الفترة من 19 إلى 22 مارس 
الريجينسي  اجلاري في فندق 
وس����يقام حتت رعاي����ة وزير 
التخطيط والتنمية واألش����غال 

د.فاضل صفر.
الش����ركة خال  وستشارك 
تواجده����ا في املع����رض ضمن 
مجموعة كبيرة من الش����ركات 
العقارية املتميزة مبشروع »درمي 

الند« تركيا.
وبهذه املناسبة أعلن عضو 
مجل����س اإلدارة واملدي����ر العام 
في الشركة سمير القدومي في 
تصريح صحافي عن تس����ويق 
نس����بة قدرها 50% من مشروع 
»درمي الند« الواقع في مدينة يلوا 
التركية، والذي يعتبر مبثابة أول 
كومبوند سكني في تلك املدينة 
ويضم 44 ڤيا تبدأ مساحاتها 

سمير قدومي

»لندن والشرق األوسط« يفوز بجائزتي أفضل بنك إسالمي وصفقة عقارية في لندن 
أعلن بنك لندن والشرق األوسط عن فوزه 

للسنة الثالثة على التوالي بجائزة مجلة 
»أخبار التمويل اإلسالمية« ألفضل بنك 

إسالمي في اململكة املتحدة لعام 2011، 
والتي أكدت على مركز البنك كاحدى 
املؤسسات الرائدة في قطاع التمويل 

اإلسالمي في العالم.
كما حصد بنك لندن والشرق األوسط 
جائزة أفضل صفقة عقارية لعام 2011 

عن اتفاقية متويل بقيمة 14 مليون جنيه 
إسترليني لصالح شركة »بروويري 

سكوير« للتطوير العقاري، وهي شركة 
أسستها شركتا »ريزولوشن بروبيرتيز« 

و»ووترهاوس« بهدف تطوير املرحلة 
الثانية من أكبر مشروع لتجديد قلب مدينة 

في غرب جنوب اململكة املتحدة، وهو 
مشروع ميدان »بروويري سكوير« في 

مدينة دورتشستاير.

وقدمت مجلة »أخبار التمويل اإلسالمي« 
اجلائزتني لبنك لندن والشرق األوسط 

خالل حفل توزيع اجلوائز الذي أقيم في 
فبراير 2012. وقد حصد البنك اجلائزتني 
املستحقتني بعد أن سجل مستويات أداء 

قوية ملواجهة حتديات أزمة االئتمان، وحقق 
اإلجنازات والنجاحات في مجاالت الرعاية 

الصحية والطاقة والعقار والنقل، إضافة 
إلى مواصلة تقدمي خدمات عالية اجلودة 

وتطوير املنتجات املبتكرة وحتقيق مركز 
ريادي في سوق اململكة املتحدة.

وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك 
لندن والشرق األوسط، همفري بيرسي: 

»لقد كان 2011 عاما صعبا آخر أمام القطاع 
املصرفي، وبعد التراجع الذي شهدته 

البيئة االقتصادية، فقد واصلنا التوسع في 
أعمالنا من خالل تعيني املزيد من املوظفني 

وتطوير وطرح منتجات جديدة وتنويع 

قاعدة عروضنا وعمالئنا، ولم نأل أي جهد 
ليكون لنا دور فاعل في حتسني وترويج 

فهم التمويل اإلسالمي من خالل احلضور 
واملشاركة في األحداث والفعاليات ودعم 
األبحاث والعمل مع الصحافيني لتغطية 
هذا القطاع«.  وأضاف بيرسي: »أود أن 
أشكر كل موظفينا الذين لوال جهودهم 

وإخالصهم ملا حصلنا على هاتني 
اجلائزتني.إن حصولنا على لقب أفضل بنك 

إسالمي في اململكة املتحدة للعام الثالث 
على التوالي هو شيء مميز، كما أن تقدير 

اإلجناز الذي حققناه من خالل االتفاقية مع 
»بروويري سكوير« شكل حافزا للبنوك 

اإلسالمية للبدء في متويل مشروعات 
التجديد في اململكة املتحدة، وهو ال شك 

خطوة مهمة لقطاع التمويل اإلسالمي 
وتؤكد على أن التمويل اإلسالمي يقدم 

بديال مناسبا للتمويل التقليدي«.

عموميتها خفضت رأسمالها إلى مليون دينار


