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»غوغل« متنح رئيسها التنفيذي أسهماً بـ 100 مليون دوالراالقتصادية
سان فرانسيسكو ـ رويترز: قالت غوغل ان إريك شميت رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
سيحصل على وحدات أسهم قيمتها 100 مليون دوالر في مكافأة هي الثانية من حيث النوع 
واحلجم للرئيس التنفيذي السابق لشركة االنترنت خالل أقل من ثالث سنوات.

وقالت غوغل في إشعار للجنة األوراق املالية والبورصات اول من امس ان شميت 
سيحصل أيضا على مكافأة نقدية سنوية قدرها ستة ماليني دوالر األسبوع 
املقبل. وكان شميت أخلى منصب الرئيس التنفيذي في 2011 ليتواله الري بيج 
أحد مؤسسي غوغل وذلك بعد 10سنوات في قيادة شركة البحث على االنترنت. 

7 مشاريع تنموية كبرى.. متأخرة.. ملغاة.. معطلة!
تأزميا، وهن����اك عوامل أخرى 
دفع اجلهات احلكومية املنوط 
بها تنفيذ املشروع إلى وضعه 

في االدراج حتى اآلن.

 مشروح جزيرة بوبيان: 
الديبلوماسية الكويتية 
لعب����ت دورا ب����ارز في 
احتواء أزمة تنفيذ املش����روع 
إال ان محاوالتها لم تأت بجديد 
على ارض الواقع ومت تعليق 
العمل باملشروع ورفع تقرير 
إلى مجلس ال����وزراء، ومازال 
املشروع ينتظر قرارا بخطوة 
جديدة نحو العودة من جديد 

لتنفيذ املشروع.

 أسباب تأخر أو تعطل
 أو إلغاء المشاريع:

٭ تداخل اختصاصات بني جهات 
حكومية عدة.
٭ أزمة أراض.

٭ إعادة دراسة.
٭ أمور سيادية.

٭ عدم جدوى اقتصادية.

 مشروع املدينة الطبية: 
تقرر إلغاؤه متاما لعدم 
ج����دواه اقتصاديا على 
افتراض أن تأتي مكانه مشاريع 
تنموي����ة أخ����رى ف����ي االطار 
الصحي. وق����د أوصت جهات 
حكومية بإلغاء املشروع نظرا 
لتكلفته املرتفعة دون وجود أي 
عوائد مجزية تعود إلى الدولة 
او إل����ى القطاع اخلاص )مبن 

فيهم املواطنون(.

 مشروع مدينة احلرير: 
م����ازال حبيس االدراج 
احلكومية رغم املعلومات 
التي تسربت مؤخرا عن امكانية 
انطالقها قريبا. ويقول املصدر 
ان عملي����ات االعداد والتدقيق 
اللج����ان احلكومية  من قب����ل 
اس����تغرقت في عملها ما يزيد 
عن 7 سنوات دون جدوى فضال 
عن توصيات جهات استشارية 
عاملية بان املش����روع فيه هدر 
للمال العام، على ان املشروع 
سيقام في منطقة الشمال التي 
تعتبر منطقة حدودية قد تشهد 

للبت فيه.

 مشروع املدينة اإلعالمية: 
مت إيقاف املشروع، على 
الرغم من صدور قرار من 
الوزراء يفيد بسرعة  مجلس 
تخصيص ارض للمشروع ملا 
له فيه من فرص جيدة للقطاع 
اخلاص، إال ان اجلهات احلكومية 
املعنية بتنفيذ املشروع عانت 
م����ن التنس����يق م����ع اجلهات 
احلكومية األخرى لتحديد مكان 

إلقامة املشروع.

تأس����يس  مش����روع   
ش����ركة مستش����فيات 
الضمان الصحي: هناك 
امكانية اعادة دراسة تفاصيل 
في املش����روع من قبل اجلهات 
احلكومية خاصة وزارة الصحة 
وذلك بعد أن قطع املش����روع 
الطرح  مراحل متقدم����ة نحو 
مبزايدة علنية للحصول على 
حصة الشريك االستراتيجي ، 
فضال عن إجراء تعديالت على 

النظام األساسي للمشروع.

املش����اريع احلكومية السبعة 
وسبب تأخر تنفيذها أو توقفها 

او إلغائها حسب املصدر:

 مشروع تأسيس شركة 
الواف����دة: مت  العمال����ة 
إلغاؤه بسبب تداخله 
مع اختصاص����ات عدة جهات 
حكومية منها وزارة الشؤون 
التج����ارة  والهج����رة ووزارة 
والصناعة فضال عن صعوبة 
التنسيق مع السفارات املعنية 

املوجودة بالبالد.

شركة املستودعات العامة 
واملنافذ احلدودية: تأخر 
في ادراج مجلس الوزراء 
حلني االنتهاء من أزمة االرض 
التي سيتم تنفيذ املشروع عليها 
بعد أن أعلنت جهات حكومية 
عن موعد االكتتاب العام عليها 
خالل النصف الثاني من العام 
إال ان جهات اخرى ذات صلة 
باملش����روع أوصت بضرورة 
تعديل مكان املشروع األمر الذي 
ادى إل����ى قيده حتت االنتظار 

محمود فاروق

كش����ف مصدر مس����ؤول 
ل����� » األنب����اء« عن األس����باب 
الرئيسية وراء تأخر تنفيذ أو 
إلغاء مشاريع تنموية كبرى 
تنفذها الهيئة العامة لالستثمار 
الكويت، ويصل عدد هذه  في 
املشاريع الى 7 مشاريع، يفوق 
رأس����مالها 100 مليون دينار، 
وتصنف بني األكبر في خطة 
التنمية، وتق����ول املصادر إن 
بعض هذه املشاريع، ورغم انه 
في طور التنفيذ إال أن س����وء 
التخطيط ف����ي الدولة وكثرة 
اإلجراءات احلكومية يعطالن 
سرعة التنفيذ، وتعتبر بعض 
هذه املشاريع مدرجة في خطة 
التنمي����ة األولى التي انطلقت 
في فبراير 2010 وتنتهي نهاية 
هذا الشهر، بينما بعضها اآلخر 
التنموية  يعتبر من املشاريع 
البعيدة املدى التي ستدرج في 
خطط التنمية املقبلة، لكن ال 
يبدو ان الصورة متفائلة جدا 
في التنفي����ذ. وفيما يلي ابرز 

لكل أملاسة.. قصة فريدة من نوعها!
كل أملاس����ة فريدة من نوعها، تعكس قصة رحلتها من باطن 
األرض إلى حلية غالية. ومع ذلك، تتشارك جميع أحجار األملاس 

صفات تسمح لنا باملقارنة بينها وتقييمها.
واعتمادا على هذه الس����مات، أنشأ املعهد األميركي لألحجار 
الكرمية املعيار املعترف به عامليا لتقييم جودة األملاس )اللون 

والصفاء والقطع ووزن القيراط(.
وفي الوقت احلالي، يعتبر أس����لوب ال� 4C )أي اخلصائص 
الفزيائية االربع( لألملاس هو األسلوب العاملي لتقييم جودة أي 
أملاسة في أي مكان في العالم. وكان إنشاء أسلوب ال� 4C في فترة 
اخلمسينيات يعني شيئني: جودة األملاس ميكن أن يتم التعبير 
عنها بلغة عاملية، وأن عمالء األملاس ميكن اآلن أن يعرفوا على 

وجه الدقة ما الذي يشترونه.

أسلوب الـ 4C او عوامل القيمة األربعة

أنش����أ املعهد األميركي لألحجار الكرمية أسلوب ال� 4C وهو 
النظام الدولي لتصنيف املاس في اخلمسينيات ويضم في الوقت 
احلالي مقياس اللون باحلروف االجنليزبة بدا من D وصوال الى 
احلرف Z، ومقياس الوضوح ابتداء من Flawless وتعني نقي من 
دون شوائب وصوال الى I3 والتي تعني وجود شوائب بدرجة 

ما، ومقياس درجات القطع من الضعيف إلى املمتاز.

4C العناصر األساسية ألسلوب الـ

٭ اللون: يثمن األملاس مبقدار قربها من درجة انعدام اللون، كلما 
قل اللون زادت قيمتها. ومع ذلك تعتبر االملاسات فاخرة اللون، 

مثل األلوان الوردية ودرجات األزرق، استثناء من هذه القاعدة. 
ويبدأ تصنيف درجة اللون الذي وضعه املعهد األميركي لألحجار 
الكرمية من احلرف د، وميثل انعدام اللون، ويتابع مع زيادة درجة 
اللون وصوال إلى احلرف ي، أو شبه عدمي اللون، وكل درجة لون 
لديه نطاق واضح محدد من وجود اللون واالملاسات متدرجة في 
اللون مبقارنتها باألحجار باأللوان املعروفة حتت اإلضاءة املتحكم 
فيها وظروف املشاهدة الدقيقة. وميكن أن يكون هناك اختالفات 

بسيطة لها أثر كبير على جودة األملاس وسعره.
٭ الوضوح: يتش���كل االملاس في باط���ن األرض حتت احلرارة 
العالي���ة والضغط الكبير. وحتتوي ع���ادة على عالمات فريدة، 
سواء داخليا )النتوءات الداخلية( أو اخلارجية )العيوب(. يشير 
وضوح األملاس إل���ى عدم وجود النت���وءات الداخلية والعيوب 
اخلارجية. وأحجار األملاس من دون عالمات نادرة، والندرة تؤثر 
على القيمة، ويجوز كذلك أن تؤثر النتوءات الداخلية كذلك على 
ش���فافية وبرق األملاس، ويضع مقياس التدرج اخلاص باملعهد 
األميركي لألحجار الكرمية في اعتباره احلجم والطبيعة واملكان 
واللون أو الشكل اخلارجي وكمية سمات الوضوح الظاهرة حتت 

تكبير 10× لتحديد درجة الصفاء.
٭ القطع: عل����ى األرجح يعتبر القطع هو العامل األكثر أهمية، 
واجلانب الذي ميثل حتديا في فهم مقياس ال� 4C، وهذا يش����ير 
إلى نسب األملاس، والتناسق واللمعان والذي يؤثر على تفاعل 

احلجر مع الضوء.
وقطع أي أملاس����ة له ثالثة أبعاد: التوهج )تش����تت الضوء في 
ألوان املنشور(، الومضات )ومضات الضوء أو التألأل الذي يظهر 

كلما حتركت األملاسة( والتألق )الضوء الكلي الذي ينعكس من 
األملاسة(. دقة القطع هي ما تعطي األملاسة التوهج والومضات 

والتألق التي جتعلها جميلة.
٭ وزن القيراط: األملاسات وغيرها من األحجار الكرمية توزن 
بالقيراط املتري. يعادل القيراط الواحد 0.2 غرام، حوالي وزن 
مشبك الورق نفسه، ويأخذ القيراط اسمه من بذور اخلروب ألن 
هذه البذور الصغيرة لديها وزن موحد إلى حد ما واستخدمها أوائل 
جتار األحجار الكرمية كثقل في كفة امليزان اخلاصة بهم، ويتم 
تقسيم القيراط إلى 100 نقطة. على سبيل املثال، تزن األملاسة 
50 نقطة 0.50 قيراط. والوزن الدقيق أمر مهم، حتى ان اجلزء 

من القيراط ميكن أن يتسبب في اختالف كبير في السعر.

المعيار الخامس »C« الثقة

يق���دم تقرير املعهد األميركي لعل���وم اجلواهر »مخططا« لألملاس 
اعتمادا على س���ماتها الفردية. ويعطي القياسات الدقيقة لألملاسة 
ووزنها، وكذلك تفاصيل قطعها ولونها ودرجات صفائها. وتعمل 
تقارير التصنيف كذلك كتقييم لطرف ثالث لتحديد هوية وجودة 
األملاس مما يس���اعد املس���تهلكني على اتخاذ قرار واثق وواع عند 
شراء أملاس���ة. ومبا ان تقييم االملاس مجال فني ومتخصص، فإن 
احلص���ول على رأي خبير ومعمل مس���تقل ح���ول جودة األملاس 

اختيارا حصيفا.
بقلم: المعهد األميركي لألحجار الكريمة 
المصدر: اتحاد تجار الذهب بالكويت
خاص »األنباء«

»بترولية«: توزيع
 30% نقداً عن 2013

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة املجموع���ة البترولية 
املستقلة )بترولية( البيانات املالية السنوية للشركة 
للسنة املنتهية في 31-12-2013، حيث حققت الشركة 
6.07 ماليني دينار بربحية 42 فلسا للسهم مقارنة مع 
5.8 ماليني دينار بربحية 40.3 فلس���ا للسهم في ذات 

الفترة من 2012.
وأوص���ى مجلس اإلدارة بتوزي���ع 30% من القيمة 
األسهم للسهم عبارة عن 30 فلسا لكل سهم، وذلك بعد 

موافقة اجلمعية العمومية.

»التجارية«: 1.4 مليون دينار 
عوائد توزيع

 شركة تابعة 7% نقداً
ذكرت الش���ركة التجارية العقاري���ة )جتارية( 
أن مجلس إدارة ش���ركة املتاجرة العقارية التابعة 
بنسبة ملكية تبلغ 70.3% اقترح توزيع أرباح نقدية 
بواقع 7 فلوس للسهم عن الس���نة املالية املنتهية 
في 2013/12/31، مما ينعكس إيجابيا على التدفقات 
النقدية لشركة املتاجرة العقارية بقيمة 1.4 مليون 
دينار تقريبا بالربع األول من عام 2014 علما أن هذا 
االقتراح يخضع ملوافقة اجلمعية العامة لش���ركة 

املتاجرة العقارية.

4.7 ماليني دينار
 أرباح »املتاجرة العقارية« 

بزيادة %85.9
قال رئيس مجلس إدارة شركة املت����اجرة العقارية 
صالح العريان إن الش����ركة حقق����ت أرباحا بلغت 
4.711.125 دينارا عن الفترة املنتهية في 31 ديسمبر من 
 العام 2013 بزيادة قدرها 85.9% مقارنة بالعام 2012.

 وقد أسفرت تلك األرباح عن ارتفاع نسب املؤشرات 
للفت����رة  املالي����ة 
في  املنتهية  املالية 
31 ديس����مبر 2013 
مقارنة بالعام 2012 
حيث بلغت نس����بة 
العائد على حقوق 
املساهمني 13% بزيادة 
مقدارها 71%، كذلك 
العائد  بلغت نسبة 
عل����ى املوج����ودات 
12.9% بزيادة قدرها 
71% ومنو نس����بة 
العائد على رأسمال 
املدف����وع  الش����ركة 

ليبلغ 16.2% بزيادة مقدراها %86.2. 
وبناء على النتائ���ج احملققة فقد أوصى مجلس 
إدارة الش���ركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من 
القيمة االسمية للسهم، ومن اجلدير بالذكر أن شركة 
املتاجرة العقارية هي شركة تابعة للشركة »التجارية« 

العقارية.

صالح العريان

»صفاة طاقة« 
تخسر 209 آالف دينار 

من بيع حصتها في »الفارابي«
وقعت ش���ركة الصفاة للطاقة القابضة )صفاة 
طاقة( عقد اتفاق لبيع ملكية الشركة في اسهم شركة 
الفارابي لالس���تثمار واملصنفة ضمن االستثمارات 
املتاحة للبيع بقيمة قدرها 930 ألف دينار، وسينتج 
عن ذلك خسارة قدرها 209 آالف دينار، ستظهر اثرها 
في الربع االول للبيانات املالية للشركة املنتهية في 

.2014-03-31

إلغاء شركة العمالة 
الوافدة واملدينة 

اإلعالمية واملدينة 
الطبية

تأخر »الضمان 
الصحي« 

و»املستودعات«.. 
و»احلرير« 

و»بوبيان« في 
األدراج إلى إشعار 

آخر

حكوميون يشكون احلكومة وأجهزتها البيروقراطية وتداخل االختصاصات
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