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«فيفا» توقع عقدًا لتقديم خدمات الشحن اإللكتروني
مع شركة شبكة الخدمات اآللية «إي نت»

• العوضي:
«فيفا» تراهن
على خبرات
«إي نت» لتقديم
الخدمات الذاتية
اإللكترونية
• الغنيم:
التعاون مع «فيفا»
إضافة جديدة
لشركة «إي نت»
وسوق االتصاالت
املستفيد األول

واصلت شركة فيفا لاتصاالت
ت��وس �ع��ات �ه��ا االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ف��ي
السوق الكويتي من خال سلسلة
م��ن ال �خ��دم��ات ال �ن��وع �ي��ة امل �ت �ط��ورة
التي تلبي حاجة السوق الكويتي
امل �ت �ن ��وع ��ة وال � �ت� ��ي ت �ط �ل��ب ال �ت �م �ي��ز
وال � �ت � �ف� ��رد ،ح� �ي ��ث وق� �ع ��ت ال �ش��رك��ة
ع� �ق ��دا ل �ت �س��وي��ق خ ��دم ��ات ال�ش�ح��ن
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م � ��ع ش� ��رك� ��ة ش �ب �ك��ة
ال �خ��دم��ات اآلل �ي��ة «إي ن ��ت» وال�ت��ي
ت�م�ك��ن ع �م��اء ف�ي�ف��ا م ��ن اس �ت �خ��دام
أح� � � � ��دث ال � � �ط� � ��رق ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة
ت�ط��ورًا ف��ي الخدمة ال��ذات�ي��ة إلع��ادة
ش�ح��ن ال�ب�ط��اق��ات امل�س�ب��وق��ة ال��دف��ع
الكترونيا ،ودف��ع قيمة البطاقات،
وت� �س ��دي ��د ال� �ف ��وات� �ي ��ر ،وذل� � ��ك ع�ل��ى
م ��دار ال�س��اع��ة وب�م��رون��ة ع��ال�ي��ة من
خ��ال  83جهازا موزعة في جميع
املناطق الكويتية.
ونظرا لتنوع عماء «فيفا» داخل
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن م ��واط� �ن ��ني وواف� ��دي� ��ن
بلغات متعددة حرصت «فيفا» على
أن تعمل األجهزة التي تقدم الخدمة
بلغات متعددة.
ووقع العقد عن شركة االتصاالت
الكويتية «فيفا» الرئيس التنفيذي
امل� �ه� �ن ��دس ن �ج �ي��ب ال� �ع ��وض ��ي م��ع
رئيس مجلس إدارة شركة شبكة
ال �خ��دم��ات اآلل �ي��ة «إي ن��ت» صباح
خالد الغنيم.
وأش � ��ار ال �ع��وض��ي ال ��ى ان ات��اح��ة
الخدمة الجديدة لعماء فيفا يأتي
ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
مجال خدمة العماء وتمكينهم من
االستفادة من الحلول التي تقدمها
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ط��ورة ل�ت�ك��ري��س
م� �ب ��دأ ال� �خ ��دم ��ة ال ��ذات� �ي ��ة وت �ع��زي��زه
واالعتماد عليه قدر املستطاع ملا في
ذلك من توفير لوقت وجهد العميل،
واض ��اف «م��ن ه��ذا املنطلق سعينا
ألن يكون العميل ق��ادرا على تنفيذ
ج�م�ي��ع رغ�ب��ات��ه وط�ل�ب��ات��ه م��ن خ��ال
ع��دة وس��ائ��ل ،م�ن�ه��ا :م��وق��ع الشركة
على االنترنت بالدخول الى حسابه
ب��رق��م س��ري م��ن اخ �ت �ي��اره واالط ��اع
ع�ل��ى ف��وات�ي��ر خ�ط��ه وك��ل التفاصيل
ال� �ت ��ي ي ��ري ��ده ��ا دون ال� �ح ��اج ��ة إل��ى
م ��راج� �ع ��ة ف ��روع� �ن ��ا ،وال � �ي� ��وم ي��أت��ي

مانع الصانع يتوسط مديري الشركة

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

الصانع« :سنام العقارية» ستحقق
أرباحًا معقولة في الربع األول

نجيب العوضي

| كتب حسين كمال |

صباح الغنيم

احد اكشاك «فيفا»

ت��وق �ي��ع ه ��ذا ال �ع �ق��د إلدخ � ��ال خ��دم��ة
ذاتية جديدة ملشتركينا تمكنهم من
دفع فواتير خطوطهم وإعادة تعبئة
خ� �ط ��وط ال ��دف ��ع امل� �س� �ب ��ق ،وت� �ن ��درج
ه ��ذه ال �خ �ط��وة ض�م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
فيفا لتقديم ع��دد كبير من الحلول
االلكترونية لعماء الشركة ،وتكملة
ع ��دد م��ن أس��ال �ي��ب ال �خ��دم��ة ال��ذات�ي��ة
التي طرحنا بعضها سابقا».
ووع� ��د ال �ع��وض��ي ع �م��اء «ف�ي�ف��ا»
بباقة من الخدمات املتطورة األخرى
التي تهدف في النهاية إلى تسهيل
ال � �ت� ��واص� ��ل ب� ��ني ف �ي �ف��ا وع �م ��ائ �ه ��ا،
موضحا أن الخدمة الجديدة التي
تم تدشينها والتي تقوم بتقديمها
ب��ال �ت �ع��اون م��ع «إي ن ��ت» ستضمن

توفير عدد كبير من أجهزة الخدمة
ال� ��ذات � �ي� ��ة م � ��وزع � ��ة ف � ��ي امل �ج �م �ع ��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال� �ك� �ب ��رى وال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية ومراكز التسوق وغيرها.
ك � �م� ��ا أش � � � � ��اد ال� � �ع � ��وض � ��ي ب � � � ��أداء
ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر من
أك �ث��ر األس� � ��واق ح �ي��وي��ة ف ��ي ال�ع��ال��م
م��ن ح�ي��ث ارت �ف��اع م �ع��دالت التوسع
وال� �ط� �ل ��ب غ �ي��ر امل � �ح� ��دود ف �ي��ه ع�ل��ى
خ ��دم ��ات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا االت� �ص ��االت
املتطورة مشددا على سعي الشركة
الح �ت��ال م��وض��ع ال �ص��دارة ف�ي��ه عن
طريق تكريس خبراتها وإمكاناتها
والعمل في ظل القيم والرؤية التي
وض�ع�ت�ه��ا ل�ت�ق��دي��م أرق� ��ى ال�خ��دم��ات
لعمائها.

وأبدى العوضي سعادته للتعاقد
مع شركة شبكة الخدمات اآللية «إي
نت» إحدى الشركات الرائدة بمجال
ال �خ��دم��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ب��ال�س��وق
الكويتي.
وث� � �م � ��ن ال� �غ� �ن� �ي ��م ال� � �ت� � �ع � ��اون م��ع
شركة االت�ص��االت الكويتية «فيفا»
وال �ت��ي ت�ع��د إض��اف��ة ج��دي��دة ل�س��وق
االت �ص��االت ب��ال�ك��وي��ت ،مل��ا تتميز به
م ��ن خ ��دم ��ات ورؤى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
تنافسية ت��دع��م ال�خ��دم��ات النوعية
املقدمة للجمهور ،متمنيا شراكات
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة أخ � ��رى ب ��ني ال �ش��رك �ت��ني
ت��رت �ق��ي ب��ال �خ��دم��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
وخ��دم��ات االت �ص��ال وال �ت��واص��ل في
السوق الكويتي.

جامعة سيانس بو الفرنسية تزور «املركز»
في إطار تبادل الخبرات واألبحاث والتدريب
استضاف املركز املالي الكويتي
«املركز» مجموعة من الدارسني في
م��درس��ة ب��اري��س للعلوم السياسية
«س �ي��ان��س ب ��و ب ��اري ��س – Science
 ،»Po Parisوه ��ي ج��ام�ع��ة فرنسية
ع��ري�ق��ة ت��أس�س��ت ع ��ام  1872ب�ه��دف
تأهيل ق��ادة املستقبل م��ن مختلف
انحاء العالم ،وذل��ك في اط��ار تبادل
ال�خ�ب��رات واالب �ح��اث وال�ت��دري��ب بني
«املركز» و«سيانس بو باريس».
وت �ش �ك��ل ه ��ذه ال ��زي ��ارة ج� ��زءا من
«م� �ب ��ادرة ب ��اب ��ل» ،ال �ت��ي ت �ه��دف ال��ى
زي��ارة واستكشاف دول��ة ج��دي��دة او
اكثر كل عام واقعة في اإلقليم الذي
ي�ت��م ت��دري�س��ه ف��ي م�ق��ر ال�ج��ام�ع��ة في
م�ي�ن�ت��ون ف��ي ج �ن��وب ف��رن �س��ا ،ي�ق��وم
بعدها ال�ط��اب بكتابة ورق��ة بحث
مفصلة حول اهم الجوانب .وتعمل
املبادرة حاليا على استكمال بحث
ب �ع �ن��وان «ق �ط��ر ،ال �ب �ح��ري��ن ،ال�ك��وي��ت
 ال�ت�ط��ور ف��ي ظ��ل م�ح�ي��ط متغير».حيث قام فريق طلبة «مبادرة بابل»
بزيارة مقر «املركز» لاستماع الى
م �ح��اض��رة /ع ��رض م��ن اع� ��داد قسم

الوفد الفرنسي مع مضيفيه

ال� �ب� �ح ��وث ف ��ي امل ��رك ��ز وال � �ق� ��اء أم آر
راغو ،نائب الرئيس لقسم البحوث،
ب �ع �ن ��وان «ن� �ظ ��رة ع �ل��ى اق �ت �ص ��ادات
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واستغال الثروة النفطية» ،تطرق
ف �ي �ه��ا ال� ��ى ت �ط��ور اق� �ت� �ص ��ادات دول

الخليج ،وال�ن�ف��ط ،وال�ق�ط��اع النقدي
وال �س �ي��اس��ة امل��ال �ي��ة ،وأس � ��واق امل ��ال،
واألزم� ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وت��أث�ي��ره��ا
ع� �ل ��ى دول ال �خ �ل �ي ��ج ع� ��ام� ��ة وع �ل��ى
القطاع املالي تحديدا.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ف��ي «امل��رك��ز»

من  27إلى 30الجاري في «راديسون ساس – البحرين»

«آنة جروب» تنظم معرض «العقار الدولي الثالث»
أع �ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ف��ي ش��رك��ة
«آن ��ة ج� ��روب» لتنظيم امل �ع��ارض
وامل� ��ؤت � �م� ��رات امل �ه �ن ��دس م�س��اع��د
الحداد انتهاء الشركة من جميع
االس � �ت � �ع� ��دادات إلق ��ام ��ة امل �ع��رض
ال ��دول� ��ي ل �ل �ع �ق��ار ال �ث��ال��ث امل��زم��ع
إق��ام�ت��ه خ��ال ال�ف�ت��رة م��ن  27ال��ى
 30ال�ج��اري ف��ي قاعة امل�ح��رق في
فندق دبلومات رادي�س��ون ساس
بمملكة البحرين.
وأوض� � � � � ��ح ال� � � �ح � � ��داد أن «آن� � ��ة
ج� � � ��روب» أث� �ب� �ت ��ت ن� �ج ��اح ج�م�ي��ع
م �ع��ارض �ه��ا ال �ع �ق ��اري ��ة ال �س��اب �ق��ة
م ��ن خ � ��ال اخ� �ت� �ي ��ار ال �ن �خ �ب��ة م��ن
ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة وت� �ق ��دي ��م
م �ش��اري��ع ت �ن��اس��ب ج �م �ي��ع ف �ئ��ات
املستثمرين وأنها كانت السباقة
ب�ط��رح ش�ع��ار «ال �ع �ق��ار للجميع»
والعمل على تحقيقه.
وب��ني ال �ح��داد أن «آن��ة ج��روب»
تخوض تجربتها األولى لتنظيم
م� �ع ��رض ع � �ق ��اري ع �ل��ى م �س �ت��وى
دول ��ي خ ��ارج دول ��ة ال�ك��وي��ت وق��د
ت � ��م اخ � �ت � �ي� ��ار م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
كنقطة انطاق حقيقية ملعارض
ومشاريع الشركة نظرا للظروف
ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي تعيشها اململكة
م��ن خ��ال ت��وج�ي�ه��ات امل �ل��ك حمد

مساعد الحداد

بن عيسى آل خليفة.
وأض� � ��اف ال � �ح ��داد إن ال �ش��رك��ة
اتبعت منذ انطاقتها سياسية
واس �ت �ي��رات �ي �ج �ي��ة م� ��دروس� ��ة ف��ي
ت� � �ط � ��وي � ��ر ص� � �ن � ��اع � ��ة امل � � �ع � � ��ارض
ب � ��ال � �ك � ��وي � ��ت وامل� � �ن� � �ط� � �ق � ��ة ،ح �ي��ث
اس �ت �ن��دت ع �ل��ى األس� ��س ال�ع��امل�ي��ة
ل �ص �ن ��اع ��ة امل� � �ع � ��ارض م� ��ن خ ��ال
اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ك �ث �ف��ة م� ��ع ص �ن��اع
املعارض من دول مختلفة أهمها
أملانيا وال�ص��ني وش��رك��ات عاملية
ات� �خ ��ذت م ��ن اإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة

(تصوير نور هنداوي)

امل �ت �ح��دة ودول � ��ة ق �ط��ر م �ق��را ل�ه��ا.
وق��د ت�م�ي��زت «آن ��ة ج ��روب» دوم��ا
ب �ق��وة م �ع��ارض �ه��ا واس�ت�ق�ط��اب�ه��ا
ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ال� ��زوار ال�ج��ادي��ن
وشريحة واسعة من املستثمرين،
باإلضافة إلى العمل الجاد على
ت�ق��دي��م ش��رك��ات وج �ه��ات عقارية
م �م �ي��زة ب �م �ش��اري �ع �ه��ا م ��ن خ��ال
قيمة تلك امل�ش��اري��ع ومستقبلها
العقاري .فعلى الرغم من تدهور
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ال�ع��ام خال
ما يقارب السنة إال أن املستثمرين
الذين قاموا بشراء عقاراتهم من
امل�ع��ارض السابقة التي نظمتها
الشركة لم يتأثروا بهذه األزمة.
م �ب �ي �ن��ا أن أك � �ب� ��ر دل � �ي� ��ل ع �ل��ى
ذل� ��ك ه ��و م ��ا ص ��رح ��ت ب ��ه ب�ع��ض
ال�ش��رك��ات العقارية ال�ت��ي تشارك
دوم��ا ف��ي م�ع��ارض «آن��ة ج��روب»
ال �ع �ق��اري��ة ق �ب��ل أي� ��ام م��ن ط��رح�ه��ا
مل�ش��اري��ع ج��دي��دة وح�ي��وي��ة خ��ال
ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة م��ن أم �ث��ال ش��رك��ة
«األم � � � � � ��راء ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة» وش ��رك ��ة
«ب��از للنظم ال�ع�ق��اري��ة الحديثة»
وم�ج�م��وع��ة «ال�ع�ي�ن��ات��ي» وش��رك��ة
«أم جي أم» وغيرها ،حيث تفوق
قيمة مشاريعهم املعلن عنها 3
مليارات دوالر.

م�ن��اف ال�ه��اج��ري «ن��رح��ب ف��ي املركز
ب �م �ث��ل ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرات واألن �ش �ط��ة
ال� �ت ��ي ت �س��اه��م ف ��ي ع� ��رض ال �ج��ان��ب
امل�ض��يء ون�ق��ل ال �ص��ورة الصحيحة
عن منطقتنا .وقد بات ذلك ضروريا
في ظل العوملة وتشابك اقتصادات

العالم ،والدور الحيوي الذي تلعبه
منطقة ال�ش��رق االوس ��ط ف��ي املشهد
العاملي».
وأض ��اف ال�ه��اج��ري «ك�م��ا أن��ه من
دواع � � ��ي س� ��رورن� ��ا ان ن� �ت� �ع ��اون م��ع
م��ؤس �س��ة ب�ح�ث�ي��ة رف �ي �ع��ة امل�س�ت��وى
م�ث��ل س�ي��ان��س ب��و ب��اري��س ف��ي إط��ار
تبادل الخبرات واالبحاث والتدريب
ملا فيه من فائدة للطرفني».
وق� ��ال امل �م �ث��ل اإلق �ل �ي �م��ي لجامعة
سيانس بو جوليان ك��اش «نعمل
في سيانس بو على تأهيل طلبتها
لتبؤ مناصب قيادية في املستقبل.
ون�ح��ن ن�ه��دف م��ن زي��ارت�ن��ا للكويت
ال ��ى ال�ت�ع��ري��ف ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ف��رن�س��ي
ال� �ج ��ام� �ع ��ي ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج،
وتطوير قاعدة بحثية معلوماتية
ع � ��ن امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وذل � � � ��ك ال � � ��ى ج ��ان ��ب
ال� �ه ��دف األس ��اس ��ي أال وه� ��و إج� ��راء
ب�ح��ث ع�ل��ى ارض ال ��واق ��ع ل��إح��اط��ة
بالجوانب االقتصادية والسياسية
واالج �ت �م ��اع �ي ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .وف��ي
ال �خ �ت��ام اود ان اش �ك��ر امل ��رك ��ز على
استضافتنا اليوم».

«كيوب» تنظم معرض «العودة إلى الطبيعة»
اع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة «ك �ي ��وب» لتنظيم
امل� � � �ع � � ��ارض وامل � � ��ؤت � � �م � � ��رات ع� � ��ن اق� ��ام� ��ة
معرضها السنوي الخامس «العودة الى
الطبيعة» للعام الخامس على التوالي
وذلك خال الفترة من  26الى  30ابريل
 2009ب�ج�م�ع�ي��ة امل �ه �ن��دس��ني ال�ك��وي�ت�ي��ة
تحت شعار نحو بيئة طبيعية  100في
املئة ،برعاية رئيس جمعية املهندسني
الكويتية املهندس طال القحطاني.
ووجهت مجموعة «ك�ي��وب» لتنظيم
املعارض واملؤتمرات الدعوة للمشاركة
بمعرضها السنوي الخامس «معرض
العودة إلى الطبيعة» والذي يهدف إلى
إبراز املسؤولية االجتماعية لدى األفراد
وامل� ��ؤس � �س� ��ات م� ��ن خ � ��ال امل� �ح ��اض ��رات
ال�ت��وع��وي��ة للعديد م��ن ال�ق�ض��اي��ا املهمة
املتعلقة في البيئة والتلوث البيئي في
البر والبحر.
وقالت رئيس مجلس االدارة ملجموعة
«كيوب» حنان الرفاعي ان اقامة املعرض
للسنة الخامسة على التوالي تأتي بعد
النجاح الكبير ال��ذي الق��ى االستحسان
واالق �ب��ال ف��ي امل ��رات االرب ��ع ال�س��اب�ق��ة ما
كان له االث��ر البالغ للصحوة في خدمة
ال��وط��ن وامل��واط��ن ولجعل الكويت بيئة
نظيفة خالية من التلوث.
وي � � �ج � � �م� � ��ع ه� � � � � ��ذا امل� � � � �ع � � � ��رض ت� �ح ��ت
مظلته م�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة م��ن ال�ش��رك��ات
واملؤسسات التي تدعم وتهتم بالعودة
إل��ى ال�ح�ي��اة الطبيعية ال�خ��ال�ي��ة م��ن أي
مواد حافظة أو كيماوية أو صناعية قد

حنان الرفاعي

تؤثر على حياة اإلنسان ب��األم��راض أو
التأثيرات الجانبية ،كشركات االعشاب
وال�ط��ب البديل وم��راك��ز ال�ع��اج وامل��راك��ز
ال �ط �ب �ي��ة امل �ت�ع �ل �ق��ة ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة وال�ب�ي�ئ��ة
وال �غ ��ذاء وال �ع��اج ب��االح �ج��ار اال�ك��ري�م��ة
ال �ت��ي ب ��دأت ب��ال�ف�ع��ل ت �ن��ادي ب�ه��ا معظم
ال��دول بالعودة الي الطبيعة وجذورها
الطيبة وكيفية الحفاظ على البيئة من
امللوثات الصناعية.
وأك � � � � ��دت ال � ��رف � ��اع � ��ي أن امل �ج �م ��وع ��ة
اس �ت��وح��ت ف �ك��رة م �ع��رض ال� �ع ��ودة ال��ى
ال�ط�ب�ي�ع��ة وع �م ��دت ال ��ى اق��ام �ت��ه ب�ه��دف
ت ��وص� �ي ��ل رس ��ال� �ت� �ه ��ا ل �ج �م �ي��ع ش ��رائ ��ح
امل �ج �ت �م��ع وذل � � ��ك ل � ��زي � ��ادة ال� ��وع� ��ي ل ��دى
املواطنني واملقيمني.

قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة «سنام العقارية»
مانع محمد الصانع ان مديونيات الشركة حتى تاريخ
اليوم أق��ل من  250ال��ف دينار ،حيث ان الشركة وف��ي ظل
الظروف الصعبة والعصيبة تجاوزت مرحلة االزمة.
كام الصانع جاء خال تصريحاته الصحافية عقب
انتهاء الجمعية العمومية للشركة أم��س وال�ت��ي وافقت
على كافة بنودها وكان اهمها ترحيل االرباح املحققة في
ديسمبر العام املاضي مع عدم توزيع ارباح.
وتوقع الصانع ان تحقق الشركة ارباحا خال الربع
االول بحدود املعقول ،في حني ان الشركة ستتعامل مع
املرحلة املقبلة بحذر وحيطة.
وقال الصانع ان صافي ارباح الشركة تأثر جراء االزمة
املالية العاملية التي ب��دأت صغيرة في ال��والي��ات املتحدة
االم�ي��رك�ي��ة بمشكلة ال��ره��ن ال�ع�ق��اري س��رع��ان م��ا اتسعت
لتشمل كافة قطاعات االقتصاد بجميع انحاء العالم.
ولفت الصانع ان الشركة كانت ام��ام خيارين كاهما
صعب ولكن انحزنا وبعد دراس��ات متعمقة إلى الخيار
ال��ذي يضمن س��ام��ة م��وج��ودات الشركة واستمراريتها
رغم ما تظهره بيانات الشركة في ديسمبر العام املاضي
م��ن ان �خ �ف��اض ح ��اد ف��ي ص��اف��ي رب �ح �ه��ا وال � ��ذي ت�ع�م��دت
الشركة إط�ف��اء ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن الخسائر املحققة ج��راء

األزم��ة العاملية خ��ال العام نفسه ب��دال من إظهار نتائج
ايجابية لعام .2008
واك � � ��د ان ال� �ش ��رك ��ة وب � �ه� ��ذا ال� �خ� �ي ��ار ق� ��د خ �ط ��ت ن�ح��و
استباق االح ��داث للوصول م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام الجديد إلى
مرحلة تكون فيها الشركة أكثر ق��درة وم��رون��ة في إدارة
استثماراتها والسيطرة على موجوداتها لتحقيق اكبر
استفادة ممكنة للمساهمني.
واشار الصانع إلى أن املرحلة التي تمر بها الشركة في
بداية عام  2009ورغم صعوبة األزمة واستمرار تداعياتها
والتي نأمل ان تكون افضل من سابقها إال أن حرص إدارة
الشركة على م��وج��ودات�ه��ا سيستمر وذل��ك نحو اختيار
انسب البدائل التي تحقق صالح املساهمني.
وقال الصانع ان الشركة حققت إجمالي ايرادات خال
العام املنتهي في ديسمبر العام املاضي  904آالف دينار
مقابل  1.702مليون في العام  ،2007في حني كان اجمالي
املصاريف االدارية والعمومية خال العام 226.556 ،2008
الف دينار مقابل  138ألف دينار خال العام .2007
من جهتها وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة
أم��س ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ب�ن��ود وال �ت��ي ك��ان اب��رزه��ا ع��دم ت��وزي��ع
ارباح وترحيل االرب��اح املحققة في ديسمبر العام ،2008
واملوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بشراء  10في املئة
من أسهم الشركة وفقا للمادة  115مضافا بالقانون رقم
 132لعام .1986

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

«طفل املستقبل» 3.23 :مليون دينار
حجم املشاريع تحت التنفيذ
واف � �ق� ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل�ش��رك��ة ط�ف��ل املستقبل الترفيهية
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،ع �ل��ى اق � �ت� ��راح م�ج�ل��س
االدارة ب� �ع ��دم ت ��وزي ��ع ارب � � ��اح ع��ن
ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي 31
ديسمبر .2009
وك� ��ان� ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
للشركة قد انعقدت برئاسة رئيس
م �ج �ل��س االدارة ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب
رش ��ا خ��ال��د ال�غ�ن�ي��م ح �ي��ث اس�ت�م��ع
الحضور إلى تقرير مجلس االدارة
ع� ��ن ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2008وت �م��ت
املصادقة عليه ،كما نوقشت بقية
بنود ج��دول االع�م��ال ال��ذي تضمن
ت�ق��ري��ر م��راق��ب ال�ح�س��اب��ات ،ك�م��ا تم
اعتماد امليزانية العمومية وحساب
االرب� ��اح وال�خ�س��ائ��ر للسنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر .2008
وقالت الغنيم ان حجم املشاريع
ت �ح��ت ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ل��غ  3.23م�ل�ي��ون
دينار ،حيث تم افتتاح بعضها في
اوائ��ل السنة املالية ال�ج��دي��دة .كما
اشارت إلى املتغيرات التي كان لها
تأثير ايجابي على الشركة خال
العام  2008وك��ان من اهمها زيادة
االص� ��ول ال�ث��اب�ت��ة ل�ل�ش��رك��ة مل��واك�ب��ة
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ص�ن��اع��ة

• الغنيم:
زيادة
إيرادات الشركة
 3في املئة
رغم األزمة
الترفيه ال�ع��ائ�ل��ي ،وت�ط��وي��ر مواقع
«طفل املستقبل» لضمان املحافظة
على الحصة السوقية للشركة في
س��وق الترفيه ،كما ذك��رت ال��زي��ادة
ف��ي ح�ج��م ط�ل�ب��ات ال�ل�ع��ب وال�ه��داي��ا
وزيادة حجم ومستويات املخزون
لألغراض التسويقية والترويجية
للمهرجانات املقبلة في  2009وهو
االمر الذي سينعكس على معدالت
االيراد لنفس العام ،كما ان الزيادة
في اي��رادات الشركة األم والشركات
التابعة لها بنسبة  3في املئة على
ال��رغ��م م��ن االوض � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
املتعثرة في العالم اجمع كانت احد
املتغيرات التي تطرقت لها الغنيم
في االجتماع.

ك�م��ا ت�ط��رق��ت ال�غ�ن�ي��م إل ��ى اه��م
ان � �ج� ��ازات ال �ش��رك��ة خ� ��ال ال�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي  31ديسمبر
 2008وم��ن بينها ادراج الشركة
في سوق الكويت لاوراق املالية،
وان � � �ج� � ��از ك � ��ل االع � � �م� � ��ال ال �ف �ن �ي��ة
الخاصة بأول موقع لشركة ارض
الفرح باململكة العربية السعودية
وهو في املدينة املنورة ،إلى جانب
انجاز كل مراحل العمل املتعلقة
ب �م��وق��ع  Cartoon Networkفي
منطقة ش��رق ،حيث تم التشغيل
املبدئي )غ�ي��ر ال��رس�م��ي( وتجري
الترتيبات االن لافتتاح الرسمي
له.
ام� ��ا ع ��ن ال �ت��وس��ع ل �ل �ش��رك��ة فقد
اوض�ح��ت الغنيم ان الشركة قامت
ب �ش��راء ف ��رع دي �س �ك �ف��ري ف��ي س��وق
ش��رق وال�ت��اب��ع لشركة «ديسكفري
ال �س �ي��ف» الل �ع��اب ت�س�ل�ي��ة االط �ف��ال
وال�ك�ب��ار ال�ت��ي تمتلك ش��رك��ة «طفل
امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة
حصة منها تصل إلى  96في املئة
كما انجزت «طفل املستقبل» توقيع
ع�ق��د م��ع م�ج�م��ع «أوت � ��اد» بمنطقة
خ �ي �ط��ان ل�ت�ش�غ�ي��ل م��رك��ز ت��رف�ي�ه��ي
هناك.

الحمود« :املهندسني» تمدد فترة مزايدة
لتطوير مبانيها في بنيد القار
أع� �ل� �ن ��ت ج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن��دس��ني
الكويتية تمديد فترة الحصول
على كراسة ش��روط ومواصفات
امل��زاي��دة ال�ت��ي طرحتها لتطوير
وإن� � �ش � ��اء واس � �ت � �غ ��ال وص �ي��ان��ة
م�ب��ان��ي وم��راف��ق ال�ج�م�ع�ي��ة حتى
مساء االثنني املقبل.
وأوض ��ح رئ�ي��س لجنة امل��وارد
امل��ال �ي��ة ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن��دس
إي ��اد ال �ح �م��ود :أن ال�ل�ج�ن��ة ق��ررت
هذا التمديد التاحة املجال أمام
الشركات الراغبة في املشاركة في
ه��ذه امل ��زاي ��دة ،م��ؤك��دا أن اللجنة
س �ت �ع �ق��د االج� �ت� �م ��اع األول � � ��ي م��ع
ال �ش��رك��ات امل �ت �ق��دم��ة ب�ع��روض�ه��ا
ف��ي ال�س��اع��ة السابعة م�س��اء يوم
االث �ن��ني امل �ق �ب��ل ب�م�ق��ر ال�ج�م�ع�ي��ة،
وأنه يمكن الحصول على كراسة
ال �ش��روط ح�ت��ى م��وع��د االج�ت�م��اع
وم��ن ث��م امل�ش��ارك��ة ف��ي االج�ت�م��اع
وت� �ق ��دي ��م ال� � �ع � ��روض ل �ل �ش��رك��ات
الجديدة بعد عقد االجتماع.
وش� ��دد ال �ح �م��ود ع �ل��ى ح��رص
ال �ج �م �ع �ي��ة إلت ��اح ��ة امل� �ج ��ال أم ��ام
ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة التي
ل �ه��ا خ �ب��رة ف ��ي م �ج��ال ال�ت�ط��وي��ر
العقاري والترفيهي واإلنشائي
وخ� ��دم� ��ة امل �ج �ت �م ��ع م �ض �ي �ف��ا أن

إياد الحمود

ال � � �ه� � ��دف م� � ��ن امل� � � ��زاي� � � ��دة ال� �ع� �م ��ل
ع �ل��ى اس �ت �غ��ال وت �ط��وي��ر م��راف��ق
ال�ج�م�ع�ي��ة م ��ن خ ��ال اس �ت �ح��داث
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ع �ن ��اص ��ر ال �ت��ي
يتم االت�ف��اق عليها مع الشركات
املطورة واملصرح بها من الجهات
امل�ع�ن�ي��ة وامل�ت�ض�م�ن��ة ف��ي ك��راس��ة
ال �ش��روط ،ب��اإلض��اف��ة على إنشاء
ص � ��رح م� �ع� �م ��اري ي �ل �ي��ق ب ��ال ��دور
ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه الجمعية ويليق
ب��امل��وق��ع امل�خ�ص��ص وامل�م�ي��ز لها
بكافة عناصره.

وأك� � ��د ال� �ح� �م ��ود :أن امل� �ش ��روع
يهدف أيضا إل��ى تقديم خدمات
متميزة ألعضائها بمقرهم على
املستويني املهني واالجتماعي،
وت �ط��وي��ر ه ��ذا امل �ق��ر ب��اس�ت�ح��داث
عناصر ترفع مستوى املهندس
فنيا ومعنيا ،وخلق فكر يساهم
في رفع املستوى العمراني واألخذ
باألساليب املائمة التي ال تخلو
من الحداثة والتقدم ،مضيفا أن
الجمعية تأمل من خال املشروع
تجميع مراكز هندسية متميزة
تتم بموقع واحد يتم من خالها
تركيز دعائم النهضة العمرانية
بالباد.
وأشار رئيس اللجنة أن عملية
ال � �ت � �ط ��وي ��ر ي � �ج ��ب أن ت � �ت ��م وف �ق ��ا
للقوانني والنظم املعمول بها في
ال� �ب ��اد ،وت �ت �ض �م��ن م �ج �م��وع��ة من
ال �ع �ن��اص��ر ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة واألن �ش �ط��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال � �ت� ��ي ت � �خ� ��دم أع� �ض ��اء
الجمعية وعوائلهم ومزاولة املهنة
ال�ه�ن��دس�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ومنطقة
ال�خ�ل�ي��ج ع �م��وم��ا ،م �ج��ددا ال��دع��وة
للشركات املختصة إلى الحصول
على ال�ك��راس��ة ال�ت��ي تتضمن كافة
ال �ش��روط وامل��واص �ف��ات ف��ي امل��وع��د
املحدد.

