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خميس املطيري متسلما اجلائزة من لويد كارزويل في ديسكفري مول

جانب من الطلبة املتميزين في املرحلة الثانوية

م.علي املسيليم

لتعزيز األواصر القوية بين الناقلة وعمالئها

»الوطنية« تهدي أول عمالئها في فرع ديسكفري مول 
تذكرة طيران مجانية على الدرجة األولى

احتفاال بافتتاح فرعها اجلديد 
في مدين���ة الكويت والواقع في 
ديسكفري مول، فاجأت اخلطوط 
الوطنية، أول ضيوفها الزائرين 
للفرع بتذكرة مجانية على الدرجة 
إذ فاز األسبوع املاضي  األولى، 
خميس املطيري بهدية اخلطوط 
الوطنية ألول عميل يش���تري 

تذكرة من الفرع اجلديد.
وبهذه املناسبة، قال املطيري 
املفاجأة  »أنا س���عيد جدا بهذه 
السارة، فاخلطوط الوطنية ومنذ 
انطالقتها أصبحت خياري األول 
بالسفر نظرا ملستوى اخلدمات 
الذي تقدمه والذي لم نر له مثيال 
في الكويت، باإلضافة إلى متتعها 
مبطار الش���يخ س���عد اخلاص 
به���ا والذي يخفف م���ن زحمة 
املسافرين على املطار من خالل 
س���رعة إجراءاته وحداثته، مما 
جعل اخلطوط الوطنية اخليار 
املنطقي للسفر«، مبينا أن فرع 
اخلطوط الوطنية في ديسكفري 
مول قريب جدا من مركز عمله 
في مدينة الكويت مما سهل عليه 

ديس���كفري مول يجسد طموح 
اخلط���وط الوطني���ة بالتركيز 
املتميزة س���واء  على اخلدمات 
الدرجة  أو  الدرجة األول���ى  في 
إلى  املتميزة، مشيرا  السياحية 
أن افتتاح الف���رع بإهداء تذكرة 
ألول ضيوفنا يجس���د األواصر 
القوية بني اخلط���وط الوطنية 
الدائم  وضيوفه���ا وطموحه���ا 
لتخطي توقعاته���م منذ حلظة 

حجز تذكرة السفر.
ويأتي فرع ديس���كفري مول 
الواقع في مدينة الكويت كثالث 
الوطنية، مع  فروع اخلط���وط 
وجود فرع املكتب الرئيسي في 
الدولي ومكتب  الكوي���ت  مطار 
احلجوزات في مبنى الشيخ سعد 
للطيران العام والذي تسير منه 
اخلطوط الوطنية كافة رحالتها. 
ومنذ افتتاحه في األسبوع املاضي، 
فإن فرع اخلطوط الوطنية في 
ديسكفري مول يقدم كل خدمات 
احلجوزات للضيوف من الساعة 
العاشرة صباحا وحتى العاشرة 

مساء.

القدوم وش���راء التذكرة في أي 
وقت دون عناء. 

وقد تسلم املطيري اجلائزة من 

مدير املبيعات العاملية والتوزيع 
الوطني���ة لويد  في اخلط���وط 
كارزويل بحضور مجموعة من 

موظفي الشركة الذي أعرب عن 
الفرع اجلديد  سعادته بافتتاح 
للخطوط الوطنية، مبينا أن فرع 

قام البنك األهلي بالتواصل مع الطلبة املتميزين 
في املرحلة الثانوية وذلك حرصا من البنك والتزاما 
باملس����ؤولية الوطنية جتاه املجتمع حيث عرض 
عليه����م فرص للتدريب في القط����اع املصرفي ملدة 
شهر لتفوقهم باملرحلة الدراسية ومتيزهم، وأيضا 
تقديرا جلهودهم خالل الفصل الدراس����ي باالضافة 
الكتساب املهارات األساسية التي تضمن لهم مستقبال 

وظيفيا باهرا.
وقامت إدارة املوارد البشرية بعمل برنامج تدريبي 
للتعرف على إدارات البنك، وتقدمي الهدايا التذكارية 
للطلبة باالضافة إلى هدية نقدية بقيمة 150 دينارا. 
وذلك جاء حرصا من البنك على دعم هذه الشريحة 
وإميانا بالدور املهم الذي س����تلعبه هذه الفئة في 

بناء املستقبل.

حرصًا منه والتزامًا بالمسؤولية الوطنية تجاه المجتمع

البنك األهلي يعرض فرصًا لتدريب
الطلبة المتميزين في القطاع المصرفي

»الموانئ« توقّع عقد إعادة تأهيل النقع البحرية
أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية عن توقيع 
عقد الدراسة االستشارية اخلاصة بإعادة تأهيل 
النقع البحرية احلالية وإنشاء نقع جديدة على 
سواحل الكويت وذلك مع أحد املكاتب االستشارية 

العاملية املتخصصة.
 وقال مدير ادارة التخطيط واملش����اريع في 
املؤسس����ة م.علي املسيليم ان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة ورئيس 
مجل����س إدارة املؤسس����ة د.محم����د البصيري 
ق����ام بتاري���خ 29 يولي�������و املاض�ي بتوقي���ع 

العق��د.
وأش����ار املس����يليم الى أن توقيع العقد جاء 
تنفي����ذا لقرار مجلس الوزراء رقم 230 الصادر 
ف����ي اجتماعه رق����م 2004/8 املنعقد في فبراير 

2004 القاضي باعتبار مؤسسة املوانئ الكويتية 
اجلهة الرسمية املس����ؤولة عن النقع البحرية 
و»اليداف« واع����ادة بناء النقعة احلالية مقابل 

مجلس األمة وصيانتها.
وأضاف القرار أن النقع داخل جون الكويت 
وخور الصبية تراثية ال يجوز استخدامها من قبل 
الصيادين مع تطوير وحتديث نقعة الفنطاس 
ونقعة الصيادين الواقعة بني منطقه الساملية 

ومنطقة البدع.
وذكر املس����يليم أن العق����د الذي مت توقيعه 
يشمل كذلك إنش����اء نقع جديدة على الساحل 
الكويت����ي تقدم اخلدم����ات املطلوبة للمواطنني 
وللقطع البحرية اخلدمية للدولة وسفن الصيد 

وسفن الركاب.

282 مليون دينار قيمة أصول الشركة في نهاية 2008

»منا القابضة« تستعد لتنفيذ إستراتيجية توسعية
للمحافظة على النمو في األداء المالي والتشغيلي

ضمن إستراتيجيتها التي تركز على خطط مدروسة

»طفل المستقبل« تبدأ تشغيل فرعها الجديد في الري

الحدث السياحي الصيفي يعزز مبيعات قطاعي السياحة والتجزئة

»دبي المفاجآت« تسجل نتائج مذهلة بالنصف األول من 2009
حققت حملة »دبي املفاجآت« ضمن مفاجآت صيف دبي 2009 نتائج 
مذهلة خالل النصف األول من هذا احلدث السياحي الصيفي الذي يعد 
األكبر واألبرز في املنطقة، مس����جلة منوا ملحوظا في مبيعات املراكز 
التجارية املشاركة في مختلف املناطق بدبي، باإلضافة إلى النمو الكبير 
في عدد الزوار الذي تشهده الوجهات الرئيسية في املدينة خالل دورة 
مفاجآت صيف دبي لهذا العام. وقد أظهرت حملة »دبي املفاجآت« التي 
ينظمها مكتب مهرجان دبي للتس����وق منوا الفت����ا في مبيعات احملال 
التجارية والوجهات الس����ياحية بدبي، متحدية الظروف االقتصادية 
الصعبة التي أثرت بش����كل كبير على مبيعات قطاع التجزئة وأعداد 

السياح في األشهر التي سبقت انطالق احلدث.
حيث س����جلت التقارير الصادرة عن مكتب مهرجان دبي للتسوق 

منوا مبقدار 10% في مبيعات املراكز التجارية املشاركة، البالغ عددها 23 
مركزا جتاريا، والتي شاركت في حملة »مفاجآت املاليني« الترويجية 
خالل أنش����طة مفاجآت صيف دبي. وبش����كل عام، ارتفع عدد احملالت 
التجارية املشاركة في »مفاجآت صيف دبي« ليحقق رقما قياسيا، حيث 
وصل إلى أكثر من 4000 متجر. وقد أتت النتائج اإليجابية لتعزز أهمية 
مفاجآت صيف دبي ومكانتها كأكبر نش����اط صيفي للتسوق والترفيه 

وأكثرها جناحا في املنطقة.
فوفقا للتقرير ذاته، وصلت املبيعات في مراكز التس����وق املشاركة 
إلى 145 مليون درهم خالل األس����بوع الثاني من مفاجآت صيف دبي، 
أي ما يعادل منوا في العوائد مبقدار 8.2% خالل األس����بوع األول، مما 

يؤكد اإلقبال الكبير الذي حظيت به هذه احلملة.

أعلنت شركة منا القابضة أنها تستعد لتنفيذ 
إستراتيجية توس���عية تهدف إلى احملافظة على 
معدالت النمو في األداء املالي والتش���غيلي الذي 
حتقق في العامني الس���ابقني. وذكرت رئيس���ة 
مجلس إدارة الشركة سميحة احلميضي في بيان 
صحافي أن »منا القابضة« تتطلع بثقة لتنفيذ تلك 
اإلستراتيجية ملا فيها صالح املساهمني خصوصا 
أنها متكنت من حتقيق أرباح في عام 2008 في ظل 
األزمة املالية العاملية. وأفادت بان اإلستراتيجية 
ستعتمد على ثالثة محاور أساسية وهي: إعادة 
الهيكلة املالية ألصول الشركة، والهيكلة اإلدارية، 

والتركيز على التوسع اجلغرافي والنوعي. 
وأكدت أن مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
سيقومان ببذل كل اجلهود للمحافظة على الوضع 

املستقر للشركة واستمرار النمو في أنشطتها ومجاالتها وبالتالي 
في ربحيتها.

وأش���ارت إلى أن الشركة متلك أصوال ضخمة ومدرة ومتنامية 
وحصصا تتراوح بني 30% و99% في شركات محلية وفي مصر ولدى 
هذه الشركات العديد من األصول العقارية والصناعية والترفيهية 

وغيرها. 
وأكدت أن الش���ركة جنحت ف���ي اقتناص العدي���د من الفرص 

االستحواذية ودخلت في استثمارات مجدية وفق 
دراسات متأنية ترتبت عليها قفزة في قيمة أصولها 
لتبلغ ما يزيد على 282 مليون دينار أي ما يعادل 
أكثر من مليار دوالر في نهاية العام 2008 . وأضافت 
أن الش���ركة تس���عى لتحقيق املزيد من التنويع 
اجلغرافي الستثمارات الشركة لتقليل املخاطر وذلك 
من خالل دخول أسواق جديدة غير السوقني الكويتي 
واملصري إضافة إلى التنويع اجلغرافي والقطاعي 
ألصول الشركة والستثماراتها في مصر.  وأوضحت 
أن الشركة حترص على اتباع أعلى معايير خفض 
املخاطر وتنويع االستثمارات جغرافيا وقطاعيا 
وتتفاوض أيضا الس���تقطاب شركاء جدد سواء 
أفراد أو مؤسسات للشركات التابعة للمجموعة 
وذلك لتوفير التحالفات الضرورية لتوس���عات 

الشركة وشركاتها التابعة والزميلة في املستقبل.
وأش���ارت إلى أن »منا القابضة« جنحت منذ بدايتها في تنويع 
أنش���طتها من خالل شركاتها التابعة لتش���مل اخلدمات العقارية 
واخلدمات الصناعية واملش���اريع الترفيهية والسياحية باإلضافة 
إلى امتالك أسهم في ش���ركات متخصصة في األعمال اللوجستية 
واإلنشاءات العقارية والثروة السمكية واحليوانية وذلك بالتماشي 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

بدأت شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية 
في التش���غيل املبدئي لفرعها اجلديد في منطقة 
الري. وبهذه املناسبة قال نائب العضو املنتدب 
م.فيصل املطوع »إن فرع الري هو اإلضافة اجلديدة 
لشبكة تشغيل طفل املستقبل التي تنتشر فروعها 

في كل محافظات الكويت«.
 وأفاد املطوع بأن هذا النوع من التشغيل في 
مراحله األولى يتيح للش���ركة فرصة التأكد من 
كفاءة التش���غيل بالشكل األمثل وهو ما حترص 
عليه الشركة، وقال »في هذه املرحلة جتند الشركة 
مواردها البشرية املتخصصة في مجال التشغيل 
واملجال الفني والصيانة للتأكد من مطابقة املوقع 
بجميع ألعابه لش���روط األمن والسالمة وضمان 

الكفاءة التش���غيلية العالية«. ويقع الفرع اجلديد في منطقة الري 
على الدائري الرابع وتبلغ مساحته حوالي 750 مترا مربعا، ويضم 

مجموعة كبيرة من األلعاب الفردية واجلماعية.
وعن خطط الشركة للمرحلة القادمة، أفاد املطوع بأن استراتيجية 
الش���ركة تركز على خطط مدروس���ة لتوفير املراكز العائلية لكل 
الشرائح التي تشكل املزيج االجتماعي في الكويت، مما يعني البحث 

الدائم عن مواقع جديدة تتميز بسعة املساحات 
املخصصة للترفيه وبارتفاعات مناسبة الستيعاب 

ألعاب اإلثارة التي يتطلب أغلبها أسقفا عالية.
كما أن مداخل ومخارج املنطقة من األمور الهامة 
عند إجراء الدراسات اخلاصة باملواقع اجلديدة الى 
جانب توافر اخلدمات األساسية كمواقف السيارات 

وغيرها.
وأكد املطوع أن الشركة تبحث في ذات الوقت 
موضوع ف���رص الترفيه في مواقع أخرى خارج 

مجمعات التسوق.
ولكنه فضل تأجيل احلديث في هذا األمر حلني 
االنتهاء من كل الدراس���ات املتعلق���ة به لتقرير 
الصيغة املثلى لطرحه جلمهور »طفل املستقبل« 

من منظور جديد.
كما أضاف املطوع أن الشركة تستهدف باستمرار فرص استثمار 
حديثة وستشهد املرحلة القادمة بإذن اهلل دخول نشاطات جديدة إلى 
جانب مراكز الترفيه العائلي وستبدأ هذه النشاطات من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وبالتحديد في دبي، وذلك من خالل نشاط األغذية 

وهو املجال املساند ملراكز الترفيه العائلي في العالم أجمع.

الحميض�ي: هيكل�ة إدارة مالي�ة ألص�ول الش�ركة والتوس�ع 
والنم�و المس�تقر  الوض�ع  عل�ى  للحف�اظ  والنوع�ي  الجغراف�ي 

م.فيصل املطوع

سميحة احلميضي 


