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عموميتها وافقت على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

افتتح المركز الترفيهي في مول 360

منون: انتعاشة قوية في أسواق األسهم جاءت متوافقة مع توقعاتنا أكثر من 100 شركة محلية ودولية متخصصة تستعرض منتجاتها

الزبن: تعديل النظام األساسي لـ  »وفرة العقارية« 
يهدف لتطوير أغراضها  لتتواكب مع تطورات األسواق 

العصيمي:  »التمدين« تزخر بعدد  من المشاريع الترفيهية 
 منى الدغيمي

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة التمدين 
الترفيهية أحم����د العصيمي »ان 
محفظة »التمدين« تزخر بعدد من 
املشاريع الترفيهية في الكويت كما 
في املنطقة، ونحن نعد عمالءنا بأن 
نكون دائما عند حسن ظنهم لنقدم 
لهم أفضل وس����ائل الترفيه التي 
تلبي رغباتهم لالس����تمتاع مبرح 

ال يضاهى«.
وأضاف العصيمي خالل افتتاح 
املركز الترفيهي في مركز التسويق 
م����ول 360 ان ش����ركة التمدي����ن 
الترفيهية أرادت من إطالقها للمركز 
الترفيهي ان متيز زواره بواسطة 
عدد من ألعاب التس����لية النوعية 
التكنولوجيا  املبنية وفق أحدث 

العاملية في صناعة الترفيه.
وأضاف قائال: »ارتأت ش����ركة 
التمدين الترفيهية أن متيز املجتمع 
الكويتي فتقدم له مركزا ترفيهيا 
يعد بصمة متمي����زة في صناعة 
الترفيه ف����ي الكويت واملنطقة ملا 
يقدمه من مزيج متناغم بني االبتكار 
والتكنولوجيا عبر ألعاب متطورة 
ومتنوعة مما يسمح لنا بأن نوفر 
لزوارنا مستوى عاليا من التسلية 

املمزوجة مبرح ال مثيل له«.
وبني حرص ش����ركة التمدين 
الترفيهية عل����ى أن يكون املركز 
الترفيه����ي مكان����ا اجتماعيا مما 

يساهم في تطوير نوعية احلياة 
في الكويت مبا يتيحه من تواصل 
اجتماعي مميز بني زواره املنتمني 
إلى ثقافات مختلفة يجمعهم هدف 
واحد أال وهو احلصول على جتربة 

ترفيهية حماسية قل نظيرها.
هذا وقد شرحت مديرة التسويق 
للشركة رشا احملتسب اجزاء املركز 
 Freeze« الترفيهي مشيرة إلى أن
Club« يقدم مفهوما جديدا في مجال 
الترفي����ه، حيث يلب����ي متطلبات 
الش����باب واملراهق����ني باحلصول 
على أقصى حد من التسلية التي 
قد تصل إلى حد اإلبهار لتكسبهم 

جتربة مميزة.
وأضافت انه قد سمي بذلك ألنه 
يوحي ل����زواره بأنهم قد انتقلوا 
إلى القطب الشمالي إيحاء لتجربة 
فريدة حيث يعطيه����م كما غنيا 

م����ن األلعاب املمتع����ة واجلديدة 
 World Club Championship« مثل
Football« التي تلبي فئة الشباب 
من عشاق لعبة كرة القدم إضافة 
 Derby Owners Club« الى لعب����ة
World Edition« لسباقات اخليل 
و»MaxFlight« وه����ذا قلي����ل من 
الكثير الذي ينتظركم من األلعاب 
احلماسية الرائعة التي ستخولكم 
لقضاء أوقات مسلية مليئة باملرح 
 The Bowl« واملتعة.وأشارت إلى ان
Room« متتد فوق مس����احة تبلغ 
نحو 2600 مت����ر مربع وحتتوي 
على 20 خطا مخصصا للبولينغ، 
منها 4 خاصة بكبار الشخصيات 
إلى جانب غرف خاصة تضم كافة 

احتياجاتهم ملزاولة اللعبة.
وأضافت ان����ه مت جتهيز هذه 
الصالة بكافة التسهيالت، مشيرة 

إلى انه مت تصمي����م املرفق وفق 
معايير تكنولوجي����ة هي األكثر 
تطورا في الكويت وذلك استجابة 
لرغبات عشاق اللعبة باحلصول 
على الرفاهية أثناء ممارسة لعبتهم 
العائلي  املرك����ز  املفضلة.وع����ن 
)Infunity( أفادت بأنه أكبر مرفق 
في املشروع والذي سوف يفتح 
أبوابه أمام الزوار في نهاية العام 
احلالي، مشيرة إلى انه يعد ثورة 
تكنولوجية في عالم الترفيه نظرا 
ملا سوف يقدمه من كم غني ومتنوع 
من األلعاب التي لم ُيشهد لها مثيل 
بعد، ليس عل����ى صعيد الكويت 
فحس����ب بل على صعيد املنطقة 
املرفق  أيضا.وأوضح����ت أن هذا 
يقدم باقة متنوع����ة من األلعاب 
النوعية السيما منها القطار السريع 
»Roller Coaster« وسباق السيارات 

»Drift Cars« ومصن����ع الصابون
 »Foam Factory« وجبل التسلق 

.»Climbing Wall«
املركز  ان  الى  وجتدر اإلشارة 
الترفيهي الذي أطلقته »التمدين« 
راق ومبتكر ويقدم الكثير من املتعة 
واحلماس وفق معايير عالية اجلودة 
في ألعاب نوعية ترتكز على آخر 
التكنولوجيا احلديثة في صناعة 
الترفيه. ويقع املركز الترفيهي في 
الطابق الثالث م����ن أحدث مراكز 
التسويق في الكويت )مول 360( 
والذي يتضم����ن 3 مرافق حيوية 
لكل منها نكهة خاصة كفيلة بأن 
تنقل رواد املركز الترفيهي إلى عالم 
مليء بأوقات ال متناهية من التسلية 
التي قل نظيرها، وهذه املرافق هي: 
املركز العائلي )Infunity( وص�الة 
الشب���اب )Freeze Club( وصالة 
.)The Bowl Room( البولين����غ
يذكر ان شركة التمدين الترفيهية 
تأسست في يناير 2007 كشركة 
تابعة ملجموعة التمدين، برأسمال 
بلغ ملي����ون دين����ار ليرتفع إلى 
8.5 ماليني دين����ار في عام 2008. 
وتتجلى رؤيتها اإلس����تراتيجية 
ببناء وتشغيل مراكز ترفيهية في 
مجمعات تسوق ريادية راقية وفق 
أعلى املس����تويات العاملية في كل 
من الكويت ودول اخلليج العربي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

افريقيا.

»المركز« يعلن عن تفوق أداء جميع منتجاته في مجال 
االستثمارات العالمية على مؤشراتها بنهاية يوليو

الهارون: إقبال جماهيري ملحوظ على معرض
 الغذاء الرمضاني 2009 بأرض المعارض الدولية

وسط اقبال جماهيري ملحوظ تتواصل انشطة 
معرض الغذاء الرمضاني 2009 الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي على ارض املعارض 
الدولية مبشرف مبش����اركة ما يزيد عن 100 شركة 

محلية ودولية متخصصة.
وبهذه املناسبة صرح مدير املعرض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي عماد الهارون بان االقبال على 
املعرض كان ملحوظا منذ الساعات االولى النطالقه 
يوم االثنني املاض����ي برعاية وحضور وكيل وزارة 
التجارة والصناعة باالنابة الوكيل املساعد لشؤون 

التجارة اخلارجية عبدالعزيز الهاجري.
ويتاب����ع اله����ارون تصريحاته، مش����يرا الى ان 
زوار مع����رض الغذاء الرمضان����ي كانوا على موعد 
مع تشكيلة هائلة من املعروضات واملنتجات التي 

يسعى الس����تخدامها املواطنون واملقيمون خالل شهر رمضان الكرمي 
الى جانب مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية التي ال يستغني عنها 
املستهلكون طوال العام. وقائمة املعروضات باملعرض طويلة وزاخرة 
بالعديد من املنتجات التي تضم جميع انواع املعلبات واملنتجات احملفوظة 
واحللويات واالرز واملعكرونة والدهن واملخلالت والبهارات والدجاج 
ومش����تقاته واالسماك الطازجة واملبردة واحملفوظة ومشتقات االلبان 
واالجب����ان والعصائر واللحوم والتمور بأنواعها وااليس كرمي وغيره 
من س����لع غذائية. هذا الى جانب مستلزمات ومواد التغليف وشركات 
التجهيزات الغذائية. ويق����ول رواد للمعرض انهم اعتادوا على زيارة 
معرض الغذاء الرمضاني حيث دأبت شركة معرض الكويت الدولي على 
اقامت����ه في هذا الوقت من كل عام حيث يتزامن موعد اقامته مع موعد 
حلول شهر رمضان املبارك وميتلئ املعرض بأجواء محببة يتسم بها 

عادة وجتعل منه املكان املفضل لتوفير احتياجات 
الشهر الكرمي دون غيره من املعارض املماثلة.

وفضال عن التنوع الهائل الذي يتسم به معرض 
الغذاء الرمضاني فان مكان اقامته يجعل منه مقصدا 
س����هال للعائالت والراغبني في الزيارة حيث املكان 
الواسع الرحب ومواقف السيارات الكافية الستيعاب 
كل الزوار دون مشقة، ومن هنا فان معرض الغذاء 
الرمضاني يحظى سنويا باكبر عدد من الزوار طوال 
فترة اقامته. وقد استقطب املعرض هذا العام عددا 
قياس����يا من الشركات التي جاءت من الكويت ومن 
كل من سورية وباكستان وايران واململكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية ودبي واليمن 
واململكة االردنية الهاشمية وفلسطني ومملكة البحرين 
باالضافة الى قائمة طويلة تضم العديد من املنتجات 
االوروبية. ومن الشركات الكويتية املشاركة في املعرض تبرز شركة 
نايف للدواجن وشركة امريكانا واجلوشن العاملية وشركة احمد حسن 
بولند وشركة اس����ماك الدانة املتحدة ومتور الهاجري وشركة كي دي 
دي وشركة االصناف التجارية وشركة بهارات مجدي وشركة بروتني 
وش����ركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية وشركة الزاحم وملهوترا 
وش����ركة اليسرى وش����ركة االولوية ومركز بيت احللويات واالسواق 
املتحدة واخلليج للتجارة والتبريد وش����ركة املاس����ة الفريدة وشركة 
املجموعة املتحدة لالنظمة الصناعية وش����ركة نقل وجتارة املواش����ي 

وشركة االغذية اخلفيفة.
ويستقبل املعرض زواره بالصالة رقم )6( على مدى فترتني صباحية 
من الساعة 9.30 الى الساعة 1 والفترة املسائية من الساعة 5 الى الساعة 

10 ويوم اجلمعة فترة واحدة من الساعة 5 الى الساعة 10.30.

أعلن املركز املالي الكويتي، أحد املؤسسات املالية 
املتخصصة في منطقة الش����رق األوسط في مجالي 
اخلدمات املالية والتمويلية وإدارة األصول، عن تفوق 
أداء جميع منتجاته في مجال االس����تثمارات العاملية 

على مؤشراتها حتى نهاية يوليو 2009.
فقد حقق »صندوق أطلس لألسواق الناشئة« عائدا 
بنسبة 14.60%، وهو يستثمر في محفظة من األسهم 
العاملية مع التركيز على خمس����ة قطاعات واعدة في 
األسواق الناشئة وهي بالتحديد قطاعات البنية التحتية 
والسلع واالستهالكي واالتصاالت والزراعة. كما حقق 
صندوق »فئة أطلس املتنوعة«، وهو صندوق يستثمر 
في فئات متنوعة من األصول وأسواق موزعة جغرافيا، 
عوائد بلغت 11.10%. وجاء أداء »برنامج أطلس إي تي 
أف« االستثماري، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات 

األس����واق املتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، 
جيدا للغاية حيث حق����ق عوائد بلغت 21.33% منذ بداية العام، متفوقا 

على مؤشر ام اس سي آي بفارق يتجاوز %7.
وفي هذا السياق صرح نائب الرئيس التنفيذي � قسم االستثمارات 
العاملية واالستشارات االستثمارية في املركز جوبال منون قائال »شهدنا 
حركة انتعاش قوي في أسواق األسهم وذلك بعد أن بلغت أدنى مستوى 
لها في 6 مارس، وقد جاء ذلك متوافقا مع توقعاتنا، فقد أطلعنا مستثمرينا 
منذ بداية العام على الفرص االس����تثمارية اجلذابة وحركة األس����واق 
العاملية«.فف����ي الربع الثاني من عام 2009، كان من املتوقع أن يس����جل 
مؤشر ستاندردز اند بورز 500 انخفاضا في عوائده بنسبة 34% مقارنة 
بالفترة نفس����ها من العام املاضي، إال أن االنخفاض لم يتجاوز 14% منذ 
بداية العام. مما يدعم االجتاه التصاعدي لسوق األسهم األميركي.وأضاف 

أن تعافي األسواق مت بسرعة وحجم أذهال اجلميع. 
مما يجعل من احتمالية ح����دوث حركة تصحيحية 
أمرا واردا، إال أن ذلك يشكل فرصة جيدة لضخ املزيد 
من االستثمارات في األسواق الناشئة وقطاع السلع، 
وذلك لكونهما يتمتعان بوتيرة منو واعدة«.وقد أغلق 
املؤشر الرئيسي ستاندردز اند بورز 500 تداوالته في 
31 يوليو بارتفاع بلغ 9.3% منذ بداية العام، وبارتفاع 
بلغ 46% من أدنى نقطة س����جلها في 6 مارس 2009. 
وارتفع ناسداك منذ بداية العام بنسبة 25.4%. وقد 
كان أداء األس����واق الناشئة منذ مارس 2009 مفاجأة 
للجميع، فقد سجلت األسواق الناشئة اجماال ارتفاعا 
بلغ 56.5%، حيث ارتفعت أسواق الصني بنسبة %85، 
والهند بنس����بة 60%، والبرازيل بنسبة 45%. وعلى 
الرغم من أن أوروبا التزال متوعكة إال أن أس����واقها 

حققت عوائد بلغت %12.68.
وأضاف منون: نتوقع أن تنهي أسواق األسهم هذا العام على اجلانب 
االيجابي، حيث تتضافر عوامل ضعف الدوالر ومش����اعر املستهلك في 
األسواق الناش����ئة لتهيئ الطريق حلالة اس����تقرار راسخة ومستدامة 
في األس����واق. وتتضافر مجموعة من العوامل التقنية لتعزيز األسواق 
األميركية وتتجسد تلك العوامل في حركة مؤشر التذبذب على مستويات 
عام 2007، وبلوغ مؤشر ستاندردز اند بورز 500 مستويات تشكل دافعا 

للشراء، وجتاوز عوائد سندات اخلزانة ملدة 10 سنوات %3.70.
وبني أنه على الرغم من شيوع سمة عدم االرتباط بني األسواق إال أن 
معظم األسواق العاملية الرئيسية تستمد توجهها من السوق األميركي 
في احلركة اليومية. مضيفا: ومن اجلدير بالذكر أن األس����واق ال تتبع 

االقتصاد بل العكس هو الصحيح.

 فواز كرامي
أق���رت اجلمعية العمومي���ة غير العادية 
لشركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية إضافة أنشطة جديدة 
على أغراض الش���ركة لتتواكب مع تطورات 
األس���واق جاء مجملها في قطاع الس���ياحة 
والترفيه والصيانة واملعارض. وذلك من خالل 
تعديل املادة 5 من عقد التأس���يس والنظام 

األساسي للشركة.
وفي العمومية التي عقدت في مقر الشركة 
امس بحضور ممثل عن ديوان احملاسبة قال 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة وفرة العقارية 
حمد الزبن ان الشركة تترقب إطالق احلكومة 
ملش���اريع البنية األساسية التي أعلنت عنها 
ومت طرحها للقطاع اخلاص وذلك لالستثمار 
فيها ضمن عقود ال� B.O.T سواء مبفردها أو 

مع شركاء استراتيجيني.
وأضاف الزب���ن أن اإلضافات التي أقرتها 
الشركة على املادة 5 من عقد التأسيس والنظام 
األساسي للشركة تأتي بهدف تطوير أغراض 
الشركة لتتواكب مع تطورات األسواق وتعدد 
األنش���طة التي أصبحت متارسها الشركات 

العقارية.
من جانبه أشار مدير عام الشركة عبداحملسن 
اخلرافي إلى أن الشركة باشرت تنفيذ مشروع 
جتاري وإداري في منطقة الساملية على شارع 
اخلليج مبساحة 6 آالف متر مربع تصل تكلفته 
التقديرية الى 13 مليون دينار متوقعا االنتهاء 

من تنفيذه خالل عامني.
واضاف أن الش���ركة تنفذ حاليا مشروعا 
سكنيا في منطقة اجلابرية يقع على الدائري 
الرابع مبساحة 4 آالف متر مربع تصل تكلفته 

اإلجمالية الى 10 ماليني دينار. 

وأكد أن الشركة ليس لديها نية في الوقت 
احلالي للتخارج من أي من استثماراتها، مضيفا 
ان الشركة تقوم باختيار استثماراتها العقارية 

بعناية.
واضاف ان الشركة تأثرت بتداعيات األزمة 
العاملية بشكل طفيف، مشيرا الى أن املشروعات 
التي تستثمر فيها الشركة هي مشروعات طويلة 
املدى وتدخل فيها عندما ترى انها فرص جيدة 

على املدى الطويل.
وقال إن الش���ركة ال تنوي القيام بزيادة 
رأس���مالها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن 
حقوق املساهمني في الشركة تعادل رأسمالها 

البالغ 5 ماليني دينار.
وأكد أن الشركة ليس عليها أي التزامات 
مالية في الوقت احلالي، مشيرا إلى أن الشركة 
حققت في النصف األول صافي ربح إلى رأس 
املال يصل إلى 5.8% ما يعادل 11% معدل عائد 

على رأس املال سنويا.
وقد وافقت عمومية شركة وفرة العقارية 
على تعديل املادة 5 من عقد التأسيس والنظام 

األساسي للشركة بإضافة املواد التالية:
متلك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات 

العقارية.
متلك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية 

وإيجارها.
القيام بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني 

والعقارات.
ادارة وتشغيل واستثمار واستئجار الفنادق 

والنوادي واالوتيالت وبيوت الضيافة.
تنظيم املعارض العقارية.

إقامة املزادات العقارية.
استغالل الفوائض املالية املتوافرة لدى 
الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية 

تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

جوبال منون

يتضمن موائد إفطار الصائمين ومساهمات اجتماعية وتطوعية وخيرية

»الوطني« يطلق برنامجًا اجتماعيًا خالل رمضان
الوطني  الكوي����ت  أعد بن����ك 
برنامجا اجتماعيا حافال باألنشطة 
الرعاية  واملس����اهمات وأعم����ال 
االجتماعية واألنش����طة اخليرية 
والتطوعية طوال شهر رمضان 
املبارك وم����ن أهمها موائد إفطار 
الصائمني طوال شهر رمضان، وذلك 
جتسيدا الس����تمرار التزام البنك 
مبس����ؤوليته ورسالته الراسخة 
في خدمة املجتمع ومؤسس����اته 
االجتماعية واإلنس����انية، ويأتي 
ذلك في إطار الت����زام »الوطني« 
املتواصل جتاه املجتمع ومبناسبة 

حلول شهر رمضان املبارك. 
وقال الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني � الكويت، عصام 
الصقر إن البنك سيواصل طوال 
الشهر الفضيل نهجه املعتاد في 
تأكي����د مواطنيته ومس����ؤوليته 
االجتماعي����ة من خ����الل تكثيف 
برامجه االجتماعية التي تتضمن 
مختلف مظاهر التكافل االجتماعي 
واملش����اركة في دعم كافة الفئات 
واملؤسس����ات مالي����ا ومعنويا، 
التواص����ل ومد يد  إل����ى  إضافة 
العون للمرضى وكبار السن وذوي 
االحتياج����ات اخلاصة من خالل 

الزيارات امليدانية.
وأوض����ح الصقر أن أحد أبرز 
املب����ادرات االجتماعي����ة في هذا 
البرنامج تتمثل في »موائد اخلير« 
إلفطار الصائمني التي دأب البنك 
على تنظيمها واس����تضافتها في 
إطار حملة »افعل اخلير في شهر 

اخلير« السنوية التي بدأها قبل 
ستة عشر عاما، حيث يقدم البنك 
وجبات اإلفطار للصائمني على مدار 
شهر رمضان في خيمتني كبيرتني 
إحداهما ستقام مقابل املسجد الكبير 
واألخرى بجانب فرع »الوطني« 
أمام سينما الساملية، باإلضافة إلى 
توزيع كسرة اإلفطار في العديد من 
مساجد الكويت، وقيام قوافل من 
السيارات بتوزيع وجبات اإلفطار 
في معظم املناطق احليوية التي 
تتواجد فيها جتمعات كبيرة من 
العمال ومحدودي الدخل الصائمني. 
وذكر الصقر أن عشرات املتطوعني 
من موظفي البنك سيقومون على 
إدارة وتنظي����م موائد الصائمني، 
مؤك����دا أن فريق املتطوعني أنهى 
كافة االستعدادات وجهز املرافق 
واخلدم����ات الضروري����ة للخيام 
الرمضانية الستقبال الصائمني 
اعتبارا من أول أيام الشهر الفضيل. 

وع����ن بقي����ة مظاه����ر التواصل 
ف����ي إطار  االجتماع����ي األخرى 
البرنامج الرمضاني، قال الصقر 
إن أسرة العالقات العامة في البنك 
ستقوم خالل شهر رمضان وعيد 
الفطر املبارك بتنظيم زيارات إلى 
نزالء مستشفى »الوطني« لألطفال 
ودور املس����نني واأليت����ام وذوي 
االحتياجات اخلاصة واحلضانة 
العائلية لتوزيع القرقيعان والهدايا 
على األطفال وتهنئتهم باملناسبتني، 
كما س����يقوم »الوطني« بتوزيع 
القرقيعان من خالل شبكة الفروع 
األكبر والتي تغطي كافة مناطق 
الكويت. وتابع الصقر أنه ضمن 
البرنامج االجتماعي احلافل  هذا 
خالل شهر رمضان، سينظم البنك 
حفل »العيادي« في مستش����فى 
الوطني لألطفال،  الكوي����ت  بنك 
قبل عيد الفطر الس����عيد لتقدمي 
التهنئة والعي����ادي لألطفال في 
هذه املناسبة وإدخال البهجة إلى 

نفوسهم والتواصل معهم.
واختت����م الصقر ب����أن التزام 
البنك بخدم����ة املجتمع نابع من 
شعوره باملسؤولية جتاه الوطن 
وترجمة حقيقية لسياسة البنك 
في خدم����ة وتنمية املجتمع، وأن 
النجاحات والري����ادة املصرفية 
واالقتصادية لبنك الكويت الوطني 
تؤكد أهمية تواصل برامج البنك 
االجتماعية وريادته أيضا في هذا 
اجلانب كجزء ال يتجزأ من تقاليده 

ورسالته العريقة.

عصام الصقر

عماد الهارون

عبد احملسن اخلرافي متحدثا الى حمد الزبن وممثل ديوان احملاسبة

»الشامل« تدعم عملياتها 
بخبرات وتقنيات متطورة

أعلنت شركة »الشامل الدولية 
القابضة« عن انضمام أربعة خبراء 
إلى فريق اإلدارة العليا، وترقية عدد 
من موظفيه��ا املخضرمني، وذلك 
في خطوة ستتيح لها املضي في 
تنفيذ استراتيجيات وخطط النمو 
املستقبلي، وتعزيز مكانتها كأسرع 
شركة إدارة خدمات سفر منوا في 

منطقة الشرق األوسط.
ومنذ إطالقه��ا في عام 1996، 
دأب��ت ش��ركة »الش��امل الدولية 
القابضة« على االستثمار بقوة في 
املستقبل، حيث ارتفع عدد أفراد 
فريق عملها من 6 إلى حوالي 400 
موظف في الوقت احلالي، لتصبح 
»الشامل للسفر والسياحة« اليوم 
أجنح شركة إدارة خدمات السياحة 

والسفر في الكويت.
وبهذه املناس��بة قالت الرئيس 
التنفيذي لشركة »الشامل الدولية 
القابضة« ديرين كاميرون: »على 
الظ��روف االقتصادية  الرغم من 
العاملية الصعبة وانعكاساتها على 
قطاع السياحة والس��فر، إال أننا 
منضي قدما في تنفيذ خطط توسيع 
أعمالنا واستراتيجياتنا الستقطاب 
أبرز اخلبرات العاملية واالستفادة 
من أفضل املمارسات، في الوقت 
الذي نواصل فيه مسيرة االستثمار 
الذين يشكلون أهم  في موظفينا 

أصول الشركة«.
وسينضم بينجو فان الرهوفن 
إلى أسرة الشركة في منصب نائب 
رئيس »الشامل للسفر والسياحة«، 
حيث ان��ه يتمتع بخبرة متتد إلى 
أكث��ر من 24 عاما ف��ي العمل مع 
كبريات ش��ركات السفر العاملية، 
مثل »كارلسون واجونليت ترافيل«، 

و»بي سي دي«، و»أميكس«.

رشا احملتسب في جانب من االفتتاحأحمد العصيمي


