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العقود  الشركة لسلس���لة من 
التي تؤكد ثقة عمالء الش���ركة 
والذي يأتي من خ���الل التزام 
حيات كوم بتحقي���ق أهدافها 
على املدى املتوس���ط بتحولها 
من مجرد مزود حللول البنية 
التحتية السالبة إلى منفذ ومطور 
للعديد من خدمات الشبكات في 
املنطقة األمر الذي سيضيف قيمة 
إلى جموع  مضافة ومستدامة 

املساهمني.
الش���ركة تركز  وأضاف أن 
بشكل أكبر على حتقيق تنمية 
مستدامة مما يحسن من أرباح 
الشركة ويعزز من قيمتها اعتمادا على االستثمار 
السليم واملتنوع وانطالقا من ذلك تؤمن الشركة بأن 
عمالءها هم سر جناحها لذا تعمل على االحتفاظ 
بش���بكة عالقتها وتوسيعها وإضافة عمالء جدد 
من خالل توقيعها لعقود جديدة األمر الذي يعتبر 

جزءا ال يتجزأ من إستراتيجيتها.

وفي هذا الس���ياق قال أحمد عودة انه سيتم 
البدء في تنفيذ البرامج بالتعاون مع األكادميية 
خالل شهر يناير املقبل وعلى مدار السنة، بحيث 
متنح شهادات البرامج التدريبية من األكادميية 
مباشرة مع توفير خيار التدريب باللغة العربية، 
ومن جهته عبر كيفن عن س���عادته بتوقيع هذه 
االتفاقية مع ترجمان، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة 
في إطار تطوير املسار املهني للتدريب في مجال 

العالقات العامة في املنطقة العربية. 
اجلدير بالذكر أن شركة ترجمان لالستشارات 
اإلعالمية شركة إماراتية مختصة في االستشارات 
والتدريب االحترافي في مجال االتصال املؤسسي 
والعالقات العامة وفقا ألحدث املمارسات املهنية 
في العالم، باإلضافة إلى تصميم حمالت العالقات 
العامة واحلمالت اإلعالمية واستراتيجيات االتصال، 
وتعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وبعض الدول األوروبية.

وّقعت شركة ترجمان لالستشارات 
اإلعالمية في جامعة ستريلنغ في 
اس���كوتلندا اتفاقية مع األكادميية 
البريطانية للعالقات العامة لتمثيلها 
في جميع الدول العربية في البرامج 
التدريبية في حقل االتصال املؤسسي 
والعالق���ات العامة، ومّثل ش���ركة 
ترجمان في االتفاقية مديرها العام 
وخبير االتصال املؤسسي والعالقات 
العامة أحمد عودة، ومثل األكادميية 
البريطانية للعالقات العامة مديرها 

العام كيفن راك.
ويأتي توقيع هذه االتفاقية ضمن 
استراتيجية ترجمان لالستشارات 
اإلعالمية الرامي���ة إلى نقل أحدث 
املهنية على مستوى  املمارس���ات 
العالم في مجال االتصال املؤسسي 

والعالقات العامة إلى املنطقة العربية. وسعيا منها 
إلى توس���يع رقعة نشاطها في السنوات القادمة 

لتغطي جميع الدول العربية.
وتعتزم ترجمان إطالق مجموعة من املشاريع 
املهنية الرائدة في االتصال املؤسسي والعالقات 
العامة على مس���توى املنطقة العربية استكماال 
للدور الذي بدأته في تطوير هذه الصناعة لتشكل 
بذلك عالم���ة فارقة في حقل االتصال في املنطقة 

العربية.
وتعتبر األكادميية البريطانية للعالقات العامة 
املزود الرئيسي ملؤهالت املعهد امللكي للعالقات العامة 
في لندن، وحتت إش����راف مؤسس����ها كول كني منذ 
تأسيس����ها س����نة 1998. وتتميز مبعاييرها املهنية 
العالية، كما يستفيد من مؤهالتها األكادميية سنويا 
ما يزيد على ثالثمائة ممارس للعالقات العامة من 
مختلف مناطق بريطانيا، وقد مت ترشيحها عام 2008 

لنيل جائزة »عالم التعليم«.

حي���ات  ش���ركة  أعلن���ت 
لالتص���االت »حيات كوم« عن 
توقيع عقد نهائي مع ش���ركة 
السليمانية لشبكات التلفزيون 
واالنترنت »أوف شور« بتاريخ 

20 ديسمبر 2009.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في 
الشركة طارق الكندري ان توقيع 
العقد مع شركة أوف شور يعطي 
لش���ركة حيات كوم حق إدارة 
شبكة االنترنت العائد لشركة 
السليمانية لشبكات التلفزيون 
واالنترنت أوف ش���ور بإقليم 
كردستان في العراق وتوسيع 

شبكة خدمات االنترنت وبناء مواقع جديدة لقاء 
أتعاب إدارة حددت بنسبة 7.5 باإلضافة إلى %50 
من األرباح الصافية على أن تعود ملكية الشبكة 
لشركة السليمانية عند انتهاء مدة العقد البالغة 

10 سنوات.
وأوضح أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن توقيع 

»أجيليتي«: »داينكورب« أوقفت وحدتها األميركية
كمقاول من الباطن اعتباراً من 17 ديسمبر

»مجموعة المال« تشارك في وظائف 2009

إطالق الدورة الـ 6 لألسبوع الكويتي في مصر 27 أبريل

»التجاري« شارك في مهرجان يوم الشرطة العربية

وقالت »أجيليتي« في وقت الحق إنها موقوفة مؤقتا 
وليست ممنوعة من احلصول على عقود جديدة من 
احلكومة األميركية في انتظار ما سيس���فر عنه اتهام 

هيئة احمللفني.
وفي حالة إدانتها س���تواجه الشركة عقوبة املنع، 
وغرامة تصل إلى مثلي املكاسب التي حققتها أو مثلي 

اخلسائر التي تكبدتها الواليات املتحدة.
وفي يوليو فازت أجيليت���ي للخدمات احلكومية 
والدفاع بدور في صفقة للجيش األميركي مع مجموعة 
بقيادة داينكورب انترناشونال تصل قيمتها إلى 5.874 
مليارات دوالر لتقدمي دعم »لوجستي« في أفغانستان. 
ولم تكشف »أجيليتي« في ذلك احلني تفاصيل بشأن 

حصتها في الصفقة.
وتقول داينكورب إن قيمة العقد 643.5 مليون دوالر 
لفترة أساسية مدتها عام واحد. لكن »أجيليتي« قالت في 
ذلك احلني إن الصفقة تشمل أيضا أربعة خيارات متديد 

لعام واحد بقيمة إجمالية 5.874 مليارات دوالر.

تضم نسبة جيدة من العمالة 
الوطنية وتسعى لزيادتها خاصة 
بعدما شاركت هذه العمالة في 
زيادة القدرة االنتاجية في كل 
العمل املختلفة حتت  ميادين 
راية القطاع اخلاص، مش����يرا 
الى ان الشباب الكويتي أصبح 
لديه املقومات التي متكنه من 
القيام ب����دور كبير في تنمية 

االقتصاد الكويتي.
وذك����ر املط����ر ان معارض 
الف����رص الوظي�في����ة جنحت 
ال�س����نوات اخلمس  خ�����الل 
املاضي����ة في كس����ر احلاجز 
الشباب حديثي  ال�نفسي بني 
التخرج والش����ركات اخلاصة 
وذلك من خ�الل إس�����هام هذه 
امل�ع����ارض ف����ي ب�ن����اء الثقة 
املتبادلة بني الطرفني، متمنيا 
ان يحق����ق امل�عرض االه�داف 
أن�ه  ال�م�رجوة م�ن�ه خ�اص�ة 
الع����ام في ظروف  ي�أتي هذا 
اس����تثنائية ناجتة عن االزمة 

املالية العاملية.

)ملموسة(، الفتا الى ان القطاع 
الهندس����ي والتجاري التابعة 
املثال  للمجموعة على سبيل 
فيها ورش عمل ومراكز خدمات 
تضم الكثير من االعمال الفنية 
وهو م����ا يتيح ف����رص عمل 
للش����باب الراغبني في العمل 
الفني واليدوي، مضيفا انه من 
الفرص املتاحة أيضا وظائف 
في قطاع التأمني وهي كثيرة 

ومتنوعة. 
وأكد ضرورة اهتمام الدولة 
مبخرجات التعليم بحيث تكون 
متوافقة مع متطلبات س����وق 
القطاع  ان  ال����ى  العمل، الفتا 
ال����ى كفاءات  اخلاص يحتاج 
متميزة ف����ي مجاالت متنوعة 
التسويقية  او  الفنية  س����واء 

واحملاسبية.
نسبة جيدة

من جانبه قال مساعد مدير 
ش����ؤون املوظفني باملجموعة 
فيصل املطر ان مجموعة املال 

يخص أسلوب العمل في القطاع 
وساعات وقانون الدوام بحيث 
يتعرف الراغب في فرصة عمل 
حتت مظلة ه����ذا القطاع على 
التزاماته وواجباته وحقوقه.

ولف����ت ال����ى ان الف����رص 
الوظيفية املتنوعة واملتوافرة 
في القطاع اخلاص موزعة بني 
فرص خدمية )غير ملموسة( 
وأخرى في مشروعات تشغيلية 

ستارز انتركونتيننتال القاهرة 
وسيشمل قطاعات عديدة مثل 
مجال االس���تثمار والصناعة 
والثقافة واإلعالم والس���ياحة 
والطيران والشؤون االجتماعية 

وحول الفرص التي تقدمها 
املجموع����ة ف����ي املعرض في 
العثمان  دورته السادسة قال 
ان املجموعة ستعمل على توفير 
فرص وظيفية متنوعة للشباب 
في عدد من التخصصات التي 
حتتاجها املجموعة وذلك من 
خالل مش����اركتها في أنشطة 

املعرض.
ولفت الى ان ابرز املجاالت 
التي سيكون فيها فرص عمل 
الفني  س����تكون في املج����ال 
والتحليل املالي واالستثماري، 
مش����يرا الى ان مجموعة املال 
تعمل على رفع كفاءة املوظفني 
املنضمني إليها حديثا من خالل 
دورات تدريبية متطورة لضمان 
سرعة انخراطهم في منظومة 

العمل.
ودعا العثمان الى ضرورة 
االهتمام بتعريف الباحثني عن 
فرص وظيفية بطبيعة العمل 
ف����ي القطاع اخل����اص خاصة 
اخلريجني اجلدد، وذلك فيما 

أكد مدير املجموعة للموارد 
البش����رية ف����ي مجموعة املال 
عصام العثمان حرص املجموعة 
املتواص����ل جل����ذب الكفاءات 
الوطنية من اجلنسني لتعزيز 
الكوادر البشرية في املجموعة 
أثبتت جدارتها  ان  وذلك بعد 
في امليادين املختلفة بالقطاع 

اخلاص.
وق����ال العثمان ف����ي بيان 
صحافي أمس مبناسبة مشاركة 
»مجموع����ة امل����ال« في مؤمتر 
الف����رص الوظيفية  ومعرض 
السادس )وظائف 2009( والذي 
سيقام في الفترة من 27 حتى 30 
اجلاري بقاعة الراية في فندق 
كورت يارد ماريوت وتنظمه 
شركة فيجن لالستشارات، ان 
املجموعة تعتبر من املؤسسات 
التي لديها نسبة مرتفعة من 
العمالة الوطنية وذلك في إطار 
سياسة املجموعة والتي تهدف 
الى تشجيع الكوادر الوطنية 

الطموح واملتميزة. 

الكويت  الش���قيقني  البلدي���ن 
ومصر.

وأض���اف س���الم ان مناخ 
االستثمار في مصر آمن باالضافة 
إلى ان اخلطوات التي اتخذتها 
احلكومة املصرية من أجل فتح 
أمام األشقاء  أبواب االستثمار 
العرب واألجانب تشير إلى أن 
االقتصاد املصري بخير وفي 
مرحلة النمو األمر الذي يساعد 

على جناح هذا املناخ.
كما أن مص���ر تبذل جهودا 
فعالة في تذليل العقبات امام 
املستثمرين وتخفيض اجلمارك 
الس���بل لتوفير  وإتاح���ة كل 
الظروف األمثل للمستثمرين 
العرب وف���ي مقدمتهم رجال 

االعمال الكويتيني.

والتعليم والصحة واإلسكان 
والكهرباء. من جانبه أكد هادي 
سالم املستشار اإلعالمي ملجموعة 
اجلابرية أن مصر تعد من أكبر 
الدول العربي���ة املهمة لفرص 
العربية واألجنبية  االستثمار 
ملوقعها املتميز ومناخها املناسب 
وكذلك التسهيالت التي تقدمها 
مصر عن طريق الهيئة العامة 
لالس���تثمار للمستثمرين من 
اجل ذل���ك كان اختيارنا ملصر 
ملا تتمتع به من كل هذه املقومات 
باالضافة إلى العالقات املصرية 
� الكويتية التي تزداد يوما بعد 
ي���وم والزيارات املتكررة على 
ارفع مستوى ولكبار املسؤولني 
في البلدين لتعزيز هذه العالقات 
وتقويته���ا مبا يخدم مصلحة 

سنوات االخيرة باإلضافة إلى 
زيادة عدد الفعاليات االقتصادية 
واالستثمارية بني الكويت ومصر 
وأن حجم االستثمارات الكويتية 
في مصر يزداد يوما بعد يوم 
وأن الكوي���ت حتت���ل املرتبة 
العربية  اململكة  الثانية بع���د 

السعودية.
وقالت ان هناك إقباال كبيرا 
للمشاركة في هذا األسبوع من 
الهيئات احلكومية والشركات 
الكويتي���ة حي���ث وصل عدد 
اجلهات املشاركة في هذا األسبوع 
 حتى اآلن إلى أكثر من 50 جهة
الع���ام  القطاع���ني  متث���ل 

واخلاص.
وأك���دت خي���ري أن ه���ذا 
األسبوع سيقام في فندق سيتي 

التنفيذي  كش���فت املدي���ر 
ملجموعة اجلابرية للمعارض 
مروة خيري في مؤمتر صحافي 
عن استعداد مجموعة اجلابرية 
للدورة السادس���ة لألس���بوع 
الس���ادس في مصر  الكويتي 
والذي يقام حتت رعاية د.أحمد 
نظيف رئيس مجلس الوزراء 
في الفترة من 27 إلى 29 ابريل 
2010 حتت شعار »الكويت في 

مصر«.
وقالت خيري ان هذا األسبوع 
يعكس قيمة العالقات الكويتية � 
املصرية كنموذج يحتذى به في 
العالقات األخوية بني األشقاء 

العرب.
وأضاف���ت أن حجم التبادل 
التجاري قد ازداد في اخلمس 

الكويتي  التجاري  البنك  شارك 
مبهرجان يوم الشرطة العربية الذي 
أقي���م مبقر نادي ضباط الش���رطة 
ملنتس���بي الوزارة من عس���كريني 
ومهنيني واس���ر شهداء، ومتقاعدي 
وزارة الداخلية، وتأتي هذه املشاركة 
من جانب البنك من منطلق إميانه 
مبسؤوليته جتاه املجتمع الكويتي 

مبختلف نشاطاته. 
املدير  السياق أشارت  وفي هذا 
التنفيذي – إدارة اإلعالن والعالقات 
العام���ة، أماني الورع، الى ان البنك 
التج���اري يول���ي اهتماما مبختف 
القطاع���ات االجتماعية التي حتقق 
التواص���ل والتراب���ط االجتماعي، 
وتعد هذه املشاركة تكرميا وعرفانا 
بدور رجل الشرطة واجلهد الكبير 
الذي يبذله في خدمة املجتمع، الفتا 
الى ان البنك س���بق وان ساهم في 
العديد من األنش���طة التي تنظمها 

وزارة الداخلية. 
وقد اس���تقبل فريق عمل البنك 
التجاري الوكيل املساعد لشؤون أمن 
القوات اخلاصة اللواء سليمان الفهد 
والوفد املرافق له في جناحه اخلاصة 
مقدمني لهم ش���رحا ع���ن اخلدمات 
املصرفية الت���ي يقدمها البنك. وقد 
وجه اللواء الفهد ش���كره وتقديره 
إلدارة البنك على مشاركته الفعالة 
للمهرجان وتواصله الدائم مع وزارة 
الداخلي���ة، متمنيا مزيدا من التقدم 

واالزدهار إلدارة البنك.
التجاري مس���يرته  ويواص���ل 
الوطنية مبد يد العون ملؤسس���ات 
املجتمع مبختل���ف قطاعاته تأكيدا 
على رسالته االجتماعية السامية في 
القيام بدور فعال في كل املجاالت التي 
من شأنها دعم التواصل بني البنك 
واملؤسسات االجتماعية التي تخدم 

أفراد املجتمع.

حتت اسمها القدمي شركة املخازن العمومية باالحتيال 
والتآمر بدعوى أنها غالت في األسعار التي تتقاضاها 
من اجليش األميركي ف���ي عقود قيمتها 8.5 مليارات 
دوالر ملد جنوده في العراق والكويت واألردن باملواد 

الغذائية.

رويترز: قالت ش���ركة أجيليت���ي خلدمات اإلمداد 
والتموين امس إن ش���ركة مقاوالت الدفاع األميركية 
انترناش���ونال أوقفت وحدتها األميركية  داينكورب 

كمقاول من الباطن.
وأضافت الشركة التي تدرس خياراتها القانونية 
 أن داينك���ورب أوقف���ت وحدة »أجيليت���ي للخدمات

احلكومية والدفاع« كمق���اول من الباطن اعتبارا من 
17 ديسمبر.

وقالت أجيليتي في بيان نشره موقع البورصة على 
االنترنت »تفيد شركة أجيليتي للخدمات احلكومية 
والدفاع بأنها تؤمن بأن هذا االجراء الذي اتخذتة شركة 
داينكورب يعد انتهاكا لش���روط العقد بني الطرفني، 
وتقوم الشركة حاليا بالبحث في اخليارات القانونية 

املتاحة لها في هذا الشأن«.
ولم تذكر تفاصيل أخرى وال حجم خسائرها املترتبة 

على اجراء داينكورب.
وفي نوفمبر اتهمت هيئة محلفني أميركية »أجيليتي« 

العثمان: المجموعة تحرص باستمرار على جذب الكفاءات الكويتية

تنظمه مجموعة الجابرية تحت شعار »الكويت في مصر«

إيماناً بدور رجال الشرطة في خدمة المجتمع

عصام العثمان

طارق الكندري

هادي سالم

أحمد عودة وكيفن راك يتبادالن االتفاقية

جناح البنك التجاري املشارك في املهرجان

الهارون يشيد بالنتائج اإليجابية
بين الكويت ودول شرق آسيا

الكندري: »حيات لالتصاالت« توقع عقدًا  
مع »أوف شور« لمدة 10 سنوات

»ترجمان لالستشارات اإلعالمية« وكياًل
حصريًا لألكاديمية البريطانية للعالقات العامة

 واشار الى انه وجه دعوة الى نظيره الڤيتنامي 
لزيارة الكويت ورحب الوزي���ر الڤيتنامي بهذه 
الدعوة واعتبرها فرصة مناسبة لتعزيز العالقات 
التجارية بني الطرفني السيما بعد النتائج االيجابية 
التي حصل عليها الطرفان عقب اجتماع اللجنة 

املشتركة الذي عقد بينهما في هذه الزيارة.
وقال ان الوفد الذي ترأسه ضم عددا من اجلهات 
احلكومية واالهلية وهي غرفة التجارة والصناعة 
والهيئة العامة لالس���تثمار والصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية ووزارة اخلارجية 
ووزارة املالية ووزارة التجارة والصناعة واالدارة 

العامة للطيران املدني.

الكويت � كونا: اشاد وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون أم���س بالنتائج االيجابية للزيارة 
التي ترأس فيها وف���دا اقتصاديا كويتيا الى كل 
من ڤيتنام والفلب���ني لتعزيز العالقات التجارية 

واالقتصادية بني الكويت ودول شرق آسيا.
 وقال الهارون ل� »كونا« ان الزيارة كانت ناجحة 
ب����كل املقاييس حي����ث مت التباحث ف����ي الكثير من 
القضايا ذات االهتمام املشترك في املجاالت التجارية 
واالقتصادية وذلك ضمن اخلطة التي تعمل بها وزارة 
التجارة لتنفيذ الرغبة االميرية الس����امية بتحويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري اقليمي.
 واضاف انه مت عقد اجتماع اللجنة االقتصادية 
التجارية املش���تركة بني كل من الكويت وڤيتنام 
وكذلك اللجنة املش���تركة ب���ني الكويت والفلبني 
على ان تستضيف الكويت االجتماع املقبل لكلتا 

اللجنتني.
واوضح الهارون انه التقى في هذه اجلولة عددا 
من املسؤولني االقتصاديني والسياسيني في ڤيتنام 
والفلبني وبحث معهم س���بل تعزيز التعاون في 
قطاعات عديدة منها التجارة واالستثمار والنقل 
والس���ياحة وغيرها، مؤكدا حرص الكويت على 
مد جسور التعاون االقتصادي مع مختلف دول 

املنطقة.
واوضح انه اجتمع خالل زيارته الى ڤيتنام مع 
وزي����ر التجارة واالقتصاد ونائ����ب رئيس الوزراء 
ووزير التعليم والتدريب الڤيتنامي وكذلك مع رئيس 
املجلس الوطني الڤيتنامي ومع نائب وزير التخطيط 
واالستثمار، مشيرا الى انه التقى في الفلبني وزير 

التجارة والصناعة الفلبيني ووكيل االستثمار.

الخاصة بتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية المشتركة

لتوسيع شبكة اإلنترنت وبناء مواقع جديدة في إقليم كردستان العراقية

أحمد الهارون

مجلس إدارة جديد لـ »المصالح«
اختارت اجلمعية العمومية 
لشركة املصالح الكويتية للتنمية 
)القابضة( مجلس إدارة جديدًا 
من الش���باب حل محل املجلس 

الذي انتهت مدته، عقد مجلس 
اإلدارة اجلديد اجتماعا اختير 
فيه طارق محمد مساعد رئيسا 

ملجلس اإلدارة.

وقد صرح احد اعضاء املجلس 
املنتخب بأن امام املجلس حتديات 
ومهام كبيرة للنهوض بالشركة 

األم والشركات التابعة.

المطر: الشباب الكويتي أصبح لديه المقومات التي تمكنه من القيام بدور كبير في تنمية االقتصاد


