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أعلنت شركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية )فيوتش���ر 
كيد( أنها تستعد الفتتاح فرعها 
العاشر في مجمع سيتي ستارز 
مول بجانب لولو هايبر ماركت 
في منطقة الري بالشويخ يوم 

اخلميس 29 أبريل اجلاري.
املنتدب  وقال نائب العضو 
في الش���ركة فيصل املطوع ان 
الفرع اجلديد الذي تصل مساحته 
إلى نحو 3250 مترا مربعا يضم 
مجموع���ة كبيرة م���ن األلعاب 
الفردية واجلماعية مضيفا أن 
هذا الفرع سيكون الفرع العاشر 

للش���ركة وثاني اكبر فرع ف���ي الكويت بعد فرع 
الساملية، الفتا إلى أن إستراتيجية الشركة تركز على 
خطط مدروسة لتوفير املراكز العائلية لكل الشرائح 

التي تشكل املزيج االجتماعي في الكويت.
 وأشار املطوع الى أن الشركة تبحث دائما عن 
مواقع جديدة تتميز بسعة املساحات املخصصة 
للترفية وبارتفاعات مناس���بة الستيعاب العاب 
االثارة التي يتطلب أغلبها أسقفا عالية، مضيفا 
أن الشركة تبحث في الوقت ذاته موضوع فرص 

قالت شركة الصناعات املتحدة 
انها حققت أرباحا صافية بلغت 2.79 
مليون دينار وذلك عن الثالثة أشهر 

املنتهية في 2010/03/31.
وف���ي هذا االط���ار، قال رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة الصناعات 
املتحدة الشيخ خليفة الصباح ان 
مجلس إدارة الشركة قد اعتمد االثنني 
املوافق 2010/04/19 البيانات املالية 
للربع األول من عام 2010. الفتا إلى 
أن الشركة قد حققت صافي أرباح 
بقيم���ة 2.790.332 دينارا مقارنة 
بتحقيق خس���ارة بقيمة 200.738 
لنفس الفترة من العام املاضي. وهو 

ما يعني حتس���ن النتائج مقارن���ة بنتائج عام 2009 
بنسبة 1490%.  وقد بلغت ربحية السهم خالل الفترة 
احلالية 11.37 فلسا للسهم مقارنة بخسارة بقيمة 0.82 
فلس للسهم خالل الفترة املقارنة. وأشار إلى أن اإلدارة 
مستمرة في تنفيذ اإلستراتيجية التي تبنتها مع مطلع 
عام 2009 وذلك ببيع االستثمارات غير االستراتيجية، 
ومن ثم فقد حققت الش���ركة أرباحا اس���تثنائية )لن 
تتكرر( نتيجة بيع شركة سدافكو حلصتها في إحدى 
الشركات مما أدى إلى حتقيق أرباح بقيمة 3.35 ماليني 

الترفيه في مواقع أخرى خارج 
مجمعات التسوق.

من جه���ة أخرى أكد املطوع 
أن معظم اس���تثمارات الشركة 
تشغيلية بالدرجة األولى األمر 
الذي أعطى قوة للشركة للتوسع 
واالستمرار والتطلع مبزيد من 
التفاؤل نحو االنطالق، مشددا 
الش���ركة  على ج���ودة أصول 
التزام���ات مالية  وعدم وجود 
للشركات التابعة تعوق عملها 
التش���غيلي األمر الذي سيعود 
باملنفعة القصوى على ش���ركة 
طفل املس���تقبل خالل األعوام 
املقبلة. وأوضح أن نش���اطات الشركة وأعمالها 
الرئيسية حققت تقدما متميزا عبر تنامي األداء 
وتوسيع البعد اجلغرافي ألنشطة الشركة، حيث 
أظهرت النتائج املالية لعام 2009 استمرار جناح 
إستراتيجية الشركة املتركزة على مباشرة نشاطاتها 
التي لم تتأث���ر باألزمة املالية العاملية التي ألقت 
بظاللها على كافة األس���واق نظرا ألن نش���اطات 
الشركة تشغيلية وليست أوراقا مالية أو عقارية 

تراجعت أصولها.

دينار. وفيما يتعلق مبشروع زيادة 
رأس مال الشركة، أفاد بأن مجلس 
اإلدارة قد أقر ف���ي اجتماعه بناء 
على دراسة جدوى زيادة رأس مال 
الشركة بنسبة 100% ليصبح رأس 
املال املصرح به واملدفوع بالكامل 
49.546.875 دينارا مقارنة برأس 
البال���غ 24.773.437  املال احلالي 
دينارا و500 فلس، علما بأن الدراسة 
أوصت بزيادة رأسمال الشركة من 
خالل طرح عدد 247.734.375 سهما 
ملساهمي الشركة بقيمة اسمية 100 
فلس للسهم الواحد وبدون عالوة 
إصدار.  وسوف يتم استخدام مبلغ 
زيادة رأس مال الشركة في سداد بعض االلتزامات قصيرة 
األجل من القروض، باإلضافة إلى زيادة نسبة مساهمة 
الشركة في بعض املساهمات اإلستراتيجية، وذلك بعد 

دراسة واعتماد جدواها من قبل مجلس اإلدارة. 
وحول اإلجراءات املتعلقة بزيادة رأسمال الشركة، 
س���وف تباشر اإلدارة استكمال اإلجراءات الالزمة 
مع جهات االختصاص ومن ثم البدء في تنفيذها، 
ويتوقع أن تتم تلك اإلجراءات خالل الربع الثاني 

من هذا العام.

فيصل املطوع الشيخ خليفة الصباح

مجلس اإلدارة يوصي برفع رأس المال 100% إلى 49.54 مليون دينار تستعد الفتتاح فرعها العاشر 29 الجاري في مجمع سيتي ستارز 

المطوع: استثمارات »طفل المستقبل« التشغيلية 
تعطيها  قوة نحو المزيد من التوسع واالستمرارية

2.79 مليون دينار أرباح »الصناعات المتحدة«
في الربع األول بنمو 1490% عن نفس الفترة من 2009

استقالة السعدي من »آفاق«
أعلنت ش��ركة آفاق للخدمات التربوية في بيان نشر أمس على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية عن استقالة د.عيسى علي السعدي من منصبه 

كرئيس تنفيذي وتعيني مشعل محسن شامان بدال منه.

»الخليج للزجاج« تربح 302 ألف دينار
اعتمد مجلس ادارة شركة اخلليج لصناعة الزجاج البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 31 مارس 2010، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحق��ق ربحا بلغ 302 ألف دينار ما يعادل 7.89 فلوس للس��هم، مقارنة مع 
ربح بلغ 879.6 ألف دينار ما يعادل 22.92 فلس��ا للسهم للفترة املناظرة من 
العام املاضي. وذكرت الش��ركة في بيان نش��ر على موقع البورصة أمس ان 
إجمال��ي املوجودات املتداولة لفترة ال� 3 أش��هر املنتهية في 31 مارس 2010 
بلغت 7 ماليني دينار وبلغ إجمالي املوجودات 14.4 مليون دينار وبلغ إجمالي 
املطلوب��ات املتداولة 2 مليون دينار وبلغ إجمالي املطلوبات 3.8 ماليني دينار 
وبل��غ إجمالي حقوق املس��اهمني 10.6 ماليني دينار. هذا وق��د بلغ إجمالي 
املوج��ودات املتداولة للفترة املقارنة من العام املاضي 7.6 ماليني دينار وبلغ 
إجمال��ي املوجودات 15.4 مليون دينار وبل��غ إجمالي املطلوبات املتداولة 2.6 
مليون دينار وبل��غ إجمالي املطلوبات 5.3 ماليني دينار وبلغ إجمالي حقوق 

املساهمني 10.1 ماليني دينار.

تأسيس شركة الرسالة للخدمات التعليمية 
برأسمال يبلغ مليون دينار

كونا: قالت جريدة الكويت اليوم الرسمية في عددها الصادر أمس، انه 
مت تأسيس شركة الرسالة للخدمات التعليمية مبليون دينار.

وأوضحت اجلريدة في عددها األخير ان الرس��الة تأسس��ت كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره مليون دينار موزع على 10 ماليني 

سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

الهاجري: »زين سيتي« مدينة تحمل 
سمات الثورة الرقمية في عالم االتصاالت

كشفت »زين« عن أن االستعدادات 
اخلاصة الفتتاح معرضها السابع »زين 
سيتي« جتري على قدم وساق، وهي 
على وشك االنتهاء من كافة التجهيزات 
التي أعدته��ا خصيصا لهذه الدورة، 
والت��ي تعتبرها الش��ركة واحدة من 
أه��م الدورات التي س��تطل بها على 
قطاع عريض من اجلمهور واملتوقع 
وصوله إل��ى أكثر من 200 ألف زائر 
ليفوق العدد ال��ذي زار املعرض في 

أبريل املاضي.
وذكرت الشركة أنها اختارت عنوانا 
للمعرض السابع هذا العام هو »زين 
سيتي«، فقد أرادت من هذا االسم أن 
تنقل رسالة للجمهور العريض الذي 
سيزور أرض املعارض بأن دورة هذا 
العام مختلفة ع��ن كل الدورات التي 
سبقتها، وأن الزائر سيشعر بأنه يزور 
مدينة فعال، مدينة تكس��وها مالمح 
من نوع خاص، حتمل سمات الثورة 

الرقمية في عالم االتصاالت.
وأكدت الش��ركة ف��ي بيان صحافي أن س��كان مدينة »زين 
سيتي« والبالغ عددهم 36 مؤسسة من شركاء وموزعي شركة 
زين في غاية الشوق الستقبال اجلمهور الزائر، بأحدث ما أفرزته 
تكنولوجيا االتص��االت، في خدمات نق��ل البيانات والصوت، 
وأجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، مش��يرة 
إلى أن اجلمهور س��يكون مدعوا وبصفة رسمية للجلوس على 
مائدة دس��مة للغاية من اخلدمات والعروض الترويجية األولى 

من نوعها في الكويت على اإلطالق.
 وقال الرئيس التنفيذي في الش��ركة خال��د الهاجري »إننا 
فخورون بهذه الدورة املميزة ملعرض زين س��يتي، فالعروض 
احلية التي ستتخلل املعرض س��تعطي مساحة كبيرة لعمالئنا 
وللجمهور الزائر للتمتع بتجربة فريدة هي األقوى في السوق 

الكويتي«.
وأضاف »سنوفر لزوار املعرض مشاهدة عروض منتجاتها 
وتطبيقاتها املتعددة عن قرب، ونحن على يقني بأنهم سيتمتعون 
مبنتجات وخدمات الش��ركة«، مبينا أنها أرادت من هذه الدورة 
أن تكون مختلفة متاما عن س��ابقاتها، سواء من ناحية الشكل 

العام، أو من ناحية احملتوى والعروض.
وأكد الهاجري أن اجلمهور الزائر سيالحظ أن احلضور املكثف 

والعدد الكبير لشركاء زين من الشركات 
واملؤسسات التي يتجاوز عددها 36 
شركة، يعكس قوة العروض واخلدمات 
املتنوعة، مبينا أن الشركة تعتبر إقامة 
املعرض من العام إلى العام مبثابة جسر 
اتصال بينه��ا وبني اجلمهور للعبور 

إلى طموحاته ورغباته.
 ومضى ف��ي قوله »معرض زين 
سيتي سيفتح أكثر من نافذة للشركة 
لتطل من خاللها على اجلمهور، ليس 
هذا فحسب بل وسيكون مبقدورها 
خلق حالة من احلوار املباش��ر معه، 
مشيرا إلى أن النواحي التجارية ليست 
هي التي تربط الشركة بالعميل فحسب، 
بل يهم الشركة أن تبني عالقة متينة 
م��ع العميل، وهو ما تكرس جهودها 

له باستمرار«.
وقال الهاجري »تبحث شركة زين 
دائم��ا عن كيفية جم��ع كافة رغبات 
وطموحات العمالء حتت سقف واحد، 
ونحن هنا وفي معرض زين سيتي نحقق ذلك، فالزائر سيفاجأ 
بكم العروض واخلدمات وأيضا الهدايا«، مبينا أن هذه النوعية 

من املعارض توفر ساحة حوار متبادل.
اجلدير بالذكر أن معرض »زين سيتي« والذي سيقام في أرض 
املعارض في منطقة مشرف سيقام في الصالة )8( في الفترة من 
22 أبري��ل اجلاري إلى األول من مايو املقبل، ليقضي اجلمهور 
الزائر أطول فترة ممكنة بالتمتع بآخر مفاجآت عروض زين على 
خدمات الصوت والبيانات وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، وأجهزة 
الهواتف الذكية، والتي أحدثت نقلة نوعية في طرق وأس��اليب 

االتصال في عصرنا احلديث.
ويعتبر معرض زين السابع الذي اتخذ ثوبا جديدا هذا العام 
ليطل به على اجلمهور من املعارض الفريدة من نوعها فهو يقدم 
اكبر تشكيلة من خدمات االتصاالت واألجهزة احلديثة التي باتت 
حتك��م عالقتنا االجتماعية، وتأتي أهمية هذا املعرض من كونه 
يتمتع بأكبر عدد من الزوار، فهو في دورته اخلامسة كان عدد 
الزوار 150 ألف زائر، وارتفع العدد إلى 200 ألف زائر في العام 
املاضي 2009، وتتوقع الش��ركة أن يتج��اوز زوار هذه الدورة 
هذا العدد، خصوصا أنها أعدت نفس��ها بتجهيزات لم يس��بق 
أن اس��تخدمتها من قبل وهو ما سيالحظه اجلمهور الزائر في 

أنشطة املعرض التي ستقام على هامشه.

بغرض االستعداد للمرحلة المقبلة برؤية مستقبلية جديدة

بن سالمة: مجموعة زين تجري تغييرات شاملة على مستوى إداراتها التنفيذية

م.خالد الهاجري

اعل���ن الرئيس التنفيذي ف���ي مجموعة »زين« نبيل بن 
س���المة ان مجموعة زين تقوم حالي���ا بعمل اعادة هيكلة 
شاملة على مستوى جميع اداراتها التنفيذية في املجموعة 
األم حت���ى تتواءم مع املتغيرات احلالية، وذلك اس���تعدادا 

للمرحلة املقبلة.
وذكر بن سالمة في بيان صحافي ان زين في طور اعداد 
استراتيجيتها املس���تقبلية حاليا، وعلى هذا االساس فهي 
تقوم بهذه اخلطوة حتى تتكامل مع اهدافها االستراتيجية 

لعملياتها التشغيلية.
وأوضح ان ذلك تطلب بدوره اجراء تغييرات شاملة على 
مس���توى بعض الرؤساء التنفيذيني على مختلف االدارات 
والقطاعات، مبا يخدم اهداف توجهات واهداف هذه املرحلة 

املفصلية.
وافاد بن سالمة ان مجموعة زين ستواصل صياغة الرؤية 
املستقبلية لعملياتها وهي تضع في عني اعتبارها احملافظة 
على االجنازات التي حققتها في قطاع االتصاالت في املنطقة 

نبيل بن سالمةووصولها الى هذه املكانة املتميزة.

»التجاري« كّرم دفعة 
من الموظفين الجدد

اجتازوا بنجاح دورة تدريبية لمدة 3 أشهر

قام البنك التجاري بتكرمي دفعة جديدة من املوظفني الذين اجتازوا بنجاح برنامج تأهيل 
املوظفني اجلدد والذي استغرق ثالثة أشهر من التدريب العملي والنظري، حيث مت تدريبهم 
خاللها على أس����س العمل املصرفي االحترافي. هذا، وأعربت مساعد مدير عام إدارة املوارد 
البشرية، هدى صادق، أن هذا البرنامج، اشتمل بداية على اجلانب النظري ملدة شهر كامل، 
مت من خالله تعريف املوظف بكل ما يتعلق بالعمل املصرفي، من خالل االستعانة مبدربني 
متخصصني من داخل وخارج البنك، إلثراء البرنامج التدريبي بخبراتهم العملية في املجال 
املصرفي. أما عن اجلانب العملي الذي ميتد لشهرين كاملني، فيهدف إلى متكني املوظف من 
االحت����كاك الفعلي بالعمل، وذلك بتوزيعهم على إدارات البنك املختلفة وفروعه املنتش����رة 
مبختلف مناطق الكويت، الكتساب املهارات الالزمة لتقدمي أفضل اخلدمات التي تلقى رضا 
واستحس����ان العمالء. وشددت على أن مثل هذه البرامج التدريبية حتقق جزءا من أهداف 
البنك التجاري بتش����جيع الكوادر الوطنية وتدريبهم لشغل مناصب إشرافية وقيادية في 
املستقبل. كما أش����ارت إلى ان قدرة البنك التجاري الكويتي على التوسع والنمو بصورة 
كبيرة، تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشرى املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل البنك 
قصارى جهده في التدريب والتحفيز للحفاظ على املستوى املهني العالي والسمعة الطيبة 

التي يتمتع بها موظفو التجاري.


