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للمرة األولى في الكويت ويتضمن فرصًا للفوز بسيارات هوندا وشاشات بالزما تتفاوض لبيع حصتها في »سي موبيل«

ينطلق 13 الجاري ويستمر عشرة أيام في أرض المعارض

يفتتح 24 الجاري تحت رعاية أحمد الفهد

النقيب: »الديرة« حصلت على الموافقات
للخروج من »إجنشن بارتنرز« المملوكة لبيل غيتس

»الوطنية لالتصاالت« ترعى مهرجان 
التسوق لكأس العالم 2010

»كي أي سي وساطة« تستهدف التوسع
 برعايتها البالتينية لمهرجان عروض الكويت األول

الحجي: الشركة تطرح برنامجًا جديدًا
 بإسم  command center كخدمة جديدة ومميزة لعمالئها

العيسى: حريصون على إنجاح معرض التصميم الداخلي  
وتنسيق المواقع الثاني ومواكبة خطة التنمية الحكومية

..و»الوطنية موبايل« تعّين بسام حنون رئيسًا تنفيذيًا جديدًا
على خلفية اإلطالق الناجح خلدمة الهاتف 
ــركة »الوطنية ـ  ــوال مؤخرا، أعلنت ش اجل
فلسطني« عن تعيني د.بسام حنون كرئيس 
تنفيذي جديد، حيث سيتولى مهام وظيفته 

اجلديدة بعد فترة انتقالية قصيرة.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة 
ــل ورئيس صندوق  ــركة الوطنية موباي ش
ــطيني د.محمد مصطفى:  االستثمار الفلس
ــادي الذي لعبه  ــاكرون للدور الري »نحن ش
آالن ريتشاردسون، والذي قاد بنجاح الفترة 

التحضيرية وإطالق خدمات الوطنية موبايل. 
ــعداء بتعيني د.حنون، الذي لديه  كما أننا س
املوهبة واخلبرة لقيادة شركة الوطنية فلسطني 
ــتوى التالي من خدمة  واالنتقال بها إلى املس
العمالء في فلسطني«، الفتا إلى أن د.حنون 
»سيضيف إلى هذا الدور خبرة إقليمية ودولية 

عريضة«.
ــغل حاليا  اجلدير بالذكر ان د.حنون يش
منصب الرئيس التنفيذي لشركة واي ترايب 
wi-tribe األردن، وشركة ال واي ماكس الرائدة 

في األردن، وهي شركة تابعة ملجموعة كيوتل، 
وتنصب خبرته في صناعة خدمات االتصاالت 
في أنظمة اجليل الثاني والثالث من الهواتف 
اجلوالة بشقيها التقني والتجاري، كما، تقلد 
سابقا منصب رئيس املبيعات في شركة أوراجن 
باألردن، وكان مسؤوال في أوروبا عن تخطيط 
وزيادة كفاءة شبكات »جي إس إم« في عدة 
بلدان. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة 
االتصاالت ودرجة املاجستير في إدارة األعمال 

مع التخصص في التسويق االستراتيجي.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها 
مهرجان »التس���وق لكأس العالم« الذي يقام 
للم���رة األولى في الكويت وقد صمم كي يمنح 
الفرصة للجماهير ب���أن يكونوا جزءا من هذا 

الحدث العالمي.
وسيشارك في المهرجان عدد كبير من المراكز 
التجارية عبر تقديم قس���ائم للعمالء عند كل 
عملية شراء بقيمة 10 دنانير، حيث يمأل العميل 
بياناته في القس���يمة التي تخوله الدخول في 
سحوبات أسبوعية على جوائز وهدايا متعددة 

وقيمة.
 كما س���تتضمن القس���يمة جزءا مخصصا 
يسجل فيه العمالء توقعاتهم للفريقين المتأهلين 
للمباراة النهائية لكأس العالم ونتيجتها، وبعد 

انته���اء المهرجان في 14 أغس���طس المقبل ف���إن كل من أصاب 
بتوقعاته للمباراة النهائية، سيس���ترد قيمة الفاتورة األصلية 

لمشترياته نقدا.

وفي هذا االطار، قال مدير العالقات العامة في 
الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول: 
»ه���ذا الحدث هو واحد م���ن أكثر أحداث كأس 
العالم 2010 إثارة وحماس���ا في الكويت، حيث 
إن الشركة حريصة دائما على رعاية المناسبات 
الرياضية وتقديم كل الدعم الالزم لها، السيما 
تلك التي تمنح قيمة مضافة وتضفي حماس���ا 

وإثارة على تجربة العمالء«.
 وأض���اف »إنه لفخر لن���ا أن نكون الراعي 
األساسي لمهرجان التسوق األول لكأس العالم 
في الكويت وهذا ما يحفزنا على تقديم المزيد 

في هذا اإلطار«.
الجدير بالذكر أن السحب سيجري على جوائز 
قيمة، منها س���يارات هوندا، وشاشات بالزما 
بمقاسات مختلفة 103 إنش���ات و58 إنشا و42 إنشا، وكاميرات 
رقمية، وكاميرات ڤيديو، وDVD/home theaters وعدد كبير من 

.Blue Ray DVD

أعلنت شركة كي أي س����ي للوساطة املالية عن 
مشاركتها كراع بالتيني في مهرجان عروض الكويت 
األول الذي سيقام على أرض املعارض الدولية مبنطقة 

مشرف في الفترة من 13 وحتى 22 اجلاري.
وقال مدير عام شركة كي أي سي للوساطة املالية 
فيصل احلجي ان الش����ركة حرصت على رعاية هذا 
املهرجان الذي يعد األول من نوعه في الكويت إميانا 
منها بضرورة مواصلة خطة التس����ويق والتوسع 
الستقطاب املزيد من العمالء والذي سيتيح للشركة 

زيادة حصتها من السوق.
وأضاف أن فكرة املهرجان باستقطاب العديد من 
الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ستعزز من 
جناحه على مستوى املشاركني والزخم اجلماهيري 
املهم إلجن����اح تلك االنش����طة، خصوصا مع وجود 

العديد من األنشطة املصاحبة للمعرض.وأشار إلى 
أن الشركة ستقوم خالل املهرجان بعرض خدماتها 
املتنوعة واملتطورة للمستثمرين في سوق الكويت 
لألوراق املالية وآخرها تقدمي خدمة جديدة ومميزة 
لعمالئها وهي عبارة عن برنامج حديث يطلق عليه 
command center من ش����أنه أن يساعد املستثمرين 
في التداول من خالل ما يحتويه من أدوات حتليلية 
وسرعة في عرض املعلومات ومزايا أخرى كثيرة، 
متوقعا أن يالقي صدى جيدا من قبل العمالء.من جهته 
ثمن املدير العام ملؤسس����ة رؤى املتكاملة للخدمات 
اإلعالمية ثابت يوس����ف مشاركة شركة كي أي سي 
للوساطة املالية ورعايتها البالتينية للمهرجان، متمنيا 
ان يسهم املعرض في مساعدة الشركة على حتقيق 

املزيد من االنتشار في السوق احمللي.

أكدت مجموعة األنظمة الهندسية أنها وفرت كل 
السبل إلجناح معرض التصميم الداخلي وتنسيق 
املواقع الثاني »إن آند أوت« والذي تنظمه مع جمعية 
املهندسني الكويتية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد في الفترة من 
24-28 بقاعة املعارض � جمعية املهندسني الكويتية.
وأكد مدير عام الشركة م.أحمد العيسى: أن الشركة 
وباإلضافة إلى مهمة التنظيم، فإنها ستش����ارك في 
املعرض من خالل عرض أحدث منتجاتها التي وافقت 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية على إدراجها 
ضمن أغراض الشركة، مشيرا إلى العالقة الوطيدة 
بني نوعية املعرض وأغراض الش����ركة وطموحاتها 
في املشاركة الفاعلة بخطة التنمية احلكومية التي 

أعلنت من قبل السلطتني التشريعية والتنفيذية في البالد.
وأضاف العيس����ى: أن رؤية مجموعة األنظمة الهندسية التقت مع 
رؤية جمعية املهندسني الكويتية في االرتقاء مبستوى وجودة اخلدمات 
الهندس����ية التي يتم تقدميها ملختلف الش����رائح املجتمعية واملساهمة 
في نقل التكنولوجيا املتطورة ذات العالقة مبا يساهم في تعزيز دور 
املهندسني في خدمة مجتمعهم، واملشاركة في دفع عجلة االقتصاد احمللي 

الذي يشهد افتتاحا ولو خجوال جتاه القطاع اخلاص.
وزاد مدير عام املجموعة: ان احلرص على االشتراك ودعم هذا املعرض 
وتوفير كل السبل إلجناحه يجسد االهتمام من قبل املجموعة في توفير 
خدمات هندسية وإدارية وتسويقية وفقا ملعايير اجلودة الدولية واملعرفة 
الشاملة بآليات مزاولة املهنة، وتقدمي احللول الهندسية التي تستجيب 
حلاجات الس����وق، مشيرا إلى أن املعرض يتسلح برصيد طيب بعد أن 
أكدت التقارير جناح دورته األولى في حتقيق األهداف املرجوة منه، كما 
أن دورته هذا العام تكتسب أهمية أكبر فهي تنطلق وفق أجواء تفاؤلية 
تش����هدها السوق الكويتية بعد إطالق احلكومة خلطتها التنموية، هذا 
اخلط����ة الطموحة والتي حتتاج إلى الكثير من الدعم واملبادرة من قبل 
القطاع اخلاص، وتأتي مبادرتنا للتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية 
دعما مشتركا لها.واضاف العيسى أن املجموعة وفقت في تكوين فريق 
عمل ذي خبرة بالسوق احمللية واإلقليمية لتسويق هذا املعرض ووفرت 

كافة الس����بل إلجناح هذا العمل وغيره من األعمال 
لتنفيذ أهداف املجموعة وحتقيق اس����تراتيجياتها، 
مشيرا إلى أن املجموعة تعمل في قطاعات مختلفة 
سيتمكن زوار املعرض من التعرف عليها عن قرب 
وذات عالقة بهذا املعرض وتتمثل في: املرافق واخلدمات 
والبنية التحتية، التنمية العمرانية الصناعية، املباني 
واملنشآت العامة واخلاصة، كما تقدم مجموعة األنظمة 
الهندسية مجموعة واسعة من اخلدمات هي: حساب 
الكميات، الدراسات واالستشارات الهندسية والفنية، 
خدمات التخطيط الهيكلي واحلضري واستخدامات 
األراضي وتخطيط املواقع وخدمات التصميم الداخلي 
واخلارجي ومراجع����ة أعمال التصمي����م املعماري 
واإلنشائي وتصميم الساحات والزراعة التجميلية، 
والتصميم الكهربائي وامليكانيكي واخلدمات املساندة 
لكل املشاريع الهندسية، وأعمال مسح األراضي، إدارة املنشآت وتقييمها 
هذا باإلضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال التطوير العقاري واستشارات 
املوارد البشرية وتدريبها وغيرها من اخلدمات الهادفة إلى املساهمة في 
تعزيز االقتصاد الوطني.وجدد مدير عام املجموعة حرصها على إقامة 
معرض متميز من خالل املشاركة والتنظيم واحلرص على إجناح دورته 
الثانية من خالل التعاون مع جمعية املهندس����ني الكويتية، وفي نهاية 
حديثه تقدم العيس����ى بخالص شكره لوسائل اإلعالم، والصحف التي 
بادرت بدعم هذا املعرض ورعايته إعالميا وخص بشكره جريدة القبس، 
الراي، الش����اهد، األنباء، السياس����ة، الصباح، احلرية، النهار، الوسط، 
والرؤية وكذلك خص بش����كره اجلهات الراعية واملش����اركة باملعرض: 
شركة فورم انتريورز، أطلس التجارية، روك ويد العاملية،، دار عوهة 
لالستشارات الهندسية، نظم اخلليج، شركة توب روك لألبواب والشبابيك 
اجلاهزة، شركة القوة اخلضراء، شركة آجال للمقاوالت، شركة روائع 
الثريا ألعمال األملنيوم، شركة ميداس العاملية، شركة كاربت الند، مجمع 
التالل التجاري، املركز اإلنشائي لصناعة األملنيوم، شركة مطابخ شيخان 
الفارسي، مجموعة الجني للمعادن، شركة مبروك للتجهيزات الفندقية، 
سمارت وود فاكتوري، مجموعة بر امي ون، بنك الكويت الدولي، شركة 
أطلس التجارية، شركة روك ويد الدولية، شركة الين شاين للديكور، 

وشركة نظم اخلليج. 

 منى الدغيمي 
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الديرة 
القابضة عبد الوهاب احمد النقيب 
عن قيام الشركة بالتخارج من 
العام  بعض استثماراتها خالل 

املقبل على أقصى تقدير.
وأوضح النقيب في تصريحات 
صحافية عقبت انعقاد اجلمعية 
العمومي���ة للش���ركة أمس انه 
بخصوص االستثمارات طويلة 
األج���ل فقد مت احلص���ول على 
املوافق���ات الالزمة للتخارج من 
شركة »إجنشن بارتنرز« اململوكة 
لبيل غيتس وش���ركاء آخرين، 
والتي تبلغ استثمارات »الديرة 
القابضة« فيها 17 مليون دينار 
أي ما نسبته 10%، مشيرا إلى أن 
العائد من هذا التخارج سيكون 

مرتفعا جدا.
 وقال: نحن أمام خيارين اما 
توزيع أرباح عن هذا االستثمار في 
نهاية 2010 تفوق 50% من قيمة 
اس���تثمارنا في الشركة، أو بيع 

حصتنا في هذا االستثمار التي 
تبلغ 10% محققني أرباحا تشكل 
ضعفي املبلغ الذي استثمرناه.

وأضاف أن هناك مفاوضات 
بشأن التخارج من شركة »سي 
موبايل« املتخصصة في مجال 
الهوات���ف ع���ن طري���ق البحر 
والتي يس���اهم فيها بيل غيتس 
أيضا باإلضافة إلى 4 مساهمني 

عامليني.
وكش���ف أن سياسة »الديرة 
القابضة« تعتمد على الدخول في 
شركات صغيرة ومن ثم تطويرها 
والتخارج منها لتحقيق العوائد، 
مضيف���ا أن الش���ركة تركز في 
استثماراتها على 8 قطاعات منها 
الصناعة واخلدمات واالتصاالت 
املالي���ة، وتتوزع  واخلدم���ات 
اس���تثماراتها جغرافيا فيما بني 
منطقة اخلليج والواليات املتحدة 

والسوق األوروبية. 

عملية الدمج

النقيب  الوه����اب  وقال عبد 

في كلمته خالل انعقاد عمومية 
الش����ركة ان عملي����ة الدمج بني 
شركة الديرة القابضة والشركة 
الدولية للمشروعات االستثمارية 
نتج عنها رفع رأسمال الشركة 
ليصبح 74 مليون دينار، الفتا 
إل����ى أن عملية الدمج قد عززت 
م����ن إمكانيات الش����ركة وذلك 
بانضمام فريق إدارة الش����ركة 
الدولية للمشروعات االستثمارية 
الذي س����يعمل على خلق فريق 
عمل متميز من خالل اخلبرات 

والكفاءات التي يتمتع بها.
وكشف النقيب أن »الديرة« 
الديرة  تخطط لتأسيس شركة 
القابضة ف����ي الواليات املتحدة 
الش����ركة  ملتابعة اس����تثمارات 
املتنوعة ف����ي الواليات املتحدة 
السيما في »بي. بي. ال جلوبال« 
وشركة »بولو كامبيرو« وشركة 
»شارت فيتشر بارتنر« وشركة 
»شارت جروب« وشركة »سي 
موبيل«، مؤكدا على أن الشركة 
ستعمل في البحث عن الفرص 

االس����تثمارية الواع����دة الت����ي 
ستمكنها من حتقيق عوائد جيدة 

ملساهمي الشركة.
النقيب بيانات  واستعرض 
الشركة لسنة 2009، مشيرا إلى 
أن الش����ركة قد حققت خسائر 
قدرها 12.4 مليون دينار مقارنة 
بخسائر قدرها 58 مليون دينار 

عام 2008.
وأضاف أن إجمالي األصول بلغ 
172.80 مليون دينار مقارنة ب� 150 
مليون دينار العام املاضي، الفتا 
إلى أن إجمالي حقوق املساهمني 
بلغ 104.18 ماليني دينار مقارنة ب� 
104.9 ماليني دينار العام املاضي 
وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 
68.62 ملي����ون دينار مقارنة ب� 
45.15 مليون دينار لعام 2008.

هذا وق����د وافق����ت عمومية 
الشركة على كل البنود الواردة 
في جدول أعمالها السيما منها 
الس����نة  عدم توزيع أرباح عن 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
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