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يهدف إلى نشر الثقافة االستثمارية لدى جميع شرائح المجتمع 

»الوطنية لالتصاالت« ترعى مشروع »استثمر«

أعلن مدير العالقات العامة في الشركة الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول عن مشاركة الشركة 
برعاية ماسية للمشروع الوطني لتشجيع االستثمار 
احمللي »اس���تثمر« وال���ذي يعمل على تش���جيع 
االستثمار واملشاريع الصغيرة والشرائح اجلديدة 

من املستثمرين.
واوضح أن رعاية هذا املشروع اإلعالمي واإلعالني 
تأتي انطالقا من املسؤولية االجتماعية التي حتملها 
»الوطنية« جتاه املجتم���ع واملواطنني واالقتصاد 
الوطني إضافة إلى أنها تتماشى مع جهودها الرامية 
إل���ى توفير الدعم الالزم للش���باب واحلرص على 
تشجيع هذه الفئة على االنخراط في القطاع اخلاص 
وتشجيعهم على االستثمار، وتعزيز مستوى الوعي 

املطلوب في هذا الشأن. 
وأشار إلى ضرورة دعم املشاريع الوطنية التي 
تنمي الوعي املجتمعي نحو االستثمار احمللي خاصة 
أن االس���تثمار ميثل ركيزة أساسية هامة في دعم 
االقتص���اد الوطني لتحقي���ق التنمية االقتصادية 
املستدامة مبينا أن مشروع »استثمر« هادف ويساهم 
بش���كل كبير في غرس أخالقيات االستثمار لدى 

املواطن. 
من جهته، ثمن املدير العام للمشروع الوطني 
لتشجيع االستثمار احمللي »استثمر« عزام العميم 
رعاية الشركة الوطنية لالتصاالت الرائدة في توفير 
خدمات النقال بالكويت واملنطقة، مؤكدا أهمية تلك 
اخلط���وة في تطوير املش���روع ومواصلة حتقيق 

أهدافه الوطنية.
وأشار إلى أن املشروع يهدف إلى نشر الثقافة 
االستثمارية لدى جميع شرائح املجتمع وخاصة 
الشباب وحثهم على االستثمار في السوق احمللي 
وإنشاء مش���اريعهم اخلاصة، إلنشاء جيل جديد 
من الش���باب املهتم باالس���تثمار احمللي وذلك عن 
طريق توعيتهم مبختلف مناحي ومجاالت االقتصاد 
الوطن���ي، وتعريفهم بقضايا االس���تثمار وأدواته 
ومنتجاته املختلفة، وتدريبهم على أسس التسويق 
واإلدارة السليمة التي جتعل منهم مبادرين بأولى 
اخلطوات لتأسيس أعمالهم اخلاصة، وتشجيعهم 
على االنخ���راط في العمل لدى القطاع اخلاص، ما 

يعود بالفائدة على االقتصاد احمللي.

الفتا إلى أن احلملة س���وف يتخللها العديد من 
األنشطة والفعاليات، منها ندوتان، األولى موجهة 
للشباب من أصحاب املشروعات الناجحة، والثانية 
ألصحاب القرار وذوي اخلبرة ومن لهم باع طويل 
في العمل االقتصادي والعمل السياس���ي، إضافة 
إل���ى معرض في جامعة اخللي���ج وخمس دورات 
تدريبية وورش عمل وذلك لصقل مهارات الشباب 
وتعريفهم باخلطوات األولية الضرورية إلنش���اء 

مشاريعهم اخلاصة.
هذا وتنطلق اليوم فعاليات املش���روع الوطني 
لتشجيع االستثمار احمللي »استثمر« برعاية الشركة 
الوطنية لالتصاالت، والش���ركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة، وجريدة األنباء، وجريدة الراي، وجريدة 
 ،Braned ،النهار، ودار السياس���ة، ومجلة أب���واب

وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
وستبدأ أولى الفعاليات بندوة شبابية بعنوان 
»جتربتي« في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا 
بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ويش���ارك 
فيها عدد من الش���باب الكويتي أصحاب املشاريع 
الصغيرة للتحدث عن جتربتهم في هذا الشأن وكيف 
انطلقوا مبشاريعهم منهم هنادي خزعل وعبدالرحمن 

الرشيدي وغدير خاجة وعبداهلل اخلنجي.
وبهذه املناسبة، أكدت مراقبة اإلعالم ورئيسة 
فريق التحدي في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة حنان آل هيد أن البرنامج 
يسعى من خالل رعايته ملشروع »استثمر« إلى دعم 
االستثمار واملش���اريع الصغيرة واألعمال احلرة، 
مشيرة إلى أن هذا املشروع من املشاريع اإلعالمية 
الهادفة التي تشتمل على ندوات ومهرجانات تهدف 
بشكل مباشر لتوجيه اخلريجني إلى العمل بالقطاع 
اخلاص وكذلك إقامة مش���اريع صغيرة واألعمال 
احلرة، وتشجيع املبادرين واخلريجني للتوجه إلى 

هذا املجال الواسع الرحب. 
وأعربت آل هيد عن سعادتها النتشار فكرة التوجه 
له���ذه األعمال وغرس قيم العم���ل لدى اخلريجني 
على مختلف تخصصاتهم الدراس���ية مبا يتوافق 
واحتياجات س���وق العمل احمللي لدعم اقتصادنا 

الوطني بسواعد كويتية واعدة.

حنان آل هيد عزام العميم عبدالعزيز البالول 

خالل حفل عرض قوائم الطعام الجديدة لموسم الصيف

الفالح: »الكويتية« تنتظر رّد مجلس الوزراء على مميزات 
تقاعد الموظفين وخسائرها بسبب أسعار البنزين والمنافسة

إقالع الكويتية مقارنة بشركات 
الطيران األخرى تعدى نس����بة 
96%، موضحا ان حرص املؤسسة 
على عاملي األمن والسالمة السبب 

الرئيسي في نسب التأخر.
وب���نينّ ان املؤسس���ة تعتزم 
تس���يير نحو 22 رحلة إضافية 
خالل الصيف الى لبنان ابتداء من 
مطلع يوليو وحتى آخر أغسطس 
فضال عن تسيير 29 رحلة إضافية 
الى دمشق وذلك ابتداء من شهر 
يوليو وحتى سبتمبر، باإلضافة 
الى 95 رحلة الى القاهرة، وبعض 

الرحالت األخرى الى جنيڤ.
وحول قائمة الطعام اجلديدة 
أوض����ح الف����الح ان مؤسس����ة 
الكويتية  اخلط����وط اجلوي����ة 
اعت����ادت كل ع����ام ان تعلن عن 
قائمة الطعام اجلديدة التي تقدمها 
لعمالئها خالل الرحالت، مبينا 
ان املؤسس����ة اعتادت ايضا ان 
تستضيف عددا من خبراء التذوق 
املعروفني عامليا ألخذ رأيهم في 
قائمة طعامها التي حتظى دائما 

بقبولهم واستحسانهم.

املؤسسة للبيع.
وأشار الفالح الى ان املؤسسة 
تعتزم تأجي����ر طائرة ايرباص 
330 ملدة ش����هر ونصف الشهر 
ابتداء من مطل����ع يوليو املقبل 
ملواجهة النقص في عدد الرحالت 
في موسم الصيف، موضحا انه 
مت ارسال طلبات تأجير الى نحو 
88 شركة طيران عاملية وانطبقت 
الش����روط على 7 شركات منها، 
الفتا الى انه مت االنتهاء مؤخرا 
من تأهيل 6 طائرات بكلفة بلغت 
11 مليون دينار، مش����يرا الى ان 
املؤسسة تعتزم تأهيل عدد آخر 
م����ن الطائ����رات لتعزيز حركة 

الطيران خالل فترة الصيف.
وب����نينّ ان خروج ع����دد من 
املدربة من  الفني����ة  الكف����اءات 
الى ش����ركات طيران  املؤسسة 
خليجي����ة البال����غ عدده����م 80 
موظفا يش����كلون نحو 40% من 
قوام العمالة الفنية املدربة ونتج 
عن ذلك حدوث بعض املشكالت 
التي تؤدي الى التأخر في إقالع 
الكويتية، مؤكدا ان نسبة تأخير 

التي ستختارها احلكومة بشأن 
اليها  املنتقلني  مزايا املوظف���ني 
لكي تقوم »املؤسس���ة« بدورها 
باإلع���الن ملوظفيها وتخييرهم 
تخييرا نهائيا سواء االستمرار 
في العمل بها او التقاعد او االنتقال 

للعمل احلكومي.
العمالة  وأوض���ح أن ع���دد 
الكويتية باملؤسسة يصل ل� 1900 
العمالة  موظف مقابل 2100 من 
غي���ر الكويتية، الفتا في الوقت 
ذاته الى أن مجلس الوزراء طلب 
من املؤسسة تخفيض امليزانية 

لعام 2010/2009 بنسبة %30.
وكشف عن أن وزارة املواصالت 
منح���ت م���دة إضافي���ة للجان 
االستشارية ملدة شهرين تنتهي 
في 22 من يونيو املقبل بعد انتهاء 
املدة األصلية والبالغة شهرين 
كذلك في 22 ابريل املاضي الجناز 
عملها في تأهيل املؤسسة للبيع 
وعمل كراسة الشروط، الفتا الى 
ان الهيئة العامة لالستثمار لديها 
قائمة ب� 7 ش���ركات استشارية 
متنافس���ة على مناقصة تأهيل 

أمام موظف���ي »الكويتية« بعد 
خصخصته���ا ام���ا التقاعد مع 
حص���ول كل منهم على راتب 3 
سنوات او االنتقال مع الشركة في 
وضعها اجلديد مع ضمان استمرار 
املوظف في هذه احلالة في عمله 
5 سنوات باإلضافة الى 3 سنوات 
إضافية ام���ا اخليار الثالث فهو 
االنتقال الى العمل في املؤسسات 
احلكومية واالحتفاظ مبزايا العمل 
ف���ي »الكويتية« وأهمها التذاكر 

السنوية.
ولف���ت ال���ى ان هن���اك عدة 
اقتراحات لتعويض املوظف في 
حال انتقاله للحكومة عن التذاكر 
السنوية أولها ان يتم منحه تذاكر 
فعلية من اجلهة احلكومية التي 
يتبعها على اي ش���ركة طيران 
واخليار الثاني ان يتم منحه بدال 
نقديا، مبين���ا ان املوظفني رمبا 
يفضلون اخلي���ار األخير، الن 

أسعار التذاكر في انخفاض.
وذكر ان اخلط���وط اجلوية 
الكويتي���ة جاه���زة وتنظر ان 
تبلغه���ا احلكوم���ة باخليارات 

أحمد يوسف
االدارة  عزا رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفالح اجمالي خسائر املؤسسة 
البالغ���ة 55 ملي���ون دينار عن 
العام املاضي، إلى ارتفاع أسعار 
البنزين واملقدر وفقا للميزانية ب� 
92 دوالرا للبرميل وصل مع نهاية 
العام الى 129 دوالرا بخس���ارة 
بلغت 6 ماليني دينار باإلضافة إلى 
19 مليون دينار نتيجة املنافسة 
الشديدة في أسعار التذاكر وكثرة 
املعروض بالسوق على الرغم من 
أن املؤسسة حققت منوا في عدد 
ال���ركاب بإجمالي 92 ألف راكب 

إضافي عن عام 2008.
ذلك باإلضافة لبعض اخلسائر 
التي تكبدتها الشركة مؤخرا في 
فترة تعطل الطائرات املتجهة الى 
أوروبا بس���بب الرماد البركاني 
مشيرا الى انها تقدر ب� 2 مليون 

دينار تقريبا.
وعن تقرير ديوان احملاسبة 
قال الف���الح انه عل���ى الديوان 
االهتم���ام باألمور احملاس���بية 
بعيدا عن األمور الفنية موضحا 
أن املؤسسة قامت بإعادة تأهيل 
احملركات بقيمة 22 مليون دينار 

عن العام املاضي.
وأش���ار الفالح في تصريحه 
للصحافيني عل���ى هامش حفل 
عرض قوائ���م الطعام اجلديدة 
التي تقدمه���ا »الكويتية« خالل 
موس���م الصيف، إلى أن الهيئة 
العامة لالستثمار عقدت اجتماعا 
مع املؤسس���ة األسبوع اجلاري 
وأبدت اس���تعجالها في اإلجابة 
عن األسئلة املطروحة من قبلها، 
مشيرا الى اس���تعداد املؤسسة 
لإلجابة عن أي استفسارات تطلب 
منها، موضحا انتظار املؤسسة 
رد مجلس الوزراء على املميزات 
التي ستمنح للموظف في حالة 

التقاعد.
وأشار الى ان هناك 3 خيارات 

)محمد ماهر(حمد الفالح متفقدا وجبات الطعام اجلديدة


