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أعلنت ش����ركة مينا العقارية 
أن مجلس إدارة الش����ركة سيعقد 
البيانات  اليوم العتماد  اجتماعه 
املالية للس����نة املالية املنتهية في 
2010/3/31، حيث سيعقد االجتماع 
مبقر الشركة الواقع في مركز الراية. 
وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان مجلس إدارة الشركة سيناقش 
خالل االجتماع أيضا آخر التطورات 
على مشاريع الشركة وخطة عملها 
املس����تقبلية، واجله����ود املبذولة 
لتعزيز األنش����طة املش����تركة مع 
الشركات الزميلة وسبل التغلب على 

جناح »الدولي« في سوق شرق الظروف االقتصادية الراهنة.

فريق عمل الفندق مع اجلائزة

)كرم دياب(خالد املريخي مترئسا عمومية الشركة

احمد رمضان وعدنان احلداد عقب توقيع االتفاقية

مجموعة الراية ومركز لندن  لإلستراتيجيات 
اإلعالمية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

»الوطنية لالتصاالت« تمنح خصمًا %50
على الرسائل النصية المرسلة إلى األردن اليوم

اختتام ناجح لحملة »الدولي«
»من التأسيس.. إلى التأثيث« بسوق شرق

أعلن بنك الكويت الدول���ي أن املعرض الذي 
أقامه في مجمع سوق شرق خالل الفترة املمتدة 
بني 20 إلى 22 مايو احلالي للتعريف بحملة »من 
التأسيس... إلى التأثيث« التمويلية اجلديدة، حقق 

إقباال متميزا من جانب رواد املجمع.
وقالت مديرة العالقات العامة في البنك هدى 
الشايع ان احلملة التس���ويقية ومنذ انطالقتها 
حقق���ت حضورا مميزا، حي���ث مكنت األفراد من 
معرفة املزايا املتعددة حلملة »من التأس���يس... 
إلى التأثيث« التي أطلقها بن���ك الكويت الدولي 
مؤخرا، وبناء عليه مت اعتماد أكثر من مكان جديد 
للترويج للحملة بعد اإلقبال املتميز على املعارض 

التي أقامها البنك في أماكن عدة.
وأضافت: »ان جناح أي منتج يتوقف على جناح 
تسويق وترويج هذا املنتج بني مختلف الطبقات 
الترويج، وتعريف  املناس���ب الماكن  واالختيار 

املستهلكني باملنافع التي سوف تعود عليهم«.
اجلدير بالذكر أن حملة »من التأسيس... إلى 
التأثيث« تقدم أفضل حلول التمويل الش���خصي 
امليس���رة واملوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
باإلضافة إلى أنها تقدم متويال يصل إلى 70 ألف 
دينار يس���دد على فترة تصل إل���ى 15 عاما، مع 
فترة سماح تصل إلى 6 شهور الستحقاق القسط 

األول.

الشهر القادم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الراية والعضو 
املنتدب عدنان احلداد أن االتفاقية 
تش���تمل على تقدمي اخلدمات 
اإلعالمي���ة املتنوع���ة لقط���اع 
التلف���زة، م���ن ضمنها اخلطط 
االستراتيجية والهيكلية وخطط 
املضم���ون اإلعالم���ي وتدريب 
الكوادر، وإعداد اخلطط اإلعالمية 
والتدريبية إلدارة االنتخابات، 
واإلدارة اإلعالمي���ة لألنش���طة 
االقتصادية والرياضية، وتوفير 
االحتياجات التدريبية والبرامج 
اخلاصة بتطوير مهارات الكوادر 

اإلعالمية.

العربيات  وس���يدات األعم���ال 
في ش���رم الش���يخ في الفترة 
من 27 ال���ى 29 يونيو املقبل، 
حتت عنوان »أس���س ومهارات 
التعامل مع وس���ائل اإلعالم«، 
ودورة أخ���رى في املكان عينه 
حول »األسس العلمية والفنية 
إلنش���اء القن���وات الفضائية« 
في الفترة م���ن30 يونيو حتى 
الثاني من يوليو 2010، مشيرا 
إلى ان هذه الدورات تهدف إلى 
تعريف املهتمني في العالم العربي 
باآلليات الصحيحة لتأس���يس 
قن���وات التلفزة الفضائية، كما 
إقامة دورات مماثلة في  ستتم 
كل من الكوي���ت ولبنان خالل 

وق���ع كل من مرك���ز لندن 
لالس���تراتيجيات اإلعالمي���ة 
الكويتية  الراي���ة  ومجموع���ة 
لالستشارات التسويقية اتفاقية 
تعاون تتن���اول قطاع التلفزة 
والتدريب اإلعالمي املتخصص، 
واإلدارة اإلعالمية لالنتخابات 

وجوانب أخرى.
ووقع االتفاقية كل من املدير 
العام ملركز لندن لالستراتيجيات 
اإلعالمية أحمد رمضان، ورئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ملجموعة الراية الكويتية عدنان 
احلداد، بحضور عدد من مديري 
املؤسسات وممثلي وسائل إعالم 

عربية.
وق���ال مدير عام مركز لندن 
أحمد رمضان: »إن اخلبرة التي 
اكتسبها املركز خالل سنوات من 
التدريب املتخصص في مجاالت 
اإلعالم املختلفة واالستشارات 
لكب���رى  املقدم���ة  النوعي���ة 
الرسمية واخلاصة  املؤسسات 
املقبل  التعاون  ستكون محور 
ب���ني املركز ومجموع���ة الراية 
التي عرفت بأدائها النوعي في 
مجاالت االستشارات والتسويق 
وإدارة املؤمترات على مستوى 
الكويت ودول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربي«.
وأض���اف ان التع���اون بني 
املؤسستني سيترجم من خالل 
إقامة مجموعة دورات إعالمية 
ف���ي الكويت ومص���ر ولبنان، 
بينها دورة للقيادات النسائية 

إميانا منه���ا بأهمية تعزيز 
التق���ارب والتواصل مع جميع 
اجلاليات العربية واألجنبية في 
الكويت، أعلنت الشركة الوطنية 
لالتصاالت عن تقدميها تخفيضا 
بنسبة 50% لعمالئها مبناسبة 
ل���الردن عند  الوطني  العي���د 
 SMS إرسالهم رسائل قصيرة
الوطني  العيد  وذلك مبناسبة 
لالردن الذي يوافق اليوم 25 مايو 
حيث يحتفل األردنيون بالذكرى 

السنوية 64 الستقاللهم.
وحول هذا العرض اخلاص، 
قال مدي���ر العالقات العامة في 

الشركة عبدالعزيز البالول ان: »عرض الوطنية 
لالتصاالت يأتي من حرصها على مشاركة عمالئها 
أفراحهم أينما كانوا وبأي وقت، إضافة إلى مساهمة 
الشركة عبر مساعدة عمالئها في التواصل مع من 

يحبون وبأقل األسعار«.

التخفيض على  وسيستمر 
قيمة الرسائل ملدة 24 ساعة من 
بداية اليوم، وس���بق أن قدمت 
الش���ركة العديد من العروض 
املماثلة للكثير من الدول التي 
لها جاليات في الكويت مثل مصر 
وسورية وغيرها من الدول وذلك 
حتى يتسنى لعمالئها من أبناء 
اجلاليات التمتع بالتخفيضات 
املقدمة ف���ي إجراء املكاملات مع 
أهاليهم وأقربائهم في بلدانهم 

بنصف التكلفة احلقيقية.
اجلدي���ر بالذكر أن ش���ركة 
الوطني���ة لالتصاالت تس���عى 
إلى تقدمي خدمات ممي���زة وبجودة عالية ترقى 
ملستوى تطلعات عمالئها، كما يأتي العرض من 
منطلق مس���ؤوليتها االجتماعية جتاه عمالئها، 
وفتح املجال ملزيد من حركة التواصل بني أحبائهم 

وأهاليهم في االردن.

تشمل قطاع التلفزة والتدريب والخطط اإلعالمية

احتفاالً بعيدها الوطني

عبدالعزيز البالول

د.فؤاد العمر

»تيسو فيزوديت 1957 أوتوماتيك« ..االحتفاء بالتراث اإلبداعي
تتميز ساعة »تيسو فيزوديت 1957 
أوتوماتيك« بجذورها الضاربة في تاريخ 
طويل من اإلبداع. استوحيت هذه الساعة 
من الساعات التي طرحت في خمسينيات 
القرن العشرين عندما احتفلت تيسو 

مبئويتها.
وقد كان التكامل بني عرض التاريخ 
في آلية أوتوماتيكية من أبرز عالمات 
ذلك العص���ر، واليوم تقدم الس���اعة 
اجلدي���دة هذه اخلاصي���ة في تصميم 

عصري خالب.
ويغطي الكريستال الزفيري املقبب 
امليناء قلي���ل االنحناء ليعرض خبرة 
»تيسو« في استخدام أحدث التقنيات 
وامل���واد اخلام في صناعة الس���اعات 
السويس���رية األصيلة. تتميز العلبة 
احلافظة بقطرها البالغ 40 مم وظهرها 

الشفاف الذي يضمن رؤية ديناميكية 
الساعة باستمرار.

وألنها وفي���ة للتقاليد ميكن رؤية 
اليوم والتاريخ بسهولة باإلضافة إلى 
الطابع الكالس���يكي للس���اعة. وتؤكد 
الشعارات التاريخية ل� »تيسو« على 
املينا واإلبزمي األصيل على تذكر أصول 
-2836 ETA اإلبداع دائما. وتضمن حركة

2 باحتياطي الطاقة البالغ 42 ساعة أنه 
قد مت تلبي���ة احتياجات قياس الوقت 

العصرية بصورة مثالية.

المظهر العصري

وجتمع األش���كال األربعة لس���اعة 
»تيس���و فيزوديت 1957 أوتوماتيك« 
ب���ني األذواق واالجتاه���ات العصرية 
م���ن خالل املواد احلديثة واللمس���ات 

األنيق���ة. يتميز طرازان بعلب حافظة 
كالسيكية من االستانلس ستيل فضي 
اللون وط���الء »بي.في.دي« للحصول 
على أناقة باملعص���م. أما املواني فهي 
إما سوداء أو فضية ومتتزج في أناقة 
مع حزام جلدي يحمل رمز التمساح. 
تكمل هذه الساعات مظهرك في ساعات 

العمل والترفيه.
وتتس���م »تيس���و فيزوديت 1957 
أوتوماتيك« بالعديد من اخلصائص، منها 
حركة أوتوماتيكية سويسرية الصنع، 
وكريستال صفيري مقبب الشكل ومقاوم 
للخدش، وعلبة حافظة من االستانلس 
ستيل عيار 316L مع ظهر شفاف، مقاوم 
للماء حت���ى 3 بار )30 مترا/ 100 قدم، 
وحزام جلدي مع مشبك بشكل فراشة، 

وطبقة PVD باللون األصفر الكامل.

مجلس إدارة »مينا العقارية« 
يجتمع اليوم

أعلنت »إبيكور«، الشركة العاملية الرائدة في مجال توفير برمجيات 
حلول األعمال للشركات واملدرجة في سوق أسهم ناسداك، عن اعتماد 
»س����فير للفنادق واملنتجعات« حللوله����ا املخصصة لقطاع الضيافة 
وذلك في فندقها اجلديد في الكويت، حيث تس����تخدم »سفير« حلول 
»إبيكور« منذ العام 2000، حيث قررت االستفادة من حلول »إبيكور 
للضيافة« في فندقها اجلديد نظرا ملا تتمتع به من مرونة إضافة إلى 
مزاياها الفريدة في قطاع الضيافة. وقال مدير تكنولوجيا املعلومات 
في سفير للفنادق واملنتجعات روي جوزيف »يتمثل السبب الرئيسي 
الختيارن����ا حلول إبيكور للضيافة ف����ي مالءمتها للمتطلبات املعينة 
لسلس����لة فنادق إقليمية فاخرة مثل »س����فير« وس����هولة دمجها مع 
أنظمتن����ا التقنية األخرى، كما وجدن����ا أن حلول »إبيكور« تعد قيمة 
كبيرة لالستثمار من حيث تكلفة التشغيل الكلية، ما يجعلها مالئمة 
للعمل على املدى الطويل، كما نقدر حقا مرونة النظام، باإلضافة إلى 
اجلهد املتواصل الذي تبذله »إيبكور« لتحسني حلولها بهدف مساعدة 
الشركات على العمل بنجاح أكبر«. من جانبه، قال املدير اإلقليمي لشركة 
»إبيكور« في الشرق األوسط وأفريقيا وتركيا والهند باسل دانيلز: مت 
تصميم حلول »إبيكور« للضيافة لتلبية االحتياجات الفريدة للقطاع 
الفندقي وهي تس����تخدم من قبل عدد من السالسل الفندقية الدولية 
مثل »حياة انترناشيونال« و»لي ميريديان«، مضيفا: ويسرنا إدراك 
»س����فير« للفوائد التي تتيحها حلولنا وقرارها باعتمادها في فندقها 
اجلديد. وعلى سبيل املثال، تتميز حلولنا بسهولة دمجها مع الوظائف 
الفندقية احملددة وه����ي تتيح ألي فندق احلصول على حتليل يومي 
مفصل حول البيانات املالية والتش����غيلية في أوجه عدة مثل تأجير 

الغرف واألطعمة واملشروبات واملشتريات.

»سفير للفنادق والمنتجعات« 
تعتمد حلول »إبيكور للضيافة«

في فندقها الجديد المزمع افتتاحه في الكويت

»جي دبليو ماريوت« يحصد جائزة
أفضل فندق لقطاع األعمال في الكويت

فاز فندق جي دبليو ماريوت 
� الكويت بجائزة أفضل فندق 
لقط���اع األعمال ف���ي الكويت، 
التي  وذلك ضم���ن اجلوائ���ز 
منحتها مؤخرا بيزنيس ترافلر 
الشرق األوس���ط 2010 والتي 
تعنى بتقييم التميز في صناعة 
السياحة واخلدمات الفندقية.

ون���ال فن���دق ج���ي دبليو 
ماريوت � الكويت هذه اجلائزة 
للعام الرابع على التوالي )2007 
– 2008 – 2009 و2010(، كم���ا 
سبق للفندق الفوز بهذه اجلائزة 

أيضا في العام 2004.
املدير  املناسبة، قال  وبهذه 
العام لفنادق ماريوت جورج 
عون: »إنه حقا لفخر لنا أن نفوز 
بهذه اجلائزة الرفيعة ونكون 
أفضل فندق لقط���اع األعمال 

الرابع على  الكويت للعام  في 
التوالي، إن هذا االعتبار الكبير 
يعكس التزامنا واستمراريتنا 
في تق���دمي مس���تويات فائقة 
الفندقية  اجلودة في خدماتنا 
التي نقدمه���ا جلميع ضيوف 
الفندق« واض���اف: »إن الفوز 
بهذه اجلائ���زة يدل أيضا على 
التميز الذي استطعنا أن نحققه 
عبر السنوات املاضية، علما أن 
التقيي���م الذي جرى في مجلة 
بيزنيس ترافلر الشرق األوسط 
قد مت م���ن قبل ق���راء املجلة، 
مما يعن���ي تواص���ال حقيقيا 

ومعبرا«.
اجلدير بالذكر أنه باعتباره 
من الفنادق الرائدة في الكويت، 
فإن فندق »جي دبليو ماريوت 
� الكويت« يقع في قلب الوسط 

التج���اري احليوي للعاصمة، 
ويوفر الفندق مساحات خاصة 
لغرف االجتماعات واملؤمترات 
تبلغ 1.850 مترا مربعا تغطي 
سبع قاعات اجتماعات كبيرة، 
و12 غرف���ة اجتماعات أخرى 
ملختلف األغ���راض التجارية، 
إضافة إلى قاعة الثريا الكبرى 
والتي ميكنها أن تستضيف ما 

يقارب 600 شخص.
ويعتب���ر الفن���دق اختيارا 
مناس���با للش���ركات ألغراض 
املؤمترات واالجتماعات والندوات 
وحلقات البح���ث وغيرها من 
الت���ي يتطلبها  االجتماع���ات 
التجاري واالقتصادي  القطاع 
في الكويت، وذلك باإلضافة إلى 
املناسبات االجتماعية املختلفة 

وحفالت الزفاف وغيرها.

ضمن جوائز »بيزنس ترافلر الشرق األوسط« 2010 وللعام الرابع على التوالي

عمومية »جيزان« أقرّت جدول األعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد

المريخي: أتوقع خروج شركات من السوق
خالل 6 شهور لعدم قدرتها على االستمرار

للشركة ملدة ثالث سنوات مكون 
من 5 أعضاء باإلضافة الى عضوين 
احتياط���ي وهم: ش���ركة كيفان 
الدولية العقارية، شركة ضاحية 
الدسمة العقارية، شركة ضاحية 
الفيحاء العقارية، شركة ضاحية 
العديلية العقارية، شركة ضاحية 
الش���امية العقارية، والعضوان 
االحتياطيان هما شركة ضاحية 
النزهة الدولية، وشركة ضاحية 

اخلالدية العقارية.

الى 137.042 دينارا كمخصص 
للعق���ارات اململوكة للش���ركة 
في اخلارج، كما قامت الش���ركة 
بتكوين مخصص هبوط في قيمة 
االستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 

2.327 مليون دينار.
هذا، وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومي���ة على بن���ود جدول 
األعمال، وعدم توزيع ارباح العام 
املالي املنتهي في 2009-12-31، 
كما مت انتخاب مجلس إدارة جديد 

ح���ول مدى تأثير هيئة س���وق 
املال على الس���وق والش���ركات 
املدرجة، ق���ال: أتوقع ان حتدث 
عمليات تنظيم شاملة للسوق، 
كما ان القرارات واجلزاءات التي 
سيتم تطبيقها، ستلزم الشركات 

ومجالس إداراتها بااللتزام.
وجاء في بيان مجلس االدارة ان 
الشركة أخذت مخصصات بقيمة 
1.2 مليون دينار حلق االنتفاع 
في ارض مس���تأجرة باإلضافة 

في حال احلصول على عروض 
حتقق الشركة منها أرباحا.

وأشار الى ان الشركة سوف 
جتني إيرادات جيدة من مساهمتها 
بحصة تقدر نسبتها ب� 20% من 
شركة الوافر للخدمات التسويقية 
املالكة ملشروع »سوق الصليبية 
للخضار والفاكه���ة املركزي«، 
العمل به خالل  والذي س���يبدأ 

فترة ال�3 أشهر املقبلة.
وفي رده على سؤال »األنباء« 

 احمد يوسف
اإلدارة  توقع رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في شركة جيزان 
القابض���ة خالد املريخي خروج 
عدد من الش���ركات في السوق 
احمللي خالل الفترة من 3 الى 6 
شهور، وذلك لعدم قدرتها على 

االستمرار.
وقال عق���ب انعقاد اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة للش���ركة 
بنس���بة حضور بلغت 51%، ان 
وضع »جي���زان« خ���الل العام 
احلالي سيكون أفضل من العام 

املاضي.
وأكد املريخي على عدم وجود 
التزامات مالية على  او  قروض 
الش���ركة، األمر الذي يقوي من 
ان  املالي، مؤك���دا على  مركزها 
الش���ركة تنتظر انته���اء املقيم 
اخلارجي لعملية دمج شركات 
القابض���ة« و»الدولية  »جيزان 

للتمويل« و»كويت انفست«.
وفي رده على س���ؤال حول 
االنته���اء من عملية الدمج، قال: 
أتوقع االنتهاء منها خالل فترة 
زمنية تتراوح ما بني 4 و5 أشهر 

مقبلة.
وقال ان الشركة متتلك 5 شقق 
مبشروع »امليل الذهب« في دبي، 
وهي حاليا مؤجرة، ونعتزم بيعها 

االنتهاء من دمج »جيزان« و»الدولية« و»كويت إنفست« خالل الـ 5 شهور المقبلة


