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»بودي للطيران« تطلق معرض
»سوق سفر بودي 2010« في 28 الجاري

»المباني« تشارك في معارض الفرص الوظيفية  
بالجامعات الحكومية والخاصة

انطالقا من سياس���ة حتفيز 
الشباب الكويتي على العمل في 
القطاع اخلاص، تواصل شركة 
املباني مش���اركتها في معارض 
الفرص الوظيفية التي تقام في 
مختلف اجلامع���ات احلكومية 
واخلاصة، الس���تقطاب الشباب 
الطموح الباحث عن فرص عمل 

في القطاع اخلاص.

وف���ي ه���ذا الصدد أش���ارت 
الش���ركة في بيان صحافي الى 
حرصها على املشاركة بصورة 
العديد من املعارض  دورية في 
التي تقام لهذا الغرض كل عام، 
والت���ي تتيح الفرص���ة للطلبة 
واخلريج���ن للتعرف عن قرب 
على الفرص الوظيفية املتوافرة 
وطبيعة العمل في املؤسس���ات 

والشركات املختلفة.
وأك���دت أهمي���ة مث���ل هذه 
املعارض التي يحرص الكثيرون 
على زيارتها والتي تس���تقطب 
بدورها الكفاءات الشابة والباحثة 
عن فرص للعمل حتقق من خاللها 
طموحاتها، الس���يما أن القطاع 
اخلاص أصبح جاذبا للش���باب 

الكويتي.

برعاية ماليزية وتركية وبعروض على تذاكر السفر والفنادق

الستقطاب الشباب الطموح الباحث عن فرص عمل في القطاع الخاص

)فريال حماد(منذر ناجيا متوسطا املؤمتر الصحافي

جناح »املباني« في معرض الفرص الوظيفية بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

نبيل أمني )األول من اليمني( مترئسا عمومية الشركة

فواز كرامي
أعلنت مجموعة بودي للطيران 
عن بدء انش���طة معرض سوق 
سفر بودي لصيف 2010 والذي 
تقيمه للعام الرابع على التوالي 
وذلك خالل الفترة من 28 إلى 29 
مايو في قاعة سلوى الصباح � 
فندق املارينا مبشاركة أكثر من 
70 جهة متخصص���ة في مجال 
السياحة والس���فر من مجالس 
س���ياحية ومؤسس���ات ترويج 
س���ياحي وفن���ادق ومنتجعات 
وشركات طيران وغيرها.  وقال 
العام في  الرئيس واملدير  نائب 
مجموعة ب���ودي للطيران منذر 
ناجيا في املؤمتر الصحافي الذي 
مت تنظيمه لإلعالن عن التفاصيل 
اخلاصة باملعرض أنه يقام العام 
احلالي في دورته اجلديدة حتت 
السياحة في كل  رعاية وزارتي 
من ماليزيا وتركيا وهو ما مينح 
املع���رض أهمية خاص���ة وبعدا 
سياحيا مميزا. وأشار إلى األهمية 
اخلاصة التي تتمتع بها كل من 

ماليزيا وتركيا على مس���توى السياحة العاملية، 
حيث اصبحتا ضمن قائمة أكبر 20 دولة سياحية 
في السنوات األخيرة بسبب النمو املتزايد في أعداد 
السياح التي تستهدف البلدين من مختلف انحاء 
العالم. وأضاف أن أبرز م���ا مييز هاتن الدولتن 
حتديدا أنهما من الدول اإلسالمية إلى جانب الروابط 
التاريخية والثقافية التي تربطهما مبختلف دول 
املنطقة الس���يما الكويت حيث ش���هدت السنوات 
األخي���رة منوا كبيرا في عدد الس���ياح الكويتين 
السيما العائالت التي باتت تعتبر تركيا وماليزيا 
مقصده���ا األول ووجهتها املفضلة لقضاء عطالت 

رائعة مميزة.
من ناحية أخرى أك���د ناجيا أن إقامة املعرض 
للع���ام الرابع على التوالي إمنا يؤكد مدى النجاح 
الذي حتقق للمعرض خالل دوراته السابقة سواء من 
حيث املشاركات التي استقطبها من كبرى شركات 
السياحة والس���فر أو من خالل عدد الزوار الذين 
استقطبتهم املعارض السابقة والذين يتوقع أن يزيد 
عددهم العام احلالي عن الدورات السابقة بسبب 

السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها املعرض.
ونوه إل���ى أن املعرض أصبح م���ن العالمات 
الرئيسية لسوق السياحة والسفر الكويتي حيث 
الكثير من االتصاالت تلقتها مجموعة بودي للطيران 
خالل الفترة املاضية تس���أل ع���ن موعد املعرض 

واجلهات املشاركة خاصة.

تركيا وماليزيا

قال مدير منطقة اخلليج بهيئة السياحة املاليزية 
توان رازالي توان عمر إن السوق الكويتي يعتبر 
من أهم أسواق املنطقة في مجال السياحة والسفر 
مش���يدا بالدور املهم الذي تلعبه مجموعة بودي 

للطيران باعتبارها الشريك االستراتيجي للترويج 
وتسويق جميع القطاعات السياحية في ماليزيا 

داخل الكويت.
وأضاف أن ماليزيا من الدول التي تتمتع بالتنوع 
احلض���اري والثقافي مما يلبي جمي���ع الرغبات 
واملتطلبات اخلاصة بالسياح مشيرا إلى أن ماليزيا 
كدولة إسالمية جتعل زوارها من دول منطقة اخلليج 
السيما الكويت ال يشعرون بأي فرق خالل تنقلهم 

في مختلف مناطق ماليزيا.
وأوضح عمر أن حلول شهر رمضان خالل العطلة 
الصيفية ال يشكل أي عائق أمام السياح املسلمن 
حيث حتتفل ماليزيا بحلول الشهر الفضيل من خالل 
مهرجان رمضان والذي يضم الكثير من العروض 

واألنشطة التي تتناسب والشهر الكرمي.
من جانبها أعربت نائب رئيس البعثة السكرتير 
األول في السفارة التركية ايليم تندوجان اوزكان في 
كلمتها في املؤمتر الصحافي عن سعادتها النضمام 
تركيا م���ن خالل اجلهات الس���ياحية املعنية إلى 
معرض السفر 2010 والذي يعتبرمن ابرز املعارض 

التي تقام في الكويت واملنطقة.
وأضافت أن السنوات األخيرة شهدت منوا في 
ارتفاع عدد السياح الكويتين القادمن إلى تركيا إلى 
جانب تنوع املناطق واملدن التي يقومون بزيارتها 
في تركيا في مختلف املواسم صيفا وشتاء مشيرة 
إلى العالقات التي تربط البلدين والشعبن التركي 
والكويتي. وأشارت إلى أن استراتيجية وزارة الثقافة 
والسياحة التركية تستهدف استعراض اإلمكانيات 
الطبيعية املتنوع���ة التي تزخر بها تركيا مبا في 
ذلك املرافق الصحية املتميزة، واملنتجعات، ومالعب 
اجلولف، واجلبال اخلضراء، والرمال الذهبية، واملياه 

النقية، فضال عن تراثها التاريخي والثقافي.

أمين: »المدار« وّقعت اتفاقية الستكمال مشروعاتها العقارية
عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا و80 مليون دينار التزاماتها المالية

الشركة تبدأ العمل في مشروع صناعي قيمته 3 ماليين دينار خالل شهرين
ان مجموع اصول الش���ركة 
بل���غ 126.4 ملي���ون دينار 
المنتهية في  المالية  للسنة 
31 ديسمبر 2009 بانخفاض 
قدره 18.13% عن الفترة نفسها 
من العام 2008 وان اجمالي 
الخصوم بلغ 81 مليون دينار 
بانخفاض قدره 13% عن العام 

الماضي.
وبل���غ اجمال���ي حقوق 
المساهمين 38.4 مليون دينار 
بانخفاض قدره 31.88% عن 

العام 2008.
وحققت الش���ركة صافي 
خس���ائر قدرها 17.3 مليون 
دينار مقارنة بخسائر قدرها 
12.06 ملي���ون دينار للعام 

.2008
العمومية بنود  واق���رت 
جدول اعمالها التي تضمنت 
توصية مجلس االدارة بعدم 
ارباح للمس���اهمين  توزيع 
وتفويض مجلس االدارة في 
ش���راء ما ال يتجاوز 10% من 

اسهم الشركة.
وانتخبت العمومية مجلس 
ادارة الشركة للسنوات الثالث 
المقبلة مكونا من 4 اعضاء 
من ش���ركة استحواذ ونبيل 
امي���ن وعضو من ش���ؤون 
الهيئة  القصر وعضو م���ن 
العامة لالوق���اف وانتخاب 
عادل الهديب عضوا احتياطيا 

للمجلس.

ملي���ون دينار، مؤكدا ان ادارة 
المحافظة  الشركة تعمل على 
على اس���تثماراتها الموجودة 
في ظل صعوب���ة الدخول في 

استثمارات جديدة لها.
وعن نية الش���ركة الدخول 
في قانون االس���تقرار المالي، 
قال امي���ن ان المدار ال تعاني 
من مشاكل قضائية او غيرها 
مع دائنيها وبالتالي ليست هناك 
ضرورة للدخول في القانون.

وبين ان تداعي���ات االزمة 
المالي���ة التزال مس���تمرة مما 

دف���ع كثير من الش���ركات الى 
التوقف عن االستثمار في اي 
مجاالت جديدة، مشيرا الى ان 
شركات االستثمار تسعى حاليا 
الى تخفيف المخاطر الخاصة 

باالستثمارات القديمة.
وذكر ان االندماج هو الحل 
الوحي���د امام الش���ركات التي 

تواجه مشاكل في التمويل.
واك���د ان���ه س���تخرج من 
البورصة اكثر من شركة خالل 

الفترة المقبلة.
واظهر تقرير مجلس االدارة 

المقاول الرئيسي وتدرس حاليا 
بيعه او تأجيره، مشيرا الى ان 
قيمته االجمالية تتراوح بين 4 

و5 ماليين دينار.
وزاد قائال: هناك العديد من 
المشاريع العقارية والصناعية 
للشركة في دول الخليج ستبدأ 
في تنفيذها بعد انتهاء دراستها 
مجددا من قبل الشركاء في تلك 

المشاريع.
واش���ار ال���ى ان اجمال���ي 
االلتزامات المالية للشركة مع 
الش���ركات الزميلة بحدود 80 

عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو المنتدب لشركة المدار 
للتمويل واالستثمار نبيل امين 
عن توجه الشركة خالل الفترة 
المقبلة للتركيز على مشاركة 
الغير في مشاريع تشغيلية، 
بحيث تقل نسبة الشركة في اي 

مشروع تدخل فيه عن %30.
واضاف امين، في تصريحه 
للصحافيين عقب انعقاد عمومية 
الش���ركة امس بنسبة حضور 
بلغت 82.8%، ان الشركة ستبدأ 
خالل الشهرين المقبلين العمل 
في مشروع صناعي بالكويت 
عبارة عن مصنع النتاج ورق 
الكرتون وتبلغ قيمته االجمالية 
3 ماليين دينار وحصة الشركة 

منه تقارب المليون دينار.
واوضح ان هذا المش���روع 
جزء من مشاريع عدة متنوعة 
تنوي المدار الدخول فيها خالل 
المقبلة، س���واء داخل  الفترة 

الكويت او خارجها.
ولفت الى ان الشركة ابرمت 
اتفاقية  الماض���ي  االس���بوع 
الستكمال المشروعات العقارية 
الت���ي توقفت بس���بب االزمة 
المالية العالمية وما نتج عنها 
من شح في التمويل لتعود بذلك 
عجلة المش���اريع الى الدوران 

مرة اخرى.
وقال ان الش���ركة تسلمت 
مشروعها في رأس الخيمة من 

تأجيل عموميتها غير العادية لعدم اكتمال النصاب

الخرس: »السور« تنجز بناء محطة 
وقود على شارع الخليج يوليو المقبل

أحمد مغربي
تأجلت اجلمعية العمومية غير العادية املؤجلة لشركة السور 
لتسويق الوقود لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجلمعية 
حيث لم يحضر ممثل شركة البترول الوطنية التي متتلك بدورها 

حصة تقدر ب� 24% من رأسمال الشركة.
وفي هذا الس���ياق أبدى رئيس مجلس ادارة ش���ركة السور 
لتسويق الوقود طالل اخلرس في تصريح للصحافين انزعاجه 
من انسحاب شركة البترول الوطنية من اجلمعية العمومية غير 
العادية للشركة، قائال: »أفضل أال أتسرع في احلكم على أسباب 
انس���حاب البترول الوطنية ولكن الشركة ستخاطبهم لنعرف 

أسباب االنسحاب«.
وأضاف اخلرس ان اجلمعية العمومية غير العادية للشركة 
كان من املقرر أن توافق على تخفيض رأس املال من 30 مليون 
دين���ار الى 29.98 مليون دينار، وذلك بناء على طلب من وزارة 
التج���ارة والصناعة نظرا لوجود بعض الكس���ور في امليزانية 
وليس لها حل إال عن طريق تخفيض رأس���مال الشركة بنسبة 
بسيطة تقدر ب� 17 ألف دينار، ولذلك شرعت الشركة في تخفيض 

رأس املال.
وعن خطة الشركة التطويرية قال اخلرس ان الشركة ستنتهي 
من بناء محطة وقود جديدة على ش���ارع اخلليج العربي خالل 
شهر يوليو املقبل، باإلضافة إلى افتتاح محطة أخرى مع نهاية 
شهر رمضان املقبل، مش���يرا الى ان الشركة ستقوم بتجديد 6 
محط���ات طوال العام 2010 بتكلف���ة تتراوح بن 300 و700 ألف 
دينار لكل محطة، باإلضافة إلى افتتاح 3 محطات جديدة خالل 

العام احلالي.
وأشار الى أن الشركة س���تلتزم في جميع محطات البنزين 
املقرر افتتاحها خالل العام احلالي بأن حتمل نفس الهوية اجلديدة 
للش���ركة وان تكون شاملة جلميع اخلدمات من غسيل سيارات 

واستراحات ومصلى.
وبن ان الشركة لديها خطة تطويرية متتد من 3 إلى 4 سنوات، 
وأصبح هناك تأخير في تنفيذ هذه اخلطة بناء على اإلجراءات 
الروتينية في بلدية الكويت وش���ركة البترول الوطنية، مشيرا 
الى أنه وعلى الرغم من املعوقات احلالية إال أن الشركة في تطور 
مستمر ونس���بة العمالة الوطنية في تطور ولم تتخل الشركة 

عن أي موظف خالل الفترة املاضية.

 حايك: عروض وخصومات مميزة 
قال مدير أول التس��ويق واملبيع��ات في مجموعة بودي 
للطيران روبير حايك ان املعرض سيحفل بالكثير من العروض 
القيم��ة إلى جانب الكثير من اخلصومات الرائعة التي جتعل 
إمكانية الس��فر متاحة أمام اجلميع. وأض��اف ان عددا من 
ش��ركات الطيران ستقدم عروضا خاصة على تذاكر السفر 
إلى مختلف الوجهات واملناطق حول العالم، إلى جانب عروض 
الفنادق واملنتجعات املميزة والتي تتيح خيارات متنوعة أمام 
مختلف الشرائح تتناسب مع كل ميزانية. وأكد أن جميع زوار 
املع��رض البد وأن يحصلوا في نهاية جولتهم على الصفقة 
الرابحة التي جتعل صيفهم للع��ام احلالي مختلفا عن بقية 
السنوات املاضية، حيث متتد ساعات املعرض في اليوم األول 
اجلمعة 28 مايو من الساعة 4 إلى 10 مساء واليوم التالي من 

العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.
من جانبها قالت مديرة الس��فر والرحالت في مجموعة 
ب��ودي إميان خليل ان مجموعة بودي للس��ياحة والس��فر 
وكما عودت زوار املعرض فإنها ستقدم لهم الدليل الصيفي 
للسياحة والسفر والذي يضم جميع العروض واملزايا التي 

سيحصلون عليها.

م.خالد الهاجري

»زين« تطلق مبادرة »صندوق الديوانية«
تهديها إلى أكثر من 2000 ديوانية في جميع أنحاء الكويت

أن  تأسيس���ها. وأكد: »نعتقد 
التواص���ل م���ع البيئ���ة التي 
نتعايش فيها، والتفاعل معها 
هو أساس جناح أي مؤسسة 
أو شركة«، مبينا أن زين تبنت 
هذه اإلس���تراتيجية منذ زمن 
طويل وهو م���ا انعكس على 
الرعاية  أنشطتها في مجاالت 
الصحية والتعليمية، والثقافية 

والرياضية أيضا.
وق���دم الهاج���ري ش���كره 
عل���ى  للقائم���ن  وتقدي���ره 
ديواني���ات  دلي���ل  موق���ع 
الكوي���ت املوق���ع اإللكتروني 
 األول عل���ى ش���بكة االنترنت
وم���ا   ،www.dewan.com.kw
وجدته الش���ركة م���ن تعاون 
مش���ترك حت���ى تنج���ح هذه 
املبادرة، مش���يرا إل���ى أن هذا 
املوقع الذي يعود تاريخ إطالقه 
قبل 3 س���نوات يقوم بعرض 
املعلوم���ات اخلاصة ألصحاب 
التجمع  الديوانيات وأوق���ات 
لتوفير معلومات كاملة لرواد 

ديوانيات الكويت.

على هذا الزمن اجلميل«.
وأضاف: »املبادرة حملت معها 
أكثر من رسالة، األولى أنها تعيد 
ذكريات وتراث األجداد في عصر 
املعلوم���ات وش���بكة االنترنت، 
والثانية تتمثل في رغبة زين في 
أن تكون قريبة دائما من الشعب 
الكويتي«، مبينا أن هدية »ديوانية 
بوكس« س���تنقلنا إلى اكبر عدد 

الكويتية.  الديوانيات  ممكن من 
وأوضح أن الشركة تتلمس دائما 
كل ما سيس���هم في فتح قنوات 
اتصال جديدة مع الفئات املختلفة 
الكويتي، ومشروع  في املجتمع 
»صندوق الديوانية« يعكس هذا 
التوجه ال���ذي تبنته زين طيلة 
الثالث���ة املاضية، وهي  العقود 
الفت���رة التي م���رت على تاريخ 

التواصل االجتماعي  في تعزيز 
واألس���ري الذي يعتبر من أصل 

وعادات الشعب الكويتي.
وقال الرئي���س التنفيذي في 
الشركة م.خالد الهاجري: »أطلقنا 
هذه املبادرة ونحن نعرف أهمية 
الديوانية في تاريخ الكويت، فقد 
أردنا أن نعيد إحياء بعض العادات 
والتقاليد التي طاملا كانت شاهدة 

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
املتنقلة أنها أطلقت مبادرة جديدة 
في سلس���لة جهودها املستمرة 
لتعزيز قنوات اتصالها االجتماعية 
مع عمالئها ومع املواطن الكويتي، 
وذلك بإطالقها مشروع »صندوق 

الديوانية«.
ف���ي بيان  الش���ركة  وذكرت 
صحافي أن ما مييز هذه املبادرة انها 
جاءت وهي حتمل معها قيما نبيلة 
تتمثل في إحياء التراث الكويتي، 
تراث اآلباء واألجداد، مشيرة إلى 
أن هذا املشروع االجتماعي ستقوم 
من خالله الشركة بإهداء »صندوق 
الديوانية« ألكثر من 2000 ديوانية 
موزعة على جميع أنحاء الكويت. 
وأوضح���ت أنها أرادت أن حتيي 
التراث الكويتي القدمي من خالل 
ه���ذا اإلهداء البس���يط، نظرا ملا 
حتمله الهدية من محتويات طاملا 
كانت متثل عالمة بارزة في تاريخ 
الكويتية، مبينة أن  الديوانيات 
املبادرة والت���ي جاءت من  هذه 
عقول شباب موظفي شركة زين 
حملت معها سمات أخرى تتمثل 


