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المطوع: »الميادين« توصلت إلى اتفاقية مع »التجاري«  لجدولة 
قروضها البالغة 22 مليون دينار وتحويلها إلى طويلة األجل

محمود فاروق
إدارة  كشف رئيس مجلس 
شركة الوطنية للميادين جمال 
املطوع عن توصل الشركة إلى 
اتفاق مع البنك التجاري الكويتي 
يقضي بإعادة جدولة قروضها 
القصيرة األج���ل والبالغة 22 
إلى  مليون دين���ار وحتويلها 
ق���روض طويلة األج���ل ليتم 
سدادها على دفعات، مبينا أن 
الشركة رهنت حصتها البالغة 
22% في أس���هم ش���ركة مزايا 
القابضة والبال���غ عددها 100 
مليون س���هم بقيمة تصل إلى 
23 ملي���ون دينار مقابل قطعة 
أرض ألحد مشروعاتها في دبي، 
حيث تصل القيمة الدفترية لهذه 
االسهم إلى ما يقارب 28 مليون 
دينار بينما تبلغ قيمتها السوقية  

حاليا 9 ماليني دينار.
واس���تعرض املطوع على 
هام���ش اجلمعي���ة العمومية 
العادية التي عقدت امس بنسبة 
حضور 51.6% أس���باب إيقاف 
أعمال تطوير مشروعيها »شمس 
أبوظبي ومدينة دبي املالحية« 
اإلم���ارات لصعوبة  في دولة 

توفير التمويل الالزم.
وأوضح  أن الشركة قامت 
مع بداية االزمة بإيقاف جميع 
اعمال تطوير مشروع »شمس 
ابوظبي« وأصدرت تعليماتها 
للمقاول الرئيسي باإلبطاء في 
العمل باملشروع وذلك  وتيرة 
لعدم توافر الس���يولة الكافية 
واالكتف���اء مب���ا مت دفعه من 
الدفعة املقدمة لفترة من 6 إلى 
8 شهور حلني توافر السيولة 
الكافية الستكمال املشروع ومع 
انتهاء تل���ك املهلة عاد املقاول 
للمطالبة إما باالس���تمرار في 
العقد واس���تكمال املشروع أو 
بإنهاء العقد ودفع دفعة نهائية 
الرصيد املستحق له  لتسوية 
رغم أن بنود العقد تنص على 
انه في حالة انهاء العقد يتعني 
على املقاول تقدمي مطالبة نهائية 
باملبالغ املستحقة مؤيدة بجميع 
املستندات الدالة على تلك املبالغ 
املقاول  امتن���ع  وبناء علي���ه 
النهائية  عن تقدمي املطالب���ة 
وأص���ر على احلص���ول على 
املبالغ املذكورة في املطالبات 

املرحلية. 
وبني أن »ميادي���ن« قامت 
باالستعانة بخدمات استشاري 
املشروع لتحديد حجم األعمال 
املنجزة والتي في اطارها يحدد 
ما يس���تحق دفعه للمقاول إال 
انه لم يتم التوصل التفاق بني 
»ميادين« واملقاول حول حجم 
االعمال املنجزة، ما دفع الطرفني 
الى االتفاق على اللجوء للتحكيم 
للوصول الى تسوية عادلة لهذا 
اخلالف حي���ث يطالب املقاول 
»ميادين« بدف���ع 280 مليون 
الش���ركة تطالبه  درهم بينما 
بدف���ع 30 ملي���ون درهم لتتم 
التس���وية العادلة، متوقعا أن 
يتم االنتهاء من هذا اخلالف في 

غضون الشهرين املقبلني.

وفي ذات الس���ياق كش���ف 
التي  املفاوضات  املطوع ع���ن 
جتريها الش���ركة م���ع جهتني 
بشأن املشروع اما بدخول شريك 
استراتيجي لشراء قطعة األرض 
أو بيع املشروع بالكامل، موضحا 
أنه في حال بيع املشروع بسعر 
الش���ركة  التكلف���ة فقط، فإن 

ستتعرض خلسائر.

»دبي المالحية« وتخارجات 

وحول مشروع مدينة دبي 
املالحية بني املطوع أن املشروع 
مملوك لشركة تابعة وهى مملوكة 
بالكامل ل� »ميادين« حيث قامت 
الشركة أيضا مع بداية االزمة 
التطوير  بإيقاف جميع أعمال 
والتي كانت بالفعل في مراحلها 
األولية رغم سداد 20% من قيمة 
األرض املقام عليها املش���روع 
مببلغ 1.2 مليون دينار، مبينا 
أن الشركة أخذت مخصصات 
مالية بقيم���ة 8 ماليني دينار 
نظرا لتوقف اعمال املش���روع 
وذلك بعد إنهاء عقود خدمات 
االطراف املرتبطة باملش���روع 
االستشاري وجناحها باالتفاق 
مع املطور الرئيسي في إعادة 
جدولة االلتزامات املس���تحقة 
املرتبطة بأرض املشروع، كما 
قام املطور الرئيسي بنقل جميع 
حقوقه ومسؤولياته الى شركة 

الشركة في بداية 2009 باتخاذ 
عدة إجراءات احترازية بغرض 
تخفيض أعباء االلتزامات املالية 
عليها ومنها تخفيض التكاليف 
التشغيلية واإلدارية وضغط 
املصروفات، حيث بلغت 757.6 
ألف دينار خ���الل العام 2009 
في حني بلغت 1.1 مليون دينار 
خالل العام 2008، محقق بذلك 
انخفاضا ملحوظا باملصروفات 
قدره 32%، مبينا أن الش���ركة 
مازالت حتتفظ باس���تثمارها 
في ش���ركة زميلة والذي يعد 
استثمارا اس���تراتيجيا، وهى 
شركة املزايا القابضة التي أثبتت 
قدرتها على مجابهة األزمة بشكل 
أرباحا بلغت 6  فعال وحققت 
ماليني دينار ف���ي عام 2009، 
كما يتب���ني من خالل البيانات 
املالية لشركة املزايا في 2009 
أن القيم���ة الدفترية للس���هم 
تعادل 369 فلس���ا، إضافة إلى 
احتفاظه���ا بأصول ذات جودة 
العام 2010  ب���أن  عالية، علما 
سيشهد إمتام الشركة الزميلة 
لعدد من مش���اريعها العقارية 
داخل الكويت وخارجها، األمر 
الذي سينعكس إيجابيا بشكل 
كبير عل���ى أرباحها وبياناتها 
املالية خ���الل العام 2010، مما 
يؤكد جدوى ذلك االس���تثمار، 
هذا إلى جانب احتفاظ الشركة 

نخيل العقارية، وبالفعل بدأت 
»ميادين« ف���ي مفاوضات مع 
ش���ركة نخيل حول مستقبل 
املتاحة  املش���روع والبدائ���ل 
السترداد املبالغ املستثمرة ومن 
ضمنها مبادلة املبالغ املدفوعة 
بعق���ارات قائمة مدرة للدخل، 
ومبجرد انتهاء تلك املفاوضات 
واتخاذ قرار مبا فيه مصلحة 
الشركة س���يتم إخطار جميع 
األطراف املعني���ني مبن فيهم 
املساهمني والبنوك وإدارة سوق 

الكويت لألوراق املالية.
وتابع قائ���ال إن »ميادين« 
قامت بالتخارج من مش���روع 
بالس���عودية بقيمة 900 ألف 
دينار نظرا حلاجتها للسيولة 
لسداد مستحقات مالية بنهاية 

العام املاضي. 

استراتيجية تحوطية

التقرير  ف���ي  وقال املطوع 
الس���نوي ملجل���س االدارة إن 
»ميادين« وضعت استراتيجية 
ملواجهة هذه التحديات متثلت 
في اتخاذ ع���دة قرارات تهدف 
املالية  إلى تخفيض األعب���اء 
على الش���ركة واحملافظة على 
أصوله���ا ومش���اريعها، حلني 
جن���اح الش���ركة ف���ي توفير 
التمويل الالزم الستكمال تلك 
املشاريع، فضال عن قيام إدارة 

بنشاط مجمع الرماية الفريد، 
والذي حترص عل���ى تطوير 
أعماله وخدماته بشكل دوري 
حيث يدر لها مستوى جيدا من 

اإليرادات.
إلى اس���تراتيجية   وأشار 
الشركة املستقبلية التي ستستمر 
من خالل تخفيف األعباء املالية 
الهيكلة  بش���كل عام وإع���ادة 
املالية وخصوصا فيما يتعلق 
القائمة مبشاريع  بااللتزامات 
املفاوضات  الش���ركة، والتزال 
مس���تمرة مع األطراف املعنية 
إما إليجاد شريك إستراتيجي 
للدخ���ول بحصة مناس���بة أو 
لتوفير القنوات التمويلية الالزمة 

الستكمال تلك املشاريع. 

النتائج المالية

وحول النتائج املالية للشركة 
ذكر أنه انعكاسا لظروف األزمة 
املالية العاملية التي أثرت على كل 
القطاعات االقتصادية وخاصة 
العقاري، ونظرا لعدم  القطاع 
توافر مصادر ربحية للشركة 
غير تلك املرتبطة بحصتها في 
الشركة الزميلة إلى جانب نشاط 
مجمع ميادين الرماية، فقد جاءت 
نتائج أعمال الشركة في السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
لتسجل صافي خسارة بلغ 1.4 
مليون دينار ما يعادل خسائر 
للسهم بلغت 1.49 فلس للسهم، 
وبلغ إجمال���ي املوجودات 135 
مليون دينار، كما بلغ إجمالي 
حقوق املس���اهمني 68 مليون 

دينار.
وفي ضوء تلك النتائج املالية 
وافقت اجلمعية العمومية العادية 
على توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرب���اح نقدية واعتماد 
العمومي���ة املجمعة  امليزانية 
وحس���اب األرباح واخلسائر 
وجتديد تفويض مجلس االدارة 
بشراء وبيع اسهم الشركة في 
حدود 10% من مجموع رأس املال 
واملوافقة على اصدار س���ندات 

بالدينار أو بأية عملة.

أوقفت مشروعيها »شمس أبوظبي« و»مدينة دبي« لصعوبة توفير التمويل وأخذت مخصصات بقيمة 8 ماليين دينار

سعد السند

)أسامة البطراوي( جمال املطوع من اليسار خالل اجلمعية العمومية للشركة 

إجراءات احترازية قامت بها ميادين في 2009
قال املطوع أن الشركة قامت بعدة قرارات كان الهدف منها تخفيض 
املصاريف االداري����ة )تخفيض الرواتب والغ����اء البدالت وتخفيض 
النفقات( وجنحت بتخفيض تلك املصاريف بنس����بة 32% خالل عام 

2010 كما قامت بعدة اجراءات احترازية وهي على النحو التالي:
قامت الش����ركة ببيع استثمار في مش����روع االحساء باململكة 
العربية السعودية، وقد بلغ سعر البيع 880 ألف دينار، وذلك بهدف 

توفير السيولة الالزمة ملواجهة احلد االدنى من التزامات الشركة.
ما زالت الشركة حتتفظ بنشاط الرماية الفريد وحترص على 

تطوير اعماله، حيث يدر لها مستوى جيدا من االيرادات.
قامت الشركة بإعادة جدولة القرض قصير االجل املمنوح من 
البنك التجاري الكويتي والبالغ قيمته 22.6 مليون دينار، بحيث 

يتم السداد بواقع ثالث دفعات سنوية.

مجلس إدارة جديد
العمومية  اجلمعية  انتخبت 
لش��ركة ميادي��ن مجلس ادارة 
جديد لثالث سنوات مقبلة وهم 
على النحو التالي: الهيئة العامة 
للتأمين��ات، صن��دوق تقاع��د 
وزارة الدفاع، سليمان العثمان، 
العتيبي، ش��ركة سافي  محمد 
القابضة، ش��ركة احلادية عشر 
القطان،  فواز  املشاريع،  الدارة 
ش��ركة مجبل الثالثية التجارية 
)عضو احتياط( ومازن السايط 

)عضو احتياط(.

»جراند«: لدينا احتياطيات قيمتها
 36.7 مليون دينار إلطفاء 82% من الخسائر 

اصدرت ش����ركة املش����روعات العقارية الكبرى 
»جراند« بيانا صحافيا بخصوص املالحظات التي 
وردت ضمن البيانات املالية للشركة عن العام املاضي 
2009 والتي تضمنت خسائر بلغت 25.9 مليون دينار 

مقارنة مع 31.5 مليون دينار في عام 2008.
واعربت الش����ركة في بيانها عن رغبتها في ان 
تبدي توضيحا بخصوص املالحظة التي اش����ارت 
الى ان »جراند« تكبدت خسائر تفوق 75% من راس 
املال وعليه توجد ش����كوك في استمرارية الشركة، 
واوضحت ان الشركة لديها احتياطيات جيدة متكنها 
من اطفاء 82% من اجمالي اخلسائر املتراكمة بالكامل 

والتي تصل الى 44.5 مليون دينار. 
وأش����ارت »جراند« ال����ى ان اجمالي االحتياطي 
االختياري وعالوة اإلصدار واالحتياطي القانوني 
يبل����غ مجموع أرصدتهما 36.7 ملي����ون دينار كما 
هو مثبت في البيانات املالية املعتمدة واملرس����لة 
الى س����وق الكويت ل����ألوراق املالية يوم اخلميس 

3يونيو 2010. 
وقالت الشركة في بيانها ان مجلس اإلدارة يعتزم 
التوصية الى اجلمعية العمومية بإطفاء نحو 36.7 
مليون دينار من اخلس����ائر املتراكمة تبلغ نسبتها 
82%، ما يعيد الشركة الى وضعها الطبيعي ويصحح 
مسارها، وبالتالي فلن يتبقى سوى 8 ماليني دينار 
خس����ائر مرحلة تبلغ نسبتها الى راس املال البالغ 
45.4 مليون دينار 18% فقط وعليه سيكون راسمال 
الشركة القائم 82% لذلك لن تكون هناك من األسباب ما 

يدعو الى احلاجة لرأسمال جديد او زيادته او الطلب 
من املساهمني، فالشركة ستعتمد على احتياطياتها 

القائمة. 
كما اشارت الشركة الى ان حقوق مساهميها بلغت 
مع نهاية 2009 نحو 70.5 مليون دينار مقارنة مع 

94.6 مليون دينار في عام 2008.
وق����د انخفض بند املطلوبات املتداولة بنس����بة 
تق����در بحوالي 40% من 27.899.277 دينارا في عام 
2008 إلى 14.960.600 دينار في عام 2009، كما أن 
مجموع املطلوبات انخفض بنسبة تقدر بحوالي %7 
من 58.948.297 دينارا كما في عام 2009 مقارنة مع 

63.226.537 دينارا لعام 2008 .
 واكدت الشركة ان مجلس اإلدارة يبذل قصارى 
جهده إلعادة هيكلة الشركة وترتيب اوضاعها الداخلية 
مبا يتناسب مع ظروف األزمة املالية، واوضحت في 
ذات الوقت ان اخلسائر التي تكبدتها هي ناجمة عن 
انخفاضات في األصول واعادة تقييم وتسييل بعض 
األصول للوفاء بالتزامات، هذا الى جانب تداعيات 

الوضع االقتصادي العاملي واحمللي السيئ. 
واختتمت الشركة بيانها الصحافي بالتأكيد على 
القناعة التامة وتفاؤل مجلس اإلدارة التام بإمكانية 
اس����تمرار الشركة مستقبال ملا تتمتع به من أصول 
جيدة، وفي ظل إعادة الهيكلة الشاملة التي متر بها 
الشركة حاليا، والتي بدورها ستؤهل الشركة الى 
النهوض مرة أخرى ومعاودة نشاطها تدريجيا مع 

التعافي االقتصادي العاملي واحمللي.

»موتوروال« تبرم عقد خدمات 
مدارة مع »زين - الكويت«

أعلنت وحدة احللول 
التابعة لشركة  الشبكية 
»موت���وروال« انها وقعت 
عقدا مدته 3 أعوام توفر 
مبوجب���ه حزمة متكاملة 
من اخلدمات املدارة لشركة 

»زين الكويت«.
 وستش���غل وتدي���ر 
موت���وروال، مبوجب هذا 
العقد، شبكة اجليل الثالث 
التابع���ة لش���ركة »زين 
الكويت«، كما س���تتولى 
مهام التصميم والتخطيط 
والدعم واالرتقاء باألداء 
مبا يضمن تعزيز الفاعلية 
التشغيلية وإثراء جتربة 
العمالء، فيما سيقود طاقم 
»زي���ن الكوي���ت« عملية 

االرتقاء بأداء شبكة اجليل الثاني.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي في 
»زين الكويت« خالد الهاجري: »تعمل زين الكويت 
دون كل���ل لتوفير الفوائ���د العديدة للتقنيات 
النقالة الناشئة للعمالء من الشركات واألفراد 
في الكويت، وفي إطار التزامنا الراسخ بتوفير 
أفضل اخلدم���ات ذات املعايير الرفيعة وإثراء 
جتربة العمالء إلى أبعد حدود ممكنة«، مضيفا 
»نحن واثقون من موتوروال بخبرتها التقنية 
العاملية الواسعة ستمكننا من بناء شبكة أفضل 
نوفر من خاللها خدمة أفضل لعمالئنا في الدولة، 
ومتكننا في الوقت نفسه من حتفيز إيراداتنا 

وربحيتنا وتعزيز إنتاجيتنا«.
من جانبه، قال نائ���ب الرئيس ومدير عام 
ش���بكات »موتوروال« ملنطقة أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا علي عامر: »تربطنا عالقة عمل 
وثيقة مع زين تستند إلى هدفنا املشترك املتمثل 
في تزويد العمالء مبنطقة الشرق األوسط بأفضل 

جتربة ثرية ومتكاملة على اإلطالق«.
واضاف: »من خالل اتفاقية اخلدمات املدارة، 
ستس���تفيد زي���ن الكويت من وج���ود نقطة 

مسؤولية ومتابعة أحادية 
تدمج االستجابة جلميع 
متطلبات اخلدمة بطريقة 
فعالة ومجدية من حيث 
التكلف���ة، وحينئذ ميكن 
لش���ركة زين الكويت أن 
تصب جل اهتمامها على 
املس���تخدمني النهائي���ني 
وإث���راء جترب���ة العمالء 
العوائ���د، مع  وحتفي���ز 
تقليص النفقات التشغيلية 
وحصره���ا ضمن أضيق 

نطاق ممكن«.
ويؤك���د العقد اجلديد 
العالقة الوثيقة واملتواصلة 
بني »موتوروال »و»مجموعة 
زين«، ويأتي بعد إبرام عقد 
مع »زين العراق« في أكتوبر 
2009 التي اختارت »موتوروال« لالرتقاء بأداء 
الشبكة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، وكذلك 
توفير التدريب الالزم لطواقم الدعم التقني. كما 
أبرمت »مجموعة زين« و»موتوروال« من قبل 
عقودا في العراق والسعودية ونيجيريا واألردن 
بش���أن نطاق عريض من التقنيات والنطاقات 

الشبكية واخلدمات املختلفة.
اجلدي���ر بالذك���ر أن اخلدمات امل���دارة من 
»موتوروال« مصممة لتمكني الشركات املشغلة 
من حتقيق أهدافها اخلاصة والتي تبدأ من توفير 
حلول مخصصة خلفض تكلفة ملكية العمالء 
ووصوال إلى حلول تشييد املنظومة الشبكية 

وتشغيلها وإدارتها. 
وتنتش���ر اخلدمات املدارة من »موتوروال« 
في أكثر من 140 موقعا حول العالم، وهي توفر 
من خاللها نطاقا م���ن احللول الكفيلة بتمكني 
الشركات املشغلة لشبكات االتصاالت من حتقيق 
الفوائد املنشودة من الفاعلية التشغيلية املقرونة 
بالتكلفة املجدية، وتضمن لها في الوقت نفسه 
تعزيز مكانتها وتنافسيتها واستمرارية أعمالها 

في األمد البعيد.

»أوسكار« و»أرزاق الدولية« يرعيان مؤتمر القيادات
أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن رعاية شركة اوسكار وشركة 
القيادات  الدولية ملؤمتر  ارزاق 
الراية  الذي تنظم���ه مجموعة 
خالل يونيو اجل���اري، وبهذه 
املناس���بة ق���ال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
الراية عدنان احلداد:  مجموعة 
»لقد بات من الضروري االهتمام 
بالقيادات واعدادها حتى تناسب 
املرحل���ة احلالية التي تتس���م 
باالنفتاح الشديد على مختلف 
اجله���ات نتيجة لنظام العوملة 
الذي خلق اقتصادات مترابطة 

تأث���ر بعضها ببعض ونتيجة لالزمة املالية التي 
فرضت ظروفا مغايرة ملا كان سائدا من قبل لذلك 
عملت الراية على تنظي���م مؤمتر القيادات الذي 
يق���وم بإعداد قيادات الص���ف الثاني والثالث في 
املؤسسات التجارية واملالية حتى تكون متواصلة 

في جناحها«.
وأوضح ان تطوير كفاءات املوارد البش���رية 
للشركات واملؤسسات التجارية واملالية مهم لبناء 
املس���ار الوظيفي الصحيح داخل منظومة العمل 
حيث سيعالج املؤمتر القصور الناجت في عملية 
التوظيف التي كانت تبنى في املاضي على معايير 
أصبحت ال تناس���ب الوضع احلالي الذي يتطلب 
مه���ارات وقدرات مختلفة للتغلب على التحديات 

التي تواجه سير العمل وكيفية التعامل معها.
وأكد انه من بني األهداف الرئيس���ية للمؤمتر 

تس���ليط الضوء عل���ى أهمية 
القيادات في قيادة املؤسس���ات 
املالية والعمل على بناء سوق 
عمل حديث يعتمد على القدرات 
واملهارات ال الواسطة واحملسوبية، 
مش���يرا الى ان انشطة املؤمتر 
ستتضمن اقامة ورشة عمل عن 
إدارة املوارد البش���رية وكيفية 
حتويلها من إدارة تتلقى طلبات 
التوظيف فقط إلى إدارة تكتشف 
املواه���ب لطالبي الوظيفة، كما 
سيوضح املؤمتر أهم االيجابيات 
والس���لبيات التي تواجه إدارة 
املوارد البش���رية عند تطبيقها 
وتنفيذها ملراحل التخطيط التي وضعت من قبل 
اإلدارة العليا وكذلك املعايير التي يجب اعتمادها 

وتطبيقها في برنامج تأهيل وتنمية القادة.
وأش���ار الى ان املؤسسات والشركات العاملية 
أصبحت تواجه في املرحلة احلالية وخاصة الكويتية 
منها منوا متزايدا للفرص الوظيفية ولكنها تعاني 
في ذات الوقت من عدم قدرتها على احلصول على 
عنصر بشري مؤهل بالشكل الذي يحقق أهداف 
املؤسسة ويستطيع قيادتها الى بر األمان، وذلك 
ناجت بسبب نقص برامج التطوير وتنمية املواهب 
وحتفيزها من قب���ل اإلدارات العليا التي ال تهتم 
بتنشئة قيادات الصف الثاني والثالث في املؤسسة، 
لذلك سيكون املؤمتر فرصة ملناقشة تلك االشكاليات 
مبنظور عملي وعلم���ي مقدما حلوال وتوصيات 

يجب اعتمادها في السلك الوظيفي.

»رفلكشنز« تطلق حماماتها الجديدة لألطفال
»رفلكش����نز«،  اعلن����ت 
اإلضافة اجلديدة الى مجموعة 
شركات يوسف أحمد الغامن 
وأوالده، عن امتالكها فضل 
الس����بق في ان تقدم وللمرة 
األولى في الكويت، مجموعة 
حصرية من احلمامات املصممة 
خصوصا لألطفال، حيث متتاز 
املجموعة اجلديدة بتصاميم 
نوعية حتمل أشكال الورود 
والقلوب وغيرها من النقوش 
التي حتاكي اهتمامات األطفال 
وتلقى القبول في أنفس����هم. 
وروعي في تصميمها ان تبني 
عاملا خياليا للطفل مع مراعاة 
عوامل اجلودة في املنتجات 
كما معايير األمان، لكي ينعم 
الطفل بحمام هادئ وممتع بكل 
املقاييس. باإلضافة الى ذلك، 
فإن باقة حمامات األطفال من 
»رفلكشنز« تتيح مجموعة 

متكاملة من اإلكسس����وارات املتعددة األلوان والتي 
تناسب مختلف األذواق لدى هذه الفئة، ومنها األلعاب 
اخلاصة بوقت االستحمام، واملناشف، وأيضا املقاعد 
اخلاصة بهم وذلك لكي حتيل جتربة االستحمام لديهم 
الى أوقات ممتعة ال تضاهى ومليئة باملرح والتسلية. 
وحول مجموعة »رفلكشنز« احلصرية لألطفال، قال 
مدير ادارة قطاع البناء في »رفلكشنز« غاري هاتشر 
»نفخر بأن تكون رفلكشنز سباقة في تقدمي مجموعة 
خاصة م����ن احلمامات الى فئة األطفال في الكويت، 

فتضع في متناولهم مفهوما 
جذابا وجاذبا لالستحمام«. 
وأضاف »ان إس����تراجتيتنا 
جتاه عمالئن����ا ترتكز على 
ف����ي حياتهم  الفرق  إحداث 
اليومية، وذلك عبر تزويدهم 
مبنتج����ات حتم����ل بصمات 
مصممني رياديني أمثال أغاتا 
دو البرادا، بينما تعكس في 
الوقت نفس����ه كل ما يتمناه 
األهل لكي يتمت����ع أطفالهم 
بحمام يحمل مواصفات االمان 
عالية اجل����ودة والبصمات 

اجلمالية في آن«.
بدوره����ا، قال����ت مديرة 
التس����ويق في »رفلكشنز« 
جاين دميال����و »اننا نهدف 
ال����ى أن يش����عر عمالؤن����ا، 
سواء الصغار أو الكبار، أنهم 
مميزون لدى زيارتهم لصالة 
عرض »رفلكشنز«. وأضافت 
»نرى في مجموعتنا هذه احللول االفضل التي تسهل 
مهمة األهل في تشجيع أطفالهم على االستحمام، السيما 
عندما تكون احلمامات تزخر بألوان وإكسسوارات 
تلمس خيال الطفل وتؤمن له واحة للمرح واللعب«. 
ولكي جتعل من التسوق متعة لألطفال ولالهل معا، 
فإن »رفلكشنز« قد ابتكرت زاوية مخصصة لأللعاب 
االلكترونية لتس����لية األطفال في الوقت الذي يقوم 
فيه األهل بالتجول في صالة عرضها بهدوء وانتقاء 

املنتجات املناسبة ألطفالهم.

بما يعيد الشركة إلى وضعها الطبيعي ويصحح مسارها

مدته 3 أعوام ويهدف لالرتقاء بأداء شبكة الجيلين الثاني والثالث 

تنظمه مجموعة الراية يونيو الجاري السند: »الفيصل الصناعية« تنتهج للمرة األولى في الكويت
إستراتيجية نشطة لفتح أسواق تصديرية

ق����ال رئي����س مجل����س إدارة 
مجموعة الفيصل الصناعية سعد 
السند ان املجموعة وضعت خطة 
إستراتيجية ملشاريعها التوسعية 
املقبلة ترتكز  خ�����الل املرحل����ة 
عل����ى محورين أساسيني ستبدأ 
املب�اش���������رة ف���ي تنفيذهما في 

الوقت احلال���ي.
واضاف في تصريح صحافي 
أن احملور األول يرتكز على القيام 
بعمل توسعات إضافية في مصانع 

مجموعة الفيصل الصناعية.
 وذلك بهدف زيادة ورفع مستوى 
اإلنتاج لتلبية حاجة السوق احمللي 
واألس����واق اخلارجي����ة، والطلب 
املتزايد على منتجات »الفيصل« 
ارتكازا على السمعة الطيبة التي 
حققتها هذه املنتجات عبر السنني 

املاضية.
الثاني فيقوم على  اما احملور 
فتح املزيد من األسواق التصديرية، 
آفاق جدي�����دة للتصدير،  وفتح 
خاص����ة بعد جن����اح السياس����ة 
الفيصل  التصديرية ملجموع����ة 
الصناعي�����ة، والت���ي أثبتت قدرة 
منتجات »الفيص���ل« على منافسة 
كبرى املنتج����ات الغذائية العاملية، 
الفت����ا ال����ى أن السمعة الطيبة 
التي متتع����ت بها الش����ركة منذ 
انطالقها مكنت��ها من دخول أسواق 

إقليمية متعددة منها على سبيل 
العراق، واإلمارات  املثال: أسواق 
العربية املتحدة وبصدد فتح آفاق 
الى السعودية،  جديدة للتصدير 
»مم����ا يؤك����د ج����ودة منتجاتنا 
ومتتعها مبزاي����ا عديدة جعلتها 
مطلوبة وبشدة في هذه األسواق 
مما شجعنا على التخطيط لفتح 
املزيد من األسواق اجلديدة وفتح 
آفاق جدي����دة للتصدير في دول 

أخرى«.
واكد السند أن مجموعة الفيصل 
الصناعية ستستمر في تقدمي كل ما 
هو جديد ومتطور في عالم صناعة 
املواد الغذائية مبا يعود بالنفع على 

املستهلك واالقتصاد الكويتي.

عدنان احلداد

الشركة رهنت حصتها في »مزايا القابضة« البالغة 22% مقابل قطعة أرض في دبي

أحد تصميمات حمامات األطفال


