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عبداهلل اجلميعة د.جلوي الدوسري

بوستر احلملة اجلديدة

منظر عام للمنتجع

جمعية الصداقة الكويتية ـ التركية تتوقع 
مزيدًا من التعاون االقتصادي بين البلدين

»جلوبل« ترعى شهادة
»المحلل المالي المعتمد« للعام الثامن

بني الدولتني حلماية وتش����جيع 
االس����تثمار والتب����ادل التجاري 
بينهما، متمنيا هو ومؤسس����و 
اجلمعية وعلى رأس����هم رئيس 
اجلمعية الشيخ منر فهد الصباح، 
كل التوفيق ومزيدا من التواصل 

بني البلدين الشقيقني.
من ناحيته، افاد املدير التنفيذي 
للجمعية محمد ابوالعز ان اجلمعية 
ستسعى في الفترة املقبلة لتفعيل 
الت����ي حددها  اه����داف اجلمعية 
مجموعة م����ن النخب واملفكرين 
والناشطني الكويتيني وعلى رأسهم 
الش����يخ منر فهد الصباح ورجل 
االعمال عبداهلل اجلميعة وغيرهم 
من االعضاء واملؤسسني للجمعية 
هادفني لنماء وتقدم البلدين في 

الفترة املقبلة املستقبلية.

وزي����ر املالية محمد شيش����ماك، 
معتبرة ان هذه االتفاقية منوذج 
البلدين  للتعاون املش����ترك بني 
ومن شأنها ان تس����اهم في دفع 
االستثمارات املتبادلة نحو آفاق 

ارحب.
وقال امني عام اجلمعية عبداهلل 
س����الم اجلميعة ان تركيا تعتبر 
البلد رق����م 15 عامليا ف����ي النمو 
االقتصادي عامليا ورقم 6 اوروبيا، 
مؤكدا ان التب����ادل التجاري بني 
الكويت وتركيا وصل عام 2008 
الى 600 مليون دوالر، موضحا ان 
العالقات التجارية مع تركيا هي 
من قبيل التفكير االس����تراتيجي 
اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 

مستقبليا.
واش����اد بالتوقي����ع االخي����ر 

توقع����ت جمعي����ة الصداقة 
الكويتية � التركية أن تشهد العالقة 
ب����ني الكويت وتركي����ا مزيدا من 
التعاون االقتصادي خالل الفترة 
املقبلة في ظل تقارب الش����عبني 
الكويتي والتركي وتقارب املواقف 
السياسية واالقتصادية وتعانق 
املصالح بني البلدين الذي يشهد 

به اجلميع.
ودعت اجلمعية على لسان 
املتحدث الرسمي باسمها ونائب 
رئي���س اجلمعي���ة د.جل���وي 
الدوس���ري في بيان صحافي، 
املستثمرين الكويتيني الى البحث 
عن ف���رص حقيقية في تركيا، 
السيما انها تش���هد موجة من 
االصالح االقتصادي منذ أوائل 
األلفية اجلديدة، كما أنها تتميز 
بالق���رب اجلغرافي مع الكويت 
مقارن���ة باالس���واق االجنبية 
التقليدي���ة الت���ي تؤمنها هذه 
االستثمارات، كما تتميز أيضا 
بتوافر األيدي العاملة والكوادر 
املهنية الفني���ة املدربة وهو ما 
يؤهلها ألن تكون وجهة حقيقية 

جلذب االستثمار.
وأش����ادت اجلمعي����ة بتوقيع 
اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار 
بني الكويت وتركيا في 28 مايو 
املاضي والتي وقعها من اجلانب 
الكويتي وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ومن اجلانب التركي 

بكلفة 223 مليون دوالر ومن فئة الـ 7 نجوم

»إيفا للفنادق« تفتتح »منتجع فيرمونت زيمبالي« بجنوب أفريقيا 
أعلنت ش����ركة ايف����ا للفنادق 
افتتاح »منتجع  واملنتجعات عن 
فيرمونت زميبالي«، ثاني فنادقها 
ومنتجعاتها في إقليم كوازولو � 
ناتال في جنوب أفريقيا، وقد جرت 
مراس����م االفتتاح، التي أقيمت في 
زميبالي األسبوع املاضي، بحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في ش����ركة ايفا للفنادق 
البحر،  واملنتجعات طالل جاسم 
يرافق����ه وزير الع����دل في جنوب 
أفريقيا جيف راديبي، الذي علق 
بالق����ول: »ميثل  على االفتت����اح 
منتجع فيرمونت زميبالي واحدا 
من أكبر االس����تثمارات االجنبية 
املباش����رة في قطاع السياحة في 
جنوب افريقيا، ونحن ندعو ايفا 
للفنادق واملنتجعات للدخول في 
استثمارات جديدة في البالد«، مؤكدا 
أن »االفتتاح عزز هذا املنتجع من 
مكان����ة جنوب افريقي����ا بوصفها 
الس����ياحية  الوجهات  واحدة من 

الكبرى في العالم«.
وأضاف: »انه اكثر من منتجع 
من فئ����ة ال� 5 جنوم، فهو منتجع 
فاخ����ر جدا من فئ����ة ال� 7 جنوم، 
وافتتاحه من ش����أنه وضع اقليم 
كوازول����و � ناتال عل����ى خريطة 
السياحة العاملية، حيث ان منتجع 
فيرمونت زميبال����ي ليس مجرد 
استثمار اجنبي مباشر في قطاع 
السياحة فقط، بل ايضا استثمار في 
كفاءات ومهارات عاملية في القطاع 
الفندقي مبشاركة العالمة التجارية 

املشهورة عامليا »فيرمونت«.
مش����يرا ال����ى أن: »افتتاح هذا 
املنتجع ي����دل على تطور صناعة 

طالل البحر مصافحا وزير العدل في جنوب افريقيا 

السياحة في جنوب افريقيا ويثبت 
ان السياحة ليست مجرد صناعة 
هامش����ية بل تعتبر عامال حاسما 
للنمو االقتصادي في البالد. وقد 
جاء االفتتاح في الوقت املناسب، 
قبل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة 
القدم بعشرة ايام، ونحن على ثقة 
بأن الفندق سيش����غل بالكامل مع 

بداية البطولة«.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
ش����ركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
طالل البحر: »نفتخر، وهلل احلمد، 
بافتتاح منتجع فيرمونت زميبالي، 
والذي يعتبر من أكبر املش����اريع 
االستثمارية السياحية في منطقة 

كوازولو � ناتال، كما تفتخر ايفا 
للفنادق واملنتجعات أيضا بكونها 
أكبر مس����تثمر أجنبي في منطقة 
إقلي����م كوازولو � ناتال ومن أكبر 
املس����تثمرين الع����رب في جنوب 
أفريقيا«، الفتا إلى أن »هذه املرحلة 
األولى من مراحل مستقبلية نتطلع 
الى تنفيذها في املستقبل بجنوب 

أفريقيا«.
واضاف: »نعتقد أن إجناز مثل 
هذا املش����روع ميثل نقلة نوعية 
ودعم����ا قويا لالقتص����اد احمللي 
وصناع����ة الس����ياحة في جنوب 
أفريقيا، كما ميث����ل محطة مهمة 
ايفا للفنادق  في مسيرة ش����ركة 

واملنتجعات«. 

واختتم البحر تعليقه بالقول: 
»يسرنا أن نفتتح املنتجع قبل بداية 
مباريات نهائيات كأس العالم 2010 . 
حيث يقع منتجع فيرمونت زميبالي 
على بعد 15 دقيقة من مطار امللك 
ش����اكا الدولي الذي دشن مؤخرا، 
األمر الذي يجعلنا على ثقة من أنه 
سيكون الوجهة املثلى للراغبني في 
إقامة فخمة في أحضان الطبيعة 
اخلالب����ة وحضور مباريات كأس 
العالم، كما أننا على ثقة بانه سيظل 

كذلك طوال األعوام املقبلة«. 
من جهته، أشار رئيس العمليات 
في شركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
ويرنر بيرغر، إلى أن: »تس����ليم 
املنتجع ملجموعة فنادق ومنتجعات 

فيرمونت التي تدير نخبة النخبة 
من الفنادق واملنتجعات حول العالم 
س����يربط جنوب أفريقيا تلقائيا 
بالعديد من الوجهات املرموقة حول 
املكانة  العالم«. واضاف: »تعزيز 
الس����ياحية العاملية لهذه املنطقة 
يت����الءم مع الرؤي����ة بعيدة األمد 
ايفا للفنادق واملنتجعات  لشركة 
والتزامها إزاء صناعة السياحة في 
جنوب أفريقيا. وما من شك في أن 
استثمار 223 مليون دوالر في إقامة 
هذا املنتجع قد ساهم بالفعل في 
إيجاد املزيد من الفرص الوظيفية 
وتنمية املجتم����ع ودعم مبادرات 

البيئة اخلضراء«.
اجلدي����ر بالذك����ر أن »منتجع 

فيرمونت زميبالي« يقع بني طبيعة 
حرجية متتد على مس����احة 700 
هكتار والساحل الشمالي ملقاطعة 
كوازولو-نات����ال عل����ى احمليط 
الهندي، حيث يعرف هذا الساحل 
باسم ساحل الدالفني لكثرة الدالفني 
التي تشاهد في مياه هذه املنطقة، 
ليضمن املنتجع لزائريه وضيوفه 
إقامة استجمامية مثالية في أحضان 

الطبيعة اخلالبة. 
ويض����م املنتجع أكثر من 250 
غرفة وش����قة فندقية موفرا بذلك 
لضيوف����ه إقامة فخم����ة مبعايير 
فندقي����ة عالي����ة. كم����ا يتضمن 
املنتجع مرافق استضافة املؤمترات 
واالجتماعات واالحتفاالت، ونادي 

»ويلو س����ترمي س����با« الصحي 
العاملي املتكامل، وناديا ش����اطئيا 
حصريا، والعديد من املطاعم التي 
تقدم العديد من األطباق العاملية 
واملش����روبات املختلفة، باإلضافة 
إلى نادي فيرمونت هيريتج بليس 
الس����كني اخلاص. كما يتم حاليا 
تشييد ملعب للغولف يتألف من 18 
حفرة وفق املعايير الدولية املعتمدة 
وه����و من تصميم جن����م الغولف 

اجلنوب أفريقي غاري بالير.
كما يتضمن »زميبالي كنتري 
كلوب« املج����اور للمنتجع ملعب 
غولف م����ن تصميم جنم الغولف 
األميركي توماس دانيال فايسكوبف، 
حيث يع����د امللع����ب املذكور أحد 

أروع مالع����ب الغولف في جنوب 
أفريقيا، باإلضاف����ة إلى أكادميية 
للغولف. وتوفر شاليهات الغولف 
التي تديرها فيرمونت االستثمار 
األول واملكان األمثل لقضاء عطلة 
غولف متميزة للش����غوفني بهذه 

الرياضة.
اجلدير بالذكر ايضا أن شركة 
ايفا للفنادق واملنتجعات عجلت 
املنتجع ليكتمل  وتيرة إجناز 
قبل انطالق مباريات نهائيات 
كأس العالم2010، ومن بني أوائل 
احلج���وزات التي متت بالفعل 
في املنتجع حجوزات لشركات 
عاملية من نايكي إنترناشيونال 

وكوكا كوال.

»جهز سيارتك للصيف« على طريقة »المال وبهبهاني للسيارات«
يصل إلى 60 دوالرا عند شراء 4 إطارات غوديير. باالضافة 
الى ذلك، تقدم شركة املال وبهبهاني للسيارات خصما خاصا 

يصل الى 20% على جميع قطع الغيار واألجور. 
وفي هذا اخلصوص، قال مدير إدارة اخلدمة من شركة 
املال وبهبهاني للسيارات يحيى العشي: »إن االستعداد لفصل 
الصيف وإجراء الفحص الالزم على السيارة ميكن أن يوفر 
الكثير من املال على املدى الطويل، وبإمكان عمالء كرايسلر 
وجيب ودودج أن يتوقعوا مستوى استثنائيا من اخلدمة 
من ش����ركة املال وبهبهاني للسيارات، وتعتبر هذه احلملة 
مثاال آخر على الطريق����ة التي نواصل بها تقدمي مثل هذه 
اخلدمات. ونشعر بالسعادة لكوننا قادرين على تقدمي حل 
لعمالئنا يجعلهم يقودون سياراتهم براحة أكبر، ويستحق 
األمر التمسك بالتعامل مع املختصني للحصول على خدمة 
ذات جودة عالية، وس����يتأكد فريقن����ا من الفنيني املدربني 
تدريبا عاليا، والذي يستخدم معدات متطورة وقطع غيار 
موبار األصلية، من أن السيارة في أحسن حاالتها ملواجهة 

متطلبات الصيف«. 
وأض����اف: »إن احلصول على خدمة دورية من مراكزنا 
املعتمدة هو أمر ضروري، حيث تضمن خدمتنا املتخصصة 
واستخدامنا لقطع غيار موبار األصلية حصولكم على خدمة 
ممتازة لسياراتكم، وبقائها بحالة ممتازة، وتواصل احلفاظ 

على أدائها العالي من دون أي مفاجآت«.

تكييف الهواء العمل بقوة أكبر. وإذا كان حجم الهواء الذي 
يتم التعامل معه أكبر، فإنه س����يتعني على تكييف الهواء 

العمل بقوة أكبر ويستمر في تأدية وظيفته. 
وستقدم شركة املال وبهبهاني للسيارات ألصحاب سيارات 
موديالت كرايس����لر وجيب ودودج ه����ذا العرض اخلاص 
بخدمة الصيف طوال شهر يونيو 2010 عبر مراكز اخلدمة 

التابعة لها في الكويت. 
وهذا ليس كل ش����يء، إذ ستقدم الشركة أيضا خصما 

أعلنت شركة املال وبهبهاني للسيارات، املوزع الرسمي 
لسيارات كرايسلر وجيب ودودج في الكويت، عن تقدمي 
خدمة جديدة لعمالئها تتمثل في فحص مجاني للسيارات 
خالل فصل الصيف، يشمل هذا الفحص املجاني فحص 
نظام تكيي���ف الهواء، باإلضافة إلى 16 نقطة. وتش���مل 
خدمة تكييف الهواء فحص النظام بحثا عن أي تسريب 
ومعاجلة أي تواجد للبكتيري���ا وإجراء اختبارات على 
التش���غيل والعمليات اخلاصة بالنظ���ام، باإلضافة إلى 
الفحص البصري ألعمال األنابيب واخلراطيم، وسيتم لفت 
انتباه العميل ألي مش���اكل ومالحظات خاصة بالسالمة 

يتم اكتشافها في السيارة. 
وقالت الشركة انه: »اآلن بعد أن حل علينا فصل الصيف 
بشكل تام، وبدأت درجات احلرارة ترتفع، فقد حان الوقت 
للتأكد من أن نظام التكييف بسيارتك في أفضل حال للتعامل 

مع احلر، حتى يكون بإمكانك الشعور باالنتعاش«.
وباإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة املال وبهبهاني للسيارات 
أيضا معطرا منعشا ومنقي هواء املكيف من البكتيريا والدخان 
والغبار كهدية لعمالئنا الك����رام، وألهمية نظام التكييف 
في س����ياراتنا مت تصميم وحدات تكييف الهواء بالسيارة 
للعمل في ظل حجم معني من الهواء وفي ظل درجات حرارة 
متوسطة. لذلك، إذا كانت درجات احلرارة خارج السيارة 
مرتفعة ملستوى أعلى من املتوسط، فإنه سيتعني على نظام 

وينبغي على الطلبة للحصول 
على هذه الش����هادة اجتياز ثالثة 
مستويات مختلفة من االمتحانات. 
ويتطلب كل مستوى منها معرفة 
متقدمة جدا ملختلف األدوات املالية 
والنظريات لكي يكونوا قادرين 
على تقييم احتياجات االستثمار 
اخلاصة بالعمي����ل والقدرة على 
اقتراح أفضل الس����بل لكل حالة 
على حدة. وأشارت الى أنه لدى 
»جلوبل« حاليا نحو عشرة موظفني 
يحملون شهادة محلل مالي معتمد 
)CFA( املعتمدة عامليا وقرابة 30 
موظفا يسعون للحصول عليها في 

مستويات مختلفة، بدعم ورعاية من الشركة.
وبينت أن الشركة رعت الغداء اخلاص باختبار 
»احمللل املالي املعتمد« في السنوات الثماني األخيرة، 
وأكدت أن الشركة: »ستواصل دعمها ورعايتها لهذا 
االختبار التزاما منها بتطوير سوق االستثمار الكويتي 
وإميانا منها بأهمية العلم في تطوير هذا السوق«.

وأكدت بالقول: »نشجع جميع العاملني واملهتمني 
في قطاع االستثمار على تعزيز خبراتهم مبثل هذه 
الش����هادة التي تخدمهم على املستويني الشخصي 
والعملي«. اجلدير بالذكر أن »جلوبل« تولي اهتماما 
كبيرا مبوظفيها حيث توفر لهم الدورات التدريبية على 
جميع األصعدة والتي من شأنها االرتقاء باملستوى 
العلمي واألداء الوظيفي مما يساهم في تقدمي األفضل 

دوما للعمالء.

العاملي  أعلن بيت االستثمار 
)جلوب����ل( عن رعايت����ه للغداء 
اخلاص باختب����ار »احمللل املالي 
املعتم����د« )CFA( الذي عقد أمس 
في أرض املعارض الدولية مبنطقة 
مشرف وش����ارك فيه نحو 400 
التزام  ش����خص، وذلك في إطار 
الش����ركة وحرصها على دعم كل 
ما يساهم في تطوير ورفع قدرات 
احمللل����ني املاليني في الكويت إلى 

مستويات عاملية.
وفي ه����ذا الصدد، قالت نائب 
رئيس تنفيذي للموارد البشرية 
اإلدارية في الشركة  والش����ؤون 

خولة الرومي: »إن رعايتنا لهذه الشهادة تنبع من 
إدراكنا ألهمية العلم واملعلومات في رفع أداء الفرد 
وقطاع العمل، كما أنها تساهم بشكل كبير في إثراء 
قطاع االستثمار باخلبرات الضرورية لرفع معايير عمل 

الشركات االستثمارية إلى املستويات العاملية«.
تعد ش����هادة احمللل املالي املعتمد من املؤهالت 
الهامة في مجال االستثمار والتي تساعد على قراءة 
وحتليل املعلومات املالية اخلاصة بالشركات حتليال 
دقيقا وتقدمي التوصيات ملديري احملافظ والصناديق 

االستثمارية.
وتستهدف ش����هادة احمللل املالي املعتمد محللي 
ومديري الصناديق، السماسرة أو األفراد احلاصلني 
على شهادة البكالوريوس، والذين لديهم على األقل 

ثالث أو أربع سنوات من اخلبرة العملية.

خولة الرومي

)سعود سالم(ماضي اخلميس مترئساً اجلمعية العمومية

عمومية الشركة وافقت على توزيع 5% نقدًا

الخميس: »أجيال التعليمية« سجلت نموًا
في قيمة الموجودات لتصل إلى 10.7 ماليين دينار

االئتمان وخالفه، مشيرا الى ان 
الشركة استطاعت توجيه معظم 
رأس املال في عمليات تشغيلية 
مباشرة مما جنبنا الدخول في 
االزمة االقتصادية، وهذا ان دل 
فامنا يدل على سالمة وصحة قرار 
املساهمني باالستثمار في التعليم 

ملا له من استقرار وثبات.

اجلمعية العمومية
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومي���ة العادية على جميع 
بن���ود ج���دول االعم���ال حيث 
وافقت على توزيع ارباح نقدية 
على املس���اهمني بنس���بة %5، 
واملوافقة عل���ى اقتراح مجلس 
االدارة باس���تقطاع االحتياطي 
االختياري بنسبة 10%، واعتماد 
االدارة  مكافأة اعض���اء مجلس 
وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق 
بتصرفاته���م القانونية واملالية 
عن السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009.
ووافقت اجلمعية العمومية 
غير العادية على تعديل نص 
املادة 44 من النظام االساسي 
للشركة ليصبح كالتالي: تبدأ 
السنة املالية للشركة من اول 
سبتمبر وتنتهي في 31 اغسطس 
من كل عام ويستثنى من ذلك 
السنة املالية احلالية للشركة 
تبدأ من اول يناير 2010 وتنتهي 
في 31 اغس���طس من الس���نة 

التالية.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس دارة شركة 
اجيال التعليمية ماضي اخلميس 
ان الشركة سجلت منوا في اجمالي 
قيمة املوجودات ب� 304 آالف دينار 
لتصل الى 10.7 ماليني دينار خالل 
العام 2009 وذلك بنسبة زيادة 

قدرها 2.9% عن العام 2008.
واوض���ح اخلمي���س خالل 
انعق���اد اجلمعي���ة العمومي���ة 
العادية وغير العادية للش���ركة 
والتي انعق���دت امس في وزارة 
ان اجمالي  التجارة والصناعة، 
قيمة املطلوبات انخفضت ب� 571 
ال���ف دينار لتصل الى 399 الف 
دينار، وذلك بنس���بة انخفاض 
قدرها 58.85% عن العام 2008.

وذكر ان الش���ركة س���جلت 
ايرادات من الرس���وم الدراسية 
بحوالي 3.9 ماليني دينار وذلك 
بنسبة زيادة قدرها 16% عن العام 

.2008
وب���ني ان االرب���اح الصافية 
للشركة خالل العام املاضي بلغت 
875 الف دينار وذلك بنسبة زيادة 
قدرها 34% عن العام الس���ابق، 
وبلغت ربحية السهم 10.25 فلوس 
للسهم وبنسبة زيادة قدرها %34 
على الرغم من زيادة نسبة رأس 
املال  10% عن العام املاضي متمثلة 
في نسبة التوزيع ألسهم املنحة 
للعامني 2007 و2008، مش���يرا 
الى ان الش���ركة ال يوجد عليها 
اي قروض للبنوك أو الشركات 

العاملني والطالب والزوار، االولى 
هي ازمة انتشار مرض انفلونزا 
اخلنازير، وال���ذي كاد ان يهدد 
استقرار الش���ركة ومؤسساتها 
التعليمية التابعة بشكل مباشر، 
وقد قامت ادارة الشركة بالبذل في 
هذه االزمة مما ساهم في توطيد 
اواصر الثقة م���ع اولياء االمور 
من خالل ارتياحهم بأن الشركة 
قامت بايجاد البيئة اآلمنة لكل من 

يستخدم مرافقنا التعليمية.
وأشار الى ان التحدي الثاني 
العال���م االقتصادي  انهيار  هو 
املباش���ر على االقتصاد  واثره 
احمللي من خالل انقطاع خطوط 

الصفوة النموذجية واملدرس���ة 
الهندي���ة املركزي���ة واملدرس���ة 
الباكستانية االجنليزية، وجميع 
ه���ذه املؤسس���ات تعتمد على 
العمليات التش���غيلية املباشرة 
املدى  واالس���تثمارات طويل���ة 
لكونها مؤسسات خدمية، االمر 
الذي ساهم بشكل كبير في دعم 

مركزها املالي.
الش���ركة  ان  وبني اخلميس 
جت���اوزت ازمتني خ���الل العام 
املاض���ي وكان التح���دي كبيرا 
وذلك من خ���الل تضافر جهود 
االدارات املدرسية وتعاونها الكبير 
وحرصها الدائم على سالمة جميع 

االستثمارية.
الش���ركة  ان  وقال اخلميس 
انته���ت من االج���راءات الالزمة 
لعم���ل توس���عة في املدرس���ة 
الهندية املركزي���ة وذلك لزيادة 
اعداد التس���جيل في املدرس���ة 
والتي جت���اوزت ال� 600 طالب 
جدي���د لتصب���ح اكب���ر واعرق 
املدارس الهندسية املوجودة في 
الكويت، متوقعا ان تنعكس هذه 
التوسعات على االرباح السنوية 

القادمة.
واوضح اخلميس ان الشركة 
متتلك 4 مدارس وهي مدرس���ة 
اللغة ومدرس���ة  اجيال ثنائية 


