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 «مجموعة الساير» تسهم في تعليم الطلبة من خالل رعايتها لـ «إنجاز الكويت»
 توفر بموجبه الرعاية المالية لمساعدة المؤسسة على تنمية قدرات الشباب الكويتي

 رنا كمشاد

 جناح البنك في مجمع املارينا

 (محمد ماهر) فدوى درويش (من اليمني) وممثلون من برنامج إعادة الهيكلة خالل ندوة العمالة الوطنية

 من اليمني: م.مساعد الياسني وعبدالعزيز البزيع بعد توقيع العقد

 فيصل الساير

الكويت، باإلضافة إلى «مصنع 
الكويت ألطعمــــة احليوانات» 
الذي يعد ويوزع خلطات عالية 
اجلودة مــــن أطعمة احليوانات 
لالستخدامات املنزلية والزراعية، 
وقد حازت هذه املنتجات العديد 

من اجلوائز.
  و«إجناز» منظمة تعمل على 
إعداد الشباب الكويتي وتزويدهم 
باملعرفة والتوجهات واملهارات 
التي متكنهم مــــن أن يصبحوا 
فــــي االقتصاد  أعضاء منتجني 
الكويتي، وتقوم «إجناز» الكويت 
بإطالق وتطبيق معظم األساليب 
واإلســــتراتيجيات املعتمدة في 
برنامج منظمة «إجنازات الشباب 
العاملي»، وهــــو برنامج ميكن 
الطالب من التعــــرف إلى عالم 
األعمال والشركات ويشجعهم 
علــــى العمل في مجال إنشــــاء 

املشروعات اخلاصة. 

شركة البحرة التجارية سمعتها 
ومكانتها املرموقة في أســــواق 
الكويت بفضل قوة أســــطولها، 
واملجموعة الكبيرة من معداتها 
الصناعيــــة عاليــــة اجلــــودة، 
وشــــبكتها التي ال تضاهى في 
مجال التسويق الصناعي احمللي 
ومن الشركات األخرى البارزة في 
مجموعة الساير «مصنع الساير 
للمشروبات اخلفيفة» الذي أنشئ 
عام ١٩٧٨، ويتخصص في إنتاج 
املشروبات الفاخرة عالية اجلودة، 
وينتج مصنع الساير للمشروبات 
اخلفيفة مختلف أنواع العصير 
واملشروبات وهي حتمل العالمات 
التجارية الشهيرة آر سي كوال، 
وألزا، ومانغو، وماجيك. وتعتبر 
UMC من الشركات املهمة أيضا 
الســــاير، وهي  في مجموعــــة 
تعمل في مجال توزيع األطعمة 
واحللويات والشوكوال في أسواق 

«إجنــــاز الكويــــت» حتقق هذه 
الرؤيــــة. وإن حرصنا على منو 
وتقدم الكويت هو السبب الذي 
جعلنا جند فــــي تقدمي الرعاية 
املالية ملؤسسة «إجناز» فرصة 
لالستثمار في شباب اليوم من 

أجل الغد».
الرئيس    من جانبها قالــــت 
التنفيذي إلجنــــاز الكويت رنا 
كمشاد: «نحن في «إجناز» سعداء 
للغاية للتعــــاون مع مجموعة 
جتاريــــة متتاز بهذه الســــمعة 
العاملية الطيبة والناشــــطة في 
العديد مــــن القطاعات، وأود أن 
أتقدم بالشكر والعرفان ملجموعة 
الساير لتمكيننا من االقتراب أكثر 
من إجنــــاز مهامنا عبر تقدميها 
الرعاية املالية لنا لتطوير وتنفيذ 

عملياتنا وحتقيق رؤيتنا».
  وأضافت بالقول: «إن «إجناز» 
تقدم لطلبة الكويت فرصة االبتكار 

الشــــركة منــــذ تأسيســــها عام 
١٩٥٤ وبدء عملياتها النشــــيطة 
في التجارة العامة واســــتيراد 
السيارات، واستمرت الشركة في 
التوسع وتنويع أعمالها منذ ذلك 
الوقت. وتضم مجموعة الساير 
اآلن عددا متنوعا من الشركات 
واألعمال املهمة، فباإلضافة الى 
شركة محمد ناصر الساير وأوالده 
وكيل تويوتا ولكزس احلصري 
هناك شــــركة تأجير السيارات 
العاملة في قطاع اخلدمات املالية، 
وهي مزود رائد ملجموعة كبيرة 

من خدمات التمويل والتأمني.
  وباإلضافة إلــــى ذلك، تعمل 
مجموعة الســــاير في قطاعات 
العامة  التجــــارة  واســــعة من 
واخلدمات االستشــــارية، فمثال 
«شــــركة البحــــرة التجاريــــة» 
لهــــا توفــــر املنتجات  التابعة 
العالية. وقد بنت  ذات اجلودة 

الرئيســــي وراء ريادتها لقطاع 
األعمال، كما أن جهود الشــــركة 
املتواصلــــة لتوثيــــق عالقاتها 
مــــع العمالء، وتطبيــــق قيمها، 
وموظفيها املتفانني، ومساهماتها 
في الصالــــح االجتماعي، كلها 
عناصر تأتي في طليعة مبادئ 

عملها.
  وبهذه املناســــبة، قال نائب 
الرئيس في مجموعة الســــاير، 
فيصــــل بدر الســــاير: «إنه ملن 
دواعي ســــرورنا أن نساهم في 
تعليم االقتصاد للشباب الكويت 
وأعتقد أنه على كل شــــركة أن 
تتحمل جزءا من مسؤولية تطوير 
املجتمع الذي تعمل فيه. وتدرك 
مجموعة الساير من خالل رؤيتها 
املؤسساتية أن من واجبها كشركة 
صاحلة أن تساعد وتتواصل مع 
اجلهات الراغبة في تقدم الكويت، 
لـ  وبالنســــبة لنا فإن رعايتنا 

واالبداع في مفاهيم األعمال، حيث 
تتاح لهم فرصة حتويل أفكارهم 
إلى حقائق واقعية. وباستثمارنا 
في هؤالء الطالب، فإننا نستثمر 
في مستقبل الكويت. ولهذا السبب 
نحن نشــــجع كافة الشــــركات 
لالستثمار في الشباب الكويتي 

الذين ميثلون عصب مستقبل 
الكويت».

  اجلديــــر بالذكر ان مجموعة 
الســــاير تعتبر واحدة من أكبر 
الشركات التجارية في الكويت، 
وتتمتع بســــمعة طيبة محليا 
وعامليا. ومت ترســــيخ ســــمعة 

الساير عن   أعلنت مجموعة 
توقيعها اتفاقا محليا مهما لرعاية 
مؤسسة «إجناز الكويت»، العضو 
في منظمة «إجنازات الشــــباب 
الربحية،  الدولية غير  العاملي» 
توفر مبوجبــــه الرعاية املالية 
الكويت» على  ملساعدة «إجناز 
تنمية قدرات الشباب الكويتي.

  وقالت املجموعــــة في بيان 
صحافي ان هذه اخلطوة تأتي 
انطالقا من اإلحساس باملسؤولية 
الذي تتمتع به مجموعة الساير 
جتاه املجتمع الكويتي والتزامها 
باملساهمة في تطوير هذا املجتمع، 
الفتا الى ان املجموعة لها تاريخ 
طويل من املساهمات في التقدم 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

للكويت.
ان  الى    وأشــــارت املجموعة 
رؤية وقيــــم املجموعة املتمثلة 
في الصدق والنزاهة كانت السبب 

 أعلن بنك بوبيان عن جناح 
مسابقة تاريخ الكويت التي 
أطلقها عبر موقعه االلكتروني 
في استقطاب آالف املواطنني 
واملقيمني على ارض الكويت 
والذين يشاركون يوميا في 
االجابة عن أســـئلة املسابقة 
اخلمســـة والتـــي تتيح لهم 
 «GMC» فرصة الفوز بسيارة

.٢٠١١
  وتتضمن املســـابقة التي 
تعتبر الوحيدة من نوعها على 
مستوى الكويت مجموعة من 
األسئلة حول تاريخ الكويت 
والتي متكن املشاركني فيها من 
الكبير  الى السحب  الدخول 
والذي يتضمن امكانية الفوز 
بسيارة GMC اكاديا إلى جانب 

عدد من اجهـــزة الـ «آي فون» 
والـ «آي باد» والذي سيقام يوم 
٢٦ فبرايـــر اجلاري في مجمع 
األڤنيوز. وقال البنك في بيان 

صحافـــي ان املســـابقة تهدف 
الـــى اذكاء روح الوطنية لدى 
الى جانب تذكيرهم  املواطنني 
بجزء مهم من تاريخهم وتعريف 

املقيمني بتاريخ الكويت حيث 
ان قـــراءة النبـــذة التاريخية 
املعدة تعتبر الطريق الى حل 
األسئلة اخلمسة التي تتضمنها 
املسابقة، مشيرا الى انه ميكن 
احلصول على استمارة املشاركة 
الى  فـــي املســـابقة باالضافة 
موقع البنك على االنترنت من 
خالل زيـــارة احد فروع البنك 
الى جانـــب زيارة جناح البنك 
املتنقل والذي سبق ان تواجد في 
مجمع املارينا االسبوع املاضي 
وسيتواجد خالل الفترة من ١٧ 
الى ١٩ فبراير اجلاري في مجمع 
٣٦٠، ثم مجمع األڤنيوز من ٢٠ 
الى ٢٦ فبرايـــر اجلاري حيث 
سيتم اجراء السحب في اليوم 

األخير. 

 «بوبيان»: مسابقة «تاريخ الكويت» عبر اإلنترنت
  تستقطب المواطنين والمقيمين

٢٠١١ «GMC» تتيح فرصة للفوز بسيارة 

  من جهته، رحب نائب املدير 
العام للشؤون املالية واإلدارية 
في بيت الزكاة عبدالعزيز البزيع 
بالتعاون مع شـــركة تامي الين 
إلدارة املشاريع العقارية إلدارة 
مشروع مركز شيخان الفارسي 
وشـــريفة العوضـــي الصحي، 
التي  الفنية  مشيدا باإلمكانيات 
تتميز فيها الشركة واخلبرة التي 
تتوافر لديها في إدارة مثل هذه 

املشاريع.
  وذكر البزيع أن بيت الزكاة 
يواصل العطاء في تقدمي وإنشاء 
املشاريع التنموية التي تنعكس 
على املجتمع بالفائدة، معربا عن 
شكره وتقديره للمتبرعني باملركز 
الصحي، والذي سيكون إضافة 
جديدة ومتطورة للقطاع الصحي 

في الكويت. 

الفني لدراسة املشروعات التنموية 
واملبادرات، حيث ان الشركة مصنفة 
ومعتمدة من عدة جهات حكومية 
منها على سبيل املثال اللجنة الفنية 
للقيام بدراسات اجلدوى للمبادرين 
والراغبني في املشاركة والتنفيذ 
ضمن املشاريع التي تطرح بنظام 
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اإلشراف املباشر على أعمال املكتب 
التنفيذ  االستشـــاري ومقاولي 
الفنية  التقارير  إلى رفع  إضافة 
للجهة صاحبة املشروع. وبّني أن 
«تامي الين»، سبق ان فازت بالعديد 
من املشاريع الكبرى داخل الكويت 
وخارجها، وهي احدى الشركات 
الرائدة واملعتمدة من جانب اجلهاز 

الشـــركات التي سرحتهم تقول 
ان الوضع االقتصادي اضطرنا 
لتســـريح بعضهم للحفاظ على 
كياننا. واضاف املطوع ان القطاع 
االســـتثماري كان دائما اجلاذب 
للكفاءات، واملســـرحون خارجه 
اآلن ونحـــن نحـــاول الوصول 
الى حل وســـط إلعادتهم وندعم 
الشركات من اجل اعداد البرامج 
التدريبية إلعادة توظيفهم وفق 

التطورات. 

ميزانية الدولة علما بأن برنامج 
اعادة الهيكلـــة يقوم بدفع ١٦٠٠ 
دينار لكل مسرح األمر الذي يزيد 
من االعباء املالية على امليزانية 
العامة للدولة. مـــن جهته، قال 
رئيس جلنة املسرحني في برنامج 
اعادة الهيكلة حســـام املطوع ان 
كثيرا من املســـرحني ميتلكون 
قـــدرات ودرجات علمية متميزة 
كما انهم اشـــخاص قبلوا حتدي 
العمل في القطاع اخلاص وبعض 

ومقبولـــة ترضـــي كل اجلهات 
لدعم العمالة والشركات لتوظيف 
الكويتيني مـــن ذوي اخلبرة في 
الشركات االستثمارية ومحاولة 
احلافظ عليها دون تســـريحها، 
الســـيما ايضا وضع تصورات 
لنسب العمالة اجلديدة املفترض 
القادمة،  الشـــهور  صدورها في 
الفتة الـــى ان جميعهـــا عوامل 
العبء  ستســـاعد على تخفيف 
في بند التدريـــب والرواتب في 

 ١أعلنت شركة تامي الين إلدارة 
أنها قامـــت بتوقيع  املشـــاريع 
عقد إدارة مشـــروع لصالح بيت 
الـــزكاة وهو عبارة عن إنشـــاء 
مركز شيخان الفارسي وشريفة 
العوضي الصحي مبنطقة السرة 
على مساحة تزيد على ٥٥٠٠ متر 
مربع بجميـــع مرافقه وخدماته 

األخرى.
املناســـبة، قال نائب    وبهذه 
املدير العام في شركة تامي الين 
إلدارة املشاريع م.مساعد الياسني 
أن حصول الشـــركة على أفضل 
عرض من ضمن عروض الشركات 
املتقدمـــة للمشـــروع. وأضاف 
الياسني في تصريح صحافي: لقد 
مت توقيع العقد الرســـمي إلدارة 
املشروع والبدء في ممارسة املهام 
الفعلية والتي ستشمل عمليات 

 محمود فاروق
  كشفت مديرة مركز الدراسات 
املالية  االســـتثمارية واخلدمات 
لدى احتاد الشركات االستثمارية 
فدوى درويش عن ان عدد العمالة 
الكويتية التي تعمل لدى الشركات 
االســـتثمارية يبلـــغ نحو ١٠٩٢ 
مواطنا، مبينة انه في عام ٢٠٠٩ 
مت تســـريح ٤٩ مواطنا وبنهاية 
٢٠١٠ مت تسريح ٨٩ مواطنا كويتيا 

من اجلهات غير احلكومية.
  وقالـــت درويش على هامش 
ندوة احتاد الشركات االستثمارية 
الذي عقدهـــا امس بالتعاون مع 
برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي بالدولة وذلك 
ضمن املشاورات املستمرة بشأن 
العمالة الوطنية في الشـــركات 
االستثمارية بالكويت ان االحتاد 
يطالب الشركات دائما باحلد من 
تسريح العمالة الوطنية حتى ال 
ينتهي االمر بإفراز ازمة وطنية 
لتزايـــد عدد العمالة املســـرحة 
بالكويت. وأشارت الى ان االحتاد 
يبحث حاليا آليات مواجهة تزايد 
العمالة املسرحة من جهات غير 
حكوميـــة وايجاد آليـــة محددة 

 اتحاد الشركات: ١٠٩٢ مواطنًا يعملون لدى الشركات 
االستثمارية و٨٩ تم تسريحهم بنهاية ٢٠١٠

 «تايم الين» توّقع عقد إدارة مركز شيخان الفارسي 
وشريفة العوضي الصحي بمنطقة السرة

 شجع بنك اخلليج عمالءه على 
املزيد من التوفيــــر وملدة أطول 
لزيادة فرص الفوز مع سحوبات 
الدانة لعام ٢٠١١، كما يحث العمالء 
على فتح حســــاب الدانة وزيادة 
إيداعاتهم بحلول ٢٨ فبراير اجلاري 
للتأهل لدخول سحب الدانة ربع 
السنوي األول حيث سيفوز أحد 
عمالء الدانة احملظوظني بجائزة 
قدرها ١٢٥ ألف دينار. أعلن بنك 
اخلليج في بيان صحافي عن مكافأة 
عمالئه عبر إضافة جميع الفرص 

التي اكتسبها عمالؤه احلاليون خالل 
العام ٢٠١٠، أي مــــن ١ يناير ٢٠١٠ 
إلى ٣١ ديســــمبر ٢٠١٠، إلى فرص 
العام ٢٠١١، وحث البنك عمالءه على 

االحتفاظ باحلــــد األدنى للرصيد، 
البالغ ٢٠٠ دينار، في جميع األوقات، 
لضمان تأهلهم لدخول السحوبات. 
جتدر اإلشــــارة إلى أن فتح حساب 

الدانة ال يتطلب سوى إيداع مبلغ 
بحد أدنى ٢٠٠ دينار في احلســــاب 
للمشاركة في سحوبات الدانة، أما 
القاصرون، فيحتاجون إلى ذويهم أو 
ولي أمرهم لفتح احلساب بالنيابة 
العمالء باحملافظة  عنهم، ويوصى 
علــــى الرصيــــد األدنى ليتســــنى 
لهم الدخول تلقائيا بالســــحوبات 
األسبوعية وربع السنوية والسنوية. 
وتتضاعف فرص الربح مع زيادة 
املبالغ املودعة واحملافظة عليها في 

احلساب ألطول مدة  

 «الخليج» يشجع عمالءه لالستفادة من المزيد
  من الفرص والجوائز مع حساب «الدانة ٢٠١١»

 آخر موعد إليداع األموال والفوز بجائزة ١٢٥ ألف دينار ٢٨ الجاري

ملزيد من املعلومات ات�سل على هوليداي ان الكويت – ال�ساملية

1847777 or 25760000 Fax: 25759809
Email: hik@hikwt.com
http://www.kuwait-hi.com
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كن الرابح دائما مع فندق هوليداي اإن الكويت - ال�ساملية ...

فر�سة للفوز بالعديد من اجلوائز القيمة من خالل تاأهلك لدخول ال�سحب الكبري مع كل 5 دنانري تنفقها يف اأي من مطاعمنا

املميزة اأو يف النادي ال�سحي بفندق هوليداي اإن كويت – ال�ساملية. كن الفائز بالعديــد من اجلوائز !

اجلائزة اليومية :

• اإقامة ليلة واحدة مع وجبة اإفطار يف نهاية الأ�سبوع يف فندق هوليداي اإن كويت – ال�ساملية
اجلائزة الأ�سبوعية :   

•  اإقامة ليلة واحدة مع وجبة اإفطار يف نهاية الأ�سبوع 
• ع�سوية Privilege Club  جمانية 

•  ع�سوية جمانية ل�سخ�ص واحد يف النادي ال�سحي

و قد تكون الفائز املحظوظ باجلائزة الكربى �سيارة اجلوهرة الكوبيه الريا�سية .

*تطبق الأحكام  و ال�سروط


