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ش����ّجع بنك اخللي����ج جميع 
العمالء على فتح حس����اب الدانة 
وزيادة املبالغ املودعة في حساب 
الدانة للتأهل واملشاركة في ثالث 
سحب ربع س����نوي للدانة حيث 
سيفوز عميل محظوظ من عمالء 
الدانة بجائزة السحب وقدرها 500 

ألف دينار.
وذكر البنك في بيان صحافي أن 
شروط فتح حساب الدانة معقولة 
للغاية حيث انه ال يتطلب حتويل 
الراتب كما أنه ميكن للقصر أيضا 
فتح حساب الدانة بواسطة أولياء 
أمورهم أو الوصي القانوني عليهم، 
كذل����ك، ال توجد هن����اك أي قيود 
الدانة فما  للتأهل لدخول سحب 
على العمالء إال احملافظة على احلد 
األدنى للرصيد في احلساب وهو 
مبلغ 200 دينار والذي سيؤهلهم 
الس����حوبات  بدوره للدخول في 
األسبوعية، والسحب الربع سنوي 

والسنوي.
وتزداد ف����رص الفوز املمكنة 
كلما زاد املبلغ املودع في احلساب 
وطالت مدة بقائه أيضا، وحساب 
الدانة هو احلساب الوحيد الذي 
مينح فرص فوز يومية للعمالء، 
لذا ينصح بن����ك اخلليج العمالء 
باالستفادة من هذه امليزة الفريدة 
ومضاعفة فرص فوزهم، علما بأن 
آخر موعد لفتح حساب الدانة أو 
لإليداع في احلساب لضمان التأهل 
الربع سنوي  الس����حب  ودخول 
الثالث حلساب الدانة، هو 30 من 

شهر يونيو املقبل.

قالت مؤسسة البترول الكويتية 
امس ان سعر برميل النفط الكويتي 
انخفض 17 سنتا في تداوالت أول 
من أمس ليبلغ مس����توى 105.23 
دوالرات للبرميل مقارنة ب� 105.40 
دوالرات للبرمي����ل ف����ي تداوالت 
اخلميس املاضي. وساهم تقرير 
وكالة الطاقة األميركي الذي صدر 
أول من أمس ونشرته »كونا« في 
دفع أسعار النفط الى االرتفاع بعد 
ان ظهر وخالفا للتوقعات انخفاض 
في حجم املخزون من النفط اخلام 
في االسبوع السابق في الواليات 
املتح����دة األميركية بنحو 15 ألف 

برميل.

»اخلليج«: آخر يوم 
لفتح حساب الدانة 
أو اإليداع 30 يونيو 

النفط الكويتي 
ينخفض إلى 

105.23 دوالرات

أطلقت ش����ركة ت����آزر للتأمني 
الرسمية على  التكافلي صفحتها 
موقع ال� »فيس بوك«، و»تويتر« 
وذلك لتوسيع وس����ائل اتصالها 
م����ع عمالئها من خالل ش����بكات 
التواصل االجتماعي. وقال نائب 
مدير التسويق والعالقات العامة 
في الش����ركة عبداهلل عبدالعزيز 
الدخيل انه أصبح مبقدور عمالء 
»تآزر« احلصول على آخر األخبار 
والتحديثات ألنش����طة ومنتجات 
وخدمات الشركة من خالل قنوات 

التواصل االجتماعي.
وأوض����ح الدخيل في تصريح 
صحافي أن هذه اخلطوة تأتي في 
إطار استراتيجية الشركة لتوسيع 
قن����وات االتصال والدع����م الفني 
للعمالء وذل����ك لالرتقاء مبعايير 
ومس����تويات خدمة العمالء حيث 
ستمثل شبكات التواصل االجتماعي 
قناة جديدة خلدمة العمالء والرد 
على االستفسارات. وتهدف »تآزر« 
بهذه اخلطوة الى حتقيق رسائلها 
من خالل االتصال الدائم مع العميل 
والتواج����د بالقرب منه من خالل 
خلق قنوات تواصل مباشرة وهي 
الشراكة اآلمنة مع العمالء وتوفير 
احلماي����ة التأمينية لهم. وأضاف 
الدخيل أن »تآزر« ستقوم بأنشطة 
لنشر الوعي التأميني في الكويت 
وتثقيف اجلمهور مبفاهيم وأهمية 
التأمني من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي إميانا منها مبسؤولياتها 

جتاه املجتمع.
يذكر أن صفح����ات تآزر على 
»فيس����بوك« و»تويت����ر« ه����ي: 

.@TazurKW

»تآزر« تطلق صفحاتها 
الرسمية في وسائل 
االتصال االجتماعي

عبداهلل الدخيل

صّنف كأفضل الصناديق أداء مقارنة بالصناديق املماثلة

صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات 
يحقق عوائد بـ 7.1% منذ بداية 2011

جتاه عمالئنا«.
وأضاف حميد في تصريح 
صحاف���ي: »مازال���ت نظرتنا 
املستقبلية لنمو القطاع إيجابية 
على املدى املتوس���ط، كما أن 
ارتفاع أسعار النفط وإمكانية 
احلصول على مواد خام مميزة 
سيتيح لشركات البتروكيماويات 
اإلقليمية االستفادة بشكل أكبر 
من سوق البتروكيماويات ذي 

النطاق الضيق«.
ي��ذك���ر ان���ه مت تأس���يس 
صن���دوق جلوب���ل للطاق���ة 
والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلي���ة في ماي���و 2006، 
ويس���تثمر في الشركات التي 
تعمل بشكل أساسي في صناعات 
الطاق���ة والبتروكيماوي���ات، 
والش���ركات العاملة في مجال 
الصناعات التحويلية املدرجة 
في أسواق األسهم اخلليجية، 
وحقق الصندوق منذ تأسيسه 
منوا بلغ���ت نس���بته %15.6 
متجاوزا مؤشر القياس بنسبة 

.%27.5

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوب���ل( ام���س أن صندوق 
جلوبل للطاقة والبتروكيماويات 
والصناعات التحويلية قد سجل 
أداء قوي���ا محققا عائدا بلغت 
نس���بته 7.1% لفت���رة األربعة 
أش���هر األولى من ع���ام 2011، 
ليصبح بذلك أفضل الصناديق 
االس���تثمارية أداء ف���ي قطاع 
الطاقة والبتروكيماويات بناء 
على قاعدة بيانات الصناديق 
االس���تثمارية املتوافرة على 
موقع »زاوية« والتي تراقب أداء 
صناديق االستثمار اإلقليمية.

وبهذه املناسبة صرح رئيس 
ل���دول مجلس  إدارة األصول 
التعاون اخلليجي في جلوبل 
شاهد حميد قائال: »إننا سعداء 
بالنتائج التي حققها صندوق 
جلوبل للطاقة والبتروكيماويات 
والصناعات التحويلية«، مشيرا 
إلى أن تصنيف الصندوق ضمن 
أفضل الصناديق أداء في فئته 
مبنطقة اخلليج يعتبر أقوى 
دليل على التزامنا الطويل األمد  شاهد حميد

عن طريق تدشني املرحلة األولى لتحسني شبكة التراسل

»VIVA« تطور البنية التحتية لشبكتها احمللية
من األلياف الضوئية متهيدًا لتقنية اجليل الرابع

ما س���يزيد من قدرات الشبكة 
العالية، ويعمل على تقدمي أفضل 
اخلدمات بأعلى سرعة ممكنة، 
بتطور تقني عالي املس���توى، 
من أجل أنسب اخلدمات جلميع 

املشتركني«.

شكر لوزارة المواصالت

وتقدم البدران بالشكر لوزارة 
املواصالت ملا قدمته وتقدمه من 
دع���م متواصل من أجل تطور 
الش���ركة محليا، مما  خدمات 
يس���اهم في تطور هذا املجال 

احليوي خدمة للمجتمع.

لشركة »VIVA« م.سلمان البدران 
انه مت ربط املواقع الرئيس���ية 
ألبراج شركة »VIVA« للحصول 
على س���رعة إنترن���ت عالية 
الكويت، تس���مح بالتالي  في 
باستخدام تقنية اجليل الرابع 

مستقبال.

خطة تطوير مستقبلية

وأوضح البدران في تصريح 
صحافي: »ان »VIVA« وفي خطة 
تطورها اآلنية واملستقبلية تقوم 
حاليا بالتحضيرات الالزمة لبدء 
املرحلة الثانية من املش���روع، 

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية »VIVA« عن تطوير 
البنية التحتية لشبكتها احمللية 
عن طري���ق تدش���ني املرحلة 
األول���ى من مش���روع تطوير 
التراسل، من  وحتسني شبكة 
خالل متديد األلياف الضوئية، 
وذلك في خطوة متثل مرحلة 
جديدة من أجل توفير أقصى 
اخلدم���ات للمش���تركني على 

الصعيد احمللي.

ربط المواقع الرئيسية

م.سلمان البدرانوأك���د الرئي���س التنفيذي 

»العملية للفنادق« تطرح منحة دراسية لدراسة املاجستير 
للمواطنني في دبي لتطوير املهارات احمللية

املاجستير من »أكادميية اإلمارات 
إلدارة الضيافة« هي الوحيدة من 
نوعها في إدارة الضيافة املعترف 

بها بالكامل في املنطقة.
وق����ال: »لق����د أعجبنا جدا 
البرنامج والفرص  مبس����توى 
املتوافرة  الكثي����رة  التعليمية 
لدى أكادميي����ة اإلمارات. وهذا 
البرنامج يوفر منصة متميزة 
الطامح����ني بدخول  للش����باب 
قطاع الضيافة بشكل محترف«. 
وتابع أن منحة الشركة العملية 
للفنادق لدراسة اإلدارة ضمن 
قطاع الضيافة الفندقية ستساعد 
الشباب املؤهلني والراغبني للعمل 
في مج����ال اخلدمات وذلك عبر 
توفي����ر املعلوم����ات واملهارات 
املهام  التي يحتاجونها لتولي 
املناصب  التنفيذي����ة وش����غل 
اإلدارية العليا في قطاع الضيافة، 
إلى جانب تعزيز مستويات الثقة 

لديهم.
واضاف: »يشهد قطاع الضيافة 
توس���عا س���ريعا في الش���رق 
األوس���ط. وبالتوازي مع هذا، 
فإن املنطقة بحاجة لعدد إضافي 
من املديرين ضمن الفئة العليا 
والذين يتمتعون بأفضل مهارات 
العمل التطبيقية«. وتابع قائال: 
»إن شهادة املاجستير في إدارة 
الضيافة الدولية لدى »أكادميية 
اإلمارات إلدارة الضيافة« تهدف 
إلى تطوير هذه املهارات وتزويد 
ومتكني اخلريجني من احلصول 
عل���ى وظائ���ف متمي���زة وأن 
يصبحوا روادا في هذا القطاع 
البرنامج  أن  باملستقبل«. وأكد 
معترف به بشكل واسع في قطاع 
الضيافة ومن قبل وزارة التعليم 
العالي في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
محمود فاروق  ٭

تبل���غ حوال���ي 2% فق���ط من 
املواطنني البحرينيني والعمانيني 
والسعوديني والكويتيني املوظفني 
في قطاع الضيافة. أما في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، فإن هذه 
النس���بة أعلى قليال وهي تصل 
إلى 9% لكنها التزال غير كافية. 
ونحن نشعر بأنها مسؤوليتنا كي 
نساعد في إبراز أهمية العمل ضمن 
قطاع الضيافة وإقناع الشباب 
بخوض هذا املجال«. كما أوضحا 
أن املجتمع الكويتي يتميز بوجود 
شريحة كبيرة جدا من الشباب 
عند مستوى عمر وسطي يبلغ 
28.5 سنة مع نسبة كبيرة تبلغ 
25% من الشباب بني سن 15 و29 
سنة. واضافا: »إن اإلحصاءات 
السكانية في الكويت تتكلم عن 
نفسها. ونحن نسعى ملساعدة 
املواطن���ني الكويتيني الش���باب 
والطموحني على االنطالق بالعمل 
في واحد من أسرع القطاعات منوا 

في العالم«.

شهادة ماجستير وحيدة من 
نوعها في إدارة الضيافة

 وقال أالن ديبار ان شهادة 

أعلنت الشركة العملية للفنادق 
عن طرح منح دراسية للمواطنني 
الراغبني في  الشباب  الكويتيني 
إكمال دراساتهم العليا في مجال 
اإلدارة بقطاع الضيافة الفندقية 
حيث س���يتم تق���دمي البرنامج 
في األكادميية والتي مقرها في 
مدينة دبي بالتعاون األكادميي 
مع مدرس���ة لوزان الفندقية في 

سويسرا.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد نهاية األسبوع املاضي 
بحضور املدير التنفيذي للشركة 
م.رواف بورسلي واملدير العام آالن 
ديبار، حيث أوضحا أن برنامج 
املنحة الدراسية مقدمه بالتعاون 
مع أكادميية اإلمارات إلدارة العلوم 
الفندقية والضيافة، فضال عن ان 
»العملية للفنادق« ستقوم برعاية 
املرشح الفائز بشكل كامل وذلك 
للدراسة في برنامج ماجستير 
العلوم الفندقية الدولية واملمتد 
لفترة سنة لدى أكادميية اإلمارات 

إلدارة الضيافة. 
وأوضحا أن الشركة العملية 
للفن���ادق ملتزمة بدعم عمليات 
الدراس���ة والتدري���ب في مجال 
القيادة وذلك عبر املساعدة في 
تطوير املهارات االحترافية للجيل 
املقبل من الشباب الكويتي ضمن 

قطاع الضيافة. 
وقاال: »سيتطلب قطاع السياحة 
في منطقة الشرق األوسط املزيد 
من العاملني ضم���ن هذا املجال 
والذين قد يصل عددهم إلى نحو 
1.5 مليون شخص إضافي بحلول 
العام 2020. ونحن نهدف لتطوير 
املهارات الكويتية الشابة«. وأضافا 
أن عددا قليال جدا من املواطنني 
اخلليجيني موظفون حاليا ضمن 

قطاع الضيافة اإلقليمي.
وقاال: »هناك نسبة صغيرة 

رواف بورسلي وآالن ديبار خالل املؤمتر الصحافي   )كرم ذياب(

�إعالن تذكريي

دعوة حل�ضور �إجتماع �جلمعية �لعامة

 �لعادية وغري �لعادية )�ملوؤجل( 
ي�ضر جمل�ش �إد�رة �ضركة �خلطوط �لوطنية �لكويتية )�ش.م.ك( دعوة �ل�ضادة �مل�ضاهمني �لكر�م حل�ضور �جتماع �جلمعية 

�لعامة �لعادية وغري �لعادية )�ملوؤجل(، و�لذي تقرر �نعقاده يف متام �ل�ضاعة �حلادية ع�ضرة و�لن�ضف من �ضباح يوم �الثنني 

�ملدرجة  �لبنود  للنظر يف  �ل�ضيار�ت(،  �لدويل )مو�قف  �لكويت  �لرئي�ضي - مبطار  �ل�ضركة  ، وذلك مبقر   2011/5/30 �ملو�فق 

بجدويل �الأعمال �لتاليني :

جدول �أعمال �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية

1- �صماع تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقبي احل�صابات عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 وامل�صادقة عليهما.
2- مناق�صة احل�صابات اخلتامية للميزانية العمومية لل�صنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 وامل�صادقة عليها.

3- املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بعدم توزيع اأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.
4- املوافقة على التعامل مع الأطراف ذات ال�صلة.

5- اإقرتاح زيادة راأ�س مال ال�صركة من 50.000.000 د.ك اإىل 65.000.000 د.ك اأي مبقدار 15 مليون دينار كويتي، بغر�س اإعادة هيكلة 
ال�صركة، على اأن تدفع الزيادة نقدًا على دفعات، الدفعة الأوىل 20%، وُتخ�ص�س الزيادة للم�صاهمني امل�صجلني ب�صجالت ال�صركة بتاريخ 

اليوم ال�صابق ل�صتدعاء زيادة راأ�س املال، ويجوز دخول م�صاهمني ُجدد بعد انتهاء الفرتة القانونية، واملوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة 

بو�صع ال�صوابط وال�صروط والقواعد لإ�صتدعاء راأ�س املال، وب�صرط �صدور مر�صوم اأمريي باملوافقة على زيادة راأ�س املال، واحل�صول على 

موافقة اجلهات املخت�صة وفقًا للقانون رقم )7( ل�صنة 2010 ولئحته التنفيذية.

6- املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة يف �صراء اأ�صهم ال�صركة يف حدود الن�صبة وبال�صروط وال�صوابط التي ي�صمح بها القانون والقرارات 
الوزارية ذات ال�صلة، وعلى اأن ي�صتمر هذا التفوي�س ملدة ثمانية ع�صر �صهرًا من تاريخ تطبيقه.

7- املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة يف بيع عقارات ال�صركة اأو رهنها واإعطاء الكفالت وعقد القرو�س، وذلك وفقًا ملا تقت�صيه م�صلحة 
ال�صركة على اأن ي�صري هذ التفوي�س ملدة �صنتني من تاريخ انعقاد اجلمعية.

8- اإبراء ذمة ال�صادة/ اع�صاء جمل�س الإدارة عن كل ما يتعلق بت�صرفاتهم عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.
9- املوافقة على تعيني اأو اإعادة تعيني مراقبي احل�صابات لل�صنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 وتخويل جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهما.

جدول �أعمال �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية

1- املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�صركة من 50.000.000 د.ك ) خم�صني مليون دينار كويتي( اإىل 65.000.000 د.ك )خم�صة و�صتون مليون 
دينار كويتي( اأي مبقدار 15.000.000 د.ك )خم�صة ع�صر مليون دينار كويتي(، بغر�س اإعادة هيكلة ال�صركة، بقيمة ا�صمية 100 فل�س 

)مائة فل�س كويتي( لل�صهم الواحد على اأن ُتدفع الزيادة نقدًا على دفعات، الدفعة الأوىل 20٪، وُتخ�ص�س الزيادة للم�صاهمني امل�صجلني 

ب�صجالت ال�صركة بتاريخ اليوم ال�صابق ل�صتدعاء زيادة راأ�س املال، ويجوز دخول م�صاهمني ُجدد بعد اإنتهاء الفرتة القانونية، واملوافقة 

على تفوي�س جمل�س الإدارة بو�صع ال�صوابط وال�صروط والقواعد ل�صتدعاء راأ�س املال.

اأمريي باملوافقة على زيادة راأ�س املال، واحل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة وفقًا للقانون رقم )7( ل�صنة  وب�صرط �صدور مر�صوم 

2010 ولئحته التنفيذية.
2- النظر يف م�صتقبلية ال�صركة.

للمقا�ضة �لكويتية  �ل�ضركة   : م���راج���ع���ة  وك���الئ���ه���م  اأو  امل�����ص��اه��م��ني  ال�������ص���ادة  م���ن  ي���رج���ى 

وم��ق��ره��ا ���ص��ارع اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي - ب���رج اأح��م��د )ال�����دور اخل��ام�����س( ل���ص��ت��الم ب��ط��اق��ات احل�صور

هاتف رقم 22464565 - 22464585

شركة الخطوط الوطنية الكويتية )ش.م.ك(


