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تنظمه »سباشيال« حتت رعاية الشيخ طالل اخلالد في 28 سبتمبر املقبل

»الوطنية لالتصاالت« ترعى مؤمتر الكويت للمسؤولية االجتماعية
وتستهدف دعم املبادرات واملشاريع التي تخدم املجتمع 

أعلنت شركة »سباشيال« 
واملع���ارض  للمؤمت���رات 
عن اس���تمرارها في احلملة 
التس���ويقية إلقامة وتنظيم 
الكويت  مؤمت���ر ومع���رض 
للمسؤولية االجتماعية والذي 
س���يقام خالل يومي 28 و29 

سبتمبر املقبل.
ان املؤمتر  الى  وأش���ارت 
سيعقد حتت رعاية العضو 
املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة 
واإلعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ طالل اخلالد 
الذي سيقوم بافتتاح املؤمتر، 
ورعاية رئيسية من الشركة 

الوطنية لالتصاالت.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
مسؤول أول للعالقات العامة 
واملسؤولية االجتماعية لدى 
الوطنية لالتصاالت  الشركة 
حمد املطر ان نشاط املؤسسات 
املالي���ة واالقتصادية لم يعد 
مقتص���را عل���ى العملي���ات 
االستثمارية أو االقتصادية بل 
أصبحت تتنافس في حتقيق 
النجاح في دعم املجتمع وأفراده 
في كل املجاالت وتساهم في 
جناحها وباملقابل يبرز دورها 
من خالل احلملة اإلعالمية التي 

تصاحبها.
وأكد في كلمة خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته شركة 
»سباشيال« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات أمس لإلعالن عن 
التس���ويقية  إطالق حملتها 
ملؤمتر الكويت للمس���ؤولية 
البرام���ج  أن  االجتماعي���ة 
الوطنية  االجتماعية لشركة 
إلى تنمية  لالتصاالت تهدف 
املجتمع من خالل دورها في 
تنمية القطاع الصحي ودعم 
جميع قطاعاته، ومس���اعدة 

واالقتصاد في الكويت بصفة 
خاصة ودول مجلس التعاون 

اخلليجي بصفة عامة.
امل��ؤمت���ر  ان  وكش������ف 
س���يناقش القضايا املتعلقة 
بصناعة املسؤولية املجتمعية 
واالستدامة وفاعلية املقاييس 
احلديث���ة ف���ي ه���ذا املجال 
واألساليب التي مت استحداثها 
في العديد من الدول لتحسني 
وتنظيم املسؤولية االجتماعية 
وإتاحة الفرصة للمؤسسات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
إلب���راز أفض���ل املمارس���ات 
التي س���اهمت  والتج���ارب 
من خاللها ف���ي إثراء القيمة 
البشرية واالجتماعية داخل 
الكوي���ت وذل���ك م���ن خالل 
التنموية  األنشطة والبرامج 
املختلف���ة. ولف���ت إل���ى ان 
عناوين اجللس���ات ستدور 
حول املسؤولية االجتماعية 
للشركات في قطاع املال: تطور 
املتاحة  املمارس���ة والفرص 
في منطقة الشرق األوسط، 
دمج االستدامة )االجتماعية 
والبيئي���ة واالقتصادية( مع 
الربح، املس���ؤولية  حتقيق 
وأداة  اإلدارة  االجتماعي���ة 
لصنع القرار، دور املنظمات 
غير احلكومي���ة االرتباطات 
الفعالة ملسؤولية املؤسسات 
جتاه املجتم���ع، كيفية رفع 

املسؤولية االجتماعية.
وأض���اف ان هناك محاور 
ايض���ا س���تدور ح���ول دور 
املنظمات غير احلكومية في 
املسؤولية االجتماعية، مع اآلثار 
املترتبة على املشاركة الفعالة 
ألصحاب املصلحة، انعكاسات 
استراتيجية وسياسة العمل 

اخليري للشركات.
منى الدغيمي  ٭

الهدف م���ن إقامة املؤمتر هو 
رفع درجة الوعي في املجتمع 
الذي ميكن أن  الدور  بأهمية 
تلعبه املؤسسات والشركات 
ذات الربحية في املجتمع على 
جميع املستويات باإلضافة إلى 
تفعيل مفهوم أن املسؤولية 
االجتماعية تعتبر واجبا وطنيا 
اجتماعي���ا ولي���س مبادرات 
تطوعية أو شخصية إلى جانب 
نقل التجارب العاملية الرائدة 
في هذا املجال إلى املنطقة مع 
احملافظة عل���ى خصوصية 

املجتمع الكويتي«.
ولف���ت إل���ى انه س���يتم 
تكريس املؤمتر لوضع األسس 
الالزمة لالنطالق في تطبيق 
مبادئ املسؤولية االجتماعية 

للشركات الكويتية.
وأكد حماد حرص شركة 
»سباش���يال« عل���ى دع���وة 
مجموعة م���ن املتخصصني 
وخبراء املسؤولية ومتحدثني 
رفيعي املستوى على الساحتني 
اإلقليمية والدولية، مشيرا إلى 
أن املؤمتر قد استقطب متحدثني 
م���ن بريطانيا، وسويس���را، 
وبلجيكا، والسويد، وبلدان 
أخرى إضافة إلى متحدثني من 
داخل الكويت، ميثلون جهات 
رس���مية، وكبرى الشركات 

اإلنتاجية بالدولة.
وأشار إلى أن املتحدثني في 
املؤمتر سيطرحون مواضيع 
ع���دة على جان���ب كبير من 
أبحاث  األهمي���ة من خ���الل 
وأوراق عمل أمال في اخلروج 
بنتائج وتوصيات تسهم في 
االرتق���اء باجلوانب املتعلقة 
االجتماعي���ة  باملس���ؤولية 
واالستدامة والقضايا املتصلة 
بهذا القط���اع املجتمعي الذي 
يدفع بعجلة التنمية املستدامة 

الشباب على إكمال دراستهم 
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم 
وإيجاد الوظائف لهم ورعاية 
املتفوقني منهم رياضيا واحلفاظ 
على البيئة برعاية أنش���طة 
تهدف إل���ى االرتقاء بالوعي 
البيئي ل���دى اجلميع وإعادة 
تدوير املخلفات وأخيرا إطالق 
حمالت اجتماعية مؤثرة يتم 
خاللها طرح مبادرات مدروسة 

تعزز مبدأ املواطنة.
وأش���ار في خت���ام كلمته 
إل���ى أن الوطنية لالتصاالت 
تصر على مواصلة مسيرتها 
في دعم املجتمع الكويتي من 
خالل رعاية وتنشيط برامج 
املسؤولية االجتماعية املتنوعة 
ومواصلة البحث عن مبادرات 
ومشاريع جديدة تهدف جميعها 
إلى تعزيز مفه���وم املواطنة 
واملسؤولية االجتماعية ودعم 
حياة الشعب الكويتي بجميع 

أطيافه.

مفهوم المسؤولية االجتماعية

م���ن جانب���ه، ق���ال مدير 
إدارة تطوير األعمال بشركة 
»سباش���يال« راغد حماد ان 

)كرم ذياب( راغد حماد وحمد املطر خالل املؤمتر الصحافي 

)قاسم باشا( حسني احلمدان مترئسا عمومية البريق القابضة 

املطر: نشاط 
املؤسسات 

االقتصادية ال يقتصر 
على العمليات 

االستثمارية بل على 
التنافس في دعم 

املجتمع

»البريق القابضة« متكنت من تخفيض خسائرها

81.1 مليون دينار مبيعات »السور« في 2010
أقرت اجلمعية العمومية غير العادية »املؤجلة« 
لشركة السور لتس����ويق الوقود تخفيض رأسمالها 
الستيعاب األسهم التي لم يكتتب فيها كما وافقت على 
تعديل املادة 7 من عقد التأسيس  واملادة 6 من النظام 
األساسي واخلاصتني برأسمال الشركة من خالل توزيع 
 10% أس����هم منحة والتي أقرت في اجتماع اجلمعية 

العمومية العادية املنعقدة في 2 مايو احلالي.
 وكان رئيس مجلس إدارة الشركة طالل اخلرس 
قد أوضح في عمومية الش����ركة العادية أن الشركة 
متكنت من حتقيق أرب����اح صافية بلغت 4.3 ماليني 
دينار فيما بلغ إجمال����ي املبيعات 81.1 مليون دينار 

خالل العام املنصرم، وزادت حقوق املساهمني بنسبة 
2% لتصل إلى 39 مليون دينار.

وحققت الشركة 1.5 مليون دينار زيادة في اإليرادات 
نتيجة جتديد العقد املوقع مع وزارة الداخلية اخلاص 
بتش����غيل وإدارة وصيانة محطاتها، مبينا أنه جار 
جتديد العقد ملدة مماثلة خالل العام احلالي. واشار 
إلى ان الشركة قامت مؤخرا بتوقيع عقود مع شركات 
عاملية للبدء في تقدمي خدمات الوجبات السريعة في 
محطات الشركة وجار التفاوض مع بعض املستثمرين 

لتقدمي خدمة األسواق املركزية املصغرة. 
عمر راشد  ٭

توزيع ارباح نقدية او أسهم منحة 
للمساهمين للعام 2010 وانتخبت 
العمومية عضو مجلس ادارة جديد 
بدال من العضو المس����تقيل فجر 
الذربان الستكمال مدة العضوية. 

عاطف رمضان  ٭

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
البريق القابضة حسين الحمدان أن 
الشركة تمكنت من تحسين نتائجها 
المالية للعام 2010، مشيرا إلى أن 
الخسائر قد انخفضت بنسبة %73 
تقريبا من 977.7 ألف دينار للعام 
2009 الى 261.4 الف دينار للعام 
2010 حيث أصبحت خسارة السهم 

2.18 فلس.
وأضاف الحمدان خالل عمومية 
الش����ركة التي عقدت أمس ان هذا 
التغير االيجابي انما هو مؤش����ر 
عل����ى نجاح سياس����تنا لمعالجة 
الموج����ودات المالية للبيع حيث 
ان خسائرها انخفضت من مبلغ 
780.9 الف دينار للعام 2009 الى 
61.6 الف دينار لعام 2010 مما ساعد 

على تقليل الخسائر الدفترية.
وبّين ان الش����ركة استطاعت 
المحافظة على توفير الس����يولة 
الالزم����ة لمواجه����ة أنش����طتها 
التش����غيلية طوال الع����ام ودون 
الحاج����ة ألي تمويل من البنوك، 
وأوضح ان الشركة نجحت في بيع 
حقوق االمتياز بالمملكة العربية 
السعودية لمصانع »سانك اسك« 
بمبلغ 250 ألف دوالر وهي العالمة 

التي نملك حق تسويقها واستغاللها 
في منطقة الخليج العربي، وهو ما 
سيساعد على تطورها وتوسعها 
إقليميا لما للسوق السعودي من 
أهمية كبرى في أسواق المنطقة 
وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتشغيل 
العالمة في جميع أسواق منطقة 
الخليج العربي وبشكل سريع والذي 
سيكون له األثر في زيادة ايراداتنا 

على المدى القريب والمتوسط.
وأقرت عمومية الشركة العادية 
بنود جدول أعمالها الذي تضمن عدم 

بعد استيفاء جميع دراسات اجلدوى وبتكلفة 50 مليون دوالر

بودي: البدء بتنفيذ مبنى الركاب اخلاص لـ »اجلزيرة« خالل 2013 
حاليا اسطوال من طائرات ايرباص 
»ايه 320« وتس����ير رحالتها الى 
الوجهات االكث����ر طلبا وهي دبي 
والبحرين وبيروت واالسكندرية 
وعمان ودمشق واسطنبول وشرم 
الشيخ والدوحة واسيوط وحلب 
ودير ال����زور واالقصر ومش����هد 
وس����وهاج وج����دة والري����اض 

والقاهرة.
وقد تأسست مجموعة طيران 
اجلزيرة عام 2005، وهي ش����ركة 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية ومتتلك 11 طائرة من خالل 
شركة الطيران التجارية التابعة لها 
حيث تشغل ست طائرات متتلكها 
وشركة سحاب لتأجير الطائرات 
اململوكة بالكامل للمجموعة والتي 

تشغل خمس طائرات.

فتح محط����ات جديدة خالل العام 
احلالي قال ان الشركة ستركز حاليا 
في محطاتها احلالية وفي اخلدمات 
التي تقدمها الى مسافريها مبينا انه 
مع تسلم طائرتها اجلديدة خالل 
العام املقبل 2012 ستقوم بدراسة 
اضافة محطات جديدة وزيادة عدد 
رحالتها الى وجهاتها االكثر طلبا 

من قبل املسافرين.
واضاف بهذا الشأن ان الشركة 
بانتظار قرار من السلطات السعودية 
لفتح خط جديد الى املدينة املنورة 
ومنها الى مطار جدة ليخدم العدد 
املتزايد من املسافرين من الكويت 
الى ه����ذه الوجهة احليوية مؤكدا 
ان فتح هذه احملطة سيساهم في 

ارتفاع حصة طيران اجلزيرة.
يذكر ان طيران اجلزيرة تشغل 

شهادة »االيوسا« مؤكدا ان الشركة 
حصلت على هذه الشهادة من قبل 
االحتاد الدولي للنقل اجلوي »اياتا« 
لتقدمها باملعايير العاملية للسالمة 

التشغيلية.
يذكر انه مع تدش����ني رحالت 
اجلزي����رة الى القاه����رة اصبحت 
الش����ركة تخ����دم س����ت وجهات 
مصرية م����ن الكويت طوال العام 
وهي االسكندرية والقاهرة واالقصر 
وشرم الشيخ واسيوط وسوهاج 
كما تشغل اجلزيرة رحالت بشكل 
موس����مي الى مدينت����ي الغردقة 

ومرسى علم.
واش����ار بودي ال����ى ان حصة 
طيران اجلزيرة سترتفع في جميع 
وجهاتها خالل املرحلة املقبلة السيما 
مع زيادة اسطولها عام 2011. وعن 

ب�  السنة احلالية ووصفها  خالل 
»القياس����ية« خصوصا بعد فتح 
احملطة اجلدي����دة لها وهي مدينة 
القاهرة التي بدأت تسيير رحالتها 
في 18 اجلاري بواقع رحلتني يوميا 

بشكل مبدئي.
وافاد بودي بأن اجلزيرة ستقوم 
بالتشغيل الى القاهرة مبعدل عشر 
رحالت اسبوعية للمسافرين حيث 
ستقوم بتكثيف عددها الى 21 رحلة 
اسبوعية اي مبعدل ثالث رحالت 

يوميا.
وحول اش����تراطات السلطات 
ال����ى محطة  املصري����ة للجزيرة 
القاه����رة ذكر ان مط����ار القاهرة 
يتمت����ع بخصوصية مختلفة عن 
باقي مط����ارات مص����ر من حيث 
التكاليف الى جانب حصولها على 

قال رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة طيران اجلزيرة مروان بودي 
ال����ركاب اخلاص  اليوم ان مبنى 
بالشركة سيبدأ العمل في تنفيذه 
خالل عام 2013 بتمويل ذاتي من 
قبلها بتكلفة تبلغ 50 مليون دوالر 
بعد استيفاء جميع دراسات اجلدوى 

االقتصادية له.
وذكر بودي ل� »كونا« ان انشاء 
املبنى اجلديد يأتي تنفيذا للخطة 
التوسعية للشركة خالل السنوات 
القليلة املقبلة الس����تيعاب العدد 
املتزايد من املس����افرين على منت 

اسطولها.
واضاف ان متويل تنفيذ املبنى 
اجلديد س����يكون م����ن قبل بنوك 
محلية وعاملية موضحا ان الشركة 
مروان بودي تقوم حاليا بالتفاوض مع اجلهات 

املختصة بالدولة لتحديد املوقع.
وفيم����ا يخص اع����ادة بعض 
اخلطوط التي مت توقفها بس����بب 
االحداث السياسية التي تشهدها 
املنطقة افاد بودي بأنه ستتم اعادة 
فتح محطة شرم الشيخ خالل شهر 
يونيو املقبل لسد الطلب املتزايد 
على هذه احملطة مؤكدا استمرار 
الى  اخلط����وط االخرى الس����يما 

البحرين وسورية ولبنان.
واكد ان الش����ركة لديها القدرة 
على استيعاب املسافرين الى جميع 
وجهاتها وسد حاجاتهم السيما بعد 
تعليق عمليات ش����ركة اخلطوط 
الوطنية الكويتية حيث انها تتمتع 
مبرونة كافية للتكيف مع االحداث 

التي متر بها دول املنطقة.
وتوقع ارتفاع ارباح الش����ركة 


