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اخبار الشركات

 »كابالت« تفوز بمناقصة بـ 6.2 ماليين دينار 

شركة مملوكة لـ »جيران ق« تحوز أقل األسعار 
فى مناقصة بـ 12.1 مليون دينار

19.4 فلساً خسائر »الكيبل« 

29.9 فلساً خسائر »الصناعات المتحدة« 

قال سوق الكويت لالوراق املالية 
إن شركة اخلليج للكابالت  والصناعات 
الكهربائي���ة ق���د تس���لمت من جلنة 
املناقص���ات املركزية  كتاب ترس���ية 
املناقصة رقم )و ك/2009/2008/69( 
مببلغ اجمالي 6.2 ماليني دينار وذلك عن 
توريد كيبالت ضغط منخفض متنوعة 

لشبكات التوزيع الكهربائية.

كم���ا اعلنت البورصة ان ش���ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات  الكهربائية 
)كاب���الت( افادت بانها تس���لمت من 
مؤسسة اجلالل للتجارة في االمارات 
طلب شراء مببلغ 9 ماليني دوالر اي ما 
يعادل 2.6 مليون دينار وذلك عن توريد 
كابالت ووايرات كهربائية وس���تكون 

مدة التوريد خالل 4 اشهر.  

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية 
ان ش���ركة جيران القابضة قد افادت 
بان ش���ركة اخلليج املتحدة لالنشاء 
وهي احدى ش���ركات جيران القابضة 
التابعة  واململوكة بالكامل للشركة قد 
حازت اقل االسعار في مناقصة تابعة 
لهيئة  تنمية املشاريع احلضرية ملدينة 

حيدر اباد - الهند بقيمة 12.1 مليون 
دينار واملتعلقة بانشاء طريق سريع 
بع���دد 8 حارات على الطريق الدائري 
حول مدينة حيدر اباد- والذي سيتم 
تنفيذه خالل 30 ش���هرا على ان تقوم 
الشركة باعالم الس���وق بشأن موعد 

توقيع العقد.

ذكر س����وق الكويت ل����الوراق املالية أن 
الش����ركة الكويت��ية للك����يبل الت��لف��زيوني 
)ك تلفزيون����ي( افادت بأن مجلس االدارة قد 
اجتم����ع امس االول واعتم����د البيانات املالية 
السنوية للش����ركة للسنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 حيث خسرت الشركة 1.1 مليون 
دينار مقارنة بخسائر بلغت 3.6 ماليني دينار 
عن الفترة نفسها من العام 2008 وبلغ اجمالي 
خسارة السهم 19.49 فلسا مقارنة بخسارة بلغت 
63.27 فلسا ل� 2008 وبلغ اجمالي املوجودات 
في الشركة 5.5 ماليني دينار مقارنة ب� 6 ماليني 
في ع����ام 2008 وبلغ اجمال����ي املطلوبات 3.1 

مالي����ني دينار مقارنة ب� 2.9 مليون دينار في 
2008 بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع 
االطراف ذات الصلة مبلغ 0 دينار وبلغ اجمالي 
املصروفات م����ن التعامالت مع االطراف ذات 
الصلة مبلغ 138.4 ألف دينار، وأوصى مجلس 
ادارة الشركة بعدم توزيع اي ارباح عن السنة 
املالية املنتهية، كما افادت الشركة بأنها وافقت 
على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة محمد 
طالب اخلطيب من منصبه اعتبارا من نهاية 
دوام يوم 28 فبراير اجلاري وتعيني خالد علي 
اخلبيزي مبنصب الرئيس التنفيذي للشركة 

اعتبارا من 2010/3/1.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة 
الصناعات املتح����دة  )ص متحدة( افادت بأن 
مجلس االدارة قد اجتمع امس واعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر املاضي حيث حققت الشركة 
خسائر بلغت 7.3 ماليني دينار مقارنة بخسائر 
بلغت 11.2 مليون دينار عن عام 2008 وبلغت 

خسائر الس����هم الواحد 29.99 فلسا مقارنة 
بخسائر بلغت 45.73 فلس����ا للسهم الواحد 
عن الفترة ذاتها من العام 2008 . وبلغ  اجمالي 
موجودات الشركة 129.6 مليون دينار مقارنة ب�  
197.9 مليون دينار في 2008. وأوصى مجلس 
ادارة الش����ركة بعدم توزيع ارباح عن السنة 

املالية املنتهية في 2009/12/31. 

تقدم شهادة باللغة العربية ألول مرة في الكويت والشرق األوسط

»جي دبليو زد« ومعهد الكويت للتأمين
يطلقان برنامج دبلوم المعهد األميركي

بالتعاون مع معهد جي دبليو زد ومعهد الكويت 
للتأمني للتدريب األهلي مت إعالن البدء في تسجيل 
برنام���ج دبل���وم املعهد األميرك���ي للتأمني والتي 
مبقتضاها ليحق معهد الكويت للتأمني متثيل معهد 
جي دبلي���و زد في الكويت والقيام بعمل الندوات 
والدورات التدريبية واحلصول على مدربني ومادة 
علمية بحلول التأمني كم���ا يحصل املتدرب على 

ش���هادة معتمدة من جي دبليو زد ومعهد الكويت 
للتأمني واملعهد األميركي للتأمني.

ومبقتضى دبلومة التأمني اجلديدة سيقدم معهد 
الكويت للتامني شهادة جديدة للمتدربني ألول مرة 
في الكويت باللغة العربية، وتشتمل الدبلومة على 
3 برامج تدريبية في التأمني تقدم في شكل دورات 

تدريبية متمثلة في محاضرات وتطبيقات.

ابتهاج الرومي

نبيل بن سالمة

شعار »زين«

السفيرة األميركية ديبورا جونز في لقطة تذكارية مع العاملني في املقهى

مقر البنك الوطني كما ظهر احتفاال بالعيد الوطني

تقدمي ع���روض قيمة ومغرية 
لعمالئه على مدار العام، فيما 
يتميز حساب الشباب الوطني 
املبتكرة  بعروضه ومنتجاته 
واملع���دة خصيص���ا لتلبية 
احتياج���ات عمالئه من طلبة 
اجلامعات واملعاهد العليا ممن 
تت���راوح أعمارهم بني 17 و23 
عاما، ويواصل حساب الشباب 
حملته الترويجية الهادفة إلى 
تشجيع ومكافأة السلوكيات 
االدخارية في صفوف الطلبة 
الش���باب من خالل سحوباته 
الشهرية وربع السنوية التي 
حتم���ل العديد م���ن املكافآت 
القيمة لعمالئه الذين يحتفظون 
بأعل���ى أرص���دة ادخارية في 

حساباتهم.

الكويت � كونا: وافق مجلس ادارة مجموعة 
زين لالتصاالت املتنقلة في اجتماع عقده امس، 
بأغلبية األعضاء على تعيني نبيل بن سالمة في 

منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. 
وقال����ت املجموعة في بي����ان صحافي ان بن 
سالمة سيباش����ر مهام عمله رئيس����ا تنفيذيا 
ملجموعة زين اعتب����ارا من األحد املقبل لقيادة 
الشركة خالل املرحلة املقبلة »التي تتطلب تضافر 
اجلهود من اجلميع لوصول املجموعة الى غايتها 

االستراتيجية«.
وأضافت أن مجلس االدارة أعرب عن أمنياته 
بالتوفيق للرئيس التنفيذي اجلديد، مؤكدة أن 
مجلس ادارة املجموعة »على ثقة بقدرات وكفاءة 
بن سالمة في متابعة مسيرة شركات املجموعة 
للمرحلة املقبلة«. ويأتي هذا التعيني مع تواتر 
معلوم����ات غير مؤكدة عن وجود اتفاق مبدئي 
مع إحدى شركات االتصاالت العاملية على بيع 
أصول »زين افريقيا« بقيمة 10.5 مليارات دوالر 
وأفادت مصادر بأن ممثل الهيئة العامة لالستثمار 
انس����حب من االجتماع بعد أن رفض طلبه بأن 
يستمر د.سعد البراك في منصبه حتى اجتماع 

اجلمعية العمومية السنوية للشركة.
وتعيني بن سالمة في املنصب املهم إلحدى 
اكبر شركات االتصاالت في املنطقة تأكيد واضح 
من الش����ركة على التزامها بالكوادر واخلبرات 
الوطنية الس����يما أن الرئيس التنفيذي اجلديد 
لش����ركة »زين« حاصل عل����ى بكالوريوس في 
الهندسة االلكترونية من جامعة دايتون بوالية 
أوهايو األميركية.و شغل منصب وزير الكهرباء 
واملاء واملواصالت في العام املاضي ليكون تعيينه 
كرجل مناسب في مكانه املناسب السيما من جهة 

اخلبرة واالختصاص.
وتدرج بن سالمة الذي تفصله ثالثة أشهر 
حتى يكمل عقده اخلامس في العديد من املناصب 
الوظيفية في وزارة املواصالت حتى اس����تقال 
منها مع نهاية عام 2005 حيث ش����غل منصب 
وكيل وزارة مس����اعد لقط����اع االتصاالت الذي 
ضم الشبكتني احمللية والدولية في عام 2004 
ووكيل وزارة مساعد لقطاع االتصاالت الدولية 
منذ عام 1996 ورئيس مهندسني لقطاع خدمات 
االتصاالت منذ عام 1994 ومراقب شبكات الربط 

منذ عام 1988.
وشارك في عدة جلان وفرق عمل كرئيس جلنة 
اإلعداد للخطة الوطنية للترقيم في الفترة من 
1998 إلى 2005 ورئيس جلنة خدمات شركات 
االتصاالت املتنقلة في الفترة نفس����ها وعضو 
اللجنة العلي����ا إلدارة األزمات برئاس����ة وزير 
الداخلية في الفترة 1996 � 2005 وعضو اللجنة 
الفنية لتعرفة االتصاالت بجامعة الدول العربية 
وعضو مفوض في منظمة االنتلسات الدولية 
ورئيس فريق الطوارئ بوزارة املواصالت ورئيس 

ف���ي حتقيق أي وفورات ممكنة 
بعالواتهم املالية الشهرية خالل 
هذا العام، ونأمل أن يس���تمتع 
الش���باب بهذا  عمالء حس���اب 

العرض املغري«.
 وجتدر اإلشارة إلى أنها ليست 
املرة األولى التي حتظى فيها هذه 
الشريحة من عمالء الوطني مبثل 
هذا العرض، ويس���تذكر عمالء 
حساب الش���باب عرضا مماثال 
في الصيف املاضي اشتمل على 
تخفيضات على أس���عار تذاكر 
إل���ى كل دور العرض  الدخول 
الكويت خالل  الس���ينمائي في 

شهر يوليو بكامله.
ويحرص حساب األزرق املعد 
خصيصا للشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بني 12 و17 عاما على 

صاالت ودور السينما في عطالت 
نهاية األس���بوع، فقد أردنا أن 
نظهر لهم اهتمامنا باحتياجاتهم 
ومصاحلهم املالية ومساعدتهم 

دخول السينما مقابل 1.5 دينار 
بدال من القيمة األصلية البالغة 
3 دناني���ر للبطاق���ة الواحدة. 
وسيس���تمر هذا العرض حتى 

نهاية شهر يوليو املقبل.
وقالت املدي���رة التنفيذية � 
مجموعة اخلدم���ات املصرفية 
الشخصية لدى البنك الوطني، 
ابتهاج الروم���ي: »هذا العرض 
يتيح جلميع عمالء الشباب الذين 
يبرزون بطاقات حساب الشباب 
للسحب اآللي لدى شرائهم تذاكر 
السينما دفع مبلغ 1.5 دينار فقط 
بدال من السعر األصلي للتذكرة 
والبال���غ 3 دنانير، وذلك خالل 
أيام العطل األسبوعية«، وأضافت 
إدراكن���ا برغبة  »انطالقا م���ن 
الشريحة الش���بابية في ارتياد 

يطلق بنك الكويت الوطني، 
أفضل بنك في الشرق األوسط 
واألعل���ى تصنيفا في الش���رق 
األوسط، حملة ترويجية حتمل 
تخفيضات مغرية على أسعار 
تذاكر السينما معدة خصيصا 
ملكافأة عمالء حس���اب الشباب 
وذل���ك اعتبارا م���ن 5 اجلاري 

.2010
وتتيح احلملة، التي يطلقها 
البنك الوطني ألصحاب حساب 
الشباب االس���تفادة من خصم 
بنسبة 50% على أسعار تذاكر 
الس���ينما خالل عطالت نهاية 
األسبوع )اجلمعة والسبت( وذلك 
اعتبارا من 5 اجلاري 2010، بحيث 
سيكون مبقدور عمالء حساب 
الش���باب احلصول على تذاكر 

إعداد: فواز كرامي

.. ويزّين فروعه احتفااًل بالعيد الوطني
ضمن احتفاالت البالد بالعيد الوطني التاس����ع واالربعني والذكرى 
التاسعة عشرة للتحرير، قام بنك الكويت الوطني بتزيني مقره الرئيسي 
وافرعه باالعالم الوطنية املجس����دة ملش����اعر ال����والء واالنتماء لالرض 
والقي����ادة، فيما ازدانت اف����رع البنك الوطني بحل����ل زاهية من االعالم 
الوطنية واالضواء ابتهاجا بهذه املناسبة العزيزة على قلب كل مواطن 

ومقيم في الكويت.
وقال����ت مديرة العالقات العامة في بنك الكويت الوطني منال املطر، 
ف����ي تصريح لها بهذه املناس����بة: يفخر بنك الكوي����ت الوطني بصفته 
املؤسس����ة الوطنية الرائ����دة ذات املكانة العاملية املرموقة ان يش����ارك 
شعبنا في احتفاالته بذكرى التحرير والعيد الوطني، وغني عن القول 
ان مش����اركتنا وفرحتنا في هذه املناسبة تأتي انطالقا من حرصنا على 
النهوض مبسؤولياتنا االجتماعية والوطنية وان نكون على الدوام في 
مقدمة املبادرين للمساهمة واملشاركة املجتمعية والتفاعل مع االحداث 

واملناسبات الوطنية املهمة والعزيزة لدولتنا احلبيبة.
ويحظى بنك الكويت الوطني مبكانة تاريخية مرموقة على الصعيدين 
احمللي واالقليمي، وتعكس قصة البنك واجنازاته مسيرة البناء والتنمية 
الكويتية على مدى خمس����ة عقود ونيف، ألن الوطن وضع نفسه منذ 
انطالقته عام 1952 في خدمة البناء والتنمية، فيما يجسد تاريخ البنك 
مسيرة ارتقاء وتطور الصناعة املصرفية في الكويت ومنطقة اخلليج 
العربي على حد س����واء، باعتباره اول بنك وطن����ي محلي في الكويت 

ومنطقة اخلليج العربي.

)أحمد باكير(جانب من اللقاء املفتوح للسفارة األميركية

بهدف توطيد العالقات التجارية بين البلدين

لقاء تجاري بين الشركات الكويتية ومثيالتها األميركية

فواز كرامي
نظم القسم التجاري في سفارة الواليات املتحدة لقاء 
فصليا في مقهى كوفي بني اند تي ليف حيث سيلتئم هذا 
اللقاء بش����كل دوري كل 3 أش����هر في السنة بهدف توطيد 
العالقات التجارية بني الشركات الكويتية ومثيالتها األميركية 
إلى جانب تعزيز وتشجيع التجارة املتبادلة بني البلدين. 
يذكر أن البلدين ينعمان بعالقات جتارية متعافية مميزة 
حيث قارب إجماعي قيمة التبادالت التجارية بينهما من 7 

إلى 10 مليارات دوالر في 2009/2008.
حضر اللقاء س���فيرة الواليات املتحدة في الكويت 
ديبورا جونز وحتدثت إلى حشد كبير من ممثلي الصحافة 
احمللية وكبار املسؤولني في الشركات احمللية. كما دعي 

إلى اللقاء مختلف مؤسسات القطاع اخلاص ومنها:
- Abar Solutions GE 
-Fasttelco and Gulf Advance Trading Company 

Raithe Engineering 

جتدر اإلشارة إلى أن كوفي بني أند تي ليف احد املقاهي 
الرائدة في العالم ذو تواجد مرموق يناهز 750 مقهى موزعة 
في أكثر من 22 دولة حول العالم. مت افتتاح كوفي بني أند 
تي ليف ف����ي الكويت عام 2005 من قبل مجموعة الغنيم. 
يشتهر املقهى بأجوائه املستريحة الدافئة وبوفرة أصناف 
القه����وة الفاخرة التي يقدمها للرواد. ويعتبر املالذ املثالي 
لقضاء استراحة شاي الصباح وتناول طعام الفطور الشهي 

لكبار رجال األعمال.

بأسعار مخفضة على تذاكر السينما خالل عطالت نهاية األسبوع

مجلس إدارة »زين« يوافق على تعيين »الوطني« يكافئ عمالء حساب الشباب 
نبيل بن سالمة رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

معلومات عن بيع »زين أفريقيا« بـ 10.5 مليارات دوالر

جلن����ة االلفية وعضو جلنة اعادة االعمار التي 
شكلت في عام 1990.

اما عمله في القطاع اخلاص فقد تولى منصب 
مدير عام بش����ركة الوطنية لالتصاالت وعضو 
مجلس ادارة في عام 1997 وبعد اس����تقالته من 
الوزارة عمل كرئيس تنفيذي لشركة بوستا بلس 
للبريد واخلدمات املساندة حتى متت تسميته 
وزيرا للكهرب����اء واملاء ووزيرا للمواصالت في 

12 نياير 2009.


