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عبدالسالم البحر مع املدير التجاري في الشركة لي شيل

 )كرم دياب(موسى بهمن مترئسا عمومية »الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس«

عادل احلماد

»بوبيان« يستعرض خدماته المصرفية بمعرض  
»صناع االقتصاد وفرص العمل« 14 الجاري

»خليج متحد« يوصي 
بتوزيع 5% نقدًا

1.3 فلس
 أرباح »مدن«

الكويت  ق���ال س���وق 
لألوراق املالية ان مجلس 
إدارة بنك اخلليج املتحد 
)خلي���ج متح���د( اجتمع 
أم���س وأوص���ى بإج�راء 
ارب���اح نقدية %5  توزيع 
من القيمة االسمية للسهم 
بواق���ع 3.6 فل���وس لكل 
املالية  الس���نة  سهم، عن 
املنتهي���ة في 2009/12/31، 
للمس���اهمني املس���جلني 
بسجالت الشركة بتاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية 

املوافق 2010/3/29.

حققت الشركة العاملية 
للمدن العقارية )مدن( 136 
ألف دينار بواقع 1.37 فلس 
للسهم الواحد أرباحا عن 
2009 مقابل 3.382 ماليني 
دينار بواقع 33.83 فلسا 
للسهم الواحد عن الفترة 
نفسها من العام املاضي.

أوصى مجلس اإلدارة 
في بيانه بعدم توزيع اي 
أرباح عن الس���نة املالية 

املنتهية عن 2009.

أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض »صناع 
االقتصاد وفرص العمل« املقرر إقامته في الفترة من 
14 إل����ى 17 مارس احلالي ف����ي جامعة الكويت، كلية 

العلوم اإلدارية في الشويخ.
وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية في بنك 
بوبيان عادل احلماد ان مشاركة البنك في املعرض تأتي 
من منطلق مكانته كجزء من القطاع اخلاص الكويتي 
الذي ميلك االمكانيات التي متكنه من توفير مناخ جيد 
يساعد الطاقات الشابة على اإلبداع والنجاح من خالل 

دعمهم وخلق املزيد من فرص العمل.
واضاف ان العالقة بني القطاع اخلاص والعمالة 
الوطنية شهدت تطورات ايجابية في السنوات األخيرة، 
الفتا الى ان القطاع اخلاص الذي اصبح محط اهتمام 
العمالة الوطنية اثبت خالل السنوات األخيرة قدرته 
على أداء دوره في دعم العمالة الوطنية وفتح األبواب 
أمامها لتلعب دورها في التنمية واملشاركة في بناء 

الكويت. وأكد احلماد أن نس����بة العمالة الوطنية في 
البنك بلغت 61% وهو ما يؤكد حرص إدارة البنك على 
ضم الكفاءات البش����رية الوطنية والتي تعتبر أحد 
أهم أسباب النجاح وذلك ضمن اخلطة التي وضعها 
لرفع نسبة الكوادر البشرية الكويتية العاملة فيه في 
مختلف قطاعات وادارات البنك ثقة منها في قدراتها 
واس����تعدادها الدائم ملواكبة التطورات التي يشهدها 
البنك. وأكد احلماد على أهمية املشاركة في معارض 
الفرص الوظيفية ملا لها من دور ايجابي في التعامل 
مع مش����كلة البطالة والعمل على املشاركة في حلها 
من خالل ما توفره اجلهات املشاركة في املعرض من 

وظائف مميزة للشباب.
وسوف توجد في املعرض مجموعة من مسؤولي 
وموظفي البنك لاللتقاء بالكفاءات الواعدة من أبناء 
الكويت من اجلنسني وتعريفهم بفرص العمل والتدريب 

التي يوفرها البنك وكيفية احلصول عليها.

»الوطنية« تدشن قريبًا رحالت منتظمة إلى إسطنبول

بهمن: 20% ارتفاعًا في مبيعات »الجبس« في 2010

أنقرة � كونا: قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
اخلطوط الوطنية عبدالس���الم البحر ان الشركة 
ستدش���ن قريبا رحالت منتظمة من الكويت الى 
مدينة اسطنبول لتنضم الى وجهات السفر التي 

تنطلق اليها طائرات الشركة.
واضاف البحر في تصريح ل� »كونا« انه عقد 
سلس���لة اجتماعات مع املسؤولني األتراك لبحث 
املوعد املناس���ب لبدء تس���يير رحالت اخلطوط 
الوطني���ة خاصة ان اخلطوط والوطنية س���بق 
وتلقت املوافق��ة الكامل��ة بهذا الشأن من اجلانب 

التركي.
وأوضح ان الشركة أكملت استعداداتها لتسيير 
رحالت أس���بوعية منتظمة الى مطار )اتاتورك( 
الدولي انطالقا من مبنى )الشيخ سعد( للطيران 
وانه���ا تنتظر فقط التوقيت املناس���ب لبدء هذه 

الرحالت.
ورجح احتمال موعد انطالق هذه الرحالت مع 
بدء موعد الصيف املقبل وبواقع 5 رحالت اسبوعيا 
ما بني الكويت واسطنبول مع احتمال زيادتها اذا 

تطلب الوضع ذلك مستبعدا فكرة اضافة اي مدينة 
تركية اخرى الى وجهات سفر اخلطوط الوطنية 

في الوقت الراهن.
ورأى ان ضم اس���طنبول ال���ى قائمة وجهات 
السفر التي تس���ير إليها طائرات الوطنية يخدم 
خط الرحالت ما بني الكويت وتركيا على اعتبار 
ان هذا اخلط مازال يس���توعب املزيد من شركات 
الطيران وان باإلمكان تقدمي خدمة طيران أفضل 

مما هو متاح حاليا.
وعزا البحر اختيار اس���طنبول لتكون ضمن 
وجهات السفر الثماني التابعة للخطوط الوطنية 
الى ما اسماه املكانة املميزة لهذه املدينة جغرافيا 
باعتبارها جسرا يربط الشرق والغرب اقتصاديا، 
حيث أمست مركزا جاذبا لالستثمار والعمل الى 

جانب مكانتها السياحية املشهورة.
وأكد ان اخلطوط الوطنية ستعطي قيمة مضافة 
الى رحلة السفر بني الكويت واسطنبول خاصة 
لفئتي السياح واملصطافني ورجال االعمال، الفتا 
الى انه ابلغ املسؤولني األتراك الذين التقاهم على 

مدى يومني من االجتماعات بأن تسيير رحالت على 
منت اخلطوط الوطنية الى اسطنبول من شأنه ان 
يخدم عملية االنفتاح االقتصادي بني الكويت وتركيا 
ويعزز قناة االستثمار املتبادل بني البلدين، مشيرا 
بذلك الى االستثمارات الكويتية احلالية في تركيا 

واملشاريع التنموية املنتظرة في الكويت.
وكان البحر يرافقه املدير التجاري في الشركة لي 
شيل قد اجتمع مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة 
الترك���ي عصمت يلماز ومع املدير العام للطيران 
املدني التركي الي اردورو واختتم اجتماعه أمس 
االول مع نائب وكيل وزارة املواصالت سعاد خيري 
اكا، وشارك في جانب من هذه االجتماعات سفير 

الكويت في أنقرة عبداهلل الذويخ.
وستكون محطة اسطنبول عند افتتاحها بحلول 
الصيف املقبل أولى محطات الس���فر التي تسير 
اليها طائرات اخلط���وط الوطنية خارج املنطقة 
العربية لتصبح وجهة السفر التاسعة للشركة كما 
ستحظى بأهمية خاصة كونها أول محطة أوروبية 

يتم تشغيل طائرات الوطنية إليها.

عاطف رمضان
توقع رئي���س مجلس ادارة 
الش���ركة الكويتي���ة لصناع���ة 
وجتارة اجلبس موس���ى بهمن 
زيادة مبيعات الشركة بعد تطوير 
مصنع ألواح اجلبس والبودرة 
التابع لها بنسبة 20% خالل العام 

.2010
واضاف بهمن، في تصريحه 
امس للصحافي���ني عقب انعقاد 
عمومية الشركة، انه بعد ان يبدأ 
العمل في املصنع اجلديد ستزيد 
الى الضعف،  الطاقة االنتاجية 
مشيرا الى انه لتطوير املصنع 
اقترضت الش���ركة 1.25 مليون 
دينار باالضافة الى متويل ذاتي، 
وان الشركة تصدر منتجها الى 
الس���عودية واالردن وسورية 

ولبنان.
وقال ان حجم املنتجات التي 
يت���م تصديرها تبل���غ حوالي 
20% م���ن اجمالي االنتاج الكلي 

2009 بلغت 19.58 فلس���ا مقابل 
19.28 فلسا للسهم عام 2008 قبل 

خصم االحتياطي القانوني.
هذا وق���د انتخبت العمومية 
الس���ابق نفسه  ادارتها  مجلس 
املقبلة، وقد  الثالث  للس���نوات 
تضمن جدول االعمال بنودا بينها 
توزيع ارباح نقدية بنسبة %15 
والتي تعادل 15 فلسا لكل سهم 
من رأس املال املدفوع ملساهمي 
الشركة املسجلني بتاريخ العمومية 
ومكافأة اعضاء مجلس االدارة عن 
الس���نة املنتهية في 31 ديسمبر 

2009 مببلغ 25 الف دينار.
وتضمن جدول االعمال ايضا 
تفويض مجلس االدارة بش���راء 
اس���همها في ح���دود النس���بة 
وبالش���روط والضواب���ط التي 
يس���مح بها القانون والقرارات 
الوزارية وعلى ان يس���تمر هذا 
التفويض س���اريا ملدة 18 شهرا 

اعتبارا من تاريخ صدوره.

للشركة.
واش���ار الى ان القرض الذي 
حصلت عليه الش���ركة من بنك 
الكوي���ت الصناعي »حتى اآلن« 
انه سيتم  لم تستخدمه، مؤكدا 

اس���تخدامه لتوس���عة املصنع 
التابع للش���ركة. وق���ال بهمن: 
املبيعات االجمالية  بلغت قيمة 
من ألواح وبودرة وبالطات وحديد 
ديكور لعام 2009 مبلغا وقدره 

2.3 مليون دينار.
واشار الى ان الشركة حققت 
صافي ارباح لع���ام 2009 نحو 

637.6 الف دينار.
السهم لعام  وبني ان ربحية 

البحر: احتمال انطالق الرحالت مع قدوم الصيف وبواقع 5 رحالت أسبوعيًا

عمومية الشركة توزع 15% نقدًا

»الخليج« يعلن الفائزين بسحب الدانة

أعلن بنك اخلليج تقدميه املزيد 
من فرص الفوز بجوائز نقدية على 
مدار الس����نة لعمالء الدانة، حيث 
البنك سحوبات أسبوعية،  يقدم 
ربع سنوية وسنوية للعمالء الذين 
يفتحون حساب الدانة ويحتفظون 
بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة.

وق����د أجرى بنك اخلليج في 7 
اجلاري خامس س����حب حلساب 
الدانة معلنا بذلك عن أس����ماء 6 
فائزين يحصل كل منهم على جائزة 
قدرها ألف دينار، وهم كاآلتي: غالم 
صورغلي، معز كباس����ي، محمد 
ابراهيم، معصومة حس����ن، بدر 

القطان وداود بهاي.

هذا، ويتعني على العمالء إيداع 
احلد األدنى لفتح حس����اب الدانة 
وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل 
للدخول في السحوبات األسبوعية، 
الربع سنوية والسنوية تلقائيا.

كما يتميز حس����اب الدانة من 
بن����ك اخلليج أن����ه باإلضافة إلى 
كونه حسابا مينح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 

على توفير املال.
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه في احلساب زادت الفرص 

املتاحة للفوز.
الدانة أيضا  ومينح حس����اب 
العديد من اخلدمات املتميزة منها 

خدمة »بطاقة الدانة لإليداع اآللي 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية 
إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حساب ما 
لديهم من فرص للفوز في سحب 

الدانة.
 للمشاركة في سحوبات الدانة، 
ميكن للعمالء زي����ارة فروع بنك 
اخلليج البالغ عدده����ا 50 فرعا، 
املباش����ر عن طريق  التحويل  أو 
اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، أو 
االتصال باخلدمة الهاتفية املصرفية 
على رقم 1805805 للحصول على 

املساعدة.

6 فائزين بألف دينار


