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حصل���ت ش���ركة »اطي���اب 
املرشود« للعطور للمرة االولى 
على لقب »سوبر براندز« الذي 
متنحه مؤسسة »سوبر براندز« 
التي حتقق  العاملية، للشركات 
أعلى مستوى للجودة في مجال 
الش���ركة  العطور، ويأتي فوز 
الشديد  التزامها  باللقب نتيجة 
باجلودة واسعارها التنافسية.

وبهذه املناس���بة، عبر مدير 
عام الش���ركة وليد املرشود عن 
سعادته بحصول الشركة على 
هذا اللقب الذي تطمح الكثير من 
الشركات للحصول عليه، أمال 
في إضافته إلى رصيد إجنازاتها 

الكبيرة، وتأكيدا على النجاح املتواصل الذي حتققه 
»اطياب املرش���ود« منذ تأسيس���ها في العام 1925 
وحتى اليوم. وأوضح أن حصول »اطياب املرشود 

على لقب »سوبر براندز«، جاء 
نتيجة طبيعي���ة للجهود التي 
تبذلها الشركة لالرتقاء مبستوى 
جودة عطوره���ا ومواكبتها كل 
االذواق، ه���ذا باالضافة إلى ما 
تقدمه الشركة من أسعار تناسب 
ش���ريحة كبيرة من املواطنني 

واملقيمني في الكويت.
ال���ى أن  جت���در االش���ارة 
إستراتيجية الشركة تقوم على 
التوسع في جميع أنحاء الكويت، 
بحيث تقدم منتجاتها لكل شرائح 
املجتمع حيث متتلك الش���ركة 
فروعا متعددة في الكويت وعلى 
رأس���ها فرع املارينا واملباركية 
واألڤنيوز والفنار والصاحلية واملنار كما أنها حريصة 
على التواجد في االنش���طة املهمة، وهو االمر الذي 

جعل الشركة مؤهلة للفوز بهذا اللقب.

ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

دعوة حل�شور اجتمــ�ع 

اجلمعية العموميــة

الغري عادية امل�ؤجـلـة

رئي�س جمل�س الإدارة

ي�شر جمل�ش اإدارة ال�شركة الأهلية للت�أمني �ش.م.ك

بتاريخ  اجلت  التي  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�ضور  الكرام  امل�ضاهمني  دعوة 

متام  يف  اأخرى  مرة  عقدها  تقرر  حيث  )الالزم(  القانوين  الن�ضاب  اكتمال  لعدم   2010/4/20

ال�ضاعة احلادية ع�ضرة من �ضباح يوم االثنني املوافق 2010/5/10 مبقر ال�ضركة الرئي�ضي للنظر 

يف املواد املدرجة بجدول االأعمال.

جدول اأعم�ل اجلمعية العمومية الغري ع�دية

1- املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من 15.628.323 د.ك اإىل 17.191.155 د.ك عن طريق 

توزيع اأ�ضهم منحة جمانية على ال�ضادة امل�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بتاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية بواقع 10٪ من راأ�س املال املدفوع اأي مبقدار 1.562.832 د.ك.

2- املوافقة على تعديل املادة )6( من عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة واملادة )7( من نظامها االأ�ضا�ضي على 

النحو التايل :

الن�س احلايل : حدد راأ�س مال ال�ضركة مببلغ 15.628.323 د.ك موزع على 156.283.230 �ضهما 

قيمة كل �ضهم مائة فل�س.

الن�س املقرتح : حدد راأ�س مال ال�ضركة مببلغ 17.191.155 د.ك موزع على 171.911.550 �ضهما 

قيمة كل �ضهم مائة فل�س

50 هيئة كويتية تشارك  في األسبوع الكويتي الـ 6 في مصر
القاهرة ـ هناء السيد 

حت����ت رعاية رئي����س وزراء 
جمهوري����ة مصر العربية د.أحمد 
نظيف ومبشاركة كبار الشخصيات 
واملسؤولني يقام األسبوع الكويتي 
السادس حتت شعار »الكويت في 
مصر« خالل الفترة من 27 إلى 29 

أبريل اجلاري. 
وفي هذا الس����ياق قال رئيس 
مجموع����ة اجلابري����ة للمعارض 
املنظمة للمعرض احمد بهبهاني 
ان املعرض يش����ارك فيه أكثر من 
50 وزارة وهيئة ومؤسسة كويتية 
في مختلف املجاالت من القطاعني 
احلكوم����ي واخل����اص. وأوضح 
بهبهان����ي في تصري����ح خاص ل� 
الكويتي  »األنباء« ان األس����بوع 

الس����ادس يعد أول معرض دولي 
يقام على مدار 6 س����نوات ينقل 
خالله مسيرة الكويت واجنازاتها 
العمرانية  االقتصادية ونهضتها 
وكذلك التطور األمني وحماية البيئة 
وأعمال التشييد والبناء وتطورها 
اإلعالمي من خالل مشاركة أجنحة 
خاصة ملسيرة الصحافة بالكويت 
وكذلك جناح مميز لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا(. وأشار بهبهاني 
ال����ى ان املع����رض يفتتحه وزيرا 
البلدين ورئيس  التجارة في كال 
مجلس إدارة وكالة األنباء الكويتية 
الش����يخ مبارك الدعيج وسفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد وأعضاء 
الديبلوماس����ي بسفارتنا  السلك 
وكب����ار رجال األعم����ال في مصر 

والوطن العربي.
وأكد بهبهان����ي على ان جناح 
الدورات اخلمس الس����ابقة أسهم 

بشكل كبير في تزايد اإلقبال على 
املشاركة من الهيئات واملؤسسات 
الكويتية في هذا املعرض الكبير 
الذي يس����هم بشكل كبير في منو 
وتطور العالقات املتميزة بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية.  وأشار 
الى ان الهدف من إقامة األسبوع هو 
زيادة فرص االستثمار الكويت����ي 
املصري على كل األصعدة، كمجاالت 
االتص����االت وتقني����ة املعلومات 
والس����ياحة والعق����ار، من خالل 
إتاحة املج����ال أمام املستث���مرين 
ملناقش����ة األفكار االستثم���ارية، 
ضمن إط����ار الع����القات املتميزة 
البلدي����ن وكذلك  التي جتم�������ع 
عرض اخلدمات التي تقدمها الدولة 

للمواطنني واملقيمني. 

وأض���اف ان تنظي���م ه���ذا 
األس���بوع يأتي في وقت يشهد 
فيه االقتصاد املصري استقرارا 
قائما على ارتفاع معدالت النمو، 
وهو األمر الذي يتيح املناخ املالئم 
لتوظيف االستثمارات الكويتية 
في مشاريع مهمة للمستثمرين 

العرب واألجانب. 
وأوضح ان هناك اهتماما كبيرا 
باملعرض من جانب الشخصيات 
والهيئ����ات املصري����ة، خاصة في 
املجاالت االقتصادية واإلعالمية، 
حيث يحظى بحضور عدد كبير، 
باإلضافة إل����ى االهتمام اإلعالمي 
الكبي����ر باملع����رض م����ن جانب 
الفضائي����ات ووس����ائل اإلع����الم 

املختلفة. 

تنظمه »الجابرية للمعارض« خالل الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري 

احمد بهبهاني

شيخة البحر تقدم املساهمة للفريح

15% النمو المتوقع ألرباح »الوطني« نهاية العام الحالي
البحر: »الوطني« قّدم 12 مليون دينار

 لدعم األنشطة االجتماعية

قدم بنك الكويت الوطني مساهمة مالية خاصة 
لدعم األنشطة التدريبية للجمعية الوطنية حلماية 
الطفل، وذلك في إطار جهود البنك املتواصلة في 
خدمة املجتمع والعمل التعاوني في الكويت واملشاركة 
في كل النشاطات االجتماعية والتعاونية املختلفة 

واالهتمام بكل شرائح املجتمع.
وبهذه املناس��بة قالت نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر ان رعاية 
»الوطني« لألنش��طة التدريبية للجمعية الوطنية 
حلماية الطفل تأتي انسجاما مع سياساته الراسخة 
على صعيد النهوض مبسؤولياته االجتماعية، مشيرة 
إلى أن س��جل »الوطني« على امتداد تاريخه الذي 
يربو على خمس��ة عقود ونصف في مجال دعم 
ورعاية األنشطة االجتماعية الوثيقة الصلة بحياة كل 
أفراد املجتمع الكويتي، حافل باألنشطة واملبادرات 

الالفتة.
وأضافت البحر أن إجمالي ما قدمه بنك الكويت 
الوطني من مس��اهمات مالية سنوية جتاوز مبلغ 
12 مليون دينار وذلك لدعم األنش��طة االجتماعية 
والتعليمية والصحية والبيئية وغيرها. وكان من 
أبرز هذه األعمال التبرع لدعم أنشطة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، تكرمي متفوقي الثانوية العامة، 
التبرع بسيارات خلدمة نزالء دار املسنني وتنظيم 
زيارات ميدانية دورية من قبل موظفي البنك إلى 

مستش��فى الوطني لألطفال، ودعم أنشطة احتاد 
الطلبة الكويتيني ف��ي الواليات املتحدة األميركية 
جريا على عادته كل عام، هذا باإلضافة إلى تنظيم 
سباق الوطني السنوي للمشي، وتنظيم عدد من 

الندوات االقتصادية املهمة في الكويت.
من جانبها أعربت رئيسة اجلمعية الوطنية حلماية 
الطفل أ.د. سهام عبد الوهاب الفريح الكندري عن 
شكرها اجلزيل لهذه املبادرة الطيبة والرائدة من 
مؤسسة عريقة مثل البنك الوطني ملا يقوم به من 
نشاطات وجهود مستمرة خلدمة العمل التعاوني 
واالجتماعي في الكويت والتي تنبع من سياسة البنك 

الراسخة خلدمة الوطن واملجتمع الكويتي.
وأضافت أن اجلمعي��ة الوطنية حلماية الطفل 
تسعى دائما الى ان يكون لها دور فعال في مجال 
متكني األمه��ات واآلباء واملدرس��ني في التدريب 
والتأهيل على حسن التعامل مع الطفل وحمايته من 
األذى. ويأتي هذا الدعم حرصا من البنك الوطني 
على التواصل مع املؤسس��ات واألنشطة اخليرية 
واإلنس��انية والصحية لتمكينها من أداء رسالتها 
على أكمل وجه تعزيزا لسياسة البنك في التواصل 
الدائم مع املجتمع ومشاركته املستمرة في النشاطات 
االجتماعية واإلنسانية وتعبيرا عن روح املشاركة 
والتواص��ل مع األطفال حتديدا واالهتمام بجميع 

شرائح املجتمع بشكل عام.

تروفاليو وافرعه � شركة الكتروزان 
ومعارضه���ا � ش���ركة االندل���س 
التجارية سنترو ومعارضها اضافة 
الى افتتاح معرضنا اجلديد مبنطقة 
حولي � والعدي���د من اجلمعيات 

التعاونية«.
من جهته، صرح مدير التسويق 
في ش���ركة املورد الكويتي حامت 
األقطع بأن الشركة تعرض مطابخ 
أملنيوم راقية باإلضافة إلى سطحات 
كاونتر من شركة سامسوجن الكورية 
)ستارون( ذات اجلودة والشهرة 
العاملية، وأيضا الشركة ستشارك 
بعرض مضخات اسبا االسبانية 
وسخانات أوسو النرويجية ذات 
اجلودة العالية والتي تتمتع بسمعة 

ممتازة بالسوق الكويتي.
الكويتي  امل���ورد  ب���أن  وأفاد 
يقدم تشكيلة متنوعة من مطابخ 
األملني���وم التي تتمي���ز بألوانها 
الفريدة وقطاعاتها اخلاصة ذات 
اخلدمة الش���اقة والتي تنفرد بها 
شركة املورد الكويتي خالل فترة 

املعرض.

في منتجات وس���معة الش���ركة، 
خصوصا في خدمة ما بعد البيع، 
حيث تقوم الشركة بتلبية جميع 
طلبات الزبائن اخلاصة بالتصليح 
او الصيانة في املنزل وخالل 24 
س���اعة فقط، ه���ذا باالضافة إلى 
مهرجان اجلوائز والذي يقدم هدايا 
فورية لكل املشترين وكذلك السحب 
 ARGO على الس���يارات البرمائية
كندية الصنع، وتوقع الشيال زيادة 
مبيعات الشركة بنسبه ال تقل عن 
20% بعد املشاركة في معرض فليمز، 
مشيرا إلى ان الشركة تستحوذ على 
حصة سوقية جيدة من املنتجات 
الكهربائية وااللكترونية في الكويت 
الش���ركة  خصوصا من منتجات 

.»inventum« الهولندية
واضاف ان الش���ركة لم تتأثر 
باالزمة املالية العاملية بصورة كبيرة 
نتيجة محدودية اثرها على السوق 
الكويتي، مشيرا إلى ان منتجات 
الشركة متواجدة مبعارض شركات 
 � »يوريكا لاللكترونيات وافرعه 
ش���ركة س���وق متيم املركزي - 

وسيش���اهدها كل زوار املعرض 
ويقوم بتجربتها بنفس���ه ليطلع 
على امكاناتها، هذا باالضافة إلى 
تقدمي هدايا فورية لكل مشتريات 
بعش���رة دنانير وكذلك كوبونات 

سحب على سيارات برمائية.
واوضح الش���يال ان نس���بة 
مبيعات الشركة خالل الربع االول 
من العام 2010 قد ارتفعت بنسبة 
300% وذلك بعد ثقة العميل الكويتي 

من الوكاالت العاملية في الكويت 
ومنطقة الشرق االوسط مثل وكالة 
 »inventum« الهولندية الش���ركة 
املتخصص���ة في انت���اج االجهزة 
الكهربائية واملنزلية، مضيفا ان 
الش���ركة اعدت مفاجأة خصوصا 
ملعرض فليمز وه���ي نوع جديد 
من املكانس الكهربائية األميركية 
الت���ي تتمي���ز بامكانات  الصنع 
هائلة وقوة ش���فط وطرد جبارة 

 اعلن���ت الش���ركة اخلليجية 
املتط���ورة لالجه���زة الكهربائية 
وااللكتروني���ة وش���ركة املورد 
الكويتي عن مشاركتهما في معرض 
فليم���ز الدولي اخلامس للمطابخ 
واكسسواراتها واالدوات الصحية 
والذي س���ينظمه مركز جاينكس 
خالل الفترة من 28 اجلاري حتى 
1 ماي���و املقبل. وبهذه املناس���بة، 
قال مدير العمليات في الش���ركة 
املتط���ورة لالجهزة  اخلليجي���ة 
الكهربائي���ة وااللكترونية يحيى 
الش���يال ان اخلليجي���ة حريصة 
على املش���اركة وللم���رة الرابعة 
على التوالي ف���ي معرض فليمز 
الذي يعد اه���م معرض للمطابخ 
في الكويت الفتا إلى ان املشاركة 
في املعرض تأت���ى في ظل تبنى 
الشركة منظورا جديدا يتمثل في 
التوسع في حجم اعمالها، كما ان 
املعرض يعد فرصة كبيرة للعمالء 
للتع���رف على اح���دث منتجات 
الشركة بصورة مباشرة. واشار 
الشيال إلى ان الشركة متتلك العديد 

هشام أبوشادي
ج���اء إعالن بنك الكويت الوطني عن حتقيقه أرباحا بقيمة 76.3 
مليون دينار بنسبة منو تصل الى 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي، ليحمل في طياته أبعادا مختلفة على أكثر من صعيد.
ووفقا لتقرير خاص ل� »األنباء« فالنتائج احملققة خالل الربع 
األول من العام احلالي تعد امت���دادا طبيعيا لنجاح البنك خالل 
الع���ام املاضي في حصد نتائج جيدة وجت���اوز تداعيات األزمة 
املالية، إال ان التعمق في قراءة أرقام املرحلة املاضية وصوال الى 
الربع األول من العام احلالي، يقود الى القول ان البنك اس���تطاع 
ان يك���رس تفوقه على مس���توى قطاع املص���ارف احمللي، إذ ان 
»الوطني« سيستعيد هامش الفارق املريح في األرباح بينه وبني 
املص���ارف األخرى التي تليه في الترتيب من حيث األرباح، بعد 
ان كانت املصارف األخرى قد قلصت هذا الهامش مس���تفيدة من 
نتائج الفورة االقتصادية وحتقيق أرباح سريعة، وما يعزز مثل 
هذا الواقع ان محفظة اإلق���راض اخلاصة بالبنك تعد »األنظف« 
مقارنة مبثيالتها لدى املصارف احمللية األخرى، وتكاد تكون نسبة 
القروض املعدومة فيها قليلة جدا، ما يعني اي مخصصات سيتم 
جتنيبها قد تقتصر النس���بة الكبرى منها على بند املخصصات 
العامة بناء على تعليم���ات املركزي في حني ان معظم املصارف 
األخرى أعلنت منذ أسابيع استمرار سياسة جتنيب مخصصات 

جتاه قروض مشكوك في صحتها خالل املرحلة املقبلة.

قيادة مرحلة التعافي

أم���ا العامل األهم الذي تتركه ه���ذه النتائج، فقد متثل في قيادة 
البنك ملرحلة التعافي االقتص���ادي في البالد، والتي من املتوقع ان 
تظهر معاملها بشكل أوضح ابتداء من النصف الثاني من العام احلالي 
متزامنة مع عدة معطيات إيجابية أخرى، إذ ان مثل هذه األرقام املعلنة 
تشيع أجواء من الثقة والتفاؤل كما انها تقود الى القول ان القطاع 
املصرفي في البالد بدأ يستعيد وبوتيرة أسرع مرحلة االستقرار، وهو 
ما يؤسس ملرحلة استقرار على مستوى األداء االقتصادي الكلي، كونه 
يتزامن مع جو من التفاؤل بعد إقرار قانون خطة التنمية وسلسلة 
من القوانني االقتصادية التي من املتوقع ان تعزز الشفافية ومتنح 

دورا أكبر للقطاع اخلاص.

واقع جديد في السوق

من جهة اخرى، ميكن القول ان مالمح واقع جديد بدأت ترتس���م 
على مستوى سوق الكويت لألوراق املالية، يعد بنك الكويت الوطني 
أحد أبرز معاملها: ففي الوقت الذي يش���هد فيه الس���وق تراجع دور 
شركات قيادية نتيجة ظروف ومعطيات مختلفة، وما نتج عن ذلك 
من انخفاض قيمة أسهم هذه الشركات ان كانت تعد من األسهم الثقيلة 
او القيادية، يأتي »الوطني« ليدخل مرحلة جديدة على هذا املستوى، 
إذ وبعد ان رفع البنك نسبة مساهمته في بنك بوبيان الى نحو %47 
وهي نسبة مرشحة لالرتفاع، بات من املنطقي القول انه أصبح لدينا 
في السوق ما يعرف فنيا مبجموعة بنك الكويت الوطني، وما يعني 
ذلك من ارتباط عميق بني أسهم املصرفني وتأثير استقرارهما على 
أداء السوق بشكل عام، وما يدعو الى التفاؤل معطيان: األول توقع 
اس���تمرار األداء القوي للبنك على مستوى األرباح وهو ما عبر عنه 
الرئي���س التنفيذي للمجموعة إبراهيم دبدوب بتوقعه حتقيق منو 
ال تقل نس���بته عن 15% مع نهاية العام، أما الثاني فيتمثل في عودة 
االس���تقرار التام لبنك بوبيان مع استكمال إعداد إستراتيجية عمل 

البنك وبناء اجلهاز التنفيذي للبنك.

يقود مرحلة التعافي االقتصادي في النصف الثاني

»الخليجية لألجهزة الكهربائية« و»المورد الكويتي«
تشاركان في معرض »فليمز الخامس للمطابخ«

ينظمه مركز جاينكس ويقام في الفترة من 28 الجاري حتى 1 مايو المقبل

حامت األقطع يحيى الشيال

»أطياب المرشود« تفوز بلقب »سوبر براندز«
لتحقيقها أعلى مستوى للجودة في مجال العطور

شهادة »سوبر براندز«


