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يطلق مركز مجدي خالل الفترة 
من 1 مايو حتى 25 يونيو املقبل 
مهرجان »اجمع واربح مرتني«، 
الهدايا  إل����ى  ويتضم����ن إضافة 
الفورية الس����حب على مجموعة 
من اجلوائز القيمة. وبهذا الصدد 
أفاد املدير التنفيذي لشركة مجد 
لألغذية ماجد عبده بأن منتجات 
مجدي قد رافقت أجياال من سيدات 
الكويت على م����دى نصف قرن 
تقريبا، حيث اصبحت تشكيلة 
البهارات واألعشاب واحلبوب التي 
حتمل اسم »مجدي« عنوانا للوفاء 
والثقة املتبادلة واملتوارثة من جيل 

إلى جيل، ملا متتاز به من اجلودة العالية والنكهة املتميزة واحلد األقصى 
من الفوائد الغذائية والصحية، واالختيار اجليد لألصناف واخللطات 
التي تتناسب مع احتياجات ربة املنزل وهي تعد أشهى األطباق ألفراد 
عائلتها، وكذلك أش����هر الطهاة في املطاعم والفنادق وشركات األغذية 
واملطابخ املركزية الكبرى. وأضاف: لم تأت هذه الثقة من الفراغ إمنا من 
خالل التجربة واالختبار واملقارنة التي أكدت على الرغم من املنافسة 
ومحاوالت التقليد أن منتجات مجدي تبقى على أصالتها كونها جتمع 
إضافة إلى فوائدها ومنافعها الغذائية والصحية أقصى معايير اجلودة 
من حيث املواد األولية واملكونات األساسية وأدوات الطحن والتغليف 
والرقابة الصحية الصارمة مما أدى إلى حصول منتجات مجدي على 
شهادة األيزو العاملية )9001 -2008( وعزز مكانتها لدى املستهلكني 
والعم����الء حيث جتاوز حجم مبيعات منتج����ات مجدي من البهارات 
واحلبوب واألعشاب املطحونة 40% من حجم السوق الكويتي من هذه 
املواد، مما يؤكد متيزها عن املنتجات املشابهة التي يحاول بعضها تقليد 
الغالف اخلارجي ملنتجاتها فيما يفشل في الوصول إلى »سر النكهة« 
التي ال يعرفها إال األوفياء ملنتجات مجدي، وخصوصا ألوف النساء 
واألمهات في الكويت اللواتي يتميزن بحس����ن االختيار. وأكد على أن 
عرض »اجمع واربح مرتني«، ال يحتاج من الراغبني في املشاركة فيه 
س����وى جتميع 5 أكياس فارغة من منتجات مجدي مع احلرص على 
االحتفاظ بالليبل اخلاص والكيس الفارغ بعد قصه من األسفل )كما 
هو مبني بالصورة(، مما يتيح للمشارك احلصول على واحدة من 10 
آالف هدي����ة فورية، وكوبون يخوله احلصول على واحدة من 25 من 
اجلوائز القيمة ومنها: الب ت����وب، تلفزيون بالزما 50 بوصة، جهاز 
آي بود، مجموعة من كاميرات الديجيتال، ثالجات، غس����االت، أدوات 
مطبخ، هواتف نقالة، ومحضرات طعام وس����واها، هذا وس����وف يتم 
استقبال املشاركني في العرض في األماكن املخصصة لعرض منتجات 
مجدي في معظم اجلمعيات التعاونية املنتش����رة في مختلف مناطق 
الكويت وهذه اجلمعيات هي: الصليبخات، الدوحة، سلوى، اجلهراء، 
الرميثية، خيطان، العديلية، الدسمة، بنيد القار، مشرف والفنطاس، 
كذلك في عدد كبير من األس����واق املركزية هي: سيتي سنتر، جيانت، 
لولو هايبر ماركيت، كارفور وجلف ماركت، هذا وسوف يتم السحب 
في احتفال كبير يقام الس����اعة 7 مساء في سيتي سنتر الساملية يوم 
األحد املوافق 20 يونيو 2010، مع التمنيات للجميع بالفوز وأن تبقى 

منتجات مجدي موضع ثقتهم الغالية.

عبدالكرمي جراغ وديفيد ريد يوقعان االتفاقية

ماجد عبده

عادل الصقعبي

الصقعبي: »دانة الصفاة« من الخسائر إلى ربح 2.3 مليون دينار للربع األول
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
دانة الصفاة الغذائية عادل يوسف 
الصقعبي ان مجلس اإلدارة اعتمد 
البيانات املالية للشركة عن الفترة 
املنتهية في 2010/3/31 حيث أظهرت 
النهائية حتقيق الشركة  النتائج 
صافي ربح قدره 2.303.995 دينارا 
مقابل خس���ارة قدرها )420.304 
دنانير( لنف���س الفترة من العام 

.2009
وأضاف أن حقوق املس���اهمني 
بلغ���ت حت���ى 2010/3/31 مبل���غ 
48.619.652 دينارا مقارنة مببلغ 
40.772.798 دينارا لنفس الفترة 
من العام السابق بارتفاع قدره %19، 
كما بلغت ربحية الس���هم للفترة 

نفس���ها مبلغ 8.15 فلوس للسهم 
مقارنة بخسارة قدرها )1.49 فلس 
للس���هم( لنفس الفترة من العام 

املاضي.
وأشار إلى أن القيمة الدفتري��ة 
للسه��م حت��ى نهاية الر��بع األول 
م�����ن الع��ام احلال��ي بلغ��ت 168 
فلسا للسهم مقارنة ب� 140 فلسا 
للس���هم لنفس الفت���رة من العام 
املاضي، بينما بلغت قيمة مبيعات 
إدارة املطاعم والتجهيزات  قطاع 
بالش���ركة حتى 2010/3/31 مبلغ 
1.803.639 دين���ارا مقارنة مببلغ 
1.577.595 دين���ارا لنفس الفترة 
من العام املاضي بنسبة منو قدرها 

.%14

وأش���ار إلى أن مبيعات قطاع 
العملي�����ات )األس���ماك والدانة( 
بلغ���ت 1.445.091 دين���ارا حتى 
ب����  نهاي���ة 2010/3/31 مقارن���ة 
1.697.517 دينارا لنف��س الفت��رة 
م��ن الع�����ام املاض��ي، مبين��ا أن 
مبيع��ات شرك��ة األسماك قد تأثرت 
بالسلب نتيجة توقف موسم الصيد 
اعتبارا من األول من يناير من العام 

احلالي.
وفي مع���رض تعليق���ه على 
النتائ���ج املالية لش���رك��ة دا��نة 
الصفاة الغذائية ق��ال الصقعب��ي: 
إن املؤش��رات املالي��ة التي حققته��ا 
الشركة تؤكد متانة وضع الشركة 
املال���ي وقدرته���ا عل���ى مواصلة 

النمو وحتقي���ق األرباح، مضيفا 
الش���رك��ة قام�����ت بتعدي��ل  أن 
استراتيجيته��ا ملواجه��ة الظ��روف 
االقتصادي���ة احلالية واملتوقعة، 
إلى تركيز  حي��ث سعت الشركة 
اجلهود لتحقيق احلد األقصى من 
التش���غيلية في جميع  الكف��اءة 
قطاعات الشركة وإلى العمل على 
التوظيف األمث���ل جلميع املوارد 

املادية والبشرية للشركة.
وعن نشاط الشركات التابعة، 
أشار الى أن نشاط الصيد في شركة 
األسماك الكويتية املتحدة قد توقف 
اعتبارا من األول من يناير العام 
احلالي، وأن الشركة تقوم باستغالل 
فترة توقف موسم الصيد في إجراء 

عمليات الصيانة لس���فن الشركة 
إال أن  استعدادا للموسم اجلديد، 
الشركة متارس نش���اط الصي��د 
حالي���ا في ش���ركاتها التابعة في 
عمان وإيران، وقد حتسن نشاط 
الشركة هناك تدريجيا، كما قامت 
الشركة بدراسة التوسع في نشاط 
الصيد بالدخول في مشروع صيد 
في جمهورية جزر القمر وقد انتهت 
الدراسات املبدئية في هذا املشروع 
ومن املتوقع بدء نش���اط الصيد 

قريبا.
وبخصوص قطاع املطاعم أضاف 
الصقعبي أن نشاط إدارة املطاعم 
قد حتسن خالل فترة الربع األول، 
حيث ارتفعت مبيعات قطاع املطاعم 

بنسبة 14% خالل فترة الربع األول 
من 2010، وفي نفس الوقت قامت 
الشركة باتباع سياسة لتخفيض 
التش���غيل بحيث يتم  مصاريف 
حتقيق ربحية جيدة في الفترات 
القادمة دون التأثير على مستويات 

اجلودة.
وفي قطاع الصناعة كانت نتائج 
ش���ركة األغذية اخلفيفة ايجابية 
وأفضل من الربع األول من العام 
الش���ركة  أن  إلى  املاضي، الفت���ا 
اتبعت سياسة تسويقية ناجحة 
بهدف زي���ادة املبيعات وللتغلب 
على ظروف املنافسة كما مت طرح 
منتجات جديدة بهدف إرضاء كل 

شرائح املستهلكني.

ارتفاع حقوق المساهمين 19% والشركة تركز جهودها لتحقيق الحد األقصى من الكفاءة التشغيلية

»الصولجان« و»ديفيد ريدز هومز« 
توقعان اتفاقية مشروع مشترك

»منتجات مجدي« تطلق مهرجان 
»اجمع واربح مرتين«

وقعت ش����ركة الصوجلان الكويتية وش����ركة ديفيد ريدز هومز 
النيوزيلندية أمس اتفاقية مشروع مشترك باستثمارات قدرها 2 مليون 

دوالر، وذلك بحضور وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر.
وقد وقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الصوجلان عبدالكرمي 
جراغ والرئيس التنفيذي لش����ركة »ديفي����د ريدز هومز« ديفيد ريد، 
ومبوجب هذه االتفاقية ستقوم »ديفيد ريدز هومز« باستثمار مليوني 
دوالر في شراء قطعة أرض وتأسيس معرض لبيان إمكانيات الشركة 

والتعريف بها في الكويت.
وكانت شركة ديفيد ريدز هومز قد قامت بإنشاء مكتب للتصاميم في 
الكويت بالتعاون مع شركة الصوجلان لتقدمي أحدث تصاميم املباني 
واإلنشاءات والتصاميم الداخلية للمشاريع السكنية والتجارية، حيث 
تقوم بتقدمي خبرتها في تصميم املباني وطرق اإلنشاء احلديثة، وقد 
ثمنت الش����ركة قوة ومصداقية شركة الصوجلان وقالت انها وجدت 
فيها شريكا مناسبا لها في منطقة الشرق األوسط السيما في مجاالت 

اإلنشاءات وإدارة املشاريع.
اجلدير بالذكر ان وزير التجارة النيوزيلندي يقوم بزيارة للكويت 
عل����ى رأس وفد جتاري يض����م أكثر من 90 من كب����ار رجال األعمال 

النيوزيلنديني بهدف تعزيز العالقات التجارية بني البلدين.

باستثمارات قدرها 2 مليون دوالر

10 آالف هدية فورية و25 جائزة قيمة


