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»طفل المستقبل« تفتتح فرعها الجديد 
في مجمع »سيتي ستارز« بمنطقة الري

»الوكاالت الوطنية« تسلم »كي جي إل لتأجير السيارات«
الدفعة األولى من سيارات الدفع الرباعي »كيا موهافي«

»باور بلس« تبدأ الحملة التسويقية
 لمعرض »سوبر براند بازار 2«

 العيار: تحقيق موظفي »برقان«
أعلى إنتاجية بين البنوك وسام نعتز به

جاءت كثمرة جهود البنك في االستثمار في الموارد البشرية

قالت رئيس مديري مجموعة املوارد البشرية 
والتطوير في بنك »برقان« مليحة العيار تعليقا 
على ما خلصت إليه دراسة احصائية أعدتها إحدى 
الصح���ف احمللية بأن إنتاجي���ة املوظف في بنك 
»برقان« ه���ي األعلى بني املصارف احمللية، »اننا 
نعتبر هذه النتيجة وساما على صدر موظفي البنك 
وهي تأتي ثمرة جلهود البنك في االس���تثمار في 
املوارد البشرية لرفع كفاءة املوظف وإنتاجيته، 
كما أن هذه النتائ���ج تعكس جديتنا في تطبيق 
املس���ؤولية االجتماعية للبنك قي خدمة املجتمع 

ككل«.
 وأضافت: »نحن ال نعمل فقط على استقطاب 
مهارات ومواهب وأشخاص متميزين فحسب من 
خالل عملية التدريب والتوظيف بل إننا نوفر لهم 

الكفاءات واملوارد واألدوات الالزمة لالرتقاء بعملهم والتعرف على 
املعايير العالية التي نتعامل معها في بنك برقان«.

الفت���ة إلى أن هذه النتائ���ج تأتي لتؤكد على 
السياس���ة الرشيدة التي أقرها مجلس إدارة بنك 
»برقان« فيم���ا يخص املوظفني، »فقد كان لنظام 
التقيي���م والرواتب واملكافآت التي مينحها البنك 
ملوظفيه األثر األكبر في رفع جودة وإنتاجية العمل 
يضاف إل���ى ذلك بيئة العمل والتقنيات احلديثة 
التي يطبقها البنك للتواصل مع العميل على مدار 

الساعة وأينما كان«. 
اجلدير بالذكر أن بنك »برقان« وهو ضمن أحدث 
املصارف التجارية وأكثرها حيوية في الكويت، 
كان قد تبنى منذ سنوات عدة سياسة الدولة في 
تكويت القطاع املصرفي وهي سياس���ة يؤيدها 
البن���ك ملا لها من عائد إيجابي واعد على الكوادر 
البشرية الكويتية، حيث عمل البنك على رفع نسبة 
الكويتيني الى 64% من إجمالي العاملني به مما انعكس إيجابا على 

نوعية اخلدمة املقدمة وعلى إنتاجية العاملني بصفة عامة.

المس���تقبل  افتتحت ش���ركة طفل 
»فيوتشر كيد« األسبوع الماضي فرعها 
الجديد في مجمع »سيتي ستارز« بمنطقة 
الري ليكون الفرع العاشر للشركة وسط 
أج���واء احتفالية اس���تمرت ثالثة أيام 
وتجاوز عدد الزوار خمس���ة آالف زائر 
وسط أجواء احتفالية ومشاركة من قبل 
مسؤولي الشركة وتضمن االحتفال عددا 

متنوعا من البرامج وتوزيع هدايا. 
وقال نائ���ب العض���و المنتدب في 
الشركة فيصل المطوع إننا سعداء بهذا 
االنجاز الجديد الذي يؤكد حرص الشركة 
على زيادة فروعها للوصول إلى جميع 
الشرائح مضيفا أن ذلك خطوة تهدف إلى 
تعزيز تواصلها مع عمالئها وتقديم أفضل 
الخدمات وأنسبها لهم حيث تم تزويد 
الفرع بأفضل الوسائل وأحدث التقنيات 

وتقديم جميع الخدمات لألطفال.

وذك���ر المطوع أن افتتاح هذا الفرع 
سيتماش���ى م���ع إس���تراتيجية طفل 
المس���تقبل الهادفة إل���ى تقديم أفضل 
الخدمات وأنسب���ها لعمالئها والوصول 
إلى أكبر ش���ريحة ممكنة موضحا أن 
توسيع نشاطات الشركة وزيادة عدد 
إيرادات الشركة  فروعها س���يعزز من 
ومدخوالتها مما يؤدي في نهاية األمر إلى 
نمو حقوق المساهمين وتحقيق نتائج 
مالية جي���دة وهذا ما يهدف له مجلس 
إدارة الشركة والقائمون عليها، مشيرا 
إلى أن الشركة س���تواصل زيادة عدد 
فروعها وتوسيع نشاطاتها في السوق 
المحلي واألسواق الخارجية المستهدفة 
حسب الخطة اإلستراتيجية الموضوعة 
والمدروس���ة جيدا والتي تتضمن أخذ 
الحيطة والح���ذر والحد من المخاطرة 

تماما.

ليكون الفرع العاشر للشركة وسط أجواء احتفالية استمرت 3 أيام تضم 125 سيارة من أصل 500 سيتم تسليمها

تنظمه خالل الفترة من 20 إلى 26 يونيو املقبل

فيصل املطوع

روبير بوستاني متسلما إحدى السيارات من سالم املطوع

مليحة العيار 

بهاء الدين أحمد

األزياء النسائية والرجالية من 
املاركات العاملية، باإلضافة إلى 
اإلكسسوارات ومواد التجميل 
والصناع����ات  والس����اعات 

اجللدية.

من جتديد هذا العقد مع شركة 
نفط الكويت للمرة الثالثة على 
التوالي، وأضاف روبير بوستاني 
»ميكننا بفضل دعمكم حتقيق 
مزيد من النجاحات على مستوى 

أعمالنا«.
يذكر أن ش����ركة كي جي إل 
الس����يارات هي إحدى  لتأجير 
الشركات التابعة لشركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل، وتتمحور 
الرئيس����ية في تأجير  أعمالها 
السيارات لعمالئها من القطاعني 
التجاري واحلكومي داخل دولة 
الكويت، كما أنها املمثل احلصري 
لشركة ناشيونال العاملية لتأجير 

السيارات.

أكثر أثناء تسوقه في املعرض، 
كما أن هنالك مواقف للسيارات 

كافية للزوار.
ه����ذا، وسيش����تمل معرض 
»س����وبر براند ب����ازار 2« على 

إدارة اإلم����داد وأيضا  وخدم����ات 
مجموعة متنوع����ة من احلافالت 

خلدمات قطاع النقل.
من جهة أخ����رى، أثنى روبير 
بوس����تاني على عالق����ات العمل 
الوثيقة بني الشركتني في الوقت 
الذي حتتفل فيه شركة كي جي إل 
لتأجير السيارات بنجاح أخر عقب 
جتديدها العقد الذي فازت به مؤخرا 
من ش����ركة نفط الكويت لتأجير 
1100 مركبة ش����امال جميع أعمال 
املركبات والذي  صيانة وخدمات 
يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يونيو 
2010 وملدة 30 شهرا وبقيمة إجمالية 
9.7 ماليني دين����ار، حيث متكنت 
شركة كي جي إل لتأجير السيارات 

صناعة السيارات، وذاعت شهرتها 
ملا توفره لعمالئها من سيارات ذات 
ج����ودة عالية وأداء متميز وقيمة 
كبيرة، وأض����اف قائال »إن عالقة 
التع����اون والعمل ب����ني مجموعة 
شركات عبدالعزيز العلي املطوع 
وشركة كي جي إل تعود إلى العام 
1980 حيث ان املجموعة، من خالل 
شركتها األم شركة القرين لتجارة 
السيارات )الوكيل املعتمد لسيارات 
وشاحنات ڤولڤو في الكويت(، هي 
الرئيسيني لشركة  أحد املوردين 
كي جي إل، حيث بدأت بتزويدها 
مبعدات لعمليات جمع النفايات في 
الثمانينيات، ثم بنحو 1200 شاحنة 
اللوجس����تية  ڤولڤ����و لعملياتها 

أعلنت شركة »كي جي إل لتأجير 
الس����يارات« ومجموعة الوكاالت 
الوطنية )إحدى شركات مجموعة 
عبدالعزيز العلي املطوع( والوكيل 
املعتمد لسيارات »كيا موتورز« في 
الكويت، عن بدء تس����ليم الدفعة 
األولى من سيارات الدفع الرباعي 
»كيا موهافي« وذلك يوم السبت 8 
مايو في مقر شركة رابطة الكويت 
واخلليج القابضة مبنطقة الشويخ 
الدفعة األولى  الصناعية. وتضم 
125 س����يارة من س����يارات الدفع 
الرباع����ي »كيا موهافي« من أصل 
500 س����يارة ستسلمها مجموعة 
إلى شركة كي  الوطنية  الوكاالت 
جي إل لتأجير السيارات كجزء من 
دعمها للشركة التي فازت مؤخرا 
بعقد قيمته 9.7 ماليني دينار من 
شركة نفط الكويت لتأجير 1100 

سيارة.
وش����هد إجراءات التسليم كل 
من مدير عام ش����ركة كي جي إل 
لتأجير السيارات روبير بوستاني 
ومدير العالمة التجارية لسيارات 
»كيا« في الكويت س����الم املطوع 
في حض����ور املديرين التنفيذيني 

من اجلانبني.
وق����ال س����الم املط����وع أثناء 
تسليم الس����يارات »نحن سعداء 
جدا بتزويد ش����ركة ك����ي جي إل 
لتأجير السيارات بسيارات الدفع 
الرباعي كيا موهافي موديل 2011 
واملعروفة بجودتها العالية وأدائها 
املتميز«، كما هنأ ش����ركة كي جي 
إل لتأجير السيارات بفوزها بعقد 
ش����ركة نفط الكويت، مشيرا في 
الوق����ت ذاته إلى أن »كيا موتورز 
أصبحت اآلن األسرع منوا في عالم 

وسط األسبوع ونهاية األسبوع 
ليتسنى للجميع احلضور في 

األوقات التي تناسبهم.
وأض����اف أن اختيار القاعة 
جاء ملوقعها املتميز على شارع 
التع����اون وما تتمت����ع به من 
مساحة كبيرة تنعكس إيجابيا 
على طريقة عرض املعروضات 
في املعرض ومتنح الزائر راحة 

بع����د النج����اح الكبير الذي 
حقق����ه معرض س����وبر براند 
بازار، قامت ش����ركة باور بلس 
لإلعالن والتسويق بالبدء في 
التس����ويقية  احلملة اإلعالنية 
للمعرض الثاني »سوبر براند 
ب����ازار 2« واملزم����ع إقامته في 
قاعة الزمردة الكائنة في شارع 
التعاون اخلليجي في الفترة من 

20 الى 26 يونيو 2010.
وقد أعلن مدير تطوير األعمال 
في الش����ركة بهاء الدين أحمد 
أن جناح معرض سوبر براند 
بازار الذي أقيم في بداية شهر 
ابريل املاضي كان الدافع األكبر 
ملواصلة عمل معرض للبازارات، 
حيث مت اختيار الفترة من 20 
الى 26 يونيو املقبل ل� »سوبر 
براند بازار 2« وذلك الرتباطه 
مبوعد ص����رف الرواتب ملعظم 
املوظف����ني ولقربه م����ن موعد 
السفر للجاليات، كما أن فترة 
املع����رض مت اختيارها لتغطي 

»أسمنت الكويت« 
 تحقق أرباحًا بقيمة

4.9 ماليين دينار
أعل���ن س���وق الكويت 
املالية ان مجلس  لألوراق 
ادارة شركة اسمنت الكويت 
ق���د اجتمع أم���س واعتمد 
البيان���ات املالية املرحلية 
املنتهية  للش���ركة للفترة 

في 2010/3/31.
وجاء في بيان الشركة 
أرباحا تقدر  انها حقق���ت 
ب���� 4.9 مالي���ني دينار مبا 
يعادل 8.5 فلوس للس���هم 
مقابل خس���ائر بلغت 8.9 
ماليني دينار مبا يعادل 15.2 
فلسا للسهم عن الفترة ذاتها 

في العام املاضي.
وبلغ اجمالي االيرادات 
من التعامالت من األطراف 
 1.6 مبل���غ  الصل���ة  ذات 
ملي���ون دينار وفي املقابل 
بلغ اجمال���ي املصروفات 
من التعامالت مع األطراف 
ذات الصلة 201.9 ألف دينار، 
كما بلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 76.7 مليون دينار 
مقاب���ل 98.2 مليون دينار 
ف���ي الفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وبلغ اجمال���ي حقوق 
املس���اهمني 156.9 مليون 
دينار مقاب���ل 101.1 مليون 

دينار.
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