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مؤسسة  أعلنت 
الكويتية  البت���رول 
تدش���ن صفحته���ا 
الرسمية على موقع 
املجتمعي  االتصال 
ب���وك  الفي���س 
Facebook، وال���ذي 
يحظي بالش���عبية 
الكبيرة بن أطياف 
املجتمع بهدف توسيع 
رقعة العمل اإلعالمي 
وفتح قنوات جديدة 
وبذلك  لالتص���ال، 
تصبح املؤسسة أول 

شركة نفطية في الكويت وثاني شركة 
في املنطقة تؤسس صفحتها على املوقع 
الشهير. وقال العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات العامة 
واإلعالم الشيخ طالل اخلالد ان صفحة 

املؤسسة استطاعت 
ان تستقطب خالل 
األيام القصيرة التي 
التدش���ن  أعقب���ت 
عددا كبيرا جدا من 
املشتركن من مختلف 
شرائح املجتمع ومن 
مختلفة،  جنسيات 
وأكد حرص املؤسسة 
على استقطاب أكبر 
ع���دد م���ن املهتمن 
بالتع���رف عن كثب 
على عمل املؤسسة 
خاصة وأنش���طتها 
املختلفة م���ن خالل حتدي���ث املوقع 
بصورة مس���تمرة ومنتظم���ة وإعداد 
مواضيع وأخبار تنشر بصورة حصرية 
في املوق���ع، والتفاعل مع تس���اؤالت 

واستفسارات زوار الصفحة.

إحدى جوائز »بهبهاني للسيارات«

حملة جديدة على سيارتي فورد »إدج« و»إكسبلورر«

د.سعود الفرحان

الشيخ طالل اخلالد

صفحة مؤسسة البترول على الفيس بوك

»العربية للسيارات«: حملة ترويجية
 على سيارتي فورد »إدج« و»إكسبلورر« 2010

 � أطلقت املجموعة العربية للس���يارات 
حمد محمد الوزان وش���ركاه وكالء سيارات 
فورد لنكولن وميركوري في الكويت حملتها 
الترويجية اجلديدة على سيارتي فورد إدج 
وإكسبلورر 2010 حيث متنح عمالءها وخالل 
فترة محددة باإلضافة إلى األسعار التنافسية 
خدمات مجانية عديدة والتي يعتبر أهمها خدمة 
الصيانة املجانية ملدة 5 سنوات أو 120000 
كلم. وينظر الى ه���ذه اخلدمة املميزة أنها 

شاملة جلميع مستلزمات السيارة من تبديل 
زيوت وفالتر، وتبديل املكابح )السفايف(، 
وشمعات االحتراق وسيور احملرك، باإلضافة 
إلى املساحات واملعاونات. كما تشمل عروض 
املجموعة حتمل نفقات التأمن ضد الغير ملدة 

ثالث سنوات مع تسجيل املركبة.
 وذكرت الشركة في بيان صحافي امس أنه 
ستتم تغطية املركبات املشمولة في العرض 
بضمان إضافي ملدة 5 سنوات أو 100000 كلم 

على مجموعة أجهزة احلركة واحملرك، عالوة 
على خدمة املساعدة على الطريق.

اجلدي���ر بالذكر أن املجموع���ة العربية 
للسيارات حصلت مؤخرا على تكرمي شركة 
فورد للسيارات كتقدير إلجنازاتهم في مجال 
خدمات ما بعد البيع والتزامهم بتطبيق أعلى 
معايير اجلودة س���عيا الى ارضاء عمالئهم 
في مجمل ما تقدم���ه من منتجات وخدمات 

مميزة.

تمنح عمالءها وخالل فترة محددة مميزات جديدة

2.2 مليون دينار أرباح »الصناعات الوطنية«
اجتمع مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية 
)وطنية م.ب( امس واعتم����د البيانات املالية 
وتقرير مدققي احلسابات للفترة املنتهية في 
2010/3/31 والتي أظهرت أرباحا بلغت 2.2 مليون 
دينار، وقد بلغت ربحية الس����هم لهذه الفترة 

6.4 فلوس.
 كما حققت الشركة منوا في املبيعات، حيث 
بل����غ إجمالي املبيعات 11.1 مليون دينار مقابل 
9.6 مالين دينار عن الفترة نفس����ها من العام 

املاضي.
وبهذه املناسبة قال مدير عام الشركة د.سعود 
الفرحان ان هذا النمو في أرباح الشركة يعود 

الى زيادة نشاط البناء والتشييد الذي تشهده 
الكويت والدول املجاورة وزيادة التصدير، ما 

رفع املبيعات.
كما ناقش املجلس عددا من املشاريع اجلديدة 
داخل الكويت وخارجها ضمن خطة الشركة في 
التوسع احمللي واإلقليمي واتخذ فيها القرارات 
املناسبة، حيث ان الشركة ماضية في التوسع 
مبصانعها لتلبية تنامي الطلب على مواد البناء 
في ظل خطة الدول����ة التنموية، وانها بصدد 
تشغيل مصنع السيراميك والبورسالن كإضافة 
جديدة ضمن مب����دأ التنوع والتكامل في مواد 

البناء.

بهبهاني للسيارات تحصد جائزتين 
»RPM« في استفتاء مجلة

304 ماليين دوالر أرباح »داو للكيماويات« بالربع األول 
أعلنت شركة داو للكيماويات عن حتقيقها 
مبيعات بلغت 13.4 مليار دوالر خالل الربع 
األول من عام 2010، ما ميثل زيادة بنسبة %33 
مقارنة مع حجم مبيعاتها خالل الفترة ذاتها 
من العام املاضي على أساس شكلي، باستثناء 
تصفية االستثمارات. وجاء هذا النمو الضخم 
نتيجة لزيادة بنسبة 16% في حجم األعمال، 

و17% زيادة في األسعار.
إلى ذلك، سجلت أرباح األسهم 304 مالين 
دوالر خالل هذا الربع، بزيادة جتاوزت 200 
ملي���ون دوالر مقارنة مع نف���س الفترة من 
عام 2009. كما أعلنت داو أن أرباح الس���هم 
الواحد وصلت إلى 0.41 دوالر، بينما ارتفعت 
املبيعات بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة 
من العام املاضي. وارتفعت املبيعات الشكلية 

بعد استثناء تصفية االس���تثمارات بنسبة 
33%، حيث شملت االرتفاعات جميع املناطق 
اجلغرافية. وأظهرت منطقة أميركا الشمالية 
حتس���نا بنس���بة 27%، بينما شهدت منطقة 
أوروبا والشرق األوس���ط وأفريقيا حتسنا 
قدره 35%. كما ارتفع حجم املبيعات في جميع 
العاملة باستثناء قطاعي الصحة  القطاعات 
والعل���وم الزراعية. من ناحية أخرى، ارتفع 
حجم األعمال بنسبة 16%، مع زيادة شهدتها 
القطاعات األدائية املشتركة بنسبة 19%. كما 
شهدت املناطق اجلغرافية الناشئة منوا بنسبة 

27% في حجم األعمال.
ووصلت قيمة األعمال املشتركة املتعلقة 
بعملية االس���تحواذ على شركة روم وهاس، 
باإلضافة إلى خفض التكاليف الهيكلية إلى 

275 مليون دوالر خالل هذا الربع. وقد حتقق 
ذلك إلى جانب زيادة اإلنفاق على أعمال البحث 
والتطوير بنس���بة س���نوية قدرها 10% على 

أساس شكلي.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة داو أندرو ليفريس، 
: »كان تركيزنا على الوفاء بالتزاماتنا، وخاصة 
فيما يتعلق بخف���ض التكاليف الهيكلية مع 
االستمرار في االستثمار لضمان منو محفظتنا 
اجلديدة، واضحا مرة أخرى خالل هذا الربع. 
ويس���عدني أن أرى هذا النمو املتسارع الذي 
تشهده الشركات األدائية التابعة لنا، وكذلك 
مواصلة النمو في املناطق اجلغرافية الناشئة. 
وبهذا، فإننا نسير بشكل صحيح وفقا للنهج 
االستراتيجي اخلاص بشركة داو اجلديدة«.

حقق����ت ش����ركة بهبهان����ي 
للس����يارات، املوزع احلصري 
لس����يارات فولكس واجن في 
الكويت، إجنازا جديدا يضاف إلى 
سلسلة إجنازاتها األخيرة وذلك 
من خالل حصولها على جائزتن 
في االستفتاء الذي نظمته مجلة 
»RPM« وشركة »ميديا بوكس« 
حيث جرى توزيع جوائزها في 
احتفال كبي����ر أقيم مؤخرا في 

الكويت.
واستطاعت سيارة »فولكس 
واجن- غولف« حصد جائزة 
أفضل س����يارة »هات����ش باك« 
لعام 2009 بنس����بة 23.5% من 
القراء املش����اركن في  أصوات 
االستفتاء نتيجة للمزايا الكثيرة 
التي تتمتع بها الس����يارة فيما 
حصلت ش����ركة بهبهاني على 
الوكي����ل األكثر تطورا  جائزة 

في الكويت.
وتفخ����ر ش����ركة بهبهاني 
بصفتها وكيل »فولكس واجن« 
في الكويت بسجلها القوي في 
املزيد م����ن اإلجنازات  حتقيق 
وحصد اجلوائز املختلفة وهو 

ما يؤكد قدرتها على املنافس����ة 
في واحد من أصعب األس����واق 

وأشدها منافسة. 
وتض����ع ش����ركة بهبهاني 
للس����يارات وهي حتتفل خالل 
العام احلالي مب����رور 55 عاما 
على شراكتها اإلستراتيجية مع 
»فولكس واجن«، في إعتبارها 
تقدمي أعلى مستويات اخلدمة 

لعمالئها سواء في مرحلة البيع 
أو مرحلة ما بعد البيع.

وتتميز شركة بهبهاني بخدمة 
ما بعد البيع حيث متتلك مركزا 
متطورا للصيانة وقطع الغيار 
التي تتوافر فيها أعلى مستويات 
اخلدمة العالية اجلودة بكفاءات 
بش����رية ماهرة، باإلضافة إلى 
السرعة في اإلجناز واألداء من 

منطلق وضع العميل في املقدمة 
دائما.

بالذكر أن ش����ركة   اجلدير 
بهبهاني للس����يارات كانت قد 
حققت في العام املاضي العديد 
من اإلجنازات املهمة كان أبرزها 
حصولها على املركز األول في 
املبيعات على مستوى الشرق 
األوسط ومنحها شهادة األيزو 
9001:2008 وحصولها على لقب 

سوبر براند.
وق����د نظمت ش����ركة ميديا 
بوكس ومجل����ة »RPM« حفال 
مؤخرا بحضور كبار الشخصيات 
من أعضاء السلك الديبلوماسي 
العامة في  وكبار الشخصيات 
الكويت إل����ى جانب العديد من 
الضي����وف املميزين من وكالء 
السيارات في الكويت واإلعالم 

وعشاق السيارات.
ويعتبر االستفتاء األول من 
نوعه، حيث مت اختيار السيارات 
الفائزة في فئات مختلفة بناء 
على آراء وتصويت القراء حول 
أفضل سيارات العام 2009 من 

ناحية األداء والتصميم.

تأكيدًا لريادتها وقوتها كوكيل »فولكس واجن« في السوق الكويتي

»مؤسسة البترول« تدشن 
»Facebook« صفحتها الرسمية على

»أسمنت الهالل« 
تربح للربع األول
 199 ألف دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة 
اسمنت الهالل البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفترة 
املنتهية في 31 مارس 2020 
حيث ج���اءت نتائج اعمال 
الشركة لتحقق ربح بلغ 199 
ألف دينار ما يعادل 3 فلوس 
للس���هم مقارنة مع خسارة 
بلغ���ت 599.1 الف دينار ما 
يعادل 9 فلوس للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

»المساكن«: أرباح 
الربع األول

 12 ألف دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة 
البيانات  الدولية  املس���اكن 
املالي���ة املرحلية للش���ركة 
للفترة املنتهية في 31 مارس 
2010 حيث جاءت نتائج اعمال 
الشركة لتحقق ربحا بلغ 12 
ألف دينار ما يعادل 0.06 فلس 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
68.3 الف دينار ما يعادل 0.34 
فلسا للسهم للفترة املناظرة 

من العام املاضي.


