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املاجد واحلماد يتوسطان الطلبة الفائقني

.. والوقيان ملقيا كلمته املاجد يلقي كلمته

»بوبيان« يكرم الفائقين من أبناء موظفيه

أكث���ر من 70 طالبا وطالبة من 
املتفوقني دراس���يا في مختلف 
املراحل الدراس���ية من الصف 
الثانوية  االبتدائي حتى  االول 
العامة، حيث مت تسليمهم الهدايا 
القيمة وش���هادات التقدير من 
ادارة البنك كما مت أيضا إجراء 
الهدايا  بعض السحوبات على 

القيمة.
وقد شارك في تكرمي الفائقني 
في احلفل الذي أقيم في فندق 
جي دبليو ماري���وت الكويت، 
باالضافة الى نائب رئيس مجلس 
املنتدب عادل  االدارة والعضو 
عبدالوه���اب املاجد، مدير عام 
مجموعة املوارد البشرية بالبنك 

عادل احلماد.

باعتباره ثمرة جهود مشتركة 
أفراد األس���رة بعد  بني جميع 
توفيق اهلل سبحانه وتعالى«.
البنك  إدارة  وأض���اف: »ان 
قامت مش���كورة بهذه املبادرة 
التي تعتبر األولى منذ تأسيس 
البنك قبل خمس سنوات، وهي 
أصدق تعبير على مدى اهتمامهم 
الذي  باملوظفني وهو االهتمام 
امتد حتى شمل أبناءهم، وهو ما 
مينحنا شعورا عظيما باالمتنان 
للبنك الذي ال يدخر أي جهد في 
خلق بيئة العمل املالئمة وخلق 
املزيد من الوالء لهذه املؤسسة 
التي نتشرف جميعا باالنضمام 

إليها«.
ومت خ���الل االحتفال تكرمي 

وأش���ار الى ان هذا التكرمي 
هو جزء من برنامج كامل معد 
خصيصا من قبل االدارة املعنية 
في البنك خللق املزيد من االجواء 
التحفيزية لدى املوظفني ومبا 
ينعكس بالتالي على إنتاجيتهم 
ويحقق أهداف البنك الرئيسية 
في حتقي���ق املزيد من التطور 

والتقدم.
وكان نائب مدير عام مجموعة 
التمويل في البنك طالل الوقيان 
قد ألقى كلمة نيابة عن أولياء 
أكد فيها  الفائقني  الطلبة  أمور 
ان: »ما حققه أبناؤنا خالل العام 
الدراسي املاضي وتفوقهم في 
الدراس���ي يجعلنا  التحصيل 
جميعا نشعر بالفخر واالعتزاز 

أعلن نائ���ب رئيس مجلس 
املنتدب لبنك  االدارة والعضو 
بوبيان عادل عبدالوهاب املاجد 
عن قيام البنك بتكرمي مجموعة 
من الطلبة الفائقني في مختلف 
املراحل الدراس���ية م���ن أبناء 
العاملني في البنك انطالقا من 
حرص البنك على دعم موارده 
البش���رية داخل وخارج نطاق 

العمل.
وأضاف في كلمة ألقاها في 
االحتفال الذي أقيم بهذه املناسبة 
بحضور كبار مسؤولي البنك ان 
اهتمام االدارة ال يشمل املوظف 
فحسب، بل يتجاوز ذلك االهتمام 
الى جميع أفراد األسرة في إطار 
الس���عي نحو خلق املزيد من 
أجواء العم���ل املثالية وزيادة 

الوالء لدى املوظفني.
وأكد ان تكرمي الطلبة الفائقني 
أبناء املوظفني يأتي ضمن  من 
االدارة  التي حرصت  األنشطة 
التنفيذية على القيام بها وجعلها 
مناسبة سنوية تهدف الى دعم 
وتشجيع هؤالء الطلبة ورسالة 
شكر بسيطة الى ذويهم الذين 
أولوهم الرعاية واالهتمام رغم 

مشاغلهم الكثيرة.
وأشار الى ان البنك ال يدخر أي 
جهد في تكرمي موارده البشرية، 
خاصة تل���ك التي تبذل جهودا 
غير عادية وتس���عى لتحقيق 
املزيد من النجاح والتقدم ومبا 
ينعكس في النهاية على خدمة 
العمالء وسمعة البنك باعتباره 
احد أهم البنوك االسالمية في 

الكويت.

 الماجد: اهتمام اإلدارة يتجاوز الموظف إلى جميع أفراد األسرة 

»مشرف« توقع عقدًا مع »األشغال«
بقيمة 21.78 مليون دينار

قال مدير إدارة ش���ؤون العمالء في شركة مشرف للتجارة 
واملقاوالت محمد اجلاس���ر إن الش���ركة وقعت عقدا مع وزارة 
األشغال العامة لتنفيذ مشروع إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات 
على الطرق الرئيس���ية )الدائري اخلامس مع طريق اجلهراء( 
املؤدية إلى منطقتي جنوب الدوحة واجلهراء أرقام )2، 8، 10(، 
مشيرا الى ان قيمة العقد تبلغ 21.785 مليون دينار وتبلغ مدة 

املشروع 730 يوما.
وقال اجلاسر ان شركة مشرف للتجارة واملقاوالت من الشركات 
احمللية والتي من املنتظر أن تس���اهم ف���ي الكثير من األعمال 
ضم���ن اخلطة التنموية للدولة، مبا لها من خبرة واس���عة في 
مجال األعمال الثقيلة والطرق الرئيسية ومحطات معاجلة مياه 
الصرف الصحي ومحطات الضخ وإنشاء وصيانة املرافق وحفر 

األنفاق واألساسات الصحية وغيرها.

لتنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية

محمد اجلاسر

تشكيل مجلس إدارة »ميادين«

أعلنت شركة الوطنية للميادين )ميادين(  
ان����ه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية املنعقدة في 2010-6-6 
والذي مت فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة 
الش����ركة   فقد مت تش����كيل مجلس االدارة 
ليصبح علي النحو التالي:   جمال عبداحلميد 
املطوع � رئيس مجلس االدارة � ممثال عن 
الش����ركة   احلادية عشرة إلدارة املشاريع 
وفهد خالد الغنيم � aaعن ش����ركة سافي 
 القابضة، وكل من ف����واز ابراهيم القطان 
ومحمد عماد العتيقي سليمان عبدالعزيز 
العثمان وسليمان خليل الياسني عضو ممثل 
عن الشركة الثالثية التجارية   وعبداهلل عبد 
الرحيم الهيدوس عضو ممثل عن الهيئة 
العامة للتقاعد   والتأمينات االجتماعية � 

قطر أعضاء مبجلس اإلدارة. 

.. وتشكيل مجلس إدارة »جيران«
أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة جيران القابضة أفادته بأنه بناء على 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة 
في 5-7-2010 والذي   مت فيه انتخاب اعضاء 
مجلس ادارة الشركة � فقد مت تشكيل مجلس 
ادارة الشركة   كالتالي:  علي عباس عبداهلل 
العب����داهلل � رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب وعبد اجلليل حسني علي حسني � نائب 
رئيس مجلس االدارة   وكل من بدر سعد محمد 
املنيفي � شهرام علي يار دهقاني محمد ابراهيم 

محمد خليل أعضاء مبجلس اإلدارة.

عمومية »غلف إنفست« 
و»أعيان« مطلع أغسطس 

مجلس »عقار« يجتمع 28 يوليو

أفادت الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار )غلف 
انفس���ت( بأن وزارة التج���ارة والصناعة قد حددت 
موع���دًا الجتماع   اجلمعية العمومية العادية بتاريخ 
4-8-2010 وأن شركة اعيان لإلجارة واالستثمار وهى 
شركة موقوفة عن التداول لعدم تزويد ادارة السوق 
ببيانات 31-12-2009 وبيانات   31-3-2010 قد أفادت 
بأنه قد حدد موعد الجتماع اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية يوم الثالثاء املوافق 10-8-2010 علما أن 
ادارة سوق الكويت لالوراق   املالية لم تنته من دراسة 
البيانات املالية السنوية عن السنة املالية   املنتهية في 
31-12-2009 والتي مت تقدميها الدارة السوق بتاريخ   
18-7-2010 وسيتم خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية   مناقشة جدول األعمال املرسل 
للمساهمني   وستقوم ادارة سوق الكويت لالوراق املالية 
بنش���ر بيانات 31-12-2009   لشركة اعيان املوقوفة 
حاليا عن التداول فور االنتهاء من دراس���ة البيانات   

املالية للشركة.   

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة 
عقار لالستثمارات العقارية )عقار( سيجتمع يوم االربعاء 
املوافق 28-07-2010، وذلك من أجل مناقش���ة البيانات 
املالية املرحلية للربع الثاني املنتهي في 2010-06-30.  

أصول »مجموعة المستثمرون« غير مرهونة
وتستعد لتنفيذ مشروع عقاري في مصر

وأوضح أن الشركة جنحت 
العام املنصرم 2009 في  خالل 
س���داد مبلغ 7 ماليني دينار من 
التزاماتها، الفتا إلى أنه مت سداد 
4 ماليني دينار وهي تس���ويات 
خاصة ببعض مشاريع الشركة 
احلالية، كما قامت بسداد 3 ماليني 

دينار قيمة إطفاء الشهرة.
هذا وقد سجلت وزارة التجارة 
والصناعة حتفظها على التأخير 
املالية، كما  البيانات  في تقدمي 
حتفظت على اعداد البيانات من 

قبل ادارة الشركة نفسها.
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية للشركة على جميع 
البنود الواردة في جدول األعمال 
ومن أهمها املوافقة على توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، كذلك املوافقة على 
اقتراح ع���دم تخصيص مكافأة 
ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 

نفسها.

الشركة س���تقوم بإعادة النظر 
في استراتيجيتها االستثمارية 
وتوليفها خ���الل العام احلالي 
2010، مبا يحقق عوائد مجزية 

ملساهمي الشركة.
من جانبه ذكر عضو مجلس 
إدارة الشركة براء اجلناعي أن 
متيز الشركة بأصول حرة وغير 
مرهونة سيمنحها فرصة لفتح 
قن���وات متويلية م���ع البنوك 
لتموي���ل عدد من مش���اريعها 
احلالي���ة، الفتا إلى أن نس���بة 
التزامات الش���ركة إلى أصولها 
تصل إلى 27% وهي نسبة جيدة 

في ظل الظروف الراهنة.
»مجموع���ة  أن  واض���اف 
املستثمرون« تركز حاليا على 
استكمال مش���اريعها احلالية، 
وأنها متتلك عددا من األراضي 
تنتظر التمويل لتطويرها خالل 
املستقبل املنظور، السيما بعد 
السماح للشركة بشراء 10% من 

أسهمها.

من إدارة الشركة عن طريق أخذ 
مخصصات مقابل انخفاض القيمة 
السوقية لبعض مشاريعها، فقد 
بلغ صافي اخلس���ائر املتعلقة 
الش���ركة األم خالل  مبساهمي 
العام املنصرم 14.9 مليون دينار، 
مقابل خسارة بلغت 24.4 مليون 
دينار بنهاية عام 2008، وبذلك 
بلغت خسارة السهم 13.92 فلسا 
مقارنة بخسارة السهم لعام 2008 
والتي بلغت 22.76 فلسا، وعليه 
فقد انخفضت حقوق املساهمني 
خ���الل عام 2009 بنس���بة %19 
مقارنة بنهاي���ة عام 2008، في 
حني ارتفع مجموع املوجودات 
خالل عام 2009 بنسبة 6% مقارنة 
مبجموع املوجودات في نهاية 

عام 2008.
وأعرب الصباح عن تطلعه 
أن يكون ع���ام 2010 عام خير 
على الش���ركة، وأن تتمكن من 
إطفاء خس���ائرها التي تكبدتها 
خالل السنوات السابقة، كما أن 

املال وعودة  واستقرار أسواق 
بعض االقتصاديات للنمو، بينما 
جاءت مؤشرات أخرى لتجعل 
التفاؤل الناجت عن هذه املؤشرات 
مشوبا باحلذر حيث استمر ظهور 
تعثرات وأزمات خصوصا في 
القطاع���ات املالية لدى عدد من 

الدول.
وأشار الى أنه كان للكويت 
من ه���ذه األزمات نصيب حيث 
ظه���ر جليا عدم مالءمة طبيعة 
ومدى استحقاق أصول العديد من 
الشركات ملدد استحقاق التزاماتها 
مما استدعى دخول هذه الشركات 
في مفاوضات ومحاوالت إلعادة 

هيكلة التزاماتها.

النتائج المالية

املالية  النتائج  واستعرض 
للش���ركة خالل الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
أن���ه نظ���را للعوامل  موضحا 
التي مت س���ردها آنفا وحتوطا 

عاطف رمضان 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
مجموعة املستثمرون القابضة 
الش���يخ أحمد داود الس���لمان 
الصباح أن الش���ركة تس���تعد 
لتنفيذ مشاريع عقارية مستقبال، 
مش���يرا إلى أنه من ضمن هذه 
املشاريع مشروعا في مصر على 
مس���احة 7.3 ماليني متر مربع 
بطريق القاهرة � اإلس���كندرية 

السريع.
وأضاف الصباح في تصريحات 
عقب انعقاد عمومية الشركة أمس 
بنس���بة حضور بلغت %65.14 
أن الشركة تعد حاليا الدراسات 
لتنفيذ هذا املشروع خالل الفترة 

القريبة املقبلة.
ولفت الصباح إلى أن الشركة 
أنفقت ما يقارب 3 ماليني دينار 
على احد مش���روعاتها لشركة 
تابعة في البحرين وجار استكمال 

املشروع.
الش���ركة  إدارة  أن  واضاف 
الفرص  حترص على دراس���ة 
االستثمارية التي تعود بالفائدة 
على مساهميها، مشيرا إلى تركيز 
اإلدارة على سياسة حتوطية من 
أي هبوط في األسواق احمللية 
أو العاملية من خالل سياس���ات 
استثمارية مرنة لالستفادة من 

األحداث االقتصادية العاملية.
الش���ركة  وأرجع خس���ائر 
البالغة 14.9 مليون دينار إلى عدم 
االستقرار الذي يعيشه االقتصاد 
العاملي واحمللي رغم ظهور بوادر 
التحسن على عدد من األصعدة 
وانخفاض حدة التردي لألوضاع 
ف���ي مختلف دول  االقتصادية 
العالم، مشيرا إلى أن املؤشرات 
جاءت مختلطة حيث شهد العام 
بعض األحداث التي تشير نحو 
حتسن األوضاع عامليا كاستقرار 
معدالت البطالة في عدد من الدول 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2009 و»التجارة« تحفظت على تأخير بياناتها المالية

)قاسم باشا( جانب من عمومية »مجموعة املستثمرون القابضة« 

14.9 مليون دينار خسائر حققتها الشركة بسبب عدم االستقرار الذي يعيشه االقتصاد العالمي


