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مكي القالف

ممثلة عن البنك تسلم الهدية إلحدى نزيالت املستشفى

املشاركون في البرنامج التدريبي الصيفي السادس لـ »إيكيا« في لقطة جماعية

»الكويت الدولي« يقدم حساب »حُبوب«
هدية لمواليد مستشفى الوالدة

اجتماعية كاملة ليس فقط خالل 
شهر رمضان وإمنا على مدار 

العام.

البهجة والسرور على النزالء، 
مبينا أن هذه الزيارات واألنشطة 
لن تتوقف فقد مت إعداد خطة 

قام بنك الكويت الدولي ممثال 
في فريق من العالقات العامة 
بزي�������ارة إلى قس���م الوالدة 
ال���والدة، وقدم  مبستش���فى 
هدايا للموالي���د اجلدد عبارة 
عن فت����ح حس���اب »حبوب« 
باملجان يح���توي ع��لى مب���لغ 
م���الي من البنك، وذل���ك ض���من 
التي وض��عها  الهادفة  اخلطة 
الفضيل  الش���هر  البنك خالل 
ملش���اركة األمه���ات فرحتهم 

باملواليد اجلدد.
وأوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحافي أن هذه الزيارة تأتي 
التزاما من البنك وموظفيه جتاه 
املجتمع وباألخ���ص األطفال، 
البنك  وضمن حملة يقوم بها 
لزيارة عدد من املستش���فيات 
الرعاية من اجل إدخال  ودور 

نظمته للعام السادس على التوالي

»إيكيا« تختتم بنجاح برنامجها للعمل الصيفي

244 مليون دوالر إجمالي أرباح »داو للكيماويات« بالنصف األول
أعلنت ش����ركة داو للكيماويات ع����ن ارتفاع مبيعاتها 
لتبلغ قيمتها 13.6 مليار دوالر خالل الربع الثاني من العام 
احلالي، بنس����بة زيادة قدرها 20% مقارنة مع الفترة ذاتها 

من عام 2009.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي انه في حال استثناء 
عمليات االستحواذ أو تصفية بعض األصول، تكون مبيعات 
الش����ركة قد ارتفعت في الواقع بنسبة 26% خالل الفترة 
ذاتها، مدفوعة بارتفاع األسعار مبعدل 19% وارتفاع حجم 

املبيعات بنسبة %7. 
وأكدت الش����ركة ارتفاع مبيعاتها في جميع القطاعات 
واملناطق اجلغرافية عموما، وفي أسواق أميركا الشمالية 
وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بصفة خاصة، مشيرة 
إلى أن مبيعاتها في األسواق الناشئة قاربت ضعف مبيعاتها 

اإلجمالية.
وأشارت الشركة الى أن أرباحها بلغت 0.50 دوالر للسهم 
الواحد، أو 0.54 دوالر لدى اس����تثناء بعض البنود، الفتة 
الى انه تتضح أهمية تلك األرباح عند مقارنتها بخس����ارة 
السهم ل�0.47 دوالر في الربع الثاني من عام 2009، أو ربح 
0.05 دوالر إذا استثنينا بعض البنود والعمليات املتوقفة، 
وبالتالي يتضح أن أرباح السهم قد ارتفعت في احملصلة 

النهائية بنس����بة 22%، بعد أن كانت 0.41 دوالر في الربع 
الثاني من عام 2009. 

وبلغ إجمالي أرباح أسهم الشركة 244 مليون دوالر في 
النصف االول من 2010، أي ضعف أرباحها في الفترة ذاتها 
من العام املاضي، مدفوعة بقوة أداء شركة »داو كورنينغ« 

ومشاريع »داو« املشتركة في الكويت.
واش����ارت الشركة الى أن األس����عار ارتفعت في جميع 
املناطق اجلغرافية حول العالم، تتصدرها أسواق منطقة 
أميركا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، حيث ارتفعت فيها بنسبة 20 % و21% على التوالي، 
وارتفعت األس����عار في جميع القطاعات العاملة برقمني، 
باستثناء قطاعات الصحة والعلوم الزراعية واإللكترونيات 

واملواد التخصصية. 
وعلى مستوى الش����ركة ككل، ارتفع الطلب في الربع 
الثاني من عام 2010 بنس����بة 7% بقي����ادة القطاعات عالية 
األداء مجتمعة، حيث ارتفع بنسبة 12% مقارنة مع الفترة 
ذاتها من العام املاضي. وحتققت أعلى معدالت الزيادة في 
الطلب في قطاعي اإللكترونيات واملواد التخصصية، وذلك 
بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام املاضي. واستمر 
الطلب قويا في أس����واق منطقة أميركا الشمالية ومنطقة 

أوروبا والشرق األوسط وش����مال أفريقيا بصفة خاصة، 
حيث ارتفع فيهما بنسبة 11% و8% على التوالي.

وسجلت املبيعات في قطاع الكيماويات األساسية 732 
مليون دوالر، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الربع نفسه من 
العام املاضي، وارتفع حجم التداول بنسبة 3%، مع زيادة 

األسعار بنسبة %22. 
كما ارتفعت أرباح األسهم في هذا القطاع لتصل إلى 54 
مليون دوالر في هذا الربع، مقارنة مع 9 ماليني دوالر في 
الفترة ذاتها من العام املاضي، ويعزى ذلك إلى حتسن نتائج 
شركتي »إيكويت« و»إم إي غلوبال«. وبلغت األرباح قبل 
احتساب الفائدة والضرائب ومصاريف اإلهالك واستهالك 
الدين100 مليون دوالر، مقابل خس����ارة قدرها 107 ماليني 
دوالر في الفترة نفس����ها من العام املاضي، تشمل رسوم 

إعادة هيكلة قدرها 75 مليون دوالر.
من جهة اخرى، حصدت مبيعات وحدة أعمال البالستيك 
األساس����ية 3.0 مليارات دوالر، بزيادة قدرها 26% مقارنة 
مع الربع نفسه من العام املاضي، كما مت حتقيق زيادة في 
أرباح املبيعات برقمني في جميع املناطق اجلغرافية، وحافظ 
الطل����ب العاملي على صناعة البولي إيثيلني على قوته في 

هذا الربع، وعلى األخص لتطبيقات التغليف. 

خالل البرام���ج واملبادرات التي 
حترص على تقدمي اخلير والفائدة 
للمجتم���ع، وان دعمها لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة وبيت 
لوذان تعبير قوي عن هذا االلتزام 
نحو املجتمع، باإلضافة ملا أطلقته 
من مبادرات تواصلية مع مختلف 
شرائح املجتمع، وكذلك البرامج 
البيئ���ة والطبيعة  التي حتمي 
الطاق���ة. وجميع هذه  وتوف���ر 
املبادرات واألنشطة إمنا تشكل 
ج���زءا من تعبير عن الثقة التي 
حملها املجتمع إليكيا على مدى 

25 عاما.

واملعرفة العملية التي توفر لهم 
األرضية القوية الختيار مستقبلهم 

الوظيفي واملهني«.
بالذك���ر أن »ايكيا  اجلدي���ر 
الكوي���ت« لديها حاليا موظفون 
يعملون بنظام دوام جزئي، وهم 
الذين  املتميزين  املتدرب���ني  من 
قدم���ت لهم ايكيا عرضها للعمل 
بعد إكمالهم وجناحهم في برامج 
التدريب الصيفي خالل األعوام 

السابقة.
الكويت« من  وتعتبر »ايكيا 
املؤسس���ات الرائدة في التعبير 
عن مسؤوليتها االجتماعية من 

أقسام املبيعات والتصميم الداخلي 
وخدمة العمالء وغيرها.

واوضح »لقد بنينا ش���راكة 
وعالق���ة طيب���ة م���ع البرنامج 
احلكومي إلع���ادة هيكلة القوى 
العامل���ة وكذلك مع بيت لوذان. 
الناج���ح لبرنامج  ومع اخلتام 
العمل الصيفي لهذا العام، فإننا 
نتطلع قدما إلعداد وتنفيذ برنامج 
العمل الصيفي للعام املقبل 2011، 
البرنامج حرصنا  ويعكس هذا 
وس���عادتنا بتقدمي الدعم الالزم 
للش���باب الكويتي ملس���اعدتهم 
على اكتساب املزيد من اخلبرات 

نتيجة ألدائه املتميز وما أظهره 
من استجابة واستفادة، وإنني 
أمتنى له كل اخلي���ر والتوفيق 

في مستقبله«.
واضاف ان كل طالب عمل خالل 
فترة التدريب الصيفية ملدة أربعة 
أسابيع في مختلف إدارات »ايكيا« 
بهدف تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، 
وكذلك تدريبهم على طريقة بناء 
العالقات املهنية الصحيحة بني 
املت���درب واملديرين، وكذلك بني 
املتدربني وبقي���ة املوظفني، كما 
مت وضع برنامج خاص مير به 
املتدربون في مراحل مختلفة تشمل 

أعلنت شركة ايكيا الكويت عن 
اختتام برنامجها للعمل الصيفي 
للعام السادس على التوالي، وهو 
البرنامج الذي استمر ملدة شهرين 
بالتعاون مع البرنامج احلكومي 
إلع���ادة هيكلة الق���وى العاملة 
وبالتعاون م���ع مركز إجنازات 

الشباب )بيت لوذان(.
وقال���ت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي إنها اس���تقبلت خالل 
العمل الصيف���ي لهذا  برنام���ج 
العام أربع مجموعات من الطلبة 
الذين مت تعريفهم على قطاعات 
مختلفة من العمل داخل الشركة 
مع تكليفهم مبجموعة من األعمال 
الوظيفية التي تعزز خبراتهم مما 
يعزز مكانة »ايكيا« ليس فقط في 

الكويت بل في العالم ككل.
وكان برنامج العمل الصيفي 
للطلبة ق���د انطلق في منتصف 
يونيو املاض���ي وانتهى في أول 
الش���هر اجل���اري، حيث ش���هد 
البرنامج جتديدات وتطويرات 
مختلف���ة منه���ا تق���دمي جائزة 
ألفضل طال���ب متدرب لبرنامج 
العمل الصيفي، وشهد األسبوع 
األخير من البرنامج حفل توزيع 
الش���هادات مع اإلعالن عن اسم 
الفائز، حيث مت اختيار املتدرب 
عبداهلل االنصاري من 6 مرشحني 

كأفضل متدرب للعام 2010.
وتعليقا على اختتام البرنامج، 
قال مدير معرض ايكيا الكويت 
اميل الشعار: »أود أن أهنئ الطالب 
التزامه  عبداهلل األنصاري على 
وإخالصه وجهوده الطيبة املبذولة 
خالل فترة تدريبه وعمله الصيفي 
في ايكيا، لقد مت اختيار عبداهلل 

»أمل الكويت« تطرح أجود
أنواع البخور خالل رمضان

»الدر المنثور«: اشتر 3 توالت
من البخور واحصل على تولة مجانًا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
أمل الكويت العاملية مكي القالف 
عن قيام الشركة بطرح كميات 
إضافية من أجود أنواع البخور 
املبارك  اخلاصة بشهر رمضان 
وذلك اس���تعدادا لإلقبال الكبير 
من قبل جميع عمالء الش���ركة 
وإتاح���ة الفرصة له���م للتمتع 
بجودة منتجاته���ا من العطور 

وأجود أنواع البخور.
وأوضح القالف في تصريح 
صحاف���ي أن البخ���ور اخلاص 
بشهر رمضان املبارك يعد رمزا 
الستقبال الضيوف، واحد أهم 
مظاه���ر احلف���اوة والترحيب 
باألقارب واملهنئ���ني بقدوم هذا 
الش���هر الك���رمي، مؤكدا حرص 
التام على التميز من  الش���ركة 
خالل اختيار أفضل أنواع البخور 
من مص���ادره األصلية واملتميز 

أعلنت ش���ركة الدر املنثور للع���ود والبخور عن تقدمي عرضها 
املميز لعمالئها وهو »اشتر 3 توالت من البخور واحصل على تولة 
مجانا« وذلك على جميع أنواع البخور، وفي جميع افرع الش���ركة 
املنتش���رة في مختلف أرجاء الكويت. وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة الدر املنثور ضرار الطراروة أن هذا العرض يأتي 
جريا على العادة السنوية للشركة في تقدمي مفاجآت سارة لعمالئها 
خالل شهر رمضان املبارك، مشيرا الى أنها ضاعفت من استعداداتها 
الستقبال هذا الشهر املبارك، حيث جلبت أنواعا جديدة ومميزة من 
افخر أنواع البخور لهذه املناسبة املميزة عند جميع املسلمني والتي 
تشهد إقباال كبيرا على البخور واالهتمام بالروائح الطيبة. وأشار 
إلى أن أنواع البخور التي جلبتها الشركة تتميز جميعها باجلودة 
العالية والفخامة التي تتالءم مع الذوق الكويتي الرفيع في انتقاء 
البخ���ور الفاخر، حيث ارتبط الش���عب الكويتي منذ القدم بروائح 
البخور والعود، موضحا أن جميع األنواع تتميز بأس���عار معتدلة 

جتعلها في متناول أيدي اجلميع ومناسبة ملختلف الفئات.

بجودته ونقائه الذي يعبر عن 
األصالة الكويتية وعادات وتقاليد 
هذا املجتمع الذي أصبح من أكثر 
املجتمعات اخلليجية استخداما 
للبخور، في جميع املناس���بات 
السعيدة وخاصة الدينية منها.


