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  قبل عطلة عيد األضحى المبارك

 عادل احلماد 

 فيصل املطوع متسلما جائزة «طفل املستقبل»

 خالد السنعوسي يتسلم اجلائزة

 هند السريع 

اخلارج الــــى جانب االلتزامات 
التي ترتبط بالعيدية واالضحية 

وغيرها. 
  واوضــــح احلمــــاد ان ادارة 
البنــــك ال تدخر جهدا في خلق 
بيئة العمــــل التي متكن جميع 
املوظفني من العمل في مناخ يدعم 
االبداع واالبتكار  قدراتهم على 
النهاية على  ومبا ينعكس في 
خدمة جميع العمالء من مختلف 
الشــــرائح باعتبار ذلك الهدف 

االسمى للبنك.
  واضاف ان البنك خالل الفترة 
االخيرة قام بالعديد من االنشطة 
واملبادرات التي تصب في هذا 
االجتاه مشيرا الى اللقاء السنوي 
الذي سيتم تنظيمه عقب عطلة 
عيد االضحــــى املبارك جلميع 
موظفي البنك مبناســــبة مرور 

٦ سنوات على تأسيسه. 

كان مبناها القــــدمي مكانا لعقد 
مؤمتــــر اجلمعية في عام ١٩٧٦، 
وسبق أن احتضن مبناها احلالي 
مؤمتر اجلمعية السابق في يناير 

.٢٠٠٩
  وبينــــت الســــريع ان هــــذه 
املشــــاركات املميزة من قبل كل 
الراعية تؤكــــد على  اجلهــــات 
أهمية موضوع ومحاور املؤمتر 
ومســــتوى احملاضرين املهني 
العالي، كما يأتي توقيت عقده 
متزامنا مع إطالق خطة التنمية 
األولى للكويت ومع صدور قانون 
إنشاء هيئة أسواق املال وتعيني 
مفوضيها ومــــا يحمله ذلك من 
آمال على تنظيم أســــواق املال 
بدولة الكويت واالســــتفادة من 
جتارب الدول األخرى املشاركة 
سواء كمحاضرين أو مشاركني في 
احلضور، وباإلضافة إلى بوادر 
انحسار األزمة االقتصادية وبدء 
تعافي األسواق املالية، مما يتوقع 
له أن يكون تظاهرة مهنية وفنية 
ذات طابع عاملــــي وتعم فائدته 
كل املختصني واملهتمني مبهنة 
احملاسبة واملراجعة واألسواق 
الشــــركات  املاليــــة ومديــــري 
املدرجــــة بتلك األســــواق على 
وجه اخلصوص واملستثمرين 
ومستخدمي القوائم املالية بوجه 

عام. 

  واضاف ان ادارة البنك تعرف 
جيدا حجم االلتزامات التي تواكب 
هذه املناســــبات ســــواء كانت 
التزامات شخصية او اجتماعية 
السيما وان الكثيرين يخططون 
للسفر وقضاء اجازة العيد في 

الكويتي، الفتة الى ان شــــركة 
املشروعات السياحية تساهم في 
توفير مرافقها لضيوف املؤمتر، 
واستضافتهم فنادق جي دبليو 
ماريوت وكورت يارد ماريوت – 
الكويت، واستحوذت مجموعة 
الوطــــن اإلعالميــــة «تلفزيون 
وجريــــدة الوطــــن» بالرعايــــة 

اإلعالمية ألنشطة املؤمتر.
  واشارت الى ان قاعة املؤمترات 
الكبرى بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت سوف تستضيف جلسات 
املؤمتر واملعرض املصاحب له 
املهني  دعما لنشــــاط اجلمعية 
ومشــــاركة منها في األنشــــطة 
االقتصادية واملالية، مؤكدة ان 
هذا ليس بجديد على الغرفة فقد 

انه ومن   قال بنك بوبيــــان 
منطلق مسؤوليته االجتماعية 
جتاه موظفيه فانه قام بايداع 
رواتــــب جميــــع العاملني فيه 
واخلاصة بشهر نوفمبر احلالي 
في حساباتهم الشخصية قبل 
عطلــــة عيد االضحــــى املبارك 
وحتديدا امس االربعاء ١٠ نوفمبر 
وذلك حتى يتمكنوا من تلبية 
التزاماتهم املتعلقة بهذه املناسبة 

الغالية. 
  واكد مدير عام مجموعة املوارد 
البشرية في البنك عادل احلماد 
ان هذه اخلطوة تأتي انطالقا من 
حــــرص االدارة التنفيذية على 
توفير جميع السبل التي تدعم 
انها تأتي  العمل خاصة  اجواء 
مواكبة لواحدة من اهم املناسبات 
الدينية التي يحتفل بها املسلمون 

في جميع انحاء العالم.

 فازت شـــركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية بلقب العالمة 
التجارية «ســـوبر براندز ٢٠١٠» 
وأعلـــن منظمو ســـوبر براندز 
الكويت ان «طفل املستقبل» هي 
الشـــركة الوحيدة احلائزة لقب 
الترفيه  سوبر براندز في مجال 
وذلك من خالل احلفل الذي أقيم 
في الســـادس من الشهر اجلاري 
بفندق املوفنبيـــك وتوجت من 
خالله ٣٩ شـــركة مـــن أصحاب 

العالمات التجارية.
  وأوضح نائب العضو املنتدب 
لشركة طفل املســـتقبل فيصل 
أن السبب في احلصول  املطوع 
على لقب سوبر براندز ٢٠١٠ يعود 
الى توجه الشـــركة والتخطيط 
لنظرة مســـتقبلية وإلى تنفيذ 

التوســـع وذلك بافتتاح  خطط 
فروع جديدة للشركة داخل الكويت 
وخارجها، ويأتي أيضا من توجه 
الشركة لتقدمي اخلدمات الترفيهية 
اآلمنة والتواصل مع روادها بشكل 
دائم وتقدمي كل ما هو جديد في 
كل مناسبة وحرصها على توفير 
أجواء مريحة وأمنه ملرتادي طفل 
املستقبل للتمتع بأوقاتهم بالشكل 

األمثل خالل فترات العام.
  وأضاف املطوع أننا نعتز بهذه 
الشهادة التي جاءت لتعكس حسن 
أدائنا وجناح مسيرتنا املهنية على 
مدى السنوات املاضية، والتزامنا 
مبعايير اجلودة واألمان العاملية 
التي نتبعها للبقاء دوما في املقدمة، 
ولتعطينا دافعا قويا للحفاظ على 
مستوى اخلدمات وثقة عمالئنا. 

 أعلنت شــــركة اخلليج للتأمني أنها فازت بلقــــب «العالمة التجارية 
لعــــام ٢٠١٠» بالكويت، وذلك خالل حفل التقدير الســــنوي الذي أقامته 
«سوبربراندز الكويت» لـ ٣٩ شركة من ذوات العالمات التجارية املميزة 
التي مت تكرميها. وقد صرح املدير العام لشــــركة اخلليج للتأمني طارق 
الصحاف بأن حصول الشركة على العالمة التجارية الرائدة في الكويت، 
يؤكد أن «اخلليج للتأمني» من أقوى العالمات التجارية، مشيرا إلى أن 
عملية االختيار متت من خالل قائمة كبيرة من العالمات التجارية عبر 
هيئة مستقلة ومحكمة في مجال العالمات التجارية تترأسها شخصيات 
رائدة محليا وإقليميا في عالم األعمال والتسويق واإلعالم، وقد أوكلت 
إليها مهام تقييم العالمــــات التجارية التي حازت والء العمالء وجودة 

املنتجات واخلدمات املقدمة.
  وتابع الصحاف: «يشكل اختيارنا كإحدى العالمات التجارية البارزة 
خطوة مهمة بالنســــبة لنا، األمر الذي يثبــــت التزامنا احلقيقي بأعلى 

معايير اجلودة، فاجلائزة تقدير واعتراف مبكانة الشركة».
  وأشار إلى أن «اخلليج للتأمني» هي شركة التأمني الوحيدة التي حتصل 
على هذا التصنيف على مدار عامني متتاليني، الفتا إلى أن هذا االختيار 
يأتي تعزيزا جلهود الشركة على مدار سنوات طويلة من اخلبرة والعمل 
الدؤوب لتقدمي كل ما هو حديث ومتطور في عالم صناعة التأمني محليا 
وإقليميا، وكذلــــك اخللفية التاريخية واالجنازات التي حققتها اخلليج 
للتأمــــني بعالمتها التجارية القوية التي منت وتطورت جنبا إلى جنب 

مع أشهر العالمات التجارية اإلقليمية والعاملية. 

 تنظــــم جمعية احملاســــبني 
الكويتية بالتعاون  واملراجعني 
مع مركز التميز بقسم احملاسبة 
بجامعة الكويت، مؤمتر احملاسبني 
املقبل حتت عنوان «دور احملاسبة 
في استقرار ودعم األسواق املالية» 
والذي يعقد حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصر احملمد، وذلك خالل الفترة 

من ١ الى ٢ ديسمبر املقبل.
   وبهذا الصدد، قالت رئيسة 
العليا للمؤمتر  اللجنة املنظمة 
الســــريع ان  هنــــد عبــــداهللا 
االســــتعدادات قد اكتملت بحمد 
اهللا لعقد مؤمتر اجلمعية بتنظيم 
ذاتي وجهود تطوعية من أعضاء 
اجلمعية القائمني على ترتيب كل 

االستعدادات له.
  وأوضحت ان املؤمتر هذا العام 
يحظى برعاية متميزة من عدد من 
مكاتب التدقيق الكبرى العاملة 
في دولة الكويت يتقدمهم مكتب 
برايس وترهاوس كوبرز الشطي 
وشركاه، ومكتب كى بي ام جى 
صافي املطوع وشركاه، والعيبان 
والعصيمي وشركاهم (إرنست 
يونغ)، والبزيع وشركاهم آر أس 
أم. باإلضافة إلى شركة االمتياز 
لالســــتثمار واحتــــاد مصارف 
الكويتية  الكويــــت والشــــركة 
لالســــتثمار وبيــــت التمويــــل 

  السريع: مؤتمر المحاسبين يحظى بدعم مكاتب
   التدقيق وكبرى شركات االستثمار واتحاد المصارف

 يقام مطلع ديسمبر المقبل برعاية رئيس الوزراء 

 «طفل المستقبل» تفوز بلقب «سوبر براندز ٢٠١٠»

 ..و«الخليج للتأمين» تحصل على اللقب 

 يوم إضافي ومفاجآت أكثر بمعرض سوبر براند بازار
 نظرا لالقبال الشــــديد ولرغبة الكثير في متديد 
معرض سوبر براند بازار، فقد قررت ادارة املعرض 
والشركات املشاركة متديد املعرض الى اليوم اخلميس، 
وكان هذا تلبية لرغبة الكثير في يوم اضافي لالستفادة 
من العروض املقدمة والتمتع بالشــــراء خاصة قبل 

العيد.
  اجلدير بالذكر أن اليوم األخير سيحوي العديد من 
املفاجآت التي تنتظر اجلمهور، اذ تنوي العديد من 
الشركات املشاركة زيادة نسبة اخلصومات واضافة 
املزيد من التنوع على معروضاتها خاصة مع حلول 

موسم الشتاء.

  وتعتبر هذه هي املرة الثانية ملعرض سوبر براند 
بازار حيث أنه أقيم في شهر ابريل املاضي واآلن شهر 
نوفمبر وهو يالقي نفس النجاح واالستحسان من 
العديد، والرغبة في االستمرارية نظرا حلاجة السوق 
ملثل هذه النوعية من املعارض الراقية التي تستهدف 
شــــريحة خاصة من اجلمهور التي تتمتع مبعرفة 
ودراية كبيرة باملــــاركات العاملية بل وتقدر قيمتها 
وترغب بشدة في احلصول عليها. ومن املنتظر أن 
تطلق ادارة املعرض قريبا خطتها التسويقية املقبلة 
للعام اجلديد وما علينا اال أن ننتظر ونترقب ما هو 

جديد سوبر براند بازار للعام اجلديد. 

 ٣٫٣ ماليين دينار
  أرباح «السفن»  

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة شـــركة 
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 
السفن (ســـفن) اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية في ٩ أشـــهر بواقع ٣٫٣ 
ماليني دينار وبواقع ٢٠٫٧ فلسا 
للســـهم ، فيما حققت الشـــركة 
أرباحًا قدرها ١٫٦٤ مليون دينار 
وبواقـــع ١٠٫٠٨ فلوس للســـهم 

للفترة املقارنة للربع الثاني. 

 ٨٫٣ ماليين دينار 
خسارة «الصفوة»   

  
  اعتمد مجلس إدارة شـــركة 
القابضة  مجموعـــة الصفـــوة 
البيانات املالية في ٩ أشهر حيث 
تكبدت الشركة خسارة قدرها ٨٫٣ 
ماليني دينار بواقع ٦٫٤ فلوس 
للســـهم ، فيما تكبدت الشركة 
خسارة قدرها ٣٫٩ ماليني دينار 
وبواقع ٣٫٠١ فلوس للسهم للربع 
الثاني املنتهي في ٣٠ ســـبتمبر 
٢٠١٠ . وقد بلغ إجمالي املوجودات 
في ٩ أشهر ١٨٤٫٢ مليون دينار 

في ٩ أشهر. 

 ١١٫٢ مليون دينار
  أرباح «عارف للطاقة» 

  
   أوضح السوق على موقعه 
االلكتروني أن شـــركة عارف 
للطاقة اعتمدت بيانات التسعة 
شهور املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
من العام احلالي ، بأرباح قدرها 
١١٫٢ مليون دينار وبواقع ١٥٫١ 
فلسا للسهم ، فيما كانت الشركة 
قد تكبدت خسارة قدرها ٠٫٥٨ 
مليون دينار وبخسارة قدرها 
٠٫٨ فلس للســـهم فـــي الربع 

الثاني. 


