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»مراكز« توصي بتوزيع 10% منحة عن 2010

قالت مدير عام قطاع التمويل واالدارية بشركة 
مراكز التجارة العقاري���ة »مراكز« دالل بهبهاني 
ان���ه مت عقد اجتماع مجلس ادارة الش���ركة يوم 
5 مارس اجلاري برئاس���ة رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للشركة عبداحلميد عباس دشتي 
وبحضور جميع أعضاء املجلس العتماد البيانات 

املالية ل� 2010.
وأوضحت بهبهان���ي في تصريح صحافي ان 
ربحية السهم بلغت 51.94 فال للسهم في عام 2010، 
وبلغ صافي الربح 5.453.812 مليون دينار بزيادة 
354% مقارنة باربح عام 2009، منوهة ارتفاع حقوق 
املساهمني لتبلغ 21.801.242 مليون دينار بقيمة 
دفترية للسهم تبلغ 207 فلوس بزيادة بلغت %28 
على عام 2009 الذي بلغت فيه حقوق املساهمني 
17.013.540 مليون دين���ار، في حني بلغ اجمالي 

املوجودات 29.594.178 مليون دينار بزيادة بلغت 
24% مقارنة باجمالي موجودات عام 2009.

وقد أوصى مجلس االدارة في اجتماعه بتوزيع 
أس����هم منحة بنس����بة 10% من رأس املال أي 10 
س����هم لكل 100 سهم للمس����اهمني املسجلني في 
سجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 
علما أن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية.
وبينت بهبهاني انه سيتم اليوم اخطار سوق 
الكويت لالوراق املالية بنتيجة االجتماع وطلب 
اعادة تداول أسهم الشركة في السوق، كما سيتم 
التقدم لوزارة التج����ارة والصناعة بطلب لعقد 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة 
خالل االي����ام املقبلة وس����يتم االعالن عن موعد 

انعقادها فور حتديده من قبل الوزارة.

جانب من مشاركة »الوطنية لالتصاالت« في مسيرة االحتفاالت الوطنية

دالل بهبهاني 

أطلقت حملة »GiveKuwait« وشاركت في المسيرة الشعبية

»الوطنية لالتصاالت« احتفلت باألعياد الوطنية

أكدت الشركة الوطنية لالتصاالت انها لم 
تأل جهدا في تنظيم املهرجانات االحتفالية 
واالحتفال م���ع عمالئها وش���عب الكويت 
مبناس���بة أعياد الكويت الوطنية املجيدة 
والتي شملت الذكرى اخلمسني الستقاللها 
والعشرين لتحريرها، مشيرة الى انه على 
مدى شهرين متواصلني ساهمت احتفاالت 
الوطنية في نش���ر البهج���ة والفرحة بني 

الكويتيني والوافدين على حد سواء.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي انها 
استهلت سلسلة احتفاالتها مع حملتها املميزة 
»GiveKuwait« في ديس���مبر املاضي حيث 
منحت الفرصة لكل وافد أو كويتي للتعبير 
عن حبهم لهذا البلد العظيم، إما عبر حتميل 
صور معبرة عن هذا احلب أو تسجيل صوتي 
ومقاطع من الڤيديو على املوقع االلكتروني 
للحملة. وكانت النتيجة مشاركة اآلالف في 
هذه احلملة ما شكل دليال قاطعا على جناحها 
الكبير، وحظي املشاركون في احلملة عن فئة 
الصور، على فرصة مشاركة أعمالهم الفنية 

االبتكارية مع اجلميع في الكويت عبر معرض 
للصور نظم على جسر املارينا مول وذلك 
كخطوة تكرمي ألعمالهم اإلبداعية كما كرمت 
الوطنية الفائزين ممن فازوا بأعلى نسبة من 
التصويت بشكل أسبوعي بجوائز قيمة، هذا 
وسوف تعقد قريبا مؤمترا صحافيا تعلن 
خالله عن اختتام احلملة وأسماء الفائزين 
الثالثة اآلخرين كما س���وف يتم تسليمهم 

جوائز نوعية.
واستضافت الوطنية لالتصاالت في 19 من 
فبراير املاضي عددا من املطربني املشهورين 
وفرقا للرقص الشعبي في مهرجانها املوسيقي 
الضخم الذي دعت اليه عموم عمالئها وأفراد 
املجتمع للحضور مجانا، وقد لقي املهرجان 
الفني جناحا ساحقا وشهد حضورا جماهيريا 
كبيرا، وشاركت اجلماهير مع الوطنية فرحتها 

باالحتفاالت الوطنية.
وف���ي تعليق له حول جه���ود الوطنية 
وأنشطتها املميزة خالل االحتفالية أكد مدير 
إدارة العالقات العامة في الشركة عبدالعزيز 

البالول بالقول: »إن الوطنية فخورة بفريق 
عملها الذي يعمل من خلف الكواليس والذي 
كان له الفضل في جن���اح هذه االحتفاالت 

واحلمالت«.
وأضاف البالول: »نحن سعداء مبساهماتنا 
في احتفاالت الكويت الوطنية ولن نتوقف 
عند هذا احلد بل عل���ى العكس فنحن نعد 
عمالءن���ا باملزيد من احلم���الت واألحداث 

احلماسية في الفترة املقبلة«.
 GiveKuwait ال���ى حمل���ة  وباإلضاف���ة 
واملهرجان املوسيقي، فقد شاركت الوطنية في 
االستعراض الذي جرى على اخلليج العربي 
في 27 فبراير مبناسبة عيد التحرير وحصدت 

إعجابا مميزا من قبل املشاهدين.
وشدد البالول على ان الوطنية لالتصاالت 
عازمة على السير قدما في مسيرتها الناجحة 
واالستمرار في مفاجأتها لعمالئها كما لعموم 
املجتم���ع الكويتي حيث س���وف تس���تمر 
احتفاالتها في األعياد الوطنية املجيدة حتى 

ابريل القادم.

زياد العودة

أعلن���ت ش���ركة »عارف 
للطاقة القابضة« عن املشاركة 
في رعاية انش���طة »الشهر 
الهيئة  الذي تقيمه  البيئي« 
العامة للبيئة حتت عنوان 
»التأثير في نوعية احلياة« 
برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك في الفترة 
من 23 مارس اجلاري إلى 24 

ابريل املقبل.
وقال مدير عام الش���ركة 
زي���اد العودة ف���ي تصريح 
صحافي ان ع���ارف للطاقة 
حرصت على رعاية انشطة 
البيئي ألنها تولي  الش���هر 
بالبيئة من  اهتماما كبي���را 
خالل رؤيتها واستراتيجيها، 
مؤكدا أن الش���ركة لن تدخر 
جهدا وستمد يد العون جلميع 

اجلهات حلماية البيئة.
وأش���ار الع���ودة إلى أن 
ع���ارف للطاقة تس���عى من 
خالل انشطة الشهر البيئي 
إلى املس���اهمة ف���ي صناعة 
البيئي وتنمية روح  الوعي 
املسؤولية املجتمعية للقطاع 
اخلاص جتاه املجتمع واجناز 
أعمال ومشاريع بيئية حلماية 

البيئة.
أن  الع���ودة  وأوض���ح 
»عارف« حترص على القيام 
العامة  بأعم���ال املس���اعدة 
في مجال إنق���اذ البيئة بكل 
عناصرها واملساعدة والقيام 
بأي أنشطة أخرى تتضمن 
أعمال حماية البيئة واحلياة 
الفطري���ة وتعزي���ز التنوع 
البيولوجي ومجاالت الوعي 

البيئي للمجتمع.
وأضاف أن عارف للطاقة 
س���تعرض جتربتها خالل 
البيئي وهي  انشطة الشهر 
تكنولوجي���ا »س���ان فيولز 
Synfuels« الت���ي متتلكه���ا، 
وتستخدم منع حرق الغازات 
املصاحبة الستخراج النفط 
وحتويلها إلى وقود سيارات 
عالي اجلودة للحد من مشاكل 
هذه الغازات وتأثيرها الضار 
عل���ى البيئ���ة م���ن ناحية، 
واالستفادة منها من ناحية 

أخرى.

»عارف للطاقة« تساهم 
في التوعية البيئية


