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وثيقة بنك الكويت الوطني التاريخية 

حيدر الزنكوي راشد حمادة 

تعقد شركة الصفاة العاملية القابضة  )صفاة عاملي( اجتماعها املؤجل 
غدا لبحث إمكانية استمرار عملها من إعالن التصفية. وكانت الشركة قد 
حققت خسائر بلغت 17.7 مليون دينار للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2008، بواقع 591.3 فلسا خسارة لكل سهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة 
بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2008، علما 
بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية  واجلهات املختصة، 

علما بان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على الفقرة التالية: 

دون التحفظ على رأينا، نلفت االنتباه إلى أنه قد مت إعداد البيانات 
املالية على  أساس مبدأ االستمرارية، ان قدرة الشركة على متابعة أعمالها 
وفقا ملبدأ االس����تمرارية تس����تند إلى توافر الدعم املستمر من مساهمي 
الشركة، لتغطية  اخلسائر املرحلة ومتابعة أنشطتها االعتيادية، وكذلك 
التفاوض مع املؤسسات  املالية والدائنني واألطراف ذات العالقة الدائنة 
بغرض إعادة هيكلة مستحقاتهم  املالية، باإلضافة إلى قدرة الشركة على 

حتسني األرباح والتدفقات النقدية.

 »صفاة عالمي« تجتمع غدًا لبحث إطفاء الخسائر أو التصفية

»الوطني« يكشف عن شيك تاريخي
 صدر في رمضان عام 1372 هجريًا

كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية 
يعود تاريخها إلى ما قبل 59 عاما هجريا، وذلك 
مبناسبة حلول ش���هر رمضان املبارك، حيث 
باشر »الوطني« العمل في أول شهر رمضان في 
تاريخه بشكل معتاد مقدما خدماته املصرفية 

املميزة لعمالئه.
 وذكر البنك في بيان صحافي أمس انه نتج 
عن ذلك مجموعة من الوثائق التي احتفظ البنك 
بها وعمل على صيانتها كونها تؤرخ لفترة هامة 
من تاريخالكويت االقتصادي، ومما تتميز به 
وثائق تلك الفترة ح���رص الكثير من العمالء 
على أن يقترن تسجيل كل من التاريخ امليالدي 
مع التاريخ الهجري على جميع معامالتهم مع 
»الوطني«، س���واء كانت شيكات أو مراسالت، 
ومنها الوثيقة املرفقة واملتمثلة في شيك بقيمة 
-/29224/06 روبية، حرر بتاريخ 13 رمضان 

1372ه�، 26 مايو 1953.
 وأوضح البنك ان هذه الوثيقة تتميز بأنها 
مؤرخة ب���كل من التقوميني الهجري وامليالدي 
مجتمعني، كما أنها توثق لواحدة من التعامالت 
املصرفي���ة األولى التي متت خالل أول ش���هر 
رمضان ف���ي تاريخ بنك الكويت الوطني الذي 
تأسس مبوجب املرسوم األميري الصادر بتاريخ 
24 شعبان 1371ه�، فقد هل هالل شهر رمضان 

األول عمليا في تاريخ البنك بعد س���تة أشهر 
من افتتاحه للعمل رسميا في 15 نوفمبر 1952 
املوافق ل� 27 صفر 1372ه�، وقد كانت فترة كافية 
له لتثبيت أقدامه في السوق احمللية وترسيخ 
قواع���د التعامل وتنمية العالقات املميزة بينه 
وبني عمالئه األوائل الذين حافظوا على والئهم 
للبنك ومازالوا يحتفظون بحسابات نشطة لدى 
»الوطن���ي« بالرغم من مرور أكثر من 58 عاما 

هجريا على افتتاحه.
 وطرفا العالقة في الش���يك املذكور هما من 
أوائل وأهم عمالء »الوطني«، فمصدر الشيك هو 
عبداهلل الدخيل الشايع، صاحب احلساب رقم 
271، أما املستفيد فهو العم محمد عبدالرحمن 
البحر، ال���ذي بدأت عالقته بالبنك منذ أن فتح 
أول حساب باسمه حمل الرقم 0028، وامتدت 
وتطورت هذه العالقة إلى أن تقلد منصب رئيس 

مجلس اإلدارة.
يذكر أن بنك الكوي���ت الوطني يحتفظ في 
أرشيفه مبجموعة قيمة من الوثائق والسجالت 
التي ت���ؤرخ لفترة هامة م���ن تاريخ الكويت 
االقتصادي منذ عام 1952، كما تؤرخ في الوقت 
ذاته لكبار رجاالت الكويت وجتارها الذين قامت 
على أكتافهم اللبن���ات األولى لنهضة الكويت 

احلديثة.

يوثق أول معاملة تمت خالل أول شهر رمضان في تاريخ البنك

»العقارات المتحدة« تطرح مشروعي »عالم صاللة«
و»صالح شهاب« في معرض العقار الرمضاني بعد غد
حمادة: أسعار تنافسية مع تسهيالت في الدفع على المرحلة الثانية من مشروع صالح شهاب

 : ي نك�����و لز ا
صالل�ة  عال�م  مش�روع 
تجارية  مس�احات  يضم 
األغ��راض مت�ع�ددة 
ونت�وق��ع اف�تتاح��ه
  ف��ي فبراي��ر 2011

الباحثني عن السكن اخلاص في 
انواعه سواء  الكويت مبختلف 
الڤلل أو الش���قق الس���كنية أو 
حتى األراضي للبناء كما تعرض 
الشركات فرصا استثمارية مميزة 
في دول خليجية وبعض الدول 

االوروبية.
وكشف أن ش���ركة العقارات 
املتحدة ستواصل خالل مشاركتها 
ف���ي املعرض تس���ويق املرحلة 
الثانية من مش���روع شاليهات 
صالح ش���هاب، مش���يرا إلى أن 
املش���روع يقع ف���ي طريق 245 
في منطق���ة اجلليعة، ويتكون 
املش���روع في مرحلت���ه الثانية 
من 49 شاليها، وتبلغ مساحات 
الشاليهات املطروحة للبيع 196 
مترا مربعا )دورين(، فيما تطرح 
الش���ركة عروض���ا خاصة على 
املشروع خالل املعرض بأسعار 
تنافسية تبدأ من 57، 513 دينارا 
مع تس���هيالت الدفع )التقسيط 

إلى جانب التنوع في املنتجات 
العقارية التي يحتاجها املستهلك 
الى جانب اختيار توقيت تنظيم 
املعرض في شهر رمضان والنشاط 
الذي سيركز عليه املشاركون في 
العقاري  النشاط  املعرض وهو 
ال���ذي ميث���ل الهاج���س األكبر 
جلمي���ع املواطنني واملقيمني بال 

استثناء.

شريحة كبيرة

ولفت إلى أن الدورة اجلديدة 
من املعرض تعد م���ن الدورات 
املهمة واملمي���زة خصوصا انها 
اس���تقطبت ش���ريحة كبي���رة 
وممي���زة من كبرى الش���ركات 
احمللي���ة واخلليجي���ة وتتوزع 
هذه املشاركات في معرض العقار 
الرمضاني بشكل متناسق يخدم 
مختلف شرائح املواطنني واملقيمني 
واملستثمرين ورجال االعمال حيث 
يقدم املعرض فرصا للمواطنني 

دون فوائد(. وأكد على أن مشروع 
منتجع صالح شهاب ميثل نهضة 
جتارية تعد األولى في املنطقة 
الش���ركات املستثمرة في  ومن 
املش���روع: مركز سلطان، بيتزا 
هت، سكوب أكون، برجر كينج، 
مطعم دودو، نشاط الصيدليات، 
معدات بحرية، وجبات سريعة 
الفتا إلى مباشرة أعمال تسليم 

الشاليهات للمنتفعني.
من جانبه قال مدير التسويق 
في شركة العقارات املتحدة حيدر 
الزنكوي ان مش���اركة الشركة 
في معرض العق���ار الرمضاني 
ال تقتصر على طرح وتسويق 
املرحل���ة الثانية ملنتجع صالح 
شهاب ولكنها متتد لتشمل تسويق 
مش���روع عالم صاللة الذي يقع 
في سلطنة عمان مبحافظة ظفار 
بصاللة وفي شارع الرباط حتديدا 
ويبعد 10 دقائق عن مطار صاللة 
متوقعا أن يتم افتتاح املشروع في 

أعلن مدير املبيعات التنفيذي 
في شركة العقارات املتحدة راشد 
حمادة عن مشاركة الشركة في 
العقار الرمضاني الذي  معرض 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمترات وتنطلق 
أنش���طته بع���د غ���د )االثنني( 
وتتواص���ل أنش���طته ال���ى 27 
أغسطس اجلاري في قاعة الراية 
بفندق كورت يارد ماريوت ويقام 
حتت شعار »أقوى جتمع عقاري 
في الكويت« ويطرح مش���اريع 
الكويت  متنوعة تتوزع عل���ى 
واخللي���ج وباق���ي دول العالم 
واستقطب 35 ش���ركة عقارية 
محلي���ة وخليجي���ة فضال عن 

البنوك.

مشاركة مميزة

وأوضح حمادة في تصريح 
صحاف���ي أن الش���ركة حترص 
على أن تكون مشاركتها في هذا 
املعرض ممي���زة وفعالة حيث 
تهدف من خالل مش���اركتها إلى 
استقطاب شريحة من املستثمرين 
خصوصا بعد سلسلة النجاحات 
املتواصلة التي حققتها الشركة 
في السوق احمللي وفي األسواق 
اإلقليمية واستقطابها لعدد كبير 
م���ن املس���تثمرين باإلضافة ملا 
تشكله املعارض أيضا من أهمية 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
جدد. وذكر أن املعرض في دورته 
اجلديدة يتميز باستمرار أنشطته 
ملدة 4 اي���ام متواصلة باإلضافة 

فبراير 2011 الفتا إلى أن املشروع 
يضم مساحات جتارية متعددة 
املساحات واألغراض، ومواقف 
للس���يارات يتكون من طابقني 
األرض���ي والس���رداب بإجمالي 
مساحة يتس���ع ألكثر من 1325 
موقف سيارة فيما تبلغ مساحة 
املشروع 65000 مربع ويتكون 
الدور األرضي من وحدات جتارية، 
والطوابق الثالثة العليا مخصصة 
للشقق الفندقية بخدمات فندقية 
راقية جدا، فيما تتكون الوحدات 
التجارية من سوق مركزي هايبر 
ماركت، صال���ة بولينغ، صالة 
سينما، مدينة ترفيهية، مطاعم 
عاملية ومسرح يطل على بحيرات 

ومناطق خضراء.

تطور ملحوظ

العقارات  وأضاف ان شركة 
املتحدة تأسست في فترة شهدت 
املالية احمللية خاللها  الس���وق 
تط���ورا ملحوظ���ا ف���ي مفهوم 
املواطنني للش���ركة املس���اهمة 
واإلقبال على االستثمار في أسهم 
الشركات الوطنية املتداولة منها 

أو املطروحة لالكتتاب.
وق���د أقب���ل املواطنون على 
االكتت���اب في أس���هم الش���ركة 
حتدوهم الثقة مبؤسسي الشركة 
والتي من ش���أنها دع���م بلوغ 
الشركة ألهدافها واألغراض التي 
تأسست من أجلها كما حددها عقد 
التأسيس والنظام األساسي وبيان 
أقرته اجلمعية  الذي  املؤسسني 

العامة التأسيسية.

تنظمه مجموعة المسار وتستمر أنشطته حتى 27 الجاري واستقطب 35 شركة محلية وخليجية
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