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أعلنت ش���ركة مجموعة 
خدم���ات احل���ج والعم���رة 
»مش���اعر« عن تأجير فندق 
»إيالف املشاعر« صاحب فئة 
اخلمس جنوم في مكة املكرمة 
بع���د االنتهاء من تش���ييده 
الفندقية  الش���ركات  إلحدى 
املتخصصة ب���� 208 ماليني 
ريال س���عودي أي ما يعادل 
16مليون دينار وذلك ملدة سبع 
س���نوات بواقع 2.28 مليون 

دينار سنويا.
وصرح الرئيس التنفيذي 
في الشركة جاسم العوضي 
ب���أن إي���رادات تأجير فندق 
»إيالف املش���اعر« س���يتم 
تسجيلها في البيانات املالية 
املرحلية للشركة املنتهية في 

31 ديسمبر 2009، مضيفا أن 
الفندق يأتي متاشيا  تأجير 
مع خطة ش���ركة »مشاعر« 
التش���غيلية بأن يكون لها 
إيرادات تشغيلية خاصة أن 
معظم استثمارات ومشاريع 
الش���ركة تدر عوائ���د ثابتة 
األمر الذي يعطي قوة ومتانة 
إلى  التطلع  للش���ركة نحو 
مش���اريع جديدة أخرى من 
خالل التوس���ع والتنوع في 
املشاريع مع تقليل املخاطر. 
وأوض����ح العوض����ي أن 
أهم ما ميي����ز فندق »إيالف 
املشاعر« الذي يضم 16 طابقا 
حتتوي على 305 غرف بأنه 
يبعد عن احلرم املكي مبسافة 
500 مت����ر فقط وأن تصميم 

الغرف مت بأحدث ما توصلت 
التكنولوجيا واألنظمة  إليه 
الفندقية  احلديثة للغ����رف 
في العالم حيث تطل غالبية 
الغرف على احل����رم املكي، 

مضيفا أنه في الوقت الذي 
مير في����ه من����وذج األعمال 
واالستثمار في قطاع العقارات 
اإلقليمي بعملية حتول هيكلي 
نتيجة للتوجهات االقتصادية 
العاملي����ة اعتمدت ش����ركة 
»مشاعر« منهجا استراتيجيا 
مكنها من جت����اوز مختلف 
العقبات التي تقف عائقا أمام 
استكمال مشاريعها وتسليمها 

في الوقت احملدد لها.
 وأكد العوضي على سالمة 
الوضع االئتماني للش����ركة 
وقدرتها على تنظيم التزاماتها 
املالية والوفاء بها في تواريخ 
استحقاقها حيث لم تتخلف 
الش����ركة عن الوفاء بأي من 
التزاماته����ا جت����اه مموليها 

حيث قامت بتس����ديد ديون 
يبلغ اجماليه����ا 20 مليون 
دينار منذ بداية العام لعدة 
الذي  جهات متويلية، األمر 
يؤكد وفاء مشاعر بالتزاماتها 
جت����اه دائنيها وذلك نتيجة 
الت����ي تنتهجها  للسياس����ة 
الش����ركة في إدارة التدفقات 
النقدية والت����ي ترتكز على 
املوائمة ما بني استحقاقات 
املوج����ودات واملطلوب����ات 
لتقليص أي فجوة متويلية، 
موضح����ا أن مجل����س إدارة 
التنفيذية  الشركة واإلدارة 
يعمالن بجد واجتهاد وحتد 
وإصرار لتحقيق أعلى العوائد 
واحملافظ����ة عل����ى حق����وق 

املساهمني.

دورة جدي����دة في سلس����لة 
دورات معرض الكويت الدولي 
للسيارات تستعد شركة معرض 
الكويت الدولي إلطالقها على ارض 
املعارض الدولية خالل الفترة من 
6 الى 12 ديسمبر املقبل. وبهذه 
املناسبة يقول مدير املعارض لدى 
الدولي  الكويت  شركة معرض 
علي الشطي ان استعدادات اقامة 
الكويت  املقبلة ملعرض  الدورة 
الدولي للسيارات متضي على قدم 
وساق بحشد من شركات ووكالء 
الس����يارات واخلدمات املساندة 
واملكملة من مؤسس����ات متويل 

وبنوك وشركات إجارة.
ويتابع الشطي تصريحاته 
موضح����ا ان مع����رض الكويت 
الدولي للسيارات يعد من أقدم 
املعارض املتخصصة التي دأبت 
عل����ى إقامتها ش����ركة معرض 

الكوي����ت الدولي من����ذ ما يزيد 
على 30 عام����ا مضت. وأضاف 
ان املعرض ف����ي دورته املقبلة 
سيقام على مساحة 31 الف متر 
مربع في الصاالت ارقام 4 و5 و6 
و7 وهي بذلك تشكل اكبر مساحة 
عرض مكيفة ومغلقة كما انه يعد 
اكبر جتمع للسيارات ولوازمها 
وتوابعها تشهده الكويت. وتضم 
اكبر  قائمة الشركات املشاركة 
عدد من كبرى وأعرق شركات 
الكويت، حيث  الس����يارات في 
تضم كال من: املجموعة العربية 
السيارات  للسيارات وش����ركة 
الكويتي����ة للتج����ارة � الزياني 
املط����وع والقاض����ي  وش����ركة 
احملدودة وشركة شمال اخلليج 
التجارية وش����ركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني وشركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات وشركة 

الغامن وأوالده للسيارات  فؤاد 
الساير  ومؤسسة محمد ناصر 
وأوالده وش����ركة يوسف احمد 
الغامن وأوالده ومجموعة شركات 
عبدالعزيز العلي املطوع وشركة 
أعيان لالجارة واالستثمار وشركة 
اوتو ديزاين للتجارة العامة وبنك 

الكويت الدولي والبنك الوطني 
وش����ركة بحرة وبيت التمويل 
الكويتي وبنك بوبيان وشركة 
بريتش سنتر حلماية وتلميع 
الس����يارات وشركة التسهيالت 
التجارية ومجموع����ة جلوبل 
ومجموعة اجلمعة انترناشيونال 
وشركة اخلليج للتجارة العامة 
واملق����اوالت وش����ركة خدمات 
ومعدات الطوارئ وشركة اخلليج 
للتأمني وديكو موتورز والشركة 
الدولية للتلميع ووقاية السيارات 
وشركة الدبوس العاملية وشركة 
الروض����ان جلوب����ال للتجارة 
العامة والسور للوقود وشيرين 
للسيارات وشركة القرين لتجارة 
السيارات ومؤسسة كي اند اس 
وشركة املال وبهبهاني للسيارات 
وشركة املنار للتمويل واإلجارة 
ومؤسسة النجم الثالثي للدرجات 

اآللية وش����ركة ناصر الدولية. 
وتستعرض الشركات املشاركة 
السيارات بأنواعها وقطع الغيار 
واالكسس����وارات والشاحنات 
الهاف  والباصات والس����يارات 
لوري الى جانب خدمات التمويل 
واالجارة وكل متطلبات السيارات 
التأم����ني. وتش����ير  وخدم����ات 
االحص����اءات املتخصص����ة الى 
ان اجمالي مبيعات الس����يارات 
الكويتي  الس����وق  اجلديدة في 
خالل عام 2008 بلغت 123 الفا 
و276 سيارة، حيث شكلت نسبة 
مبيع����ات الس����يارات اليابانية 
62.3% من اجمالي السوق احمللي 
بعدد سيارات بلغ 76 الفا و800 
سيارة، فيما جاء في املركز الثاني 
السيارات االميركية فاستحوذت 
على ما نسبته 22.3% من اجمالي 

مبيعات السوق.

جاسم العوضي 

علي الشطي

د.أسامة الصباح

»مشاعر« تؤجر »إيالف المشاعر« 
بـ 16 مليون دينار لـ 7 سنوات 

الشطي: أرض المعارض تواصل استعداداتها
الحتضان معرض الكويت الدولي للسيارات 2009

اإليرادات سيتم تسجيلها في البيانات المالية المرحلية للشركة المنتهية في 2009/12/31

بمشاركة كبرى شركات السيارات ووكاالتها في الكويت

البيت الكوني لـ »جلوبل« 
يحتل المركز السادس

الكون���ي  البي���ت  أعل���ن 
للوساطة املالية، ذراع الوساطة 
املالية لبيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ف���ي األردن والذي 
بدأ مبزاولة أعماله في ابريل 
2008، ع���ن حتقيقه إجنازات 
كبي���رة متثلت ف���ي احتالله 
املركز الس���ادس من أصل 68 
شركة وساطة مالية عاملة في 
اململكة األردنية الهاشمية تبعا 
لإلفصاح الذي أصدرته مؤخرا 

بورصة عمان.
وبعد مض���ي عام ونصف 
العام على دخوله إلى السوق 
األردني، متكن البيت الكوني 
من حتقيق هذا اإلجناز املتميز 
حي���ث وصل حج���م التداول 
منذ بداية العام وحتى نهاية 
األسبوع األول من شهر أكتوبر 
من العام 2009 إلى 501.5 مليون 
دينار أردني أي ما يعادل %3.1 

من حجم السوق.
ويؤكد هذا الترتيب أهمية 
الدور ال���ذي تلعبه »جلوبل« 
في الس���وق األردن���ي وعلى 
الدائم واملستمر في  نشاطها 
تلبي���ة االحتياجات املتعددة 

لعمالئها.
وعبر مدير دائرة الوساطة 
احمللي���ة في البي���ت الكوني 
أشرف جرار عن سعادته بهذا 
اإلجناز قائال »يعد هذا اإلجناز 
محطة هامة في نشاط البيت 
الكوني، إذ يؤكد اس���تمرارية 
والت���زام الش���ركة بتوفي���ر 
خدماتها املتنوعة في السوق 
األردني«. وأوض���ح اجلرار، 
الكوني للوساطة  البيت  »ان 
املالية، وبخالل أربعة أش���هر 
فقط، متكن من حتقيق إجناز 
كبير بتقدمه خمس���ة مراكز، 
من املركز احلادي عش���ر في 
أواخر ش���هر مايو 2009 إلى 
املركز السادس في الثامن من 

الشهر اجلاري«.
وتعزيزا لنش���اطها الدائم 
فقد قامت الش���ركة منذ بداية 
العام احلالي بتقدمي خدمات 
املالية ف���ي دول  الوس���اطة 

أشرف جرار

التع���اون اخلليجي،  مجلس 
مصر، فلسطني وتونس مما 
يؤكد التطور املستمر للشركة 
وعملها الدؤوب لتوسيع نطاق 
خدماتها لتلبي���ة احتياجات 
العمالء. يذكر أن البيت الكوني 
للوس���اطة املالية هي شركة 
مملوكة بالكامل من قبل بيت 
االس���تثمار العاملي »جلوبل« 
ويبلغ رأس���مالها 15 مليون 
دينار أردني. بدأ البيت الكوني 
الس���وق  مبزاولة أعماله في 

األردني ابريل 2008.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن 
إستراجتية جلوبل املستمرة 
لتعزيز وجودها في السوق 
األردني بتوفير حزمة واسعة 
من اخلدمات االستثمارية مبا 
فيها خدمات الوساطة املالية. 
وقد حقق البيت الكوني منذ 
دخوله السوق األردني أوائل 
العام 2008 وحت���ى نهايته، 
نتائج استثنائية متثلت في 
حجم تداول بلغ 697 مليون 
دينار أردن���ي، ليصنف بذلك 
واحدا م���ن أفضل ش���ركات 
الوس���اطة أداء ف���ي األردن. 
حيث متكن في فترة التسعة 
أشهر األولى منذ التأسيس، في 
احلصول على حصة سوقية 
بلغت 1.7% من حجم التداول 
في السوق األردني ليحتل في 
حينها الترتيب ال� 21 من أصل 
68 ش���ركة وساطة عاملة في 

األردن.

من أصل 68 شركة وساطة في األردن

مدير تطوير  أعلن 
األعمال ملنطقة اخلليج 
الكويت  ف����ي ش����ركة 
املتح����دة للمش����اريع 
الطبية »كي يو أم بي« 
د.أس����امة الصباح ان 
الشركة جنحت وللمرة 
الكويت  ف����ي  األول����ى 
ومنطقة اخلليج العربي 
اير  في تقدمي منتجات 
كاست األميركية حتت 
أم بي«  اس����م »كي يو 
وذلك عقب حصولها على 
الوكيل احلصري  حق 

للشركة األميركية بالكويت واملنطقة.
وأضاف أن هذه اخلطوة جاءت كاس����تمرار 
ملسيرة الش����ركة في نقل التكنولوجيا الطبية 
احلديثة والتزاما مبسؤوليتها جتاه صحة املواطن 
واملقيم بعد أن متكنت »كي يو أم بي« من اقناع 
شركة أير كاست العمالقة واملتخصصة في جراحة 
العظام والطب الرياضي بدخول السوق الكويتي 
واخلليجي بعد عزوف عن التفاعل مع القطاع 
الطبي في املنطقة لصغر حجم س����وق الرعاية 
الصحية وعدم توافر اخلبرات الطبية املؤهلة 
الطبية املتطورة لعالج  الستخدام األس����اليب 

اإلصابات والكسور.
وبنينّ أن الشركة ستسعى إلى تقدمي خدمات 
الش����ركة األميركية من خالل مكاتبها املنتشرة 
في منطقة اخلليج ومبا عرف عن كي يو أم بي 
من خدمة مميزة للمرضى السيما وأن منتجاتها 
متتاز بعدة مواصفات فريدة بش����كل يجعل من 
الصعب على املصنعني اآلخرين منافستها طبيا. 
منها على سبيل املثال ال احلصر أنها بديل مثالي 
للجبس كما أنها تعتبر أحد الوسائل التي تغني 

عن العديد من العمليات اجلراحية التقليدية.
فضال ع��ن أنها متثل أهمي��ة كبي��رة لوقاية 
املعرضني لإلصابات مثل الرياضي��ني وكب��ار السن 
واملصاب��ني بالروماتيزم واجللطة والعسكريني. 
وأوضح أن كي يو أم بي لديها مخازن منتشرة 
في جميع دول مجلس التعاون اخلليجي هذا إلى 
جانب متلكها لشبكة قادرة على توفير كل قطع 
الغيار واإلكسسوارات الطبية خالل 48 ساعة ألي 
دولة من دول مجلس التعاون، باإلضافة إلى متيز 
الكويت املتحدة باستشارات ما قبل البيع وخدمات 
ما بع����د البيع ألي من منتجاتها املتعددة. وأكد 
حرص الشركة على تقدمي كل ما هو جديد ومميز 
من عالجات طبية متقدمه وأدوات تشخيصية 
حديثة بشكل مبني على استشارات طبية عالية 

التخصص واالحتراف بالتعاون 
مع كبرى مراكز البحث الطبي في 

أميركا الشمالية وأستراليا.
هذا إل����ى جانب تقدمي خدمات 
فاخرة موجهة للنخبة التي تعتبر 

صحتها أهم استثماراتها.
وذكر أن األسعار التي تقدمها 
الش����ركة مدروس����ة بل انها تقل 
عن مثيلتها في الواليات املتحدة 

وأوروبا.
وأوض����ح ان صعوب����ات رفع 
مس����توى الرعاي����ة الصحية في 
الكويت باستخدام التقنيات احلديثة 
في العالج نتيجة لقلة الوعي الطبي 

لدى العاملني في القطاع الصحي.
إضافة الى انعدام تطبيق مبدأ »الوقاية خير 
من العالج« هي من األسباب التي وقفت حائال 

أمام موافقة الشركة األميركية في السابق.
وذكر ان الشركة لديها ما يزيد على 36 ماركة 
حصرية عاملية للمعدات الطبية واألدوية ذات 
اجلودة وتكنولوجيا عالية جدا ولديها وكاالتها 
احلصرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
كما تقدم الشركة استشارات طبية عالية اجلودة 
من خ���الل طاقم طبي م���درب عاملي ودورات 
تدريبية س���واء ملعداتها أو لتحسني مهارات 
األطباء بشكل عام فضال عن ادارة املستشفيات 
وجتهيز املستشفيات كليا باملختبرات وغرف 
العمليات لألسرة. وأكد على حرص الشركة على 
تثقيف األطباء والعاملني بالوسط الطبي فضال 
عن تعريف املرضى باملنتج الصحيح حلالتهم 
التعريف  الفعلية وكذلك  لتحقيق االستفادة 
باملنتجات املقلدة والتي تسوق للمرضى على 
أنها أصليه مستغلني عدم معرفتهم بالضرر 
التي تسببه املنتجات الرخيصة على صحتهم 
مع توضيح ان صحة الش���خص هي أغلى ما 
ميلك. وحول سياسة الشركة وفلسفتها التي 
تقوم عليها قال الصباح ان الش���ركة تسعى 
إلى تق���دمي كل ما هو جديد من طرق عالجية 
وأدوات تش���خيصيه لم يس���بق تقدميها في 
الكويت واملنطقة بشكل عام كما أكد أن هدف 
الكويت املتحدة للمش���اريع الطبية الرئيسي 
ف���ي الفترة احلالية ليس البي���ع بقدر ما هو 
توفير منتج���ات تعود بالفائدة على املريض 
فضال عن توفير املنتج الصحيح للحالة التي 
يعاني منها املريض وليس فقط مجرد تقدمي 
حلول ترقيعية مؤقتة أو حلول من ش���أنها 
تسكني األلم أو تخديره بال عالج ألصل املرض 

أو اإلصابة.

»الكويت الطبية« وكياًل حصريًا
لـ»أير كاست« بالكويت والخليج

استمرارًا لمسيرة الشركة في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة

أخبار البنوك

البنك »التجاري« يعلن الفائزين
 في السحب  الثالثي لحساب النجمة

أقام البن����ك التجاري 
الكويتي السحب الثالثي 
الذي مينح كل أربعة شهور 
ثالث����ة فائزين من عمالء 
»حساب النجمة« جائزة ال� 
100 ألف دينار، بعد إجراء 
عملية السحب في األول 
أكتوبر 2009  من ش����هر 
باملبنى الرئيس����ي للبنك 
وبحضور ممثل عن وزارة 

التجارة.
املناس����بة  وبه����ذه 
الفائزة  السعيدة أعربت 
األولى منيرة الشمري عن 
مدى س����عادتها قائلة: إن 
فرحت����ي ال توصف بهذا 
الفوز وأحم����د اهلل على 
ه����ذه النعمة، وأش����ارت 
البنك منذ  بأنها عميل����ة 
فترة طويلة وزوجها أيضا 
وقد نال زوجها جوائز من 
سحب النجمة في السابق 
ولكن ليس بنفس املبلغ 
ال����ذي حصلت عليه فهي 
الكبرى،  نالت اجلائ����زة 
وأضافت أنها سوف تظل 
عميلة دائما للبنك لقناعتها 
بخدماته املتنوعة معتزة 
البنك  بأنها احد عم����الء 
ودائما تق����ول »التجاري 

هو اختياري«. 
وعن����د س����ؤالها عن 
اس����تغالل قيمة اجلائزة 
قال����ت »أود إضافتها إلى 
النجمة ملضاعفة  حساب 

فرص الربح«، واختتمت 
كلمتها بكلمة شكر جلميع 
العاملني في البنك التجاري 
املبذولة  على جهوده����م 
لتوفي����ر أفضل اخلدمات 
التي تتناسب مع جميع 
احتياج����ات عمالئه����م، 
التقدم  متمنية مزيدا من 
واالزدهار ألسرة البنك. 

كما عبر الفائز الثاني 
بجائزة ال� 100 ألف دينار 
منصور جمعة عن سعادته 
به����ذا الفوز الذي لم يكن 
يتوقعه، معربا عن شكره 
للبنك التجاري الذي فتح 
األب����واب لتحقيق  أمامه 

الكثير من أحالمه. 
إلى  وأش����ار منصور 
أنه سعيد جدا باملعاملة 
التي يتلقاها من  اجليدة 
البنك باستمرار  موظفي 
طوال السنوات املاضية 
فهو عميل البنك منذ أكثر 

من 28 س����نة، كما أكد أن 
التج����اري أصبح  البنك 
يعني له الكثير السيما بعد 
أن فاز باجلائزة وأصبح 
قادرا على حتقيق أحالمه 

وأمنياته.
الفائز خالد هادي  أما 
فقد عبر عن سعاته بخبر 
حصوله على هذه اجلائزة 
غي����ر املتوقعة حيث انه 
لم يكن يصدق بأن احلظ 
سيكون حليفه في يوم من 
األيام وتكون هذه اجلائزة 
الكبيرة من نصيبه.  وبهذا 
الفوز فإن البنك التجاري 
الكويتي يعط����ي أمال ملا 
املقبلة  س����تحمله األيام 
جلميع عمالء »حس����اب 
النجم����ة« الذين ميلكون 
فرصا للف����وز باجلائزة 
وحتقيق أحالمهم الكبيرة 
كما حصل م����ع الفائزين 

خالل هذا الشهر.

تسليم اجلائزة

»الخليج« يطلق حملة الودائع الثابتة 
للتحويالت الجديدة حصريًا

 أطل���ق بنك اخلليج 
حمل���ة الودائع الثابتة 
التي متنح عمالء البنك 
أعلى معدالت الفائدة على 
حسابات الودائع الثابتة 
الكويت.  املضمونة في 
يش���مل ه���ذا العرض 
الذي صم���م خصوصا 
لألموال اجلديدة احملولة 
إلى احلس���اب، جميع 
املواطنني واملقيمني في 
الكوي���ت باإلضافة إلى 
إمكاني���ة إي���داع مبالغ 
مالية بالدينار والعمالت 
الرئيسية األخرى. هذا 
الع���رض س���ار لفترة 
مح���دودة.  وم���ن هنا 
س���يتأهل عم���الء بنك 
اخلليج تلقائيا للحصول 
على أعلى معدالت الفائدة 
املتاحة في الكويت. تبدأ 
مع���دالت الفائ���دة عند 
2.625% للودائ���ع ذات 
األجل مائة وخمس���ني 
يوما و2.375% للودائع 
ذات األجل مائة يوم على 

أما بالنس���بة  الدينار، 
األجنبي���ة  للعم���الت 
فتبدأ مع���دالت الفائدة 
عند 1.500% ألجل مائة 
وخمسني يوما و%1.250 
ألجل مائة يوم. واجلدير 
بالذكر أن أسعار الفائدة 
الثابتة  الودائ���ع  على 
بالعم���الت األجنبي���ة 
متوافرة للدوالر األميركي 
واجلنيه اإلس���ترليني 
واليورو. كما يقدم بنك 
اخلليج مجموعة متنوعة 
م���ن الودائ���ع الثابتة، 

الثابتة  الوديعة  أوالها 
العادية التي تدفع الفائدة 
عند االستحقاق، والنوع 
الثابتة  الوديعة  الثاني 
املدفوعة  الفائ���دة  ذات 
مقدم���ا، حي���ث ميكن 
للعمالء احلصول على 
الفائدة فورا.  إضافة إلى 
ذلك، يقدم بنك اخلليج 
أيض���ا الوديعة الثابتة 
املدفوعة  الفائ���دة  ذات 
ش���هريا، حي���ث ميكن 
للعمالء احلصول على 

الفائدة شهريا. 

بنك اخلليج

بنك الكويت الدولي يواكب 
المتطلبات العالمية بخطة للطوارئ

العمل فهد  واستمرارية 
الفوزان قائال: أصبحت 
املؤسس���ات في الكويت 
تواكب التطورات العاملية 
في جميع املجاالت وخاصة 
فيما يتعلق بالتخطيط 
واالس���تعداد ملواجه���ة 
جمي���ع أن���واع املخاطر 
املفاجئ���ة س���واء كانت 
نتيجة الكوارث الطبيعية 
أو املفتعل���ة والت���ي قد 
تتعرض لها املؤسسات 
املختلفة. حيث أدرك البنك 
الدولي ضرورة وأهمية 

حتتل خطط الطوارئ 
البنوك  الت���ي تضعه���ا 
املختلفة  واملؤسس���ات 
اس���تمرارية  لضم���ان 
أعماله���ا في حال حدوث 
أزمات أو كوارث طارئة، 
أهمية ومكانة كبيرة في 
عال���م األعمال في الوقت 
الراهن. وفي إطار سعى 
الدولي  الكوي���ت  بن���ك 
لضمان استمرارية تقدمي 
خدماته املصرفية لعمالئه 
الكرام بثقة ويسر وحتت 
جميع الظروف، فقد دأب 
بنك الكويت الدولي خالل 
الس���نوات املاضية على 
الس���لبية  حتليل اآلثار 
احملتملة املؤث���رة على 
األعمال ف���ي حال وقوع 
أية أعطال س���واء كانت 
نتيجة ألحداث وكوارث 

طبيعية.
وف���ي هذا الس���ياق، 
التنفيذي  املدي���ر  صرح 
العملي���ات مدير  إلدارة 
برنام���ج خطة الطوارئ 

جاهزيت���ه واس���تعداده 
الدائ���م ملواجهتها ال قدر 
اهلل، وذلك سعيا منه للحد 
التشغيلية  من األخطار 
واملعلوماتية ذات الصلة، 
ولضمان خدمة عمالئنا 
الكرام، وكذلك اتساقا مع 
توجيه���ات بنك الكويت 

املركزي بهذا املجال.
وقال إن أحد األهداف 
التي يتبناها  األساسية 
البن���ك ه���و أن يصبح 
مكانا مستقرا ومالذا آمنا 
ألموال ومعامالت عمالئه 
املصرفية على اختالفها 
الش���ريعة  وفقا ألحكام 
الس���محاء،  اإلس���المية 
ويعني ذلك أن يس���تمر 
البنك في تقدمي خدماته 
بكل ثقة ويسر حتى في 
ظل األوق���ات العصيبة 
املتوقع���ة. وقد  وغي���ر 
أوضح الفوزان، أن البنك 
ومن خالل هذا املشروع، 
اس���تطاع حتقي���ق ذلك 

الهدف.

فهد الوزان 


