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»األوسط« يربح 15.1 مليون دينار في 9 أشهر

اكثر من 60 ش���ركة محلية 
ودولية تستعد النطالق دورة 
جديدة من دورات معرض الهدايا 
ال���ذي تقيمه وتنظمه ش���ركة 
مع���رض الكويت الدولي خالل 
الفترة من 22 ال���ى 31 اكتوبر 
اجلاري عل���ى ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة قالت مديرة 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي أفنان السميط ان 
معرض الهدايا من املعارض التي 
تستقطب دائما اليها مشاركات 
عديدة س���واء محلية أو دولية 

وكذا جتتذب آالف الزوار على مدى فترة إقامتها، مش���يرة الى أنه 
الى جانب املش���اركات احمللية العديدة فهناك ش���ركات جاءت من 
مصر وسورية وباكستان والهند وايران والصني حيث تستعرض 
تلك الشركات كل ما مييز الصناعة في بالدها حيث تتنوع ما بني 
التحف بأنواعها واملش���غوالت اليدوية واملالبس واالكسسوارات 
وتستعرض الشركات املشاركة التحف واللوحات الفنية والفضيات 
والعط���ور وأدوات التجميل وكل ما يقدم كهدية س���واء مصنعة 

محليا أو دوليا.
 وينظر مس���ؤولو املبيعات الى السوق الكويتي على أنه من 
افضل االسواق مبيعا للس���لع التي تدخل في نطاق الهدية حيث 
ان الشعب الكويتي قد اعتاد على التعامل بالهدية على مدار العام 
وليس في املواسم أو املناسبات فقط ومن هنا فإن احملالت والسلع 

التي تدخل في هذا النطاق يوجد عليها اقبال كبير طوال العام.
 واضافت الس���ميط أن أجواء معارض الهدايا التي دابت على 
اقامتها الش���ركه مرتني في الس���نة باتت اجواء محببة ومرغوبة 
لدى الكثيرين ومن هنا فإن الش���ركة كثيرا ما تتلقى استفسارات 
واتصاالت من املواطنني تستفسر عن موعد إقامة معرض الهدايا 
إذ ان كثيرا من الشركات املشاركة حترص على طرح واستعراض 
اجلديد لديها في معرض الهدايا خصيصا ومن هنا اصبح للمعرض 

خصوصيته وسماته اخلاصة التي يبحث عنها الزوار. 

كولومبو � كونا: أعلنت مؤسسة 
اخلط����وط اجلوية الكويتية عن 
زيادة عدد رحالتها األسبوعية إلى 
مدن االسكندرية وباريس وروما 
وكواالملب����ور وجاكرتا وعدد من 
احملطات التي تلقى طلبا متزايدا 

من سوق النقل التجاري.
وقال رئيس املكتب اإلعالمي 
في مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية سعد العتيبي على هامش 
الرحلة التي نظمتها املؤسس����ة 
إلى  لرجال اإلع����الم والصحافة 
العاصمة السريالنكية كولومبو 
ان الهدف من زيادة عدد الرحالت 

الى بعض الوجهات هو تلبية الطلب املتزايد لهذه احملطات، مشيرا الى 
ان اخلطوط اجلوية الكويتية تراجع باس����تمرار شبكة التشغيل مبا 
يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات عمالء املؤسسة بهدف زيادة 
اإليرادات ورفع كفاءة التشغيل. وذكر العتيبي ان الهدف من زيارة الوفد 
االعالمي جلمهورية س����ريالنكا والتي نظمتها دائرة العالقات العامة 
واالعالم مع دائرة التسويق واملبيعات متمثلة في مكتب العطالت هو 
الترويج للمحطات االكثر جماال وفق اسعار تشجيعية وتنافسية في 
السوق وكذلك التواصل مع وسائل االعالم التي تعتبر شريكا اساسيا 

مع املؤسسة في إبراز دورها احلضاري والتسويقي.
وتوقع العتيبي انطالق اخلطوط اجلوية الكويتية من جديد بعد 
حتويل كيانها القانوني من مؤسسة الى شركة وفق القانون 6/2008 
موضحا ان إدارات املؤسسة املتعاقبة واحلالية كانت ومازالت تطالب 
بتحويل املؤسس����ة الى شركة جتارية والتحرر من القيود احلكومية 

والبيروقراطية املعقدة التي تعطل مشاريع املؤسسة.
واضاف انه في ظل التنافس الش����ديد واملتسارع في سوق النقل 
التجاري فإن األمر يتطلب السرعة في اتخاذ القرار ملواكبة التطورات 
التي تشهدها أسواق املنطقة، مبينا ان األمر ال يحتمل االنتظار خصوصا 
ان اخلطوط اجلوية الكويتية متتلك اإلمكانات والكوادر الوطنية املؤهلة 
والقادرة على املنافسة فاملؤسسة متتلك أفضل الطيارين واملهندسني 
على مستوى الشرق األوسط وذات تاريخ طويل يتجاوز 55 عاما من 

االجنازات والنجاحات.

أفنان السميط 

سعد العتيبي

توفيق كبوش يسلم اجلائزة لفهد العجمي

السميط: أكثر من 60 شركة 
أكدت مشاركتها بمعرض الهدايا

»الكويتية« تزيد عدد رحالتها
على 6 محطات تشهد طلبًا متزايدًا

بالتحول وفقا ألحكام الش����ريعة 
اإلسالمية، األمر الذي سيجعل من 
البن����ك االختيار األفضل جلمهور 
املتعاملني«، واش����ار املرزوق الى 
أن »إش����ادة مؤسس����ة التصنيف 
بتعامل البن����ك مع القروض غير 
املنتظمة، حيث تزيد نسبة تغطية 
املخصص����ات لتلك القروض على 
100%، تعد مبثابة شهادة أخرى بأن 
»االوسط« يسير وفق استراتيجية 
ثابتة تعزز ثقة املودعني والعمالء 
في إدارة البنك لعملياته املصرفية« 
وأختتم امل����رزوق تصريحه قائال 
»ان البن����ك س����يواصل التزام����ه 
بإستراتيجيته املتحفظة عن طريق 
استقطاع املخصصات التحوطية 
الالزم����ة ملواجهة أي  االحترازية 
مخاطر مستقبلية محتملة«، موجها 
الشكر لعمالء ومساهمي البنك على 
ثقتهم الكبيرة به واعدا إياهم باتخاذ 
جميع االحتياطات التي تؤمن سالمة 
معامالتهم املصرفية مع حصولهم 
على جميع خدمات ومنتجات البنك 

بكل سهولة ويسر.

املالي املستقبلي، إمنا 
يؤكد - من ناحية - 
ج����ودة أصول البنك 
واستقرار مستويات 
الربحية ب����ه بالرغم 
من انعكاسات وتأثير 
األزمة املالية العاملية 
وتداعياتها بشكل عام 
على قطاع األعمال في 

الكويت، ويعك����س - من ناحية 
أخرى - اطمئنان مؤسسة فيتش 
العاملي����ة الس����تراتيجية البن����ك 

التي تضمن انسيابية العمل وفق 
أحكام الش����ريعة االس����المية مع 
البنك على مزاولة جميع  حرص 
أنشطته وخدماته املقدمة لعمالئه 
مبا يضمن حتقيق مصاحلهم على 
أفضل وجه«. وأشار املرزوق الى 
أن »تقييم مؤسسة فيتش العاملية 
للتصنيف االئتماني، والتي أكدت 
 -A تصني����ف البنك عل����ى درجة
مستقر لاللتزامات طويلة األجل 
مع توفر الدالئل واملعطيات على 
استمرار متتعه بالثبات واالستقرار 

أهم أولوياته طوال مسيرته التي 
اكتس����ب خاللها السمعة احلسنة 
التي تالزمه دائما ويس����تند إليها 
في رحلته القادمة التي نتوقع فيها 
املزيد من اإلجنازات واملس����اهمة 
في تطوير سوق العمل املصرفي 
االسالمي تتناسب اوال واخلدمات 
اجلديدة الواعدة التي اعدها البنك 
للمرحلة املقبلة وخاصة عند حتوله 
الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة 
االس����المية، حيث قمن����ا باتخاذ 
العديد من اخلطوات واإلجراءات 

احلالية احمللية والعاملية، وبفضل 
اس����تقرار أداء البن����ك واتباع����ه 
الس����تراتيجية واعية ومدروسة 
للنمو وإدارة املخاطر استطاع البنك 
حتقيق تلك األرباح والتي عكست 
قدرته على حتقيق األهداف املرجوة 
في ظل ه����ذه األوضاع«. وأضاف 
الكويت  املرزوق قائ����ال »ان بنك 
والشرق األوسط يعتز باستمرارية 
الذي  العريق  تاريخه املصرف����ي 
ميتد ألكثر من 68 عاما من العمل 
املتواصل خلدمة عمالئه والتي كانت 

الكويت والش����رق  أعلن بنك 
األوسط عن حتقيقه أرباحا صافية 
بلغ مقدارها 15.1 مليون دينار خالل 
التس����عة األولى من عام  األشهر 
2009، وق����د حتقق ذلك الربح من 
خالل أرباح تشغيلية من صميم 
أعمال البن����ك قدرها 67.2 مليون 
دينار اس����تطاع البنك من خاللها 
زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 
25.5% مقارن����ة بنفس الفترة من 

العام السابق. 
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أن األرب����اح حتققت بفضل 
بيع استثمارات قدرها 9.1 ماليني 
دينار، وعلى اجلانب اآلخر واتفاقا 
مع سياسة البنك االحترازية في 
مواجه����ة الظ����روف االقتصادية 
العاملية واحمللية، فقد جنح البنك 
في حتقيق األرباح وذلك بعد تكوين 
مخصصات واحتياطيات عامة في 
األشهر التسعة األولى من عام 2009 
بلغ مقداره����ا 33.7 مليون دينار، 
األمر الذي يعكس قدرة البنك على 
مواجهة تقلبات الدورة االقتصادية 

بصورة سلسة. 
وفي هذا الس����ياق قال رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
للبن����ك حمد املرزوق »إن النتائج 
ال�9 األولى من  االيجابية لألشهر 
الس����نة تعتبر مش����جعة في ظل 
التداعيات والظروف االقتصادية 

المرزوق: مستمرون في تحقيق نتائج إيجابية رغم التداعيات العالمية والمحلية 

وقعت ش��ركة »أمريكان إكسبريس الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
اتفاقية مع »بنك الكويت والشرق األوسط« توفر ألعضاء بطاقات أمريكان 
إكس��بريس في الكويت س��هولة ومرونة أكبر في تسديد رصيد كشف 
حس��اباتهم. ومبوجب هذه االتفاقية، يتس��نى ألعضاء بطاقات أمريكان 
إكس��بريس التسديد لدى أي من فروع األوس��ط ال� 25 واملنتشرة في 
مختلف أنحاء الكويت وذلك باس��تخدام النق��د بالدينار الكويتي. إضافة 
إلى ذلك بإمكان أعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس الذين لديهم حساب في 
بنك الكويت والش��رق األوسط حتويل النقود من حسابهم لتسوية هذه 
الدفعات، كما أن هذه االتفاقية تتيح ألعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس 

سحب النقود من أي من 53 جهاز صراف آلي تابع للبنك.
وأوضح املدير اإلقليمي لشركة أمريكان إكسبريس في الكويت رشيد 
خ��زام أن هذه اخلط��وة تندرج في إطار االتفاقيات اإلس��تراتيجية التي 
تس��عى أمريكان إكسبريس إلى إبرامها بهدف تنمية عالقاتها مع أعضاء 
بطاقة أمريكان إكس��بريس. وأضاف: س��توفر ه��ذه االتفاقية ألعضاء 
البطاقة س��هولة ومرونة أكبر في إدارة حساباتهم، ونتطلع في املستقبل 

القريب إلى تقوية عالقتنا مع »بنك الكويت والشرق األوسط«.
وم��ن جانب��ه صرح نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للخدم��ات املصرفية 
الش��خصية بالوكالة في بنك الكويت والش��رق األوسط شريف اخلولي 
قائ��ال، »إن ه��ذه االتفاقية ته��دف إلى تقدمي أفضل اخلدم��ات لعمالئنا، 
وهي إحدى اخلدمات ضمن مبادرات مس��تقبلية عديدة متأملة بني »بنك 
الكويت والش��رق األوسط« و»شركة أمريكان إكسبريس«، باإلضافة إلى 
خدمة س��حب املبالغ النقدية من 53 جهاز صراف آلي تابع للبنك وميكن 
ألعضاء بطاقة أمريكان إكس��بريس اآلن أيضا اختبار السهولة الكبيرة 
التي توفرها ش��بكة فروعنا ال� 25 في تس��ديد رصيد كشف حساباتهم 
الش��هرية. وواصل اخلولي: »خيارات الدفع هذه سوف تزيد من تعزيز 
عالقاتنا اإلس��تراتيجية مع ش��ركة رائدة مثل أمريكان إكسبريس«، في 
اخلت��ام ذكر خزام أنه مع وجود ش��بكة فروع واس��عة لبن��ك الكويت 
والش��رق األوسط في الكويت، فإن هذه املبادرة توفر قناة مثالية وفعالة 
ألعضاء بطاقات أمريكان إكس��بريس، وأن »ش��ركة أمريكان إكسبريس 

ملتزمة بتزويد أعضاء البطاقة بأفضل اخلدمات واملزايا«. 

.. ويوقع مع »أمريكان إكسبريس« اتفاقية 

.. وأعلن فائزي سحب »حصادي«  

حمد املرزوق 

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط عن أسماء الفائزين 
في السحب األسبوعي لبرنامج »حصادي«، حيث فاز فهد 
محمد بداح العجمي باجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 20 

ألف دينار في السحب الذي أجري بتاريخ 2009/10/7. 
كما فاز أيضا كل من العمالء الكرام: هش����ام أحمد محمد 
العامر، محمد صالح عباس الدوسري، عبدالرحمن جاسم 
عبدالرحمن هزمي، معز جهان غالم محيي الدين، ميراندا ميغيل 

كاسميرو. بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار.
 جدي����ر بالذكر أن برنامج »حص����ادي« الذي يعد أكبر 
برنام����ج للتوفير من نوعه في املنطقة، يقدم في موس����مه 
اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني دينار، 
وتش����مل للمرة األولى سحوبات على جائزة مليون دينار 
كويتي تقدم على هيئ����ة »راتب مدى احلياة« بقيمة 4000 

دينار شهريا على مدى 250 شهرا. 
كما يتم الس����حب كل 3 أش����هر على جائزة ربع سنوية 
كبرى بقيمة 500 ألف دينار )2000 دينار شهريا على مدى 
250 ش����هرا( وجائزتني بقيمة 250 أل����ف دينار لكل منهما 
)2000 دينار ش����هريا على مدى 250 شهرا( مما ميثل دخال 

ثابتا مستمرا على مدى أكثر من عشرين عاما. 


