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لمنتدى األعمال البريطاني

»الخليج« يشارك في معرض 
»أهال بكم في الكويت 2009« 

شارك بنك اخلليج مؤخرا في 
معرض »أه����ا بكم في الكويت 
2009« ملنتدى األعمال البريطاني 
ال����ذي أقيم مبنتج����ع هيلتون 
الكويت ي����وم 13 أكتوبر 2009. 
ويهدف املنتدى إلى إطاع العامة 
على جمي����ع األعمال التجارية، 
واحلياة االجتماعية والثقافية 
في الكويت. هذا وقد استقطب 
الس����فير  افتتحه  الذي  احلدث 
البريطاني ف����ي الكويت مايكل 
آرون، أكثر من 4000 زائر. عزز 
بن����ك اخلليج م����ن تواجده في 
منتدى األعمال البريطاني »أها 
بكم في الكويت« من خال طرح 
مجموعة واسعة من املنتجات 
واخلدمات التي تضمن التعامل 

املصرفي املتكامل. 

فاعور: »التمويل الخليجي« تسّلم 
150 مليون دوالر من رأسمال إصدار الحقوق

ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا

االقتص���ادي 
تهيمن  الت���ي 
على االقتص�اد 

العاملي.
وق��د عل��ق 
ئي�������س  ل�ر ا
ال�تنفي������ذي 
لبيت التموي��ل 
اخلليجي بشأن 
اليوم  إع���ان 
بالقول: »إنني 
مسرور بالتقدم 
الذي حققناه في 
مبادرة إصدار 
احلقوق، حيث قطعنا خطوات كبيرة في سبيل جتسيد رؤيتنا، 
كما تعتبر ه���ذه اخلطوات رهانا واضحا على ثقة املس���اهمني 
باالستراتيجية التي وضعت لضمان املزيد من تقدم بيت التمويل 

اخلليجي. 
هذا ونتوقع املزيد من اإلعانات االيجابية عن حتسن مستوى 
أعمالنا في املستقبل املنظور، كما لدينا األسباب املوجبة للتفاؤل 

إزاء األنشطة املستقبلية«.
ويتبع إعان اليوم سلس���لة من اإلعانات األخرى التي قام 
بها بيت التمويل اخلليجي في األسابيع القليلة املاضية، والتي 
تشمل اإلعان عن التحالف االستراتيجي مع مجموعة ماكواير، 
وتعيني بانك اوف أميركا ميريل لينش كاستشاري مالي ووسيط 
للشركات، إضافة الى البدء بعمليتي احلد من املخاطر وحتقيق 
القيمة من خال محفظة االس���تثمارات العقارية وإعادة هيكلة 
أنش���طة البنك، وذلك قبل البدء مبرحلة جديدة مخطط لها من 

التوسع على مستوى املنطقة واملستوى الدولي.

أك���د بي���ت 
التموي���������ل 
خلليج�������ي  ا
أنه قد تس����لم 
فعلي��ا مبلغ��ا 
يزيد عل�ى 150 
ملي���ون دوالر 
من املساهم��ني 
ضم���ن إط���ار 
إصدار احلق��وق 
الذي أعلن عن�ه 

مؤخرا.
ت�������ي  ويأ
اإلع���ان رغم 

تبقي ما يزيد على أسبوع حتى موعد إغاق مبادرة زيادة رأس 
املال، وبعد ايام فقط من تأكيد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل 
اخلليجي � أحمد فاعور تس���لم البنك مبلغ���ا قدره 100 مليون 
دوالر كعروض التزام مس���بق من كبار املس���اهمني وذلك خال 
مؤمتر صحافي عقد في املبنى الرئيسي لبيت التمويل اخلليجي 

مبملكة البحرين.
وتعتبر زيادة رأس املال بإصدار احلقوق أحد ثاثة عناصر 
أساس���ية تتضمنها خطة إدارة رأس املال األوسع والتي تشمل 
ايضا إصدار س���ندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون 
دوالر والتي م���ا لبثت مجموعة ماكواي���ر أن أبدت رغبتها في 
احلصول عليها، وخطة تصفية األصول غير األساسية والتخلص 

منها ببيعها.
هذا وقد صممت مبادرة زيادة رأس املال بهدف تعزيز املوازنة 
العمومية للبنك، وتوفير السيولة الازمة لاستثمار في الفرص 
االستثمارية ذات القيمة العالية والتي توافرت نتيجة حلالة االنكماش 

الحماد: انتقال فرع المباركية وبعض إدارات 
بنك بوبيان إلى برج مبارك بمنطقة القبلة

تعدد اإلدارات املختلفة في برج واحد 
يساعد عملية االتصال الفعال واختصار 

الوقت في اجناز املعامات. 

أعلن بنك بوبيان مؤخرا عن انتقال 
4 إدارات رئيسية إلى برج مبارك الكائن 
في املنطقة التجارية باملباركية مبنطقة 
القبلة قطعة 3، شارع علي السالم وهي 
ادارة املوارد البشرية واخلدمات العامة، 
ادارة اخلزانة، ادارة العمليات وادارة 
اخلدمات املصرفية الشخصية باالضافة 

الى فرع املباركية.
وفي هذا اإلطار ص���رح مدير عام 
مجموعة املوارد البش���رية واخلدمات 
العامة في بن���ك بوبيان عادل احلماد 
ب أن »انتقال فرع املباركية إلى مقره 
اجلديد في برج مبارك يأتي ضمن حرص 
البنك على اختيار املواقع األكثر ماءمة 
للعماء، حيث يستقبل عماءه من األحد 
الى اخلميس من الساعة 8:30 صباحا 
الى 3:30 عصرا، وأضاف احلماد: »ان 

»المركز الشرقي«: ال يمكن استبعاد 
حدوث نزول إضافي للسوق األسبوع الجاري

استعراض التقرير األسبوعي لشركة املركز الشرقي 
لاستش���ارات حركة التداوالت خال األسبوع املاضي 

لسوق الكويت لألوراق املالية.
هذا، وقال التقرير ان السوق األسبوع املاضي فتح 
عند مستوى 7709 ثم صعد قليا وحقق في نفس اليوم 

قمته األسبوعية عند 7719.
ثم هبط حتى حقق يوم اخلميس قاعه األسبوعي 
عند 7566 وأخيرا أقفل عند 7607 محققا بذلك صافي 
نزول أسبوعي قدره 100 نقطة أي 1.30% )بينما حقق 

األسبوع األسبق صافي نزول 140 نقطة(.
وأكد التقرير على ان الشعور العام للمتداولني كان 
تش���اؤميا، فيما تذبذب مؤشر السوق طوال األسبوع 

ضمن مجال عرضه 153 نقطة.
وعن التوقعات والتوصية خال األسبوع اجلاري، 
قال التقرير ان الرسومات البيانية تعكس ضعفا. وانه 
ال ميكن استبعاد حدوث نزول إضافي، ونصح التقرير 

بتجنب الشراء في املستويات احلالية.

جانب من املعرض وزواره

»األوسط« أجرى السحب األسبوعي لـ »حصادي«
أعلن بنك الكويت والشرق األوسط 
عن أسماء الفائزين في السحب األسبوعي 
لبرنامج »حص���ادي« حيث فاز عميل 
البنك محمد أحم���د آل رحمة باجلائزة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 20 ألف دينار 
في السحب الذي أجري بتاريخ 14 أكتوبر 

اجلاري.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن 
كل من زمانة علي الوزان حلساب خالد 
صاح وسعاد عبداحملسن وجورج مرشد 
حنا وافتخار أحمد وهيتيش ناتاوارالل 
جان���ي ف���ازوا بجوائز نقدية قيمة كل 

منها 1000 دينار.
وقال البنك أن برنامج »حصادي« الذي 
يعد أكبر برنامج للتوفير من نوعه في 
املنطقة، يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 مايني 
دينار، وتشمل للمرة األولى سحوبات 
على جائزة مليون دينار تقدم على هيئة 
»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 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف دينار 
لكل منهما )2000 دينار شهريا على مدى 

250 شهرا( مما ميثل دخا ثابتا مستمرا 
على مدى أكثر من عشرين عاما، وعاوة 
على ذلك، يقدم برنامج حصادي جوائز 
أسبوعية على مدار العام من بينها جائزة 
أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف دينار إلى 
جانب خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.
ويتميز البرنامج أيضا بجوائز الوالء، 
حيث يتمتع كل عميل يحتفظ برصيد 
ألف دينار أو أكثر في البرنامج بفرص 
مميزة إضافية للفوز بواحدة من مئات 
اجلوائز ربع الس���نوية بإجمالي 500 
ألف دينار لكل سحب من السحوب��ات 
ربع الس���نوية التي جترى طيلة فترة 
البرنام��ج والتي تعتمد قيمة كل جائزة 
منها عل��ى مبل���غ الرصيد احملتفظ به 
في برنام���ج »حصادي«، مم���ا يعني 
فرصا هائلة ومستمرة للفوز بجوائز 
نقدية قيمة بانتظ���ار عماء البرنامج 

املميزين.
وتأتي هذه اجلوائز انطاقا من رؤية 
البنك املتمثلة في أن يعود التوفير في 
برنامج حصادي على عماء البنك الكرام 
بجوائز كبرى وفرص متعددة تسهم في 
إحداث تغيير رئيسي في حياتهم وحتقيق 

أحامهم الشخصية واألسرية. املدير اإلقليمي في األوسط طارق الشويرد يسلم اجلائزة ملشعل الصالح ابن الفائزة سعاد الصالح 

أغلبية دائني »جلوبل« 
توافق على خطة إعادة الجدولة

في بيان صحافي مشترك صادر عن كل 
من بيت االستثمار العاملي »جلوبل« وجلنة 
البنوك الدائن���ة، أعلن عن موافقة األكثرية 
الس���احقة من البنوك الدائن���ة على البنود 

املتعلقة بخطة إعادة اجلدولة.
فقد عقدت الشركة اجتماعني مع البنوك 
الدائنة األسبوع املاضي مت خاله عرض جدول 
زمني لانتهاء من عملية إعادة اجلدولة. فقد 
عقد االجتماع األول ي���وم األحد املوافق 19 
اكتوبر2009 في دب���ي مع البنوك اإلقليمية 
فيما عقد ف���ي اليوم التالي اجتماع آخر في 

لندن مع البنوك العاملية. 
وصرحت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في »جلوبل« مها الغنيم »س���ررنا 
بالدعم الكبير الذي أبدته البن��وك الدائن��ة 
جتاه جلوبل خال ه���ذه الفت��رة العصيبة 
في مس���ي��رة الشركة. ونتطلع إلى االنتهاء 
من عملي�����ة إعادة اجلدولة لنركز اهتمامنا 

بعدها بالكامل على األنش���طة التشغيلي��ة 
للشركة في منطقة الشرق األوسط وشم���ال 

أفريقيا«.
من جهته قال دايفد بيبر من بنك ويست 
أل ب���ي ورئيس جلنة البنوك الدائنة »نحن 
الكبير  التقدم  مس���رورون ومتفائلون من 
الذي أحرزته جلوبل ومستشارها اتش اس 
بي س���ي. لقد أظهرت جلوبل مستوى عاليا 
من املهنية والش���فافية خال عملية إعادة 
اجلدولة، وهي بالفع���ل منوذج يحتذى به 
للشركات األخرى العاملة في املنطقة والتي 

تقوم بإعادة جدولة ديونها«.
وأضاف بيبر »نتطلع للعمل م��ع جلوبل 
واتش اس بي سي لانتهاء م��ن عملية إعادة 
اجلدولة بنج���اح ونحن عل���ى ثق��ة بأنها 
ستنج��ز باجلدول الزمني الذي ت��م تقدميه 
خ�����ال االجتماعني األخيري���ن مع البنوك 

»جلوبل« تستكمل املشوار مع الدائننيالدائن��ة«.

عادل احلماد

أحمد فاعور


