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»المركزي« : »الزمردة لإلجارة والتمويل« 
تغيرت إلى »الوطنية لإلجارة والتمويل«

»فلكس« تقدم باقة من العروض النوعية  
والحصرية حتى 20 نوفمبر الجاري

 »المستقبل لالتصاالت« تفتتح معرضًا 
جديدًا في البيرق مول بالعقيلة

حتتف����ل ش����ركة 
»فلك����س ريزورتس 
للمنتجعات« مبرور 
18 عاما على انطالقتها 
في السوق الكويتية 
لتكرس بذلك تاريخا 
عريق����ا ورياديا في 
تعزيز الصحة العامة 
ف����ي الكوي����ت، ومن 
وحي املناسبة تبادل 
»فلك����س« املجتم����ع 

الكويتي وفاء بوفاء وتقدم له جملة 
من العروض غير املس����بوقة تهدف 
من خاللها إلى تطوير نوعية احلياة 
النمطية وجعلها أكثر صحة وأمانا.  
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أنه في ظل األزمة املالية العاملية التي 
ألقت بظاللها على مختلف القطاعات 
والقدرات الشرائية، بادرت »فلكس« 
انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية 
الى ضمان مجتمع صحي للكويت، 
إلى إطالق حملة عروض تناس����ب 
جميع القدرات الشرائية وتستمر على 
مدى شهر كامل حيث تنتهي في 20 
نوفمبر وهي قد صممت لكي تالئم 
جميع أفراد العائلة من رجال وسيدات 
وكذلك األطفال، وتش����مل العروض 

االلتحاق بكل النوادي 
العامل����ة حتت مظلة 

»فلكس«.
وحول املناس����بة 
والع����روض حتدث 
رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب خالد 
الصاي����غ قائال: »منذ 
بداياتنا األولى قبل 18 
الكويت، لم  عاما في 
نأل جهدا اال وبذلناه 
في سبيل تامني مجتمع صحي ينعم 
أبناءه بالصحة والرشاقة على حد 
سواء وذلك انطالقا من إمياننا بأن 
على كل فرد في املجتمع مسؤولية 
جتاه أنفسهم بأن يحرصوا على أن 
تكون حياتهم صحي����ة ومريحة«. 
وأض����اف الصاي����غ: »ان برنامجنا 
الذي استوحيناه من وحي املناسبة 
قد صمم لكي يسهل على األفراد كل 
س����بل الراحة اجلس����دية والفكرية 
ويس����اعدهم في سبيل ذلك عدد من 
املدربني احملترفني ف����ي هذا املجال. 
وانه ملن دواعي س����رورنا أن نطلق 
احتفاالتنا بعيدنا الثامن عشر بهذا 
العرض النوعي الذي نأمل أن يلبي 

احتياجات عمالئنا ورغباتهم«.

اعلن���ت ش���ركة 
املستقبل لالتصاالت 
عن افتتاحها معرضا 
جديدا في البيرق مول 
العقيلة،  في منطقة 
الكوي���ت،  جن���وب 
ارتفع���ت  بحي���ث 
ش���بكة معارضه���ا 
في محافظات دولة 
ال���ى 35  الكوي���ت 
معرضا، كما تعتزم 

الشركة طرح جهاز مقوي الشبكة 
الالسلكية من اجليل الثالث الذي 
يتوافق مع الهواتف املتنقلة احلديثة 
وذلك في العش���رين من الش���هر 
اجل���اري.  وقالت مديرة العالقات 
العامة واالعالم بشركة املستقبل 
لالتصاالت ابتس���ام س���لطان ان 
املعرض اجلديد يضم احدث املنتجات 
واالكسسوارات ذات الصلة بهواتف 
نوكيا، فضال عن انه يضم جهازا 
مقويا للشبكات الالسلكية والذي 
تنفرد املس���تقبل بطرحه حاليا، 
حيث انه يعمل بنظامي التشغيل 

الشبكي: اجليل الثالث 
الش���بكة  او   )3G(
التقليدية االسلكية 
)Wireless-N(، كما 
يتس���م هذا اجلهاز 
بالسرعة وانخفاض 
ان���ه  اذ  التكالي���ف 
خلطوط  مناس���ب 
االنترن���ت DSL او 
الكيبل االرضي، كما 
يتواف���ق ايضا مع 

مستخدمي نظام وندوز وماك. 
وذك���رت ان املع���رض اجلديد 
مت اختياره ضمن خطة مدروس���ة 
للتوسع اجلغرافي في املناطق ذات 
الكثافة الس���كانية لتقدمي خدمات 
الشركة الى مختلف شرائح املجتمع 
هناك، واوضحت سلطان ان معرض 
املستقبل لالتصاالت في البيرق مول 
مينح الزائرين فرصة االستفسار 
عن خدمات الشركة من قبل موظفني 
فنيني مختصني، وعلى مستوى مهني 
رفيع من التدريب، حيث تدربوا في 

مركز املستقبل التدريبي.

 عمر راشد 
أفادت مصادر »األنباء« بأن البنك املركزي أخطر احتاد الشركات االستثمارية 
أن ش���ركة الزمردة لإلجارة والتمويل قد مت تغيير اس���مها إلى »الوطنية 

لإلجارة والتمويل« وذلك بناء على رغبة مجلس إدارة الشركة. 
وقد أخطر »املركزي« احتاد الشركات االستثمارية بتغيير االسم وذلك 

التخاذ ما يلزم من إجراءات نحو هذا  التغيير.

اخبار الشركات بمناسبة مرور 57 عامًا على تأسيسه

وثائق »الوطني« التاريخية بـ»األڤنيوز«

.. ويطرح خصومات لغاية 50% لحاملي بطاقات 
 البنك االئتمانية لدى »نظارات كيفان«

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمي 
عرض خ����اص حلاملي بطاقات الوطني 
االئتمانية يشتمل على خصومات مغرية 
تصل إلى 50% على جميع مشترياتهم من 
معارض شركة نظارات كيفان املنتشرة 

في مختلف مناطق الكويت.
ويتيح العرض الترويجي، الذي يبدأ 
اعتبارا من 15 ويستمر لغاية 21 نوفمبر 
2009، لعمالء الوطني االستفادة من هذه 
اخلصومات على جميع مشترياتهم من 
معارض نظارات كيفان البالغ عددها 28 
معرضا واملنتش����رة في مختلف أنحاء 
الكويت وحتمل أس����ماء أش����هر وأعرق 

العالمات التجارية ف����ي عالم النظارات 
والبصريات مثل شانيل، برادا، كريستيان 
دي����ور، فالنتينو، ميو مي����و، بيربيري 
وجيورجيو أرماني. وقال نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
أنه  التويجري  الوطني عبداهلل  بالبنك 
سيكون مبقدور عمالء الوطني استخدام 
أي من بطاقات ڤيزا، ماستر كارد أو داينرز 
كلوب االئتمانية لسداد قيمة مشترياتهم 
للحصول على خصم فوري ومباش����ر 
يصل لغاية 30% و20% كنقاط مجانية 
من برنامج مكافآت الوطني، األمر الذي 
يوفر لهم عرضا مغريا للغاية، وأضاف 

التويجري قائال: يعرف اجلميع أن نظارات 
كيفان لديه أشهر وأعرق املاركات العاملية 
للنظارات إضافة إلى ما يوفره من خدمات 
مميزة لعمالئه، وإنه ملن دواعي سرورنا 
أن نتيح لعمالئنا في الوطني االستفادة 
من هذه املزايا مع اخلصومات وذلك في 
إطار تعاوننا وشراكتنا مع شركة نظارات 
كيفان«.جتدر اإلشارة إلى أن شركة نظارات 
كيفان متتلك سلس����لة ف����روع تضم 28 
معرضا تتركز في أهم املوالت واملجمعات 
التعاونية، األمر  التجارية واجلمعيات 
الذي يجعل هذا العرض املغري في متناول 

كل الراغبني في االستفادة منه.

افتتح بنك الكويت الوطني أمس معرضه التاريخي 
والوثائقي في مجمع األڤنيوز الذي يحكي قصة نشأة 
أول مص���رف وطني في الكويت في عام 1952، وذلك 
في الفت���رة من تاريخ 12 وحت���ى تاريخ 19 نوفمبر 

اجلاري.
ويتزام�ن املعرض مع احتفال »الوطني« بال�ذكرى 
ال� 57 لبدء نشاط البنك الفعلي وتقدمي خدماته للعمالء 
والتي متثل تتويجا واستمرارا ملسيرة من النجاح حتول 
خاللها »الوطني« من بنك صغير انطلق من مساحة 

ثالثة دكاكني وبضعة موظفني يعملون باألس���اليب 
اليدوية البدائية إلى واحد من أكبر مصارف املنطقة 

وأكثرها ربحية وريادة وابتكارا.
ويحكي معرض »الوطني« التاريخي قصة تأسيس 
بنك الكويت الوطني، حي���ث ظهرت ألول مرة فكرة 
تأسيس بنك كويتي وطني يخدم املصالح الوطنية 
بالدرجة األولى في عام 1952. حيث عقد كل من: أحمد 
س���عود اخلالد، خالد زيد اخلالد، خالد عبد اللطيف 
احلمد، خليفة خالد الغنيم، سيد على سيد سليمان، 

عبدالعزيز حمد الصقر، محمد عبد احملسن اخلرافي، 
يوسف أحمد الغامن، يوسف عبدالعزيز الفليج، اجتماعا 
مع املغفور له الش���يخ عبداهلل السالم الصباح الذي 
بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد. وكان عقد 
تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة 
الكويت ينص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى 
في الكويت. وكان رأي أمير الكويت املغفور له الشيخ 
عبداهلل السالم في حينها أن ذلك ال ينطبق على إنشاء 

بنوك كويتية داخل البالد.

 صورة املرسوم األميري صورة تاريخية لبنك الكويت الوطني

عبداهلل التويجري

علي الثويني مقدما الدرع التكرميية لفهد الرشيد 

م من اللجان العاملة »برقان« ُيكرَّ
في اليوم الوطني الخامس للتضامن مع المعاقين

المدلج: »مرابحات« تؤسس ذراعها العقارية  بـ 30 مليون دينار
 محمود فاروق

كش����ف نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب بشركة 
مرابحات االستثمارية فيصل املدلج 
عن س����عي الشركة نحو تأسيس 
شركة عقارية لتكون مبنزلة الذراع 
العقارية لها برأسمال 30 مليون 
دينار بالشراكة مع عدد من الشركاء 
احملليني خلدمة اكبر جتمع مالي، 
مبينا ان »مرابحات« ستس����اهم 
بشكل كبير في الشركة لتغطية 

السوق العقاري بدول اخلليج.
وأرجع املدلج عقب اجلمعية 
العمومية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 100% توزيع استثمارات 
الش����ركة باالس����واق املصري����ة 
والس����عودية والهندية لتمتعها 
باالستقرار النس����بي لها، فضال 
ع����ن تأثرها البس����يط بتداعيات 
االزمة املالية. وأشار الى ان توزيع 
االستثمارات يعتبر السبب الرئيسي 
لعدم وقوع استثمارات الشركة في 
فخ اخلسائر الذي وقعت فيه اغلب 

الشركات.
وحول نسب توزيع استثمارات 
الشركة، قال: ان حوالي 20% من 
اصول الش����ركة في الس����عودية 
ومثيلها في مصر وما يزيد على 

برأسمال مليون دينار وهي شركة 
متخصصة في تق����دمي اخلدمات 
العقارية املتمثلة في بيع صكوك 
االنتفاع وبيع وتسويق العقارات، 
مبينا انها استطاعت خالل فترة 
وجيزة ان تصبح من الش����ركات 
الرائدة في مجال اخلدمات العقارية 
ولها أفرع في الس����عودية ومصر 
وتركيا واالمارات. وانتقد املدلج 
التعاطي السياسي مع االزمة املالية 
وتداعياتها في الس����وق الكويتي 
قائال: ان اجلرعة السياس����ية في 
التعامل مع السوق وأزمته كانت 
اكث����ر بكثير من اجلرع����ة املالية 
واالقتصادي����ة. وتوق����ع ان تأتي 
النتائج املالية للربع االخير اخلاصة 
باملصارف متواضعة، وذلك لزيادة 
الضغوط على احملافظ االئتمانية 
العقارية خالل هذا الربع، وستؤثر 
نتائجها على الس����وق كله بشكل 
كبير. وعلى صعيد متصل، وافق 
اعضاء العمومية على جميع البنود 
الواردة في جدول االعمال والتي 
اهمها املوافقة على تقريري مجلس 
االدارة ومراقبي احلسابات عن أعمال 
الشركة في السنة املالية املنتهية في 
2003/3/31 كذلك املوافقة على عدم 

توزيع أرباح عن نفس الفترة.

بالشراكة مع شركاء محليين وتتوسع في مصر والسعودية والهند

تلقى بن����ك برقان تكرميا من 
منس����ق عام اللجان ف����ي اليوم 
الوطني اخلام����س للتضامن مع 
املعاقني وذلك تقديرا ملس����اهمته 
بجائ����زة املاس الس����نوية لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، وقد قدم 
منسق عام اللجان العاملة في اليوم 
الوطني اخلام����س للتضامن مع 
املعاقني علي الثويني بتسليم درعا 
تكرميا ملدير العالقات العامة ببنك 

برقان فهد الرشيد.
وقال البنك في بيان صحافي 
أمس ان املناسبة تؤكد على روح 
االلتزام والدعم الذي يظهره بنك 
برقان للمجتمع، حيث يقوم سنويا 
بتقدمي اثنى عشرة جائزة مالية 
للمتميزي����ن معترفا بإجنازاتهم 

وجناحاتهم التي أظهروها، حيث 
صنفت جوائز املاس لتكون في 
ث����الث مجموعات ه����ي: جائزة 
املاس����ة الزرق����اء للمتميزين من 
الذهنية، وجائزة  ذوي اإلعاقات 
املاس����ة الصفراء للمتميزين من 
ذوي اإلعاقات احلركية، وجائزة 
املاس����ة البيضاء للمتميزين من 

ذوي اإلعاقات احلسية.
وأوضح أن نش����اط »جوائز 
املاس« يأتي ليؤك����د ثانية على 
التزام بنك برقان بإجناح اجلهود 
لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة 
ف����ي املجتم����ع ككل وإعادة روح 
االنتماء إليهم من خالل االعتراف 
بقدرتهم على التغلب على الصعاب 
وتصميمهم الذي ال حدود له وعلى 

أعمالهم.
جتدر االش����ارة ال����ى أن بنك 
برقان، إحدى مؤسسات كيبكو � 
شركة مشاريع الكويت »القابضة«، 
وهو بنك إقليمي ميتلك العديد من 
املؤسسات املالية التابعة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
ويعتبر بنك برقان من أكثر البنوك 
التجارية ديناميكية وحداثة حيث 
تأسس في العام 1977 واستطاع 
أن يحقق دورا ومكانة بارزة في 
قطاع العمل املصرفي على مستوى 
األفراد والشركات واالستثمار وذلك 
من خالل تقدميه منتجات وخدمات 
وعروضا جديدة ومبتكرة، إضافة 
إلى البنية التكنولوجية املتطورة 

التي تدير جميع أعماله.

خالد الصايغ 

)أسامة البطراوي(فيصل املدلج متحدثا خالل اجلمعية العمومية للشركة

8.9 ماليين دينار أرباح
 »األهلية للتأمين« في 9 أشهر

الش����ركة  حققت 
االهلية للتأمني ارباحا 
في نهاية الربع الثالث 
2009 بلغت 8.9 ماليني 
دينار وبربحية للسهم 
مقدارها 58.59 فلسا.

وقد صرح رئيس 
مجلس االدارة والعضو 
املنتدب للشركة األهلية 
للتأمني سليمان الداللي 
بأنه بالرغم من االزمة 

املالية وتوابعها فقد حققت الشركة 
نتائج ايجابية تتمثل في ان الشركة 
حققت اقس����اطا مكتتبة عن الفترة 
مقدارها 18.7 مليون دينار وبلغ صافي 
ايرادات هذه االقساط 4.7 ماليني دينار 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 
والتي بلغت في حينه����ا االيرادات 
3.5 ماليني دينار اي ان الزيادة في 

االيرادات 1.2 مليون دينار.
واض����اف ان عوائد االس����تثمار 
عن هذه الفترة بلغ����ت 5.9 ماليني 
دينار رغم اس����تمرار توابع االزمة 

العاملية على  املالية 
السوق.

انه  الى  واش����ار 
باالضافة لهذه النتائج 
االيجابية في ايرادات 
االقس����اط وعوائ����د 
االستثمار فإن الشركة 
ق����د قامت بتخفيض 
قيم����ة القرض الذي 
كان����ت ق����د حصلت 
عليه ف����ي عام 2008 
والذي كان يبلغ في 2008/9/30 27.3 
مليون دينار ليصبح في 2009/9/30 
نحو 5.5 ماليني دينار اي ان الشركة 
قامت بس����داد 21.8 مليون دينار من 

القرض.
وقد بلغت حقوق املساهمني حتى 
الربع الثالث 2009 مبلغ 76.1 مليون 
دين����ار مقارنة بذات الفترة عن عام 
2008 مبل����غ 77.9 مليون دينار اي 
ان الشركة قد حافظت على حقوق 
املس����اهمني كما كانت عليه تقريبا 

في 2008.

سليمان الداللي

ابتسام سلطان

20% من اصول الشركة في السوق 
الهن����دي. وتابع: ان العام املاضي 
ش����هد ازمة من أصع����ب االزمات 
التي مرت بالعال����م، وهو ما أثر 
على خطط الش����ركة التي تزامن 
تأسيس����ها مع بدء االزمة، اال ان 
»مرابحات« وجدت تضخما وتزاحما 
في السوق الكويتي، مما دفعها الى 
الدخول في اس����واق جديدة اكثر 

أمانا واستقرارا.

وذكر املدل����ج ان »مرابحات« 
استطاعت تكوين عدد من التحالفات 
االس����تراتيجية في االسواق التي 
تستثمر فيها مثل مجموعة حيدر 
والبنك االهلي املصري والتحالف 
مع بعض الشركاء االستراتيجيني 
في السعودية، مشيرا الى ان اجمالي 
اصول الشركة بلغ 17 مليون دينار 
وسط توقعات بعوائد ال تقل عن 

20% على استثمارات الشركة.

وتطرق املدلج الى اداء الشركة 
املالي خالل الع����ام املاضي قائ ال: 
متكن����ت مرابحات على الرغم من 
االزمة املالية م����ن احملافظة على 
الوضع املالي وسالمة االصول مع 
حتقيق ربح بسيط يصل الى 23 
ألف دينار، فضال عن عدم وجود 
أي قروض بنكية عليها. واكد املدلج 
ان مرابحات انتهت من تأس����يس 
شركة مرابحات للحلول العقارية 


