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حسني الغيص توفيق اجلراح قيس الغامن

د.محمد الطبطبائي موقعا مذكرة التفاهم

»بيتك ـ ماليزيا« يوقّع مذكرة تفاهم مع »اسرا« 

عقاريون: رفض »التمييز«  »جيد« لكنه ليس كافيًا
الغانم: مطلوب تحرير الرهونات العقارية وفتح باب اإلقراض بجانب التنظيم التشريعي

الجراح: الحكم حافز للبنوك التقليدية للمطالبة بالمعاملة بالمثل

الغيص: ضرورة توحيد الجهود الحكومية للتعامل مع قضايا العقار وليس كجزر منعزلة
زكي عثمان ـ عمر راشد

قضت الدائرة االدارية مبحكمة 
التميي����ز برف����ض طلب الش����ق 
املستعجل بوقف تنفيذ الغاء قرار 
العقاري حلني الفصل في  الرهن 
الدعوى وذلك بعد حكم االستئناف 
الذي اي����د حكم اول درجة والذي 
قدمه احملام����ي فهد احلبيني ضد 
قرار احملكم����ة الكلية بالغاء قرار 
وزارة العدل السلبي باالمتناع عن 
اتخاذ االجراءات واالمر بالسير نحو 
تسجيل وقيد التصرفات الواردة 

على عقارات السكن اخلاص.
»األنباء« تابع����ت ردود فعل 
العقاريني جتاه احلكم والذي وان 
لم يأت فاص����ا اال انه دعم حكم 
النطق  استئناف »بيتك« وجعل 
لصاحله في حكم التمييز امرا يكاد 

يكون محسوما.
العقاري����ون رأوا ان احلكومة 
واقعة في تناقض بني قيام نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
ووزير الدولة لاسكان احمد الفهد 
الذي يقوم بجهود جبارة لتوفير 
السكن املائم للمواطنني في الوقت 
الذي تقوم وزارة العدل مبحاربة 

باتت عدمية اجلدوى.
ولفت الى ان تأسيس صندوق 
عقاري بقيم����ة 5 مليارات دينار 
قد تكون من بني اولويات العمل 
احلكومي لتحرير الرهونات لدى 
البنوك التي تعد اس����اس العمل 
االقتص����ادي ولي����س العق����اري 

فقط.
ان اس����اس االنتعاش  وب����ني 
العق����اري يبدأ بتحرير الس����وق 
الرهونات ويفتح  العقاري م����ن 

الباب امام السوق العقاري.
بدوره، اشار اخلبير العقاري 
حس����ني الغيص الى ان الس����وق 
العقاري يحت����اج ملا هو اكبر من 
التش����ريعات من خ����ال توحيد 
التعامل  ف����ي  اجلهود احلكومية 
مع القضايا العقارية وليس على 
اساس جزر منعزلة، مستدركا ان 
دوال مثل السعودية قامت باصدار 
الرهن العقاري والذي يتم تطبيقه 

نهاية العام.
القطاع اخلاص  ان  الى  ولفت 
علي����ه ان يعمل ف����ي تنفيذ املدن 
االسكانية بجانب احلكومة لتعزيز 
حركة التداوالت العقارية وكذلك 

انعاش الوضع االقتصادي.

تنفيذ قرار الغاء قانوني 8 و9 في 
شأن الرهن والتمويل العقاري.

بداي����ة، قال رئي����س مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
مجمعات االسواق التجارية ورئيس 
احتاد العقاريني توفيق اجلراح ان 
رفض طلب الشق املستعجل بوقف 
تنفيذ الغاء قرار الرهن العقاري 
حلني الفصل في الدعوى ما هو اال 
استمرار للخطوات الصحيحة لعدم 
القرار منذ  دستورية صدور هذا 
البداية، مؤكدا ان خطوة »بيتك« 
القضائي����ة البد ان تك����ون دافعا 

التقليدية حلذو االجتاه  للبنوك 
نفسه الثبات حقوقها املشروعة 

في هذا اجلانب.
واضاف ان احتاد العقاريني قد 
اجته للقضاء للحصول على اثبات 
بعدم دستورية هذا القرار وبانتظار 
حتديد موع����د القضية، مبينا ان 
عمليات الرهن العقاري هي حق 
اصيل جلميع الشركات والبنوك 
العقاري  القطاع  ودافعا النعاش 
الذي يعاني من شح الطلب مقارنة 

بارتفاع كبير في املعروض.
واكد اجلراح ان احلكومة مامة 

في هذا القرار الذي انعكس لفترة 
على السوق العقاري، لكن القضاء 
اعاد له التوازن من جديد بفضل 
جلوء »بيتك« للقضاء الذي انصفه 

في النهاية.
من جانبه، اش����ار امني س����ر 
احتاد العقاريني قيس الغامن الى 
ان احلكم مهم وان لم يكن كافيا، 
مضيفا ان احلل يكمن في فتح باب 
االقراض امام الش����ركات والعمل 
التشريعات املنظمة  على تعديل 
للس����وق العقاري مثل قوانني 7 
و8 و9 لسنة 2009، موضحا انها 

لترجمة فتاواه الشرعية

أكدوا عبر »األنباء« أن تأسيس صندوق عقاري بـ 5 مليارات دينار بات ضروريًا

كواالملبور - كون����ا: وّقع 
الهيئة الشرعية لبيت  رئيس 
الكويتي في ماليزيا  التمويل 
د.محمد عبدالرزاق الطبطبائي 
أمس مذكرة تفاهم مع االكادميية 
العاملية للبحوث الشرعية في 
املالية االس����امية  التعامات 
)اسرا( لترجمة االعمال الكاملة 
للقرارات الش����رعية الصادرة 
الفتاوى واالشراف  من جلنة 
الش����رعي في بي����ت التمويل 

الكويتي.
وقال الطبطبائي ل� )كونا( 
ان بن����ك التمويل الكويتي في 
ماليزيا يفخر مبشاركة خبراته 
املالية االسامية مع االكادميية 
العاملي����ة للبحوث الش����رعية 
م����ن خ����ال ترجم����ة اعماله 
الكاملة في القرارات الشرعية 
من اللغة العربي����ة الى اللغة 

االجنليزية.
واضاف ان هذه املبادرة التي 
يتبناها بيت التمويل الكويتي 
في ماليزيا واكادميية »اسرا« 
الى خلق وعي مستمر  تهدف 
بتطبيق االحكام الشرعية في 
البنوك االسامية، مشيرا الى 
ان محدودية املراجع واملصادر 
املتاحة باللغة االجنليزية في 
التعامات املالية االسامية شجع 

الى القيام بهذه املبادرة.
من جهته، قال املدير التنفيذي 
لاكادميي����ة العاملية للبحوث 
الشرعية في املالية االسامية 
)اسرا( محمد اكرم الل الدين ل� 
»كونا« »ان هذا املشروع يقدم 
للمجتمع االسامي والصيرفة 
االس����امية مراج����ع ومصادر 
مهم����ة لفهم وتوس����يع نطاق 
املالية االسامية«. وأوضح ان 
ترجمة االعمال الكاملة للجنة 
الفتاوى واإلشراف الشرعي في 
بنك التمويل الكويتي تتطلب 
بذل الكثير من اجلهد من قبل 
علم����اء الش����ريعة املختصني 
البنوك  واملتمرسني في مجال 
االس����امية إلعادة صياغتها 
باللغة االجنليزية والتي تعد 

لغة التجارة العاملية.
وشاركت في مراسم توقيع 

كما دعا الطبطبائي إلى عدم 
تسمية األوضاع املالية العاملية 
احلالية باألزم����ة االقتصادية 
ووصفها بأنها »مرحلة خاصة« 
وهي مرحلة طبيعية مير بها 

االقتصاد العاملي.
وقال د.الطبطبائي ل� »كونا« 
على هامش مشاركته في املؤمتر 
العاملي لعلماء الشريعة حول 
املالية االسامية الذي يعقد حاليا 
في كواالملبور »ان هذه املرحلة 
اخلاصة أوجدت مساحة إلبداع 
املالية االسامية من  االنظمة 
خال اظهار الباحثني دراساتهم 
وبحوثهم إليجاد بدائل وحلول 
مناسبة لهذه املرحلة«. وتوقع 
الطبطبائي ان حتدث مثل هذه 
املرحلة االقتصادية بعد عدة 
سنوات من اآلن، داعيا العلماء 
واالكادمييني الى تقدمي بحوث 
ودراسات محكمة في االقتصاد 
االسامي وطرحها في مؤمترات 
عاملية لتستفيد منها االجيال 
القادمة ح����ني مواجهتهم ملثل 
ه����ذه املرحل����ة االقتصادي����ة 
مس����تقبا فضا ع����ن خلقها 
لفرص استثمارية عديدة. هذا 
وقد أشادت مسؤولة ماليزية 
بجهود بيت التمويل الكويتي 
التي يقدمها للعالم االسامي في 
توسيع مدارك ومفاهيم البنوك 

اإلسامية منذ ثاثة عقود. 
وقال����ت نائبة وزير الدولة 
الدينية  املكلف����ة بالش����ؤون 
د.ماشطة ابراهيم ل� »كونا« عقب 
توقيع البنك امس مذكرة تفاهم 
لترجمة األعمال الكاملة للجنة 
الفتاوى واإلشراف الشرعي في 
بيت التمويل منذ تأسيسه عام 
1977 الى 2009 مع االكادميية 
العاملية للبحوث الشرعية في 
املالية االس����امية  التعامات 
املاليزية  )اسرا( ان احلكومة 
تدرك مدى جناح بيت التمويل 
الكويتي في ماليزيا وريادته 
للبنوك االس����امية االجنبية 
ف����ي الباد وال����ذي يعد عاما 
مهما لنجاح مفهوم املصرفية 
العوملة  االس����امية في ظ����ل 

االقتصادية.

مذك����رة التفاه����م نائبة وزير 
الدولة املكلفة بالشؤون الدينية 
الدكتورة ماشطة ابراهيم اعترافا 
من احلكومة املاليزية بجهود 

بيت التمويل الكويتي على مدى 
ثاثة عقود منذ تأسيسه، حيث 
تش����مل هذه الترجمة االعمال 
الكامل����ة للقرارات الش����رعية 

الفتاوى  الصادرة من جلن����ة 
الش����رعي في بنك  واالشراف 
التمويل الكويتي منذ تأسيسه 

عام 1977 الى 2009.

ق��ال مدي��ر إدارة الفروع في بي��ت التمويل 
الكويتي )بيتك( عماد الصرعاوي إن سعي »بيتك« 
في سبيل حتقيق أفضل مستوى من اخلدمة عبر 
االنتشار املدروس والهادف مع ضرورة توظيف 
التقنية لتسهيل اخلدمة على العميل هو في سلم 
األولويات التي ترسمها االستراتيجية العامة. وأضاف 
الصرعاوي أن ش��بكة أجهزة السحب اآللي التي 
تزيد عن 120 جهازا في مختلف أنحاء الكويت تعد 
تعزيزا لتوجه »بيتك« لنش��ر التقنية في مختلف 
األماكن من مجمعات ومراكز طبية وجمعيات تعاونية 
ومؤسسات حكومية وجهات رسمية وخدمية عديدة، 
مشيرا إلى أن أجهزة »الشامل« التي انفرد »بيتك« 
بتقدمي خدماتها املختلفة وألول مرة بالشرق األوسط 
جتاوزت ال� 30 جهازا حيث تقدم جميعها خدمات 
اإليداع النقدي والشيكات عالوة على السحب النقدي 

وجتتمع كل هذه اخلدمات في جهاز واحد.
وأوضح الصرعاوي أن ش��مولية اخلدمة هو 

مفهوم جس��ده »بيتك« منذ سنوات عديدة حيث 
شملت فروعه إلى جانب اخلدمة املصرفية خدمات 
أخرى كالتمويل التجاري في معظم الفروع وكذلك 
اخلدم��ات العقارية في ع��دد منها، وهو ما يجعل 
الفرع مرك��زا بيعيا إلى جانب كونه مركزا خدميا 
للعميل، كما أن انتش��ار فروع »بيتك« ال� 48 في 
مختلف أنحاء الكويت يسهل على العميل التواصل 

املباشر مع »بيتك«.
وأك��د أن اخلدمات االلكتروني��ة التي يقدمها 
 www.kfh.com بيتك« عبر موقع��ه االلكتروني«
والتي تزيد عن 150 خدمة مصرفية وجتارية وعقارية 
واستثمارية تسهل على العميل إجراء العديد من 
العمليات على مدار الساعة، وكذلك التواصل مبعرفة 
ما هو جديد عن أنشطة ومنتجات وخدمات البنك 
باإلضاف��ة إلى خدمة الرس��ائل القصيرة املجانية 
SMS التي تتواصل مع العميل في حتديث بيانات 
حساباته املصرفية إلى جانب خدمات الهاتف النقال 

الصرعاوي: »بيتك« يعزز انتشار »الجهاز الشامل« 
في مختلف أنحاء الكويت 

أنشطة االندماج بين البنوك الخليجية  ستركز 
على الكويت واإلمارات في األجل القريب

 الري����اض � رويترز:قال محلل كبير مبؤسس����ة 
التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز إن من املرجح 
أن يتركز أي نش����اط اندماج في األجل القريب بني 
بنوك مبنطقة اخلليج العربية على االمارات والكويت 
حيث الهوامش الربحية منخفضة وقاعدة العماء 

منخفضة نسبيا.
وأضاف مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات 
املالية إميانويل فوالند في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا في ستاندرد آند بورز إن احتماالت االندماج 
أبعد بكثير في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي 
حيث يساعد وجود عدد أقل نسبيا من البنوك في 

تعزيز منو األرباح وإدارة املخاطر بشكل أفضل.
غير أنه أضاف في مقابلة مع رويترز مساء أمس 
االول انه مع استمرار مكافحة البنوك آلثار التباطؤ 
العاملي »ال نتوق����ع توجها كبيرا لعمليات االندماج 
واالس����تحواذ في منطقة مجلس التعاون اخلليجي 

في املستقبل املنظور.
و تابع: »رمبا نشهد في البداية بعض العمليات 

على املستويات الوطنية.. السيما في بلدان بها عدد 
كبير من البنوك مثل البحري����ن واالمارات.. ولكن 

بدرجة أقل بكثير في السعودية أو قطر«.
وقال »تشهد الس����وق اإلماراتية منافسة حامية 

وأثبت ذلك أنه عامل سلبي للقطاع املصرفي. 
وتابع: »الهوامش الربحية منخفضة مقارنة معها 
في دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى والتعامل 

مع العماء اجليدين أكثر صعوبة«.
وأشار فوالند أيضا إلى القطاع املصرفي الكويتي 
باعتباره قطاعا يحتمل أن يكون ناضجا لاندماجات. 
وقال »تدرك البنوك الكويتية أن عدد العماء اجلدد 
الذين يدخلون السوق كل عام محدود للغاية.. ولذلك 

يتعني عليها العمل بجد من أجل اجتذابهم«.
وفي وقت سابق هذا الش����هر قال محافظ البنك 
املركزي العماني حمود بن س����نجور الزدجالي إنه 
ينبغي للبنوك املركزي����ة مبنطقة اخلليج العربية 
تشجيع عمليات االندماج عبر احلدود عقب األزمة 

املالية من أجل بناء مؤسسات مالية قوية.

مؤمن المصري
قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة التمييز برفض طلب 
الشق املستعجل بوقف تنفيذ إلغاء قرار الرهن العقاري 
حلني الفصل في الدعوى. كانت الدائرة اإلدارية مبحكمة 
االستئناف قد أيدت حكم أول درجة والذي قدمه احملامي 
فهد احلبيني ضد قرار احملكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة 
العدل باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات واألمر بالسير نحو 
تس���جيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن 
اخلاص )في البيع والرهن( وعدم خضوع بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( والبنوك اإلس���امية ألحكام القانونني 
رقمي 8 و9 لسنة 2008 اللذين صدرا في 23 أبريل 2008 
حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب إلغاء قرار وزارة 
العدل الس���لبي باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات والسير 
نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات 

موضوع الدعوى واملتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات 
السكن اخلاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك 
من آثار، وكان حكم أول درجة انتهى بعدم سريان أحكام 

هذين القانونني على بيت التمويل الكويتي.
كما انتهى احلكم إلى أن قانون الش���ركات التجارية 
يعتب���ر قانونا عاما ومتثل نصوصه الش���ريعة العامة 
التي تسود أحكامها الشركات كافة بصفة عامة، وأنه ال 
مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك إس���امي يندرج 
حتت قائمة البنوك اإلسامية اخلاضعة للقانون رقم 32 
لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 
املهنة املصرفية واملعدل بالقانون رقم 30 لس���نة 2003، 
بش���أن إضافة قسم خاص بالبنوك اإلسامية إلى الباب 
الثالث والذي يعتب���ر � كما بينت احملكمة تفصيا على 
نحو ما سلف � تشريعا خاصا بالبنوك فقط دون باقي 

الشركات، وتؤكد ذلك املذكرة اإليضاحية للقانون والتي 
قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة 
خاصة، كما استفاض احلكم في بيان األسانيد واألسباب 
التي تقرر وبحق في أن القانونني رقمي 8 و9 ال تنطبق 

أحكامهما على البنوك اإلسامية.
وأخيرا فإن منطوق احلكم قد قضى أن إدارة التسجيل 
العقاري قد امتنعت عن اتخاذ إجراءات تسجيل وقيد تلك 
العقود والتصرفات متذرعة مبا ورد في القانون رقم 9 
لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به 
على البنك املدع���ي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح 
القانون وطبقت احلظر الوارد به على البنك املدعي في 
غير محله، ومبا يكون معه قرارها س���الف البيان غير 
قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعني على 

احملكمة إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

»التمييز« ترفض وقف تنفيذ إلغاء »الرهن العقاري«

ميشال العقاد

توقع رئيس املديرين العامني 
والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج 
ميش����ال العقاد ان يحقق البنك 
ارباحا في العام املقبل مع زيادة 
دخله التشغيلي، وأوضح العقاد ان 
الدخل التشغيلي أخذ يعود بقوة 
وان البنك سيحقق ارباحا في 2010 

حتى في أسوأ األحوال.
وأش����ارت وكالة »بلومبرغ« 
ال����ى ان بنك اخلليج كان قد مني 
بخسائر تقارب 1.3 مليار دوالر من 
عمليات تداول املشتقات في العام 
املاضي، واضافت ان بنوك املنطقة 
تضررت من األزمة املالية الراهنة 
التي أدت ال����ى تقليص اإلقراض 
واضعاف نشاط سوق املال وزيادة 
حاالت التخلف عن سداد القروض، 
ودفع ذلك احلكومة الى ضمان كل 
اإليداعات في البنوك احمللية بعد 
اخلسائر التي سجلها بنك اخلليج 
وبعد ان تخلف بيت االس����تثمار 
اكبر بنك استثمار  العاملي، وهو 
في الكويت، عن سداد ديون بلغت 

2.8 مليار دوالر.
وقالت الوكالة ان بنك اخلليج 
هو ثان����ي اكبر مقرض في الباد 
خصص كل ارباحه التشغيلية لهذا 

أرباحه بنسبة %46.
وذك����ر العقاد ان بنك اخلليج 
خص����ص 133 ملي����ون دين����ار 
كاحتياطي خاص خال األش����هر 
التس����عة املاضية وم����ن املمكن 
ان يخصص املزي����د من األموال 
التسعة  الى  الس����تة  في األشهر 

املقبلة.
وقالت الوكالة ان الكويت كانت 
ثالث دولة في املنطقة تدعم نظامها 
املصرفي في العام املاضي بسبب 
العاملية  تهديد األزمة االئتمانية 
لعمات وأسهم وأسواق العقارات 

في املنطقة.
اقفل مؤشر  وفي هذه األثناء 
بورصة الكويت يوم األربعاء على 
انخفاض بنسبة 1% مسجا أدنى 

مستوى له خال 8 أشهر.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز 
للتصنيف االئتماني قد خفضت 
في نوفمبر بع����ض التصنيفات 
االئتمانية لبنك اخلليج وارجعت 
السبب الى انه في »وضع أضعف« 
من وضع بعض منافسيه خصوصا 
القطاعات  انكش����افه لبعض  مع 
املهددة في االقتصاد الكويتي مثل 

شركات العقارات واالستثمار.

الع����ام والبالغة 42 مليون دينار 
للقروض الرديئة، وتراجع صافي 
دخله بنس����بة 98% الى 469 ألف 

دينار في الربع الثالث.
وفي الوقت ذات����ه أفاد البنك 
التج����اري الكويت����ي وهو ثاني 
مقرض في الباد من حيث القيمة 
السوقية عن خس����ارة في الربع 
أمواال  الثالث بسبب تخصيصه 
أكثر للديون الرديئة، وتراجعت 
أرباح البنك األهلي بنس����بة %84 
خال الفترة ذاته����ا، بينما أعلن 
بيت التمويل الكويتي عن تراجع 

»الخليج« يتوقع تحقيق أرباح في 2010

عروض مميزة من »الوطنية لالتصاالت« 
لحجاج بيت اهلل الحرام

كما هو احلال في كل موس����م من مواسم احلج، 
أعلنت الوطنية لاتصاالت عن تقدمي باقة من العروض 
واخلصومات املتميزة للمش����تركني تصل إلى %30 
على جميع مكاملاتهم أثناء تواجدهم بالديار املقدسة 
ألداء مناسك احلج. وفور وصول احلجاج لألراضي 
السعودية سيكون بإمكانهم التمتع بالعروض املخفضة 
من الوطنية لاتصاالت، وسيتم تفعيل اخلدمة على 
جميع الشبكات السعودية: شركة االتصاالت السعودية 
»موبايلي« و»زين«، اآلن ميكن لعماء الوطنية البقاء 
على مقربة من أحبائهم اثناء تأديتهم مناسك احلج 
بأسعار مخفضة دون احلاجة إلى انفاق املزيد على 

بطاقات وفواتير احملمول.
واوضحت الشركة ان سعي الوطنية للبقاء على 
مقربة من عمائها واضح في كل اخلدمات التي تقدمها 
لعمائها، فل����كل خدمة غرض مختلف ومتنوع مبا 

يكفي لتلبية احتياجات جميع شرائح املجتمع مبا 
يجعلها دائما تخطو إلى األمام بالس����وق الكويتي 

وتقدم احسن اخلدمات لعمائها.
ويسري هذا العرض خال فترة احلج )يوم 1 إلى 
7 أيام( ويش����مل املكاملات احمللية باململكة العربية 
السعودية، واملكاملات الى الكويت كما املكاملات الواردة 
منها، العرض متاح لكل العماء س����واء أكانوا ذوي 
املسبق أو اآلجل. وفي هذا االطار صرح مدير العاقات 
العامة بالوطنية عبدالعزيز البالول قائا: »إن من أهم 
أولوياتنا توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات 
عمائنا عندما يكونون باخلارج وخاصة مبوس����م 
احلج«، واضاف »إن الوطنية لاتصاالت تهدف إلى 
خدم����ة عمائها اينما تواجدوا ومس����تمرة بالوفاء 
بوعودها في تقدمي أفضل خدمات وسائل االتصال 

لقاعدة عمائها«.

»برقان« يعلن الفائزين في سحب »يومي«
اعل����ن بنك برقان اس����ماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب »يومي«، وقد قام البنك 
بايداع مبلغ 5000 دينار، وهو 
قيمة اجلائزة، في حساب كل 
الفائزين احملظوظني  فرد من 
اخلمسة لاسبوع املاضي وهم: 
احمد عبدالكرمي علي االبراهيم 
وبدر ناص����ر عبداهلل صالح 
واحمد حس����ني صفر خاجة 

وخلف نصراهلل عبداهلل العبيد 
ومحمد مجي����د خضير باني 
نامي، وقد جرى السحب في 
املكتب الرئيسي للبنك حسب 

االجراءات املتبعة. 
وهنأ رئيس مديري قطاع 
اخلدمات املصرفي����ة لافراد 
الفائزين ساميون كليمينتس 
وق����ال: من����ذ ان اطلقن����ا هذا 
احلساب املتميز شهدنا اقباال 

منقطع النظير للمشاركة من 
خال فتح هذا احلساب الذي 
يتيح للعم����اء فرصا عديدة 
ويومية للفوز بجائزة نقدية 
رائعة، الفتا الى ان حس����اب 
»يومي« هو االول واالوحد في 
الكويت الذي يقدم سحوبات 
يومية نقدي����ة مقدارها 5000 
دينار باستثناء عطلة نهاية 

االسبوع والعطل الرسمية.

إنطالق الملتقى الثاني لالستثمار 
الخليجي بالمغرب اليوم

الرب��اط كون��ا: تنطل��ق اليوم 
مبدينة »الصخيرات« اعمال امللتقى 
الثاني لالستثمار اخلليجي باملغرب 
وذلك مبشاركة عدد من الشركات 
االقتصادية واملؤسسات االستثمارية 
اخلليجي��ة م��ن ضمنها ش��ركات 

ومؤسسات كويتية.
وذكرت جلنة التنظيم في بيان 
ان هذا امللتقى يقام برعاية العاهل 
املغربي امللك محمد السادس على 
م��دى يومني مببادرة م��ن »وكالة 
اخلليج العربي لالعالم واالتصال« 
و»املنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين«. واضاف البيان ان هذا 
اللقاء يسعى لبحث آفاق االستثمار 
ف��ي املغ��رب مبش��اركة الهيئات 
التجارية  االقتصادية واملؤسسات 
اقتصادية  الثنائية لبحث قضاي��ا 
عدة منها القاء الضوء على تداعيات 
العاملية  االزمة االقتصادية واملالية 

وانعكاساتها .


