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دعمت ش���ركة 
ابي���ات ملتق������ى 
»كويتي وأفتخر« في 
خطوة ايجابية لدعم 
املشاريع الصغيرة 
ت  ا ز جن���ا ال ا و
الكويتية واملساهمة 

في ارتقاء اداء الشباب في شتى املجاالت.
وعبرت هدى بهبهاني مسؤولة جلنة االنتاج 
مبلتقى كويتي وافتخر عن خالص ش���كرها 
لش���ركة ابيات على دعمها للملتقى من خالل 
رعايتهم للملتقى الذي سيقام في مارس املقبل، 
كما اضافت: »ان ش���ركة ابيات تفهمت الدور 
الريادي الذي  يقوم به ملتقى كويتي وافتخر 
كمنظمة غير ربحية من خالل دعمه وتشجيعه 
للمشاريع الشبابية الصغيرة واحتضانها منذ 
انطالقتها والى ان تصبح مشاريع كبيرة لتؤثر 
بااليجاب على نشوء جيل قادر على النهوض 

باملجتمع«.
ومتنت بهبهاني ان يتواصل هذا التعاون 

بني ملتقى كويتي 
وافتخر وش���ركة 
االعوام  ابيات في 
لتحقيق  املقبل���ة 
النجاحات املنشودة 
في دعم املشاريع 

الصغيرة.
وقال مدير ادارة العمليات وعالقات العمالء 
لشركة ابيات عبداهلل غضنفر:  ان دور الشركات 
السيما شركات القطاع اخلاص يعد دورا كبيرا 
في دعم وابراز املش���اريع الكويتية الصغيرة 
للطاقات الشابة والتي حتتاج كل الدعم ملواصلة 
مسيرتها وتخطي كل العقبات التي تواجههم 

منذ االنطالقة.
يذكر ان ملتقى كويتي وافتخر يقام للعام 
الثالث على التوالي وسيكون برعاية وحضور 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد وس���يكون ف���ي ارض املعارض من 16 
الى 18 مارس املقبل، وس���يكون حتت مسمى 

مشروع وطن.

انضم���ت ش���ركة الماركيز 
ال���ى مجموعة  للمجوه���رات 
الشركات الراعية ملعرض الذهب 
واملجوهرات العاملي الثامن الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الدول���ي على ارض  الكوي���ت 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفت���رة من 15 ال���ى 21 فبراير 

اجلاري.
وبهذه املناسبة يقول مدير 
عام شركة مجوهرات الماركيز 
ابراهيم العلمي ان معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي يعتبر فرصة 
جيدة ومناس���بة لالطالع على 

احدث التصميمات العاملية ف���ي عالم املجوهرات التي يتم طرحها 
واس���تعراضها بواسطة الش���ركات احمللية والعاملية املشاركة في 

املعرض على نطاق واسع ومتنوع.
ويتابع العلمي حديثه مشيرا الى ان معرض الذهب واملجوهرات 
العاملي يوفر على زواره معاناة الس���فر ومش���قة زيارة املعارض 
العاملية األخرى فضال عن الضمان الذي يوفره القائمون على تنظيم 
املع���رض من حيث توفير مكتب تابع ل���وزارة التجارة والصناعة 
للتحقق من املواصفات املعلنة بفواتير الش���راء مما يؤمن احلماية 
الالزمة للمش���تري قبل مغادرته املع���رض ويجعله مطمئنا جتاه 

مواصفات ما مت شراؤه.
 ويرى العلمي ان ما مييز س���وق الكوي���ت للمجوهرات هو ان 
معظم الشركات العاملة في هذا املجال بالسوق احمللي حترص على 

توفير اكبر تشكيلة من احدث 
الفريدة من  العاملية  املوديالت 
التي تناسب  نوعها واملتميزة 
والرغب���ات  االذواق  جمي���ع 
وباسعار تنافس مثيالتها في 

بلدان العالم.
 ويتابع العلمي حديثه مشيرا 
الى ان الزبون دائما يحرص على 
اقتناء التصميمات اجلديدة ذات 
اجلودة العاملية حيث انه على 
دراية تامة مبا هو االفضل وهذا 
يشجع العارضني على التركيز 

والتنويع في معروضاتهم.
العلمي ان الماركيز  ويؤكد 
تستعد لزوار املعرض بتشكيلة رائعة من املجوهرات العاملية حيث 
سيتم طرح احدث موديالت شبكات العرائس وكذلك الدبل االملاسية 

والسوليترات وما الى ذلك من الهدايا االملاسية القيمة.
ويتابع العلمي موضحا انه مبناسبة مرور 15 سنة على بدء نشاط 
مجوهرات الماركيز في الكويت مبقرها الرئيس���ي الوحيد مبجمع 
ليلى جاليري بالس���املية وستقدم الش���ركة الكثير من املجوهرات 
بهذه املناسبة وكذلك بأسعار مميزة ترضي جميع العمالء فضال عن 

مفاجآت سارة سيتم االعالن عنها خالل فترة اقامة املعرض.
ويختتم العلمي حديثه معتبرا سوق الكويت للمجوهرات من اهم 
االسواق في منطقة اخلليج ملا مييز اصحاب الشركات من مهارات 
فنية عالية جتعل معظ���م معروضاتهم تتميز باخلصوصية وهذا 

االمر يجعل من الكويت سوقا مميزا في هذا املجال.

جنيب العوضي والوزير د.محمد البصيري في جناح الشركة جناح »ڤيڤا« في املعرض

عبداهلل غضنفر

الجمعية العمومية أقرت البيانات المالية لالتحاد لعام 2009 

حمد المرزوق رئيسًا التحاد المصارف

على مدى الس��نوات الثالث املاضية تصدى احتاد املصارف الكويتية برئاسة رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب للبنك التجاري عبداملجيد الشطي، للعديد من القضايا املصرفية، إال ان 
تداعيات االزمة العاملية على الوضع االقتصادي احمللي بش��كل عام والبنوك بشكل خاص كانت 
في صدارة التحديات التي واجهها احتاد املصارف، حيث لعب االحتاد دورا اساس��يا في اجناز 

قانون االستقرار املالي.
كذلك تصدى احتاد املصارف برئاسة الشطي ملشكلة القروض الشخصية من خالل ايجاد آلية 
ملعاجلتها حلماية النظام املصرفي وفي الوقت نفسه تخفيف املعاناة على اصحاب هذه القروض 
من خالل صندوق املعسرين، فضال عن اجناز ميثاق العمل املصرفي، ومع تولي رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب للبنك األوس��ط حمد املرزوق رئاسة احتاد املصارف اعتبارا من امس، 
فإن العطاء سيس��تمر، خاصة ان املرحلة القادمة س��تلعب فيها البنوك دورا اساسيا في متويل 

مشاريع التنمية.

اتحاد المصارف: تحديات وإنجازات في رئاسة الشطي

عق���دت اجلمعية العمومية الحتاد مصارف 
الكوي���ت اجتماعها العادي أم���س وأقرت فيه 
البيانات املالية لالحتاد للعام 2009 وموازنته 
للعام 2010، وكذلك مت تش���كيل مجلس اإلدارة 
للثالث س���نوات املقبلة )2010-2012( من كل 
من: حمد عبداحملسن املرزوق � رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لبنك الكويت والشرق 
األوسط، عبداملجيد الش���طي � رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك التجاري الكويتي، 
عبدالوه���اب الوزان � رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي، عبداحملسن احلنيف � رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك الكويت 
الصناعي، بدر املخيزمي � رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لبيت التمويل الكويتي، علي 
رشيد البدر � رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج، 
طارق عبدالس���الم � رئيس مجلس إدارة بنك 
برقان، ابراهيم القاضي � رئيس مجلس إدارة 
بنك بوبيان، علي مشاري هالل املطيري � نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك 
األهلي الكويتي، وناصر الساير � نائب رئيس 

مجلس إدارة بنك الكويت الوطني.
وقد زكى مجلس اإلدارة حمد عبداحملس���ن 

املرزوق رئيسا ملجلس إدارة االحتاد.
جدير بالذكر أن حمد عبداحملس���ن املرزوق 
لديه خبرة تناهز 23 سنة في القطاع املصرفي 
واملالي، منها 3 س���نوات في الشركة الكويتية 
لالستثمار، و8 سنوات في بنك الكويت املركزي، 
و12 سنة في مجال عمل البنوك التجارية، تقلد 

خاللها العديد من املناصب القيادية.
كما اتخذ املجلس عددا من القرارات املتعلقة 
مبهامه وأنشطته املنصوص عليها في نظامه 
األساس���ي والتي من ش���أنها تفعيل دوره في 
خدمة القطاع املصرفي بشكل خاص واالقتصاد 

الوطني بشكل عام.

وقد رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد 
مصارف الكويت أس���مى آيات احملبة والتقدير 
الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة مرور 4 س���نوات على توليه مقاليد 
احلكم في البالد، كما متنوا لس���مو ولي العهد 

موفور الصحة والعافية.
كذلك عبر املجلس عن سعادته وتهانيه بعودة 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
معافى بحمداهلل من رحلته العالجية، متمنني 

لسموه دوام موفور الصحة والعافية.
وينتهز املجلس مناسبة دخول شهر فبراير 
والذي حتتفل به الكويت بالعيد الوطني وعيد 
التحرير بتقدمي خالص التهاني للشعب الكويتي 

الكرمي بهاتني املناسبتني.

حمد املرزوق

الملتقى السنوي الثالث برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى »مشروع وطني«

»أبيات« تدعم ملتقى »كويتي وأفتخر«

بّث مباشر ألنشطته في المارينا مول واألڤنيوز

»ڤيڤا« افتتحت جناحها في معرض إنفوكونكت

افتتح���ت ش���ركة »ڤيڤ���ا« لالتصاالت 
جناحها في معرض إنفوكونكت في معرض 
الكويت الدولي الذي يستمر حتى 6 فبراير، 
وذل���ك بحضور وزي���ر املواصالت د.محمد 

البصيري.
وكان في استقبال د.البصيري، الرئيس 
التنفيذي ل� »ڤيڤا« جنيب العوضي وعدد من 

املديرين التنفيذيني وموظفي الش���ركة، حيث أشاد د.البصيري 
بجناح »ڤيڤا« وبعروضها املميزة، كما نال جهاز الراوتر النقال 

إعجاب وتقدير الوزير.
وباإلضافة إلى كونه أصغر راوتر نقال على اإلطالق في الكويت، 
ميكن حمله في اجليب واس���تعماله في أي مكان من قبل خمسة 

أشخاص في آن معا، ويوفر خدمة إنترنت 
تصل إلى 7.2 ميغابايت في الثانية.

وحرصا منه���ا على مش���اركة عمالئها 
بأنشطتها خالل فترة املعرض، سوف تقوم 
»ڤيڤا« ببث مباش���ر م���ن إنفوكونكت عبر 
شاش���ات كبيرة في مجمع املارينا ومجمع 
األڤني���وز، باإلضافة إل���ى أماكن مخصصة 
لتجربة الراوتر اجلديد وخدمة اإلنترنت، سواء من خالل أجهزة 

الب توب موضوعة لهذه الغاية أو جهاز العميل اخلاص.
هذا وقد ش���هد جناح »ڤيڤا« في إنفوكونكت إقباال كثيفا على 
عروض اإلنترن���ت اجلديدة واملتميزة، والق���ت خدمة املوظفني 

املثالية استحسان ورضا العمالء.

ص���در الع���دد اجلديد من 
مجلة املصارف )فبراير 2010( 
التي يصدرها احتاد مصارف 
الكويت، تضمن العدد املذكرة 
الت���ي وجهها بن���ك الكويت 
املرك���زي إلى مجل���س األمة 
بشأن االقتراح بقانون بإعفاء 
املواطنني من الفوائد املتبقية 
على القروض االس���تهالكية 
واملقسطة وإعادة جدولة تلك 

القروض.
حيث تذكر انه على الرغم من 
أن الهدف األساسي الذي يسعى 
اليه واضعو االقتراح بقانون 
هو التيس���ير على املواطنني 
املقترضني من البنوك وشركات 
االس���تثمار، وذلك من خالل 
القروض  الفوائد عن  إسقاط 
االستهالكية واملقسطة وإعادة 
جدولتها، فلقد جاء االقتراح 

بقانون متجاوزا ومتعديا لذلك 
الهدف الى أمور أخرى تنطوي 
بالضرورة على زعزعة الثقة 
بالنظام املصرفي واملالي وكذلك 
النظام القانوني املستقر حيث 
يؤدي الى تكريس مبدأ عدم 
احترام العقود واملواثيق، هذا 
فضال عن ترسيخ سلوكيات 
س���لبية لدى عم���الء اجلهاز 
املصرفي واملالي من املواطنني 

بصفة عامة، مبا ميكن أن يؤدي 
الى زعزعة استقرار وسالمة 
الدولة،  املالية في  التعامالت 
وال ريب أن سالمة املعامالت 
املالية في الدولة واستقرارها 
يعتبران من املبادئ الرئيسية 
التي ينظر اليها داخل الدولة 
وخارجه���ا كدليل على متانة 
ورش���اده النظ���ام القانوني 

والنظام املالي في الدولة.

»مجوهرات الماركيز« تنضم للراعين لمعرض الذهب 
والمجوهرات العالمي الثامن بأرض المعارض الدولية

صدور عدد جديد من »المصارف«

علي الشطي وإبراهيم العلمي وغادة العلمي


