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جديد روائع جنيف لل�ساعات من اأرقى دور املو�سة الفرن�سية 

NINA RICCI- N029- COLLECTION
منذ خم�ضينيات القرن املا�ضي، مابرح دار اخلياطة 

والأنوثة  الأن��اق��ة  م���رادف  ريت�ضي  نينا  الباري�ضية 

اجلذاب. فقد اأب�ضر دار نينا ريت�ضي النور من حلم 

الطريقة  على  بالإتقان  �ضغوفة  ا�ضتثنائية،  ام���راأة 

األف  من  ينبثق  ام��راأة  جمال  اأن  اأدرك��ت  الفرن�ضية، 

من  اأي  الطيف  وي��راف��ق  اأنوثتها  يف  وج��ان��ب  جانب 

حركاتها. تلبي دار نينا ريت�ضي تطلعات اأكرث الن�ضاء 

وعن  احلركة  عن  هوادة  دون  بحثها  وتوا�ضل  تطلبا 

كمال املظهر. وهكذا، تعرب جمموعاتها عن العذوبة 

بب�ضاطة متناهية، وتزدان ابتكاراتها بتف�ضيل زخريف 

الدار  عّينت   2009 مايو  يف  الك�ضاء.  ب��رثاء  لت�ضمو 

مديرا فنيا هو بيتري كوبينغ؛ و�ضيقوم املبدع الإنكليزي 

بعر�ش روؤيته ل�«�ضيدٍة ريت�ضي« الع�ضرية، التي تعي�ش 

اأنوثتها بكل راحة، احل�ضية واللعوب، واملتمتعة بح�ش 

الأهمية  اإيالء  لها  يتيح  بالتفا�ضيل،  وباهتمام  دقيق 

ماركة  الن�ضيج.   ومل��ادة  الثوب  لتف�ضيل  الأ�ضا�ضية 

»بويغ«  الإ�ضبانية  املجموعة  ملك  هي  ريت�ضي  نينا 

وابتكار  املو�ضة  ن�ضاطاتها  تطاول  التي   )Puig(

املجموعة  وت�ضهد  التجميل.  وم�ضتح�ضرات  العطور 

ماركات:  ت�ضويق  بف�ضل  العطور  قطاع  يف  هائال  من��وا 

كوم  ب��رادا،  ريت�ضي،  نينا  راب��ان،  باكو  هرييرا،  كارولينا 

بانديرا�ش،  اأنطونيو  دومينغيز،  اأدول��ف��و  غار�ضون،  دي 

مانغو،  ب��رادا،  ل  دو  روي��ز  اأغاتا  لوت�ضينو،  اأن��د  فيكتوريو 

اليوم  بويغ منتجاتها  تبيع جمموعة  دوّتي.  ما�ضيمو  زارا، 

يف 150 بلدا ولها فروع عديدة يف خمتلف اأنحاء العامل. 

العنا�ضر  اأحد  ال�ضاعات  ق�ضم  ميثل  ريت�ضي،  نينا  دار  يف 

نوفمرب  يف  منحت  ولهذا  تطورها،  �ضيا�ضة  يف  الأ�ضا�ضية 

اإىل  »ال�ضاعات«  الت�ضنيع احل�ضري يف حقل  1998 حق 
منها  اإدراك��ا  اأ����ش.اآي.  اأفينيو  تامي  ال�ضوي�ضرية  ال�ضركة 

عامل  ال�ضوي�ضرية  ال�ضاعة  �ضناعة  يف  الفنيني  لإت��ق��ان 

التحدي  اأ���ش.اآي. على  اأفينيو  تامي  وتغلبت �ضركة  الدقة. 

خالل فرتة مل تتجاوز ع�ضر �ضنوات ملّبية تطلعات دار نينا 

ريت�ضي؛ كما وّفر دار فوماركو�ش للماركة جناحا ا�ضتثنائيا 

اليوم  وهناك  بلدا.  ثالثني  من  اأك��رث  يف  �ضهرتها  مرّكزا 

اأكرث من 800 حمل يف العامل تعر�ش ال�ضاعات الباري�ضية 

تامي  �ضركة  مقر  يقع  ال�ضوي�ضرية.   ب��اجل��ودة  املطبوعة 

اأفينيو اأ�ش.اآي. يف كانتون نيو�ضاتل مْهد �ضناعة ال�ضاعات 

ال�ضوي�ضرية. متيزها جتربة متينة �ضواء يف املجال التقني 

والت�ضويق  ال���رتف،  منتجات  ط��رح  ا�ضرتاتيجية  يف  اأم 

م�ضاغل  اأف�ضل  مع  ال�ضركة  وتتعاون  ال���دويل.  والتوزيع 

�ضناعة ال�ضاعات لإنتاج الأجود منها مبميزات: )�ضناعة 

كوارتز  بحركات  جمهزة  �ضنتني،  ملدة  �ضمان  �ضوي�ضرية، 

30م(.  املاء حتى عمق  لت�ضرب  الأداء، مقاومة  يف ذروة 

حتر�ش �ضركة تامي اأفينيو اأ�ش.اآي. يف كل منتجاتها على 

راٍق  اأن��ث��وي  بطراز  ريت�ضي،  نينا  ماركة  روحية  ترجمة 

لي�ضتثني  ال��ذي  الرومن�ضية  ي��رادف  وبتناغم  ومعا�ضر، 

ّمم للمراأة  م�ضحة من التعقيد؛ تطبعه الرقة والب�ضاطة، �ضُ

جتدونها  اليوم.  عامل  قلب  يف  متاما  املنخرطة  الن�ضيطة 

جنيڤ  روائ��ع  �ضركة  ل��دى  وت�ضكيالتها  األونانها  بكامل 

لل�ضاعات وخا�ضة لدى فرع البريق مول  - العقيلة .

كشف مدير معارض شركة 
كاليستا للمجوهرات جيلبير 
صابر عن مش���اركة الشركة 
في مع���رض الكويت للذهب 
واملجوهرات العاملي الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدول���ي على ارض املعارض 
الدولية في مش���رف والذي 
تستمر انشطته من 15 حتى 

21 من الشهر اجلاري.
وبني صابر ان كاليس���تا 
ستقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة 
من املجوهرات خالل املعرض 
بتصامي���م عصري���ة حديثة 

تتناس���ب مع جميع االذواق واالعمار السيما 
ان معظم مجوهرات الش���ركة وصياغتها تتم 
في معامل الشركة املنتشرة في انحاء مختلفة 

من العالم كايطاليا واملغرب.
واش���ار الى ان جناح الشركة سيكون في 
القاعة الثامنة عل���ى ارض املعارض متوقعا 

ان يشهد املعرض اقباال كبيرا 
من الزوار بشكل عام وجناح 
كاليستا بشكل خاص السيما 
ان كاليس���تا تش���ارك للمرة 
اخلامس���ة عل���ى التوالي في 
الذي  مع���رض املجوه���رات 
يقام في مشرف الفتا الى ان 
معرض املجوهرات املقام في 
مش���رف أصبح وجهة عاملية 
واقليمية ويشهد إقباال منقطع 
النظير بسبب املنافسة الكبيرة 
واألسعار املغرية والتشكيلة 

الواسعة أمام املستهلكني.
وأض���اف صابر انه خالل 
املعرض سيتم وألول مرة طرح تشكيلة واسعة 
من اطقم الزواج واملجوهرات الكالسيكية لم 
يتم عرضها من قبل والتي حتتوي على أنقى 
احجار الزمرد والزفير والروبي باإلضافة الى 
األملاس. وهذا ما سيتم تقدميه لزبائن كاليستا 

املرموقني.

 أحمد اخلالد

مسؤولو البنك في الفرع اجلديد مع عدد من املوظفني

بعد أن كان الدفع مقتصرًا على 3 فروع فقط 

»بيتك«: سداد األقساط وااللتزامات
 لعمالء الخدمات التجارية في جميع فروع البنك

»الخليج« يفتتح أحدث فروعه في اليرموك

الفروع وكذلك اخلدمات  معظم 
العقارية في عدد منها، وهو ما 
يجعل الفرع مرك���زا بيعيا إلى 
جانب كونه مركزا خدميا للعميل، 
كما أن انتشار الفروع في مختلف 
أنحاء الكويت يسهل على العميل 

التواصل املباشر مع بيتك. 
وأوض����ح اخلال����د أن هذه 
اخلطوة تأتي بعد افتتاح معرض 
ف����ي منطقة  »بيت����ك« اجلديد 
الضجي����ج والذي يعد من أكبر 
معارض السيارات املستعملة 
على مستوى املنطقة ويشمل 
جميع اخلدمات التجارية التي 
يقدمها »بيتك« باإلضافة إلى فرع 
لتقدمي اخلدمات املصرفية مؤكدا 
حرص »بيتك« على التميز في 
مجال اخلدمات التمويلية والذي 
أصبح رائدا له منذ أكثر من 30 

عاما. وقال اخلالد: إن وس����ائل 
التعامل بني بيتك وعمالئه في 
تطور مستمر مبا يتناسب مع 
الطبائع واالهتمامات املختلفة 
للعم����الء حيث تتن����وع ما بني 
وس����ائل تقنية حديثة ممثلة 
في االنترنت واخلدمة الهاتفية 
من خ����الل مراك����ز االتصال أو 
القصيرة، أو  الرسائل  خدمات 
بوس����ائل االتصال املباشر مع 
العميل، حيث يتم استحداث كل 
وسيلة بناء على طلبات واراء 
العم����الء من خالل الدراس����ات 
واملقابالت التي يجريها »بيتك« 
مع عينات مختارة منهم، مؤكدا 
انه من املهم أن تكون الوسيلة 
مناسبة لالستخدام وتالئم قدرات 
وإمكانيات العمالء واال تصبح 

غير مجدية. 

فتح بي���ت التمويل الكويتي 
»بيتك« املجال أمام عمالئه الراغبني 
في تسديد أقساطهم الشهرية أو 
مديونياتهم لالستفادة من فروعه 
املصرفية »50 فرعا« في مختلف 
مناطق الكويت وسداد األقساط 
من خاللها، بع���د أن كان الدفع 

مقتصرا على 3 فروع فقط.
وقال مس���اعد املدي���ر العام 
التج���اري أحمد محمد  للقطاع 
اخلالد إن هذه اخلطوة تستهدف 
العمالء وتوفير  التخفيف على 
أسهل الس���بل للسداد مبختلف 
الطرق حيث يتيح »بيتك« أيضا 
إمكانية السداد عبر موقعه على 
االنترنت www.kfh.com عبر خدمة 
األون الي���ن ومن خالل اخلصم 
الشهري املباش���ر من احلساب 
إذا كان املس���تفيد لديه حساب 

ف���ي »بيتك«، وذلك في إطار من 
احلرص على تقدمي أفضل خدمة 
الوقت واجلهد  للعميل وتوفير 
وااللتزام مبستوى من اجلودة 

واألمان في اخلدمة املقدمة.
وأضاف اخلالد ان هذا التوجه 
يعزز املفهوم الذي يتبناه »بيتك« 
لدور الفرع الش���امل الذي يجد 
فيه العمالء فرصة لالس���تفادة 
من جمي���ع اخلدمات واملنتجات 
الت���ي يقدمها »بيت���ك« مبنتهى 
اليسر والسهولة وهو ما يعنى 
أيضا تطوير دور الفروع للقيام 
بنشاط تسويقي وخدمي ميتد 
أث���ره االيجابي عل���ى املنطقة 
احمليطة ويشمل مختلف شرائح 
العمالء وهو األمر الذي س���اهم 
في منو احلصة السوقية وزيادة 
اإلقبال على التعامل مع »بيتك«، 

مشيرا إلى أن شمولية اخلدمة هو 
مفهوم جسده »بيتك« منذ سنوات 
عديدة حيث شملت فروعه إلى 
جانب اخلدمة املصرفية خدمات 
أخرى كالتموي���ل التجاري في 

اعلنت اللجنة العليا املنظمة 
ملع���رض كن���وز للمجوهرات 
الفخمة ان الشيخة  والساعات 
فريحة األحمد ستفتتح املعرض 
الذي يقام حتت رعايتها خالل 

الفترة من 15 الى 20 اجلاري.
وفي مع���رض تعليقها على 
أهمي���ة تنظيم مع���رض كنوز 
للمجوهرات والساعات الفخمة، 
قالت الشيخة فريحة: »ان رعايتنا 
لهذا املعرض أتت كونه يجسد 
إحدى العالمات الفارقة في عالم 
املعارض املتخصصة في الكويت، 
كما ان تنظيم مثل هذه املعارض 

يعد في صميم العمل االجتماعي والذي نحرص 
عل���ى االهتمام به، كون القيادية السياس���ية في 
البالد وعلى رأسها صاحب السمو األمير املفدى 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه، تضع تطوير البيئة االجتماعية والعمل 
على تنمية قدرات املواط���ن الكويتي في مقدمة 

أولوياتها«.
من جهته قال رئي���س اللجنة العليا املنظمة 
ملعرض كنوز للمجوهرات والساعات الفخمة حسني 

االربش: »ان ش���مول الشيخة 
فريحة األحمد برعايتها الكرمية 
أنش���طة هذا املع���رض املميز، 
يعد تتويج���ا للجهود املبذولة 
من نحو عام، من قبل مختلف 
اجلهات املشرفة عليه من اللجنة 
املنظمة، املشاركني وصوال إلى 
الرعاة مشيرا إلى ان هذه اجلهود 
هدفت إلى تنظيم معرض مختلف 
عن النمط السائد في الكويت، 
وهو ما عملت عليه الشركة من 
استقطاب دور مجوهرات عاملية 
وأسماء محلية تفردت في ابتكار 
العديد من التصاميم التي تعبر 
عن آخر صيحات املوضة ف���ي عالم املجوهرات 

والساعات الفخمة«.
أما عن واقع الس���وق الكويتية فرأى األربش 
ان الكويت تعد من أهم أسواق املنطقة في مجال 
املجوهرات، بالنظر إلى االهتمام الكبير الذي يحظى 
به هذا املعدن الثم���ني والثقافة العالية واخلبرة 
من قبل العمالء، وهو ما يدفع الشركات العارضة 
إلى بذل مزيد من اجلهود في سبيل إرضاء الذوق 

الرفيع للمستهلك الكويتي. 

تحت رعاية الشيخة فريحة األحمد

انطالق معرض كنوز للمجوهرات 15 الجاري

..و »كاليستا« تعلن مشاركتها في المعرض 
بتشكيلة واسعة من أطقم الزواج والزمرد

افتت���ح بنك اخلليج فرعه ف���ي منطقة اليرموك 
موف���را بذلك اخلدمات املالية املميزة والتي يحرص 
عليها البنك ليتيح لس���كان املنطقة فرصة جتربة 

مدى الفرق في تعاملهم مع بنك اخلليج.
وقد حضر افتتاح فرع منطقة اليرموك محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر ومختار منطقة اليرموك 
عبدالعزيز ثنيان املشاري باإلضافة للفريق اإلداري 
لبنك اخلليج املكون من ميشال العقاد رئيس املديرين 
العامني والرئيس التنفيذي، وفوزي الثنيان � مدير 
عام ش���ؤون مجلس اإلدارة، علي شلبي، مدير عام 
اخلدمات املصرفية الفردية، وسرور السامرائي، مدير 
عام املوارد البش���رية. كما حضر االفتتاح أيضا كل 
من عادل املطوع � مدير عام املبيعات ونوار الياسني 

� مدير فرع منطقة اليرموك.
هذا ويأتي االحتف���ال بافتتاح هذا الفرع اجلديد 
مبنزلة دليل آخر على جناح النهج االس���تراتيجي 
لبنك اخلليج والرامي إلى ضمان س���هولة الوصول 
إل���ى مواقع فروعه لتلبي���ة االحتياجات املصرفية 
لعمالئه في مختلف مناطق الكويت، باإلضافة إلى 

تقدمي املزيد من العروض املصرفية املميزة.

اعلن رئيس مجل����س االدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية )يوباك( 
ماجد العجيل ان نتائج اعمال السنة املالية املنتهية في 
2009/12/31 تعكس استراتيجتنا لتحقيق ايرادات وارباح 
تشغيلية مستقرة، حيث بلغت االيرادات التشغيلية 
11.217.667 دينارا مقارن����ة ب� 7.422.474 دينارا عن 
نفس الفترة من العام املاضي بزيادة قدرها 3.795.193 
دينارا بنسبة 51% نتيجة لتشغيل مركز ديسكفري 
وشركة رويال افيشن )شركة تابعة للمشاريع املتحدة( 
وقد ارتفع صافي األرباح من 947.865 دينارا لتبلغ 
3.770.347 دينارا اي بزيادة قدرها 2.822.482 دينارا 
اي بنسبة 397% وهو ما انعكس ايجابيا بزيادة الربح 
397% اي مبا يعادل 50 فلس����ا للسهم الواحد. وقال 
العجيل: نحن نرى ان التوزيعات عن السنة املنتهية 

في 2009/12/31 بواقع 35 فلسا للسهم الواحد )محققة 
عائدا بلغ 13.7% من سعر السهم على اساس 255 فلسا 
للسهم الواحد و35% على اساس القيمة االسمية للسهم 
الواحد( قد جاءت مكافأة ملساهمينا الذين شاركونا 
منذ البداية وكان لديهم اميان كبير بقدرتنا على خلق 
قيمة للشركة بالتركيز على العمليات األساسية في 
الكويت والذين يس����تمر دعمهم لنا ايضا في تنمية 
عملياتنا احلالي����ة والدخول في اعمال جديدة ضمن 
استراتيجية واضحة للشركة بتركيز اعمال الشركة 
في القطاعات االقتصادية االساسية التي تنضوي في 
نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية )B.O.T( إلدارة 
املجمع التجاري من املطار ومواقف السيارات كذلك 
مجمع ديس����كفري الذي يحتل موقعا اس����تراتيجيا 

بالتركيز على األطفال.

أرباح »يوباك« تقفز 397% إلى 3.77 ماليين دينار

ماجد العجيل

تنويه وتوضيح
ورد خطأ اس���م »صالح 
الشايع« نائب الرئيس االول 
لتطوير االعمال في مجموعة 
»الشايع« ضمن اعضاء جلنة 
حتكيم سوبر براندز في اخلبر 
الصحافي اخلاص ب� : »هوم 
س���نتر« الكويت تنال لقب 

»سوبر براند« لعام 2010.

»بروميديا« تنظم  
معرض الكويت 

لألسمنت والخرسانة 
العام  املدي���ر  قال نائب 
العاملية  لش���ركة بروميديا 
ورئيس اللجنة املنظمة ملؤمتر 
ومعرض الكويت لالسمنت 
واخلرسانة منيف العنزي إن 
اللجنة بدأت مبخاطبة جميع 
اجلهات للمشاركة باملؤمتر 
والذي س���يقام حتت رعاية 
وحضور وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر وبالتعاون مع 
املعهد االميركي للخرسانة � 
فرع الكويت، والذي سيقام 
خالل الفترة من 8 � 9 يونيو 
القادم. وأضاف ان هذا احلدث 
يتزامن مع ما تس���عى إليه 
الدول���ة من تنفي���ذ خطتها 
التنموية اخلمس���ية والتي 
ستنتهي عام 2014 والتي تقدر 
ميزانيتها ب� 40 مليار دينار، 
حيث سيتم تنفيذ مجموعة 
الكبرى مما  من املش���اريع 
يتطلب توافر كميات ضخمة 
ومتنوعة من االسمنت ومواد 

البناء األخرى.

جيلبير صابر

حسني االربش


