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لقطة جماعية لبعض أعضاء املجلس االستشاري العاملي للبنك الوطني في اجتماعه األخير وبعض املسؤولني في البنك

فهد بودي

يناقش خالله العديد من القضايا االقتصادية والمصرفية العالمية واإلقليمية

المجلس االستشاري العالمي للبنك الوطني يعقد اجتماعه في األردن غداً

بودي: نشكر الحكومة البريطانية على تعاونها مع المستثمرين
أكد ممثل مجموعة بيت االوراق املالية الكويتية فهد بودي 
ان دعوة ومش���اركة القطاع اخل���اص الكويتي في مختلف 
املؤمترات االقتصادي���ة العاملية تعكس احترام دول العالم 

للخبرات والطاقات الكويتية في املجال التجاري.
وأعرب بودي على هامش مش���اركته في اعمال مؤمتر 
»مس���تقبل االقتصاد العاملي(« عن سعادته للمشاركة في 
اعمال املؤمتر، السيما ان الدعوة الى املشاركة كانت موجهة 

من رئيس الوزراء البريطاني غوردن بروان.
وقال في هذا السياق ان الدعوة شملت مجموعة مختارة 
من قياديي العالم االقتصاديني، االمر الذي يدل على تقدير 
رئيس الوزراء جلهود املستثمر الكويتي بشكل عام وجهود 

مجموعة بيت األوراق املالية بشكل خاص.
واضاف ان املؤمتر هدف الى مناقشة مستقبل االقتصاد 
العاملي ضمن مجموعة من املدراء التنفيذيني ومنظمي االعمال 
واالكادمييني العامليني، مشيرا الى انه ينوب في اعمال املؤمتر 
عن رئيس مجلس ادارة املجموعة امين بودي التي وجهت 

له الدعوة من قبل رئيس الوزراء البريطاني.
وأشاد بودي بجهود احلكومة البريطانية وخطواتها اجلادة 
في انعاش االقتصاد العاملي واملس���اهمة في وضع احللول 
واالستراتيجيات بدءا من تهيئة البيئة االستثمارية اجلاذبة 
وتسهيل القوانني مثل اصدار ميثاق املستثمرين الذي يحدد 
التعهدات التي ستتخذها احلكومة لدعم الشركات العاملية في 

حتقيق النمو. واضاف ان احلكومة البريطانية خطت خطوات 
جادة في هذا الصدد كإصدار اطار ضريبي للشركات يحدد 
املبادئ لسياسة التوجيه مثل القدرة التنافسية والنزاهة 
واالس���تقرار، اضافة الى دعم الشركات العاملية لالستثمار 

في بريطانيا وتقدمي التسهيالت الالزمة لها.
وقال بودي »نحن نسعد كمستثمرين في اململكة املتحدة 
بتعاون احلكومة البريطانية معنا ونش���كرها على تذليل 
العقبات التي تعترض عملنا االمر الذي يشجعنا على البحث 

عن املزيد من الفرص في اململكة املتحدة«.
وذكر ان ش���ركة مجموع���ة االوراق املالية تعد احد اهم 
املستثمرين في اململكة املتحدة من خالل بنك »غيتهاوس«، 

االسالمي والذي مت انشاؤه في عام 2007 كشركة عامة محدودة 
في اململكة املتحدة ومملوكة بالكامل ملجموعة بيت االوراق 
املالية في الكويت. واضاف ان بنك »غيتهاوس« كان قد حصل 
على املوافقة م���ن هيئة اخلدمات املالية البريطانية في 22 
من ابريل 2008 ملنحه ترخيصا للعمل ككيان يقبل الودائع 
ويعم���ل ضمن اطار البيئة الرقابية في اململكة املتحدة كما 
يعمل البنك كبنك استثماري وفق احكام الشريعة ويتخذ 
مدينة لندن مقرا له. وأوضح ان البنك يركز على اس���واق 
رأس املال االسالمية وادارة ثروات املؤسسات وادارة االصول 
والصناديق واخلدمات العقارية واخلدمات االستش���ارية 

الشرعية وأنشطة اخلزانة االسالمية.

»الوطنية الدولية القابضة«
انتخبت مجلس إدارتها الجديد

انتخبت اجلمعية العمومية العادية  للشركة الوطنية الدولية 
القابضة أمس مجلس إدارتها اجلديد للثالث سنوات املقبلة، ويتكون 
مجل���س اإلدارة اجلديد من )علي البغل���ي، وعبدالوهاب الوزان، 
ومساعد العصيمي، وجاس���م الوزان، وسليمان العثمان، وسامر 

عبوشي، ونايف االحمد، وعبير الغامن، وعبير الدهيش(.

شركة تابعة لـ »السورية«
توّقع عقد شراء عقار في يعفور

أفاد سوق الكويت لالوراق املالية عطفا على اعالنه السابق 
بتاريخ 2010/02/09   واخلاص بالش���ركة الكويتية الس���ورية 
القابضة وقيام شركة الفيحاء اجلديدة  املساهمة احدى الشركات 
التابعة للشركة الس���ورية بنسبة 67% بالدخول في   اجراءات 
ش���راء عقار في منطقة يعفور السكنية بسورية، تفيد الشركة 
بانه قد   مت االنتهاء من اجراءات الشراء ومت التوقيع على العقود 

النهائية لعملية   الشراء.
وافادت الشركة بان مساحة العقار تبلغ 68 الف متر وبسعر 
يقارب 40 مليون   دوالر وس���تقوم الشركة بتطوير العقار الى 
مجمع س���كني يش���تمل على 12 بلوكا بعدد 1134 شقة سكنية 
فاخرة ومجمع جتاري وناد رياضي وذلك ضمن   تصميم عصري 
يعتم���د على توافر اخلصوصية لس���اكنيه وقد مت توقيع عقد 
متويل  املشروع مع املصرف الدولي للتجارة والتمويل وكذلك 
مت توقيع العقد م��ع املكتب  الهندس���ي بي���ت اخلبرة املصري 
لالستش���ارات الهندسية الع��داد الدراس������ات والتصميم��ات   

الهندسي��ة للمش�روع.
ومت اعداد خطة عمل املشروع والذي سيتم تنفيذه وفق خطة 
متسارعة لالجناز من خالل ش���ركة متخصصة الدارة االعمال 
التنفيذية للمش���روع، ومت البدء في تعي���ني الفريق التنفيذي 
للشركة ملواكبة تنفيذ املشروع حيث ان   الشركة سوف تقوم في 
االسبوع احلالي بتوقيع عقود الدراسات الطبغرافية   ودراسات 
التربة وابار املياه وعقد املستشار الفني للمشروع وقد مت توقيع 
  عقد مع شركة ماك كونسلت الدارة املشروع وتقدمي الدعم الفني 

للشركة   وملجلس االدارة.

هشام أبوشادي
يناقش املجلس االستشاري 
الدولي لبن����ك الكويت الوطني 
ف����ي اجتماعه غدا ف����ي األردن 
برئاسة الس����ير جون ميجور 
رئيس وزراء بريطانيا السابق 
االوض����اع االقتصادية العاملية 
واملالية في مرحلة ما بعد االزمة 
العاملية وم����دى تعافي البنوك 
العاملية من االزمة والتوقعات 
ل����أداء االقتصادي خالل العام 

احلالي.
وعلمت »األنباء« ان املجلس 
االستش����اري العاملي سيناقش 
اس����تراتيجية البن����ك الوطني 
املستقبلية والتوسعات االقليمية 
واآللي����ات التي اتبعه����ا البنك 
الوطني للحد من انعكاس����ات 
األزمة املالية العاملية على مجمل 
اعمال البن����ك في العام املاضي 
والتي اسفرت عن حتقيق البنك 

نتائج مالية ممتازة.

كما ان املجلس سيناقش كذلك 
اوضاع البنوك احمللية واالقليمية 
البن����وك اخلليجية  وخاص����ة 
وتداعيات ازمة ديون مجموعة 
دبي العاملية واالجراءات التي يتم 

اتخاذها للخروج منها.
ويضم املجلس االستشاري 
العامل����ي للبن����ك الوطن����ي في 
عضويته كال من: رئيس املجلس 
السير جون ميجور رئيس وزراء 

بريطانيا السابق.
األعضاء: صاحب السمو امللكي 
األمي����ر تركي الفيصل � رئيس 
مجلس ادارة مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات االسالمية 
بالسعودية، عبداللطيف احلمد � 
رئيس الصندوق العربي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي بالكويت، 
موكيش أمباني � رئيس شركة 
»ريالينس« الهندية، ديڤيد وولكر 
� كبي����ر املستش����ارين في بنك 
مورغان ستانلي، البروفيسور 

كالوس شواب � مؤسس ورئيس 
املنتدى االقتصادي العاملي في 
سويسرا، د.توني تان � الرئيس 
التنفيذي ملؤسس����ة االستثمار 
في حكومة سنغافورة، جنيب 
� رئيس مجموعة  س����اويرس 
»أوراسكوم تيليكوم« في مصر، 
 � سوزان س����اباجني دينشير 
االدارة وعضو  رئيسة مجلس 
املجل����س التنفي����ذي لبنك آك 
بنك الترك����ي، د.محمد العريان 
� الرئي����س التنفيذي لش����ركة 
»بيمكو« االستثمارية بالواليات 
املتحدة، تويو جيوتني � رئيس 
الدولية  املالية  العالقات  معهد 
في اليابان، بيتر دافيس � كبير 
االقتصاديني مبؤسسة »بريتش 
بترولي����وم« ف����ي بريطاني����ا، 
البروفيسور مارتن فيلدستاين 
� رئيس املعهد الوطني للبحوث 
الواليات املتح����دة، ماثيو  في 
باريت � الرئيس السابق لبنك 

»باركليز« البريطاني، مصطفى 
كوتش، رئيس مجموعة كوتش 
القابضة التركية، البروفيسور 
ستيف هانكي � أستاذ االقتصاد 
الدول����ي ف����ي جامع����ة »جون 
هوبكنز« بالوالي����ات املتحدة، 
أنطوني كوردس����مان � رئيس 
الدراسات االستراتيجية  مركز 
الدولية بواش����نطن، توم دي 
سوان � رئيس بنك فان النشوت 
في هولندا واملستشار السابق 
ملجل����س ادارة بنك »ايه بي ان 
آمرو« الهولندي، كيس ماس � 
كبير املستشارين في سيربروس 
لالستثمار العاملي ونائب الرئيس 
الفخري ملجموعة »آي ان جي« 
املالية في هولندا، جون تشيبمان 
� الرئي����س التنفي����ذي للمعهد 
الدولي للدراسات االستراتيجية 
بلندن، مويزيس نعيم � رئيس 
حتري����ر السياس����ة اخلارجية 

األميركية.

انضمام شركاء جدد لقائمة برنامج الخصومات لعمالء »األزرق«
أعلن بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في 
الكويت واألعلى تصنيفا في الشرق األوسط، 
مؤخرا املزيد من الش���ركاء اجلدد إلى قائمة 
شركائه في برنامج اخلصومات املعد ملكافأة 

عمالء حساب األزرق.
وقالت املدير التنفيذي مبجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية بالبنك ابتهاج الرومي: 
»يضم برنامج اخلصومات املعد ملكافأة عمالء 
حساب األزرق نخبة من أفضل احملالت واملطاعم 
وأكثرها شعبية في صفوف الشباب واليافعني 
مبا ف���ي ذلك فيت فور فن Fit for Fun، املركز 
العلمي، بي إتش إس، بيكوكس، جستس وكليرز 
حيث تقدم جميع هذه احملالت خصومات بنسبة 
20% و10% على التوالي عالوة على قيام نظارات 

كيفان بتجديد شراكته مع البنك الوطني ومواصلة تقدمي خصم 
بنسبة 20% جلميع حاملي بطاقات األزرق للسحب اآللي.

ويوفر »فت فور ف���ن« وهو ناد صحي لأطفال، العديد من 

ألعاب الڤيديو املمتعة واألنش���طة الترفيهية 
لعمالئه من األطفال من خالل فرعيه الكائنني 
في اجلابرية واملهبولة. ويعتبر املركز العلمي 
الذي يتصدر قائمة شركاء الوطني في برنامج 
اخلصومات من أهم وأرق���ى املرافق العلمية 
التثقيفية في الكويت وتتعدد األنشطة التي 
توفرها أقسامه الثالثة: األكويريوم وديسكفري 
بليس ومسرح وسينما األمياكس التي يحتضنها 
مبنى املركز الواقع على الواجهة البحرية في 
رأس األرض بالساملية. أما ملن يودون شراء 
النظارات بنوعيها الطبي أو الشمسي من عمالء 
حس���اب األزرق، فإن مبقدورهم التوجه إلى 
نظارات كيفان بفروعها البالغة 27 فرعا موزعة 
في كل أنحاء الكويت حيث سيجدون بانتظارهم 
مجموعة واسعة من أرقى وأحدث النظارات والعدسات مبختلف 
أنواعها والتي تضم مجموعة من أش���هر املاركات العاملية مثل 

شانيل، غوتشي، برادا، بيربيري وديور.

ابتهاج الرومي


