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صرح العضو املنتدب لبنك الكويت الدولي حميد 
الرشيد ان وكالة »فيتش« قد اعلنت عن استقرار 
التصنيف االئتماني لبنك الكويت الدولي عند مستوى 
 »F2و »IDR« للتصنيف طويل األجل »A-« املرتفع
للتصنيف االئتماني قصير األجل، والتصنيف الفردي 
التقييم »1« بالنسبة  البنك  عند C/D، كما منحت 
ملستوى الدعم مع نظرة مستقبلية مستقرة لاللتزامات 
طويلة األجل، ما يدل على استمرارية البنك الدولي 
في احملافظة على القدرة والكفاءة في أداء التزاماته 

املالية.
وقالت الوكالة ان محافظ���ة البنك الدولي على 
اس���تقراره عند هذا املستوى تؤكد قدرته على اداء 
التزاماته املالية ومالءته الرأس���مالية، مشيرا بهذا 
اخلص���وص ال���ى أن وكالة »فيتش« ق���د أكدت في 
تقريرها على ان تصنيف بنك الكويت الدولي عند 
هذه املعدالت يعكس جناح���ه بعد حتوله الى بنك 
يعمل وفقا للش���ريعة اإلسالمية في عام 2007 وما 
تبعه من تطور كبير في تنويع أنشطته املصرفية، 
حيث يتطلع البن���ك الى احتالل مرتبة متقدمة بني 
البنوك اإلسالمية في الكويت وذلك من خالل منافسته 
لها في تقدمي منتجات وخدمات مصرفية إس���المية 

جديدة ومبتكرة.

هذا وقد أش���ار العضو املنتدب الى اإلشادة التي 
تضمنه���ا تقرير الوكالة املذك���ورة بالبنك الكويت 
الدولي من حيث تطبيقه ملتطلبات اجلهات الرقابية 
بشأن معايير بازل »2« مبا فيها متطلبات املعايير 
الداخلية لكفاية رأس املال وكذلك اختبارات الضغط، 
مشيرا الى ان البنك قد حقق معدال لكفاية رأس املال 
بلغ في نهاية ع���ام 2009 نحو 19.7% وفقا لبازل 2 
الفصل االول Tier 1، و22.3% للمعيار املذكور بشكل 
كامل »CAR« مقابل املعدل املطلوب رسميا وهو %12.  
واختتم العضو املنتدب تصريحه قائال انه في ظل 
األوضاع االقتصادية العاملية واحمللية الصعبة خالل 
عام 2009 فان محافظة بنك الكويت الدولي على هذا 
التصنيف هو مكسب وشهادة يعتز بها كافة العاملني 
في هذا الصرح املصرفي اإلسالمي الذي يسير بثبات 
في تنفيذ اس���تراتيجيته املرسومة التي تركز على 
االنتشار من خالل زيادة عدد الفروع وتقدمي املنتجات 
املصرفية اجلديدة التي تالئم رغبات عمالئه وتستقطب 
املزيد من العمالء في السوق، مشيرا الى ان البنك قد 
حقق جناحات ملحوظة في استكمال البنية األساسية 
املتعلقة بتوفير اخلدم���ات املصرفية االلكترونية، 
وتطوير أجهزة الس���حب اآللي، وخدمة االستعالم 

على مدار اليوم، وخدمة الرسائل القصير.

صالح العوضي 

حميد الرشيد 

 »A-« الرشيد: تصنيف »فيتش« لـ »الكويت الدولي« عند
يؤكد قدرته وكفاءته في أداء التزاماته المالية

التقرير أشاد بقدرة البنك على تطبيق معايير »بازل 2«

»الساير« تنفي قيام شركتها بتركيب إكسسوارات سياراتها خارج الشركة
 أشارت شركة تويوتا الساير في 
بيان لها، أمس، الى حقيقة الڤيديو 
اليوتيوب،  املنشور على موقع 
موضحة: نشر مؤخرا مقطع ڤيديو 
مصور مشني على موقع اليوتيوب 
الى  على شبكة االنترنت يشير 
أن شركة الساير تقوم بتركيب 
اإلكسسوارات غير األصلية في 
أح���د احملالت املختص���ة بزينة 
الس���يارات في  وإكسس���وارات 
منطقة الشرق بالكويت وبيعها 
على أنها شد بالدها من املصنع 

وجني األرباح الطائلة منها.
وعلي���ه نوض���ح احلقائ���ق 

التالية:
النف���ي.  ن���ود تأكي���د  أوال: 
أن ش���ركتنا ال تق���وم بتركيب 

إكسسوارات سياراته���ا خارج 
الشركة.

ثاني���ا: نح���ن نأس���ف لهذه 
االتهام��ات الباطلة والتشهيرات 
املؤس���فة من بع���ض املغرضني 
ونطل���ب من أي احد من العمالء 
لدي���ه الش���ك، أن يق���ارن ب���ني 
اإلكسس�����وارات املتواف���رة في 
السوق واإلكسسوارات األصلية 
املوجودة بس���ياراتنا ونرحب 
باحلضور الى أي من معارضنا 
والتأكد بنفسه من احلقيقة وهذه 
مسألة بس���يطة بدال من توجيه 
اتهامات باطلة لشركة عريقة مثل 
شركتنا امتد تاريخها ألكثر من 

55 عاما.
ثالثا: نشرت احدى الصحف 

اليومي���ة الكويتية ف���ي تاريخ 
2010/03/16 تنويها عن صاحب 
الزين���ة  مح���ل إكسس���وارات 
للسيارات املذكور أعاله احسان 
دانة أن سيارات البرادو اجلديدة 
واملنتشرة أمام مقر محله في شرق 
مملوكة لتج���ار آخرين وليس 
للوكيل وأن تلك اإلضافات التي 
تتم على تلك السيارات هي بطلب 
من أولئك التجار والزبائن وحسب 
رغباتهم اخلاصة وأنه ال تعامل 
مع الساير إلضافة إكسسوارات 

للسيارات اجلديدة.
رابعا: لقد توجهنا لهذا املوقع 
املشار إليه في الڤيديو ووجدنا 
أيض���ا أن هناك مكتب���ا الحدى 
شركات النقل للسيارات مجاورا 

لشركة اإلكسسوارات املشار إليها 
في املوقع وكانت تلك السيارات 
مملوكة لشركة النقل لنقلها الى 
جهات أخ���رى وميكن ألي واحد 
منكم التأكد من موقع شركة النقل 
الى جانب شركة اإلكسسوارات 

مبنطقة شرق.
خامسا: اننا ال نتعامل أبدا وال 
بأي ش���كل من األشكال مع محل 
الزينة املذكور أعاله لتركيب أي من 
اإلكسسوارات لسياراتنا ونؤكد أن 
تلك السيارات مبيعة ومت تسليمها 
الذين اختاروا تركيب  لعمالئها 
إكسسوارات غير أصلية عن طريق 
تلك اجلهات مباشرة وال صلة لنا 
أبدا بتلك اإلضافات ال من قريب 

وال من بعيد.

سادس���ا: لدينا في الش���ركة 
قس���م متخصص لتركيب قطع 
اإلكسسوارات األصلية واملعتمدة 
لدين���ا ومن املصن���ع لتركيبها 
بسياراتنا اجلديدة ونرحب بكل 
من لديه الرغبة ملشاهدة والتأكد 
بنفس���ه م���ن عملي���ات تركيب 
اإلكسسوارات في مركزنا املختص 

بالتجهيزات.
سابعا: شركتنا ستتخذ جميع 
اإلجراءات القانونية سواء كانت 
جزائية أو مدنية بطلب معاقبة 
أو طل���ب التعويض ضد كل من 
يثبت انه أشاع عنها أخبارا خاطئة 
إما بقصد اإلضرار بها أو بقصد 
التكسب اإلعالمي أو الشهرة أو 
التشهير بالساير وشركة تويوتا 

موتور كوربوريشن. وشركتنا 
تناشد اجلميع عدم جعل سالمة 
البش���ر محل حتقي���ق مصالح 
إعالمية على حس���اب احلقيقة 
وقيمة اإلنس���ان ونخص بذلك 
صاح���ب العالق���ة للڤيديو في 
موقع اليوتيوب لتزويره والكذب 
مبعلومات مغلوطة وال تبت بأي 

شيء من الصحة. 
متمنني جلميع مالكي سيارات 
تويوتا ولكزس قيادة آمنة بإذن 
اهلل والس���المة للجميع. ولهذا 
ستواصل الشركة تقدمي اخلدمة 
األفضل ملا بعد البيع في الكويت 
مع احل���رص الش���ديد على أال 
يقدم للعمالء الكرام إال احلقيقة 

الصحيحة.

في بيان أصدرته من 7 نقاط حول حقيقة الڤيديو المنشور على موقع »اليوتيوب«

»مايكروسوفت« 
تطرح تقنية 

»تروكولور« الجديدة
دبي: كشفت »مايكروسوفت« 
عن تقني���ة »تروكولور« 
أح���دث تقني���ات معاجلة 
الصور والتي توفر دقة ألوان 
ودرجة سطوع فائقة حتى 
في أسوأ ظروف اإلضاءة، 
حيث تقوم تلقائيا بضبط 
ج���ودة الصورة للحصول 
على أفضل وضوح مرئي، 
سواء في أش���عة الشمس 
الساطعة في الصباح أو في 
غرفة املعيشة ذات االضاءة 
اخلافتة في املساء. وستكون 
التقني���ة متاحة عبر  هذه 
طرازين من كاميرات الويب 
اجلديدة التي سيتم اطالقها 
اليوم، وهما »اليف كام إتش 
دي – 5000« و»الي���ف كام 
إتش دي 6000« املخصصة 
ألجهزة الكمبيوتر احملمول. 
ويتوفر هذان الطرازان من 
كاميرات »اليف كام« بأسعار 
مناسبة مقارنة مبا يتميزان 
به من خصائ���ص رائعة، 
كالتصوي���ر عالي اجلودة 
بدقة 720 بيكس���ل وميزة 
التركيز التلقائي. وباالضافة 
الى ذلك، فس���تكون تقنية 
»تروكول���ور« متاحة في 
كاميرا »اليف كام سينما« 
الت���ي مت إطالقه���ا أخيرا، 
مبجرد حتدي���ث البرنامج 

اخلاص بها.

47% النمو المتوقع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالخليج 
تشهد املش���اريع الصغيرة واملتوس���طة في أسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي منوا ملحوظا مس���جلة 
بذلك معدالت أعلى من أميركا الالتينية واململكة املتحدة 
والوالي���ات املتحدة وكندا. ومن الض���روري أن يتوافر 
للمش���اريع الصغيرة ما يالئمها م���ن اخلدمات املتنقلة 
بحيث تكون جاهزة للتفاعل الفوري والرد بسرعة على 

استفسارات العمالء. 
تش���ير الدراس���ات احلديثة الى توافر هذه املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة احليوية في جميع أرجاء دول مجلس 
التعاون اخلليجي. ومن املتوقع منوها خالل األشهر الستة 
املقبلة ب� 47%، معززة بذلك القدرة التنافسية وهو األمر 
احلاسم في ظل هذه البيئة النامية. ويكمن مفتاح النجاح 
بالنسبة لهذه األعمال في الرد الفوري والدقيق على جميع 

االستفسارات والعمل بفاعلية من شتى األماكن مثل املنزل 
أو املكتب أو أثناء السفر. ومن املهم أن تكون هذه اإلجراءات 
آمنة وموثوقة. وتعترف شركة RIM بأهمية حقيقة القدرة 
على العمل بسالس���ة بغض النظر عن املوقع بالنس���بة 
للمؤسس���ات الصغيرة واملتوسطة. وقد أعلنت الشركة 
 BlackBerry® Enterprise Server Express مؤخرا عن إطالق
وهي نس���خة من برنامج اخلادم للمؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة املس���تمرة في جناحها والتي باالقتران مع 
الهاتف الذكي BlackBerry توفر حال فعاال يالئم احتياجات 
هذه املشاريع من حيث التواصل أينما تواجدت.   ويوفر 
 BlackBerry® Enterprise و BlackBerry الهات���ف الذك���ي
Server Express للش���ركات الصغيرة واملتوسطة القدرة 
على اختصار أوقات االستجابة وسرعة اتخاذ القرارات 

وحتقيق املزيد من التعاون من خالل توس���يع إمكانية 
الوصول إلى البريد اإللكتروني وإضافة تطبيقات الشركة 
مثل املؤسسات الكبرى لتوافر نفس ميزات األمان. ومن 
خالل املنتج اجلديد، س���وف تكون الشركات الصغيرة 

واملتوسطة قادرة على:
� مزامنة البريد اإللكتروني والرزنامة وجهات االتصال 

واملالحظات واملهام السلكيا.
� إدارة البريد اإللكتروني وإمكانية االطالع على البريد 

من اخلادم عن بعد.
� حتديد االجتماع���ات واملواعيد، والتحقق من توافر 

الوقت لتحديد املواعيد باإلضافة الى إرسال املرفقات.
� إمكانية التعديل على برامج مايكروس���وفت وورد 

.®Documents To Go وإكسل وباوربوينت باستخدام

  Zoom المستقبل لالتصاالت« تطرح هاتف«
األول من نوعه لكبار السن وضعيفي البصر والسمع

 أعلن الرئيس التنفيذى ملجموعة 
 FCCG املستقبل العاملية لالتصاالت
صالح العوضي عن طرح شركة 
املستقبل للتكنولوجيا FTI إحدى 
شركات املجموعة لهاتف نقال جديد 
صمم خصيصا لتلبية احتياجات 
عمالء املستقبل، ويحمل العالمة 
التجارية »زووم« Zoom، وهو معد 
لضعيفي البصر والسمع وكبار 
السن حيث يحتوي على شاشة 
بحجم كبير ولوحة مفاتيح كبيرة 
ويكبر اسم املتصل على الشاشة 
ورقم هاتفه وبه خدمة الراديو أف 
أم من دون سماعة ومزايا أخرى 
مميزة.  وقال العوضي إن هاتف 
زووم اجلديد ميثل ثورة في عالم 
حلول االتصاالت فهو إلى جانب 
خاصية التكبير مزود بزر خاص 
لالتصاالت الطارئة وإضاءة داخلية 
ويتمتع بص����وت مرتفع مقارنة 
بالهواتف األخرى وذلك ليساعد 
ضعاف الس����مع على االنتباه إلى 
رنني الهاتف وتلقي املكاملات دون 
عناء.   وأضاف العوضي أن »حكاية 
املستقبل مع هذه اخلدمة تعود إلى 
طرح الشركة، قبل بضع سنوات، 
برنامجا خاصا يكبر اسم املتصل 

ورقم هاتفه، بحيث ميكن حتميل 
هذا البرنامج على عدد من هواتف 
نوكي����ا، وقد القى إقباال كبيرا في 
الدول العربية حيث انه كان أول 
برنامج من نوعه«. ومضى يقول 
ومن خالل الدراس����ات واألبحاث 
التي دأبنا على القيام بها تطورت 
الفكرة وتبلورت بطرح هاتف نقال 
يحمل عالمة جتارية خاصة بشركة 
املستقبل للتكنولوجيا FTI، وهي 

عالم����ة زووم Zoom، التي تعني 
باللغة اإلجنليزية »تكبير« والتي 
تعكس خواص هذا اجلهاز القيم. 
مشيرا إلى أن »هدفنا من هذا املنتج 
هو تقدمي خدم����ة ألفراد املجتمع 
الذين يبحثون عن حلول لبعض 
الت����ي يواجهونها في  التحديات 
احلياة مثل ضعف البصر والسمع 
وخصوصا لدى كبار السن. وقال إن 
هذا الهاتف هو هدية مثالية ميكن أن 

يقدمها الفرد لوالديه ليريحهما من 
عناء التحديق الطويل في الشاشة 
الصغيرة ولوحة املفاتيح، التي بدأت 
تصغر في الهواتف احلديثة نظرا 
لكثرة اخلدمات التي باتت تزود بها 
الهواتف. وأوضح أن املستقبل »لن 
تتوقف عن تقدمي هذا الهاتف بل 
ستستمر في تطويره بطرح نسخ 
جديدة وأشكال متطورة، على غرار 
ما تفعله الهواتف العاملية األخرى« 

التي تطور م����ن خدماتها، »ألننا 
نؤمن بأن هاتف زووم ليس منتجا 
أو استعراضا نبتغي به الشهرة بل 
هو انعكاس ملنهج ارتضيناه في 
الشركة وهو تقدمي حلول عملية 
وفعال����ة ألفراد املجتمع في مجال 

االتصاالت«.
 وأوضح أن املستقبل لالتصاالت 
اتبعت أسلوبا علميا ومنهجيا في 
رص����د آراء العمالء في هذا املنتج 
اجلدي����د من خ����الل اإلصغاء إلى 
آراء العمالء عبر إعداد دراس����تني 
 Focus �ميدانيتني أو ما يسمى بال
Group لالس����تماع إلى مالحظات 
العمالء، والتي أثمرت اقتراحات 
عديدة شملت اسم البرنامج واحلاجة 
جلهاز موبايل يحوي هذه الفائدة 
مرورا ببعض وظائف����ه وانتهاء 
بالطريقة املناسبة لتسويقه. ودعا 
العوضي مستخدمي هواتف نوكيا 
إلى التواصل مع شركة املستقبل 
لالتص����االت FCC من خالل تقدمي 
ما يرونه مناس����با من اقتراحات 
ليتسنى للشركة تطوير خدماتها 
لهم وللمجتمع وتقدمي حلول عملية 
مفيدة جتعل حياتهم أكثر يسرا 

واستمتاعا.

ال�شركة  »كافكو«،  الغذائية  للمواد  الأمريكية  الكويتية  ال�شركة  اأقامت 

المطاعم  وكالت  من  للعديد  المتياز  واإدارة حقوق  تملك  الرائدة مجال 

بارك«،  »الشعب  الترفيهي  المنتزه  في  ال�شنوي  العالمية،حفلها 

واأف�شل  المثالي  الموظف  وتكريم  اختيار  الحفل  فعاليات  ت�شمنت  وقد 

كما   ،2009 العام  نتائج  اإلى  ا�شتنادًا  ال�شركة،  م�شتوى  على  موظف دعم 

ال�شركة  التطور في م�شيرة  اأهم مراحل  ال�شوء على  ت�شليط  الحفل  تخلل 

والإنجازات المحققة خالل الأعوام الما�شية. 

وعلى هام�ش هذه الحتفالية قال مدير عام �شركة »كافكو« عبد الرحيم زهير:« 

تتوتيجًا  يعد  وهو  »كافكو«،  م�شيرة  في  �شنويًا  تقليدًا  ي�شكل  الحتفال  هذا  بات 

ومختلف  اأق�شام  وروؤ�شاء  م��دراء  من  ال�شركة  عمل  فريق  يبذلها  التي  للجهود 

العاملين فيها م�شيرًا اإلى مقارنة فعاليات هذا الحفل بال�شنوات الما�شية، يعك�ش 

عدد  الأعمال،  حجم  في  �شواء  ال�شركة  �شهدتها  التي  الكبيرة  التطورات  حجم 

العاملين  اأو حتى في عدد  الفران�شايز  لوائها بنظام  المن�شوية تحت  المطاعم 

تحت لواء مختلف �شركاتها، وقد توجت هذه التطورات في ح�شولها موؤخرًا  على 

جائزة عالمية نتيجة التزامها بمعايير QSC المتعمدة في مجال المطاعم«.

واأ�شاف زهير:« ان »كافكو« نجحت » في تكري�ش نف�شها كواحدة من اأف�شل 

ال�شركات على م�شتوى الكويت والمنطقة، والتي تملك وتدير حقوق امتياز 

ل�شل�شلة من المطاعم العالمية، وهو ما عك�شه الإقبال الكبير على مختلف 

و�شع  اإلى  دفع  الواقع  هذا  ان  اإلى  م�شيرًا  ال�شركة  تديرها  التي  المطاعم 

خطة متكاملة تهدف تقوم على محورين: الأول رفع عدد فروع المطاعم 

المن�شوية تحت مظلة ال�شركة، والثاني ا�شتقطاب اأ�شماء مطاعم مرموقة 

فرع  اأول  افتتاح  خالل  من  »كافكو«  توجته  قد  التوجه  وه��ذا  الكويت  اإل��ى 

لمطعم »البلد« اللبناني في منطقة �شرق في الكويت. 

الإنجازات  لهذه  ال�شركة  تحقيق  في  �شاهمت  التي  العنا�شر  ح��ول  اأم��ا 

المتوا�شلة على مدى ال�شنوات الما�شية فاأو�شح زهير:« ان العن�شر الأول 

توفير  وكيفية  الكويت  في  العمل  بيئة  ومتطلبات  طبيعة  فهم  في  يكمن 

عنا�شر الراحة لكافة مختلف �شرائح المجتمع الكويتي تحت �شقف واحد، 

اإذ ان مختلف مطاعم ال�شركة تراعي في الوقت نف�شه متطلبات العائالت، 

احتياجات ال�شباب والخدمات التي يحتاجها الأطفال، اأما العن�شر الثاني 

والأهم فيتمثل في الحر�ش على توفير الخدمة المميزة، تلبية ال�شرعة في 

تلبية الطلبات �شريعة والحر�ش على ح�شن ال�شيافة وال�شتقبال مع مراعاة 

معايير الجودة والنظافة، ولفت اإلى ان حر�ش »كافكو« على هذه التوليفة 

جعلها تحظى بثقة �شريحة وا�شعة من الم�شتهلكين في الكويت«.        

 »كافكو«:تقيم حفلها ال�سنوي وتكرم جمموعة من املوظفني


