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مجموعة من موظفات »بيتك« في املعرض

»بيتك« يعرض خبراته المصرفية
في معرض »عطاء ووفاء« الخيري

»الغانم: »المركز« يدرس األسواق إلصدار سندات
ال أتوقع إفالس شركات خالل 2010

»المشروعات الصغيرة« ترعى ملتقى 
المرأة الخليجية االقتصادي

كان ل���ه اثر كبي���ر في تعزيز 
العالقة مع جلنة »ساعد أخاك 
املس���لم« وغيرها من اجلهات 
املش���اركة وكذل���ك الكثير من 

العمالء.
أن  إلى  التن���اك  وأش���ارت 
املشاركة تعب���ر ع��ن حرص 
بيت���ك على التواجد في جميع 
املناس���بات وخدم���ة مختلف 
شرائح العمالء وتقدمي املساعدة 
والعون للجه���ات والهي���ئات 
التي  ذات األنش���طة اخليرية 
تستهدف دعم قدرات املجتمع 
والت����عبير عن الصورة املشرفة 
لل���كويت التي جبل أهلها على 
عم���ل اخلير، باعتبار ذلك من 
ص���ور الدور االجتماعي لبيتك 
ويع����بر عن مدى العالقة بني 
بيتك والش���رائح املتعددة من 
العم���الء وقدرت���ه على خدمة 
كل ش���ريحة بالش���كل املالئم 

الحتياجاتها وأنشطتها.

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
املركز املالي الكويتي )املركز( ضرار 
الغامن ان اإلدارة املالية بالشركة 
ستدرس األسواق استعدادا لتحديد 
الوقت املناس���ب إلصدار سندات 
بقيمة ال تتجاوز رأسمال الشركة 
املقدر بقيمة 50.6 مليون دينار.

وأضاف في تصريح خ�����اص 
ل� »األنباء« أن هناك بعض العوامل 
واألجواء االيجابية التي يعيشها 
السوق منها عوائد وأرباح صفقة 
»زين« التي ستعطي دفعة وروحا 
الى  جديدة للس���وق، باإلضافة 

اإلجراءات التي تتخذها الدولة ومنها خطة التنمية 
والتركيز عليها ودخول مشاريعها حيز التنفيذ.

وأك���د على ان اجتماع هذه العوامل س���يعطي 
استقرارا نسبيا في السوق ويحفزه على مواصلة 
عملية النمو، األمر الذي سيس���اعد الشركات على 
اخلروج من عثرتها، متوقعا في الوقت نفسه عدم 

حدوث إفالس لهذه الشركات.
وتوقع حدوث حتسن ملموس في أداء الشركات 
خالل الربع األول من العام احلالي، حيث ان عمليات 
إعادة الهيكلة وخطط الشركات خالل 2009 للخروج 

من األزمة ستؤتي ثمارها.
وقال في رده على سؤال حول اخذ البنوك احمللية 
ملخصصات كبيرة من أرباحها ومدى استمرارها إذا 
كان هناك حتس���ن ملموس: إن البنك املركزي هو 

املعني باإلجابة عن هذا السؤال.

وعن أداء »املركز« خالل العام 
املاضي، قال الغامن انه اس���تطاع 
احلف���اظ على أموال مس���اهميه 
ومودعيه بأقل قدر من املخاطر، 
وبأفضل معايير الشفافية وعرض 
البيانات، فحصيلته كانت لصالح 
مس���اهميه على عدة مستويات، 
منها املتانة املالية للش���ركة من 
حيث جودة أصولها، وقدرتها على 
الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتدني 
القروض بالنس���بة حلجم  هذه 
ميزانيتها، واس���تمرار الشركة 
البيئة الصعبة لتدعيم  في هذه 
وضعها التنافس���ي في املنطقة، 
ناهيك عن قدرتها عل���ى حتقيق األرباح وتعظيم 

حقوق مساهميها.
وأكد على ان هذه السياسة التي انتهجها »املركز« 
أدت الى تسجيل أرباح، كما ان الديون التي تستحق 
قبل 12 شهرا بلغت 4 ماليني دينار، بينما بلغ إجمالي 
حجم الدين 32.68 مليون دينار، وهما ميثالن %4.87 

و39.75% على التوالي من حقوق املساهمني.
وق���ال ان »املركز« حاز خالل ع���ام 2009 على 
تصنيف مبرتبة »A« من وكالة ستاندرد آند بورز 
لصندوق���ي »املمتاز« و»اخلليج���ي«، وتعد هذه 
التصنيفات ش���هادة على املعايير العالية املتبعة 
في عملياتنا االستثمارية وسجل أدائنا املشهود له، 
كما يبرز ذلك قدرة مديري صناديقنا على مواكبة 
املعايي���ر العاملية التي تفرضها هذه املؤسس���ات 

املختصة بتصنيف الصناديق.

منى الدغيمي
كشف عضو مجلس إدارة شركة القناعات 
للتس����وق العقاري ومستشارها القانوني 
سعد الريس أن شركة القناعات للتسويق 
العقاري والتطوير أعلنت عن خطتها إلطالق 
مشروع عقاري في السويد بقيمة إجمالية 
تصل إلى 12 مليون دوالر مبشاركة عدد من 

املستثمرين اخلليجيني.
 وق����ال الري����س ف����ي تصري����ح خاص
ل� »األنباء«: »إن خطوة ش����ركة القناعات 
للدخول في مشاريع بالسويد تأتي ضمن 
إستراتيجية الشركة لتطوير مشاريع نوعية 
ف����ي منطقة الي����ورو والهادفة إلى تطبيق 
مقاييس جديدة في تطوير املشاريع العقارية 
املتكاملة، مش����يرا إلى أن التحالف مع عدد 
من املس����تثمرين اخلليجي����ني لهم اخلبرة 
العقاري سيساعد  الس����وق األوروبي  في 

على اختص����ار عمليات 
الدراسات والبحوث«.

وأضاف أن ش����ركة 
القناعات س����تعمد إلى 
تطبيق فلسفة جديدة في 
تطوير املشاريع العقارية 
املتكامل����ة في الس����ويد 
وغيره����ا م����ن مناطق 
االس����تثمار، حيث أشار 
إلى أن الفلسفة املعتمدة 
ستكون مغايرة ملا عليه 
العقارية في  املش����اريع 
منطقة الشرق األوسط 
واخلليج بالتحديد، مؤكدا 

أنه سيتم الكشف عن تفاصيل املشروع في 
وق����ت قريب فور االنتهاء من كل تفاصيله 

على حد تعبيره.

و أشار الريس إلى أن 
هذا املشروع يعتبر الثالث 
للشركة منذ تأسيسها، 
بعد دخولها عبرة بوابة 
اململكة السعودية وقطر، 
موضحا وجود النية لدى 
الشركة لتطوير سلسلة 
من املشاريع في اخلليج. 
وعن مشروع السويد قال 
الريس: س����يتم تطوير 
مشروع عقاري متكامل 
يحت����وي عل����ى وحدات 
س����كنية واس����تثمارية 
وجتارية، ويضم أيضا 
فنادق ومرافق تعليمية ومراكز تس����وق، 
باإلضافة إل����ى املكاتب. وتوقع أن يتم بدء 
العمل في هذا املش����روع بع����د االنتهاء من 

كافة تفاصيله العقارية والهندسية واملالية 
والقانونية. وأكد الريس أن السوق األوروبي 
العق����اري حاليا يعتبر من أهم األس����واق 
العاملية، واستطاع أن يجذب شركات عاملية 
لالستثمار فيه من خالل مشاريع مختلفة 
بعد األزمة املالية العاملية. وتابع: لدينا توجه 
للدخول إلى السوق الكويتي خالل الفترة 
القادمة بعد أن تتضح رؤية خطة التنمية 
التي تهدف الدولة الى الدخول فيها، متوقعا 
أن يش����هد القطاع العقاري الكويتي قفزة، 
مشيدا في الوقت ذاته بجهود الشيخ أحمد 
الفهد في خط����ة التنمية.  واختتم الريس 
بقوله ان كل التوقعات تش����ير إلى حتسن 
الظروف االقتصادية العاملية وستتجه نحو 
االنفراج مبا في ذلك القطاع العقاري. ويذكر 
أن شركة القناعات تأسست حديثا برأسمال 

يصل إلى 15 مليون دينار.

وتنمية الفرص االس���تثمارية 
للمبادرين في مجال املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتعزيز 
دور هذه املشروعات في تنمية 
القطاع اخلاص على أسس ثابتة 

وراسخة.
وأك���د ان ال����شركة تسعى 
بكل جهوده���ا خل����لق فرص 
العمل للش���ابات والش���باب 
الكويت���ي لكي تصب���ح تلك 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بعد فترة منوها رافدا لتوسعة 
اقتصادية قوية تدعم االقتصاد 
الكلى للدولة فالشركة تقدم دعما 
قد يصل ال���ى 400 ألف دينار 
للمشروع الواحد وال تتقاضى 
اي فوائد ثابتة او رسوم نظير 
مشاركتها في ذلك املشروع بل 
الهدف هو تعزيز دور املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في تنمية 

البالد.

الزميالت موضي اخلضر وأم����ل 
إبراه���ي���م وحص���ة العتيقي 
وسارة املش���اري، وكان لهن 
دور أيضا في تعريف الزائرات 
واملشاركات من اجلهات األخرى 
بدور وأنشطة وأعمال وخدمات 
بيتك وتوزيع بعض الكتيبات 
والرد على االستفسارات، مما 

االقتصادية لذلك نعمل جميعا 
على دعم ذلك التوجه.

واك���د القناعي ان ش���ركة 
املشروعات الصغيرة لها دور 
فاعل في دع���م االعمال احلرة 
ف���ي مختلف القطاع���ات التي 
تخدم حاجات البالد التنموية 

ش���اركت مجموع���ة م���ن 
موظ����ف���ات بي���ت الت��مويل 
الكويت���ي � بيتك � بش�������كل 
ت���طوعي م���ن خ����الل تقدمي 
خب���راتهن املصرفية في إجناح 
مع���رض وس���وق »عط����اء 
ووف����اء« اخليري الذي نظمته 
جلنة »س���اعد أخاك املس���لم« 
مؤخ���را، مما اس���تحق تقدير 
اللجنة وش���كرها لل��موظفات 
املش���اركات على م���دى 3 أيام 
قدمن خاللها كل الدعم واملساندة 
اللجن���ة حتى تكلل  ملوظفات 

املعرض بالنجاح.
وقالت مديرة منطقة بإدارة 
الفروع في بيتك هالة التناك، 
ان مشاركة بيتك في املعرض 
والس���وق اخليري تتم بشكل 
سنوي وتتمثل املشاركة بوجود 
موظفات يساعدن في إجناح هذه 
التظاهرة اخليرية السنوية وقد 
شاركت هذا العام وبشكل تطوعي 

قال مدير عام الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
حسان القناعي ان ملتقى املرأة 
اخلليجية االقتصادي االول يأتي 
في توقي���ت تتزايد فيه أهمية 
دور املرأة في عمليات التنمية، 
مبينا ان الكويت من أولى الدول 
التي أولت اهتماما  اخلليجية 
كبيرا لدور املرأة ورعت الدولة 
ذل���ك التوجه ودعمته عبر كل 

العصور.
وأوضح ان شركة املشروعات 
الصغي���رة ترك���ز عل���ى دعم 
ومساندة املرأة الشابة الطموح 
التي تريد ان تنطلق الى عالم 
س���يدات االعمال، موضحا ان 
الشركة تقوم بدعمها وتسهيل 
اجراءات مشروعها من كل جوانبه 
ف�»املشروعات الصغيرة« تدرك 
الوطني  مدى حاجة االقتصاد 
لدور املرأة في حتريك العجلة 

هالة التناك

سعد الريس

شعار احلملة عبداحملسن الرشيد

حسان القناعي

..والبنك يرعى حملة »األميري« للتوعية بمرض السكري 

الريس لـ »األنباء«: »القناعات« تطلق مشروعًا عقاريًا 
في السويد بقيمة 12 مليون دوالر

خالل احتفال جماهيري حافل على أرض الجزيرة الخضراء

»الوطني«: »الغالية« تفوز بـ 125 ألف دينار 
في سحب الجوهرة لشهر مارس

أجرى بنك الكويت الوطني مؤخرا 
السحب الشهري حلس���اب اجلوهرة 
لشهر مارس 2010 على أرض اجلزيرة 
اخلضراء، وذلك في إطار انشطة احلفل 
الس���نوي  الوطني  اخلتامي لس���باق 
للمشي السادس عشر، حيث مت اإلعالن 
عن أس���ماء الفائزين في هذا السحب 
وسط أجواء حافلة باإلثارة واملفاجآت 
وأمام آالف املشاركني في سباق املشي 
واملش���جعني وعمالء حساب اجلوهرة 
وبحضور العديد من كبار املس���ؤولني 
في البنك واجلهات املشاركة والداعمة 
لسباق الوطني السنوي للمشي السادس 

عشر.
وفازت عميل���ة الوطني »الغال����ية 
ع��لي حمود الصباح« باجلائزة األولى 
لسحب اجلوهرة لش���هر مارس 2010 
وقدره���ا 125 ألف دين���ار، وفاز »علي 
هذال سعود النصافي« باجلائزة الثانية 
وقدرها 7500 دينار، فيما كانت اجلائزة 
الثالثة وقدرها 3000 دينار من نصيب 
الفائزة »منيفة حمود ذعار الشمري«، 
كما حصل ال���� 97 فائزا اآلخرين على 
جوائز نقدية أخرى بقيمة 400 دينار 

لكل منهم. 
وقال���ت الفائزة باجلائ���زة األولى 
الغالية علي حم���ود الصباح، التي لم 
تتجاوز التاسعة من العمر، إن فرحتها 
كبيرة بفوزها باجلائزة األولى حلساب 
اجلوهرة، فقد تأكد لها وهي ما تزال في 
بداية حياتها أنه���ا من أصحاب احلظ 
السعيد ويرجع الفضل في ذلك بالطبع 

هلل تعالى اوال ثم حلس���اب اجلوهرة 
وبنك الكويت الوطني. 

ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه مزايا 
عديدة، فإلى جانب متيزه كحساب دون 
فوائد، فإنه متاح للمواطنني واملقيمني 
على حد س���واء وذلك عن طريق إيداع 
مبلغ 50 دينارا فقط تؤهل العميل بشكل 
تلقائي للدخول في الس���حب الشهري 
واحلص���ول على فرصة للفوز بإحدى 
اجلوائز املائة املخصصة لكل س���حب 
شهري. ويجري إيداع اجلوائز تلقائيا 
في حسابات الفائزين في اليوم التالي 

للسحب.
وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد حساب 
العميل، ازدادت فرصه في الفوز. وجتدر 
اإلشارة إلى أن حساب اجلوهرة يتيح 
للعميل إجراء عمليات السحب واإليداع 
ف���ي أي وقت من األوقات ولدى أي من 
العديدة واملنتشرة في  الوطني  فروع 

كافة أنحاء الكويت.
وذكر البنك أن علي هذال س���عود 
النصافي ق���د فاز ب���� 7.5 آالف دينار 
ومنيف���ة حمود ذعار الش���مري فازت 
ب���� 3 آالف دينار، وفاز ب���� 400 دينار 
كل من أفض���ل احمد خان نذير الدين، 
شاكر كايزار توراب علي، صالح القاسم، 
أمثال خليفة خليف املطيري، احمد علي 
موسى احلداد، ناصر ابراهيم النجران 
التويجري، اسامة رشدي احمد الصالح، 
ابتس���ام محمد راشد الصالح، ابراهيم 
خليل ابراهيم البناء، عبدالعزيز علي 
محمد الغيث، بتول عبداحلسني احمد، 

سدودة محمد سعيد العلي، منير معتوق 
ج����ابر ف���ارس، مفلح س���لمان محمد 
احلسيني، عبدالعزيز محمد عبدالكرمي 
خميس، القاصر مرمي محمد علي حسني، 
نازين فاروق محمد فاروق نعيم، عفاف 
عبدالعظيم عبداجلواد، يوسف محمد 
التراكم���ة، مفرج منصور  علي غلوم 
محمد املفرج، محمد مرعي كحيل، زاهية 
زهري احللو، اجيت برندهابان، راشد 
مزيد علي الصانع، محمد سعد ناصر 
العمار، أميرة جوهر احمد جوهر، زليخة 
عباس محمد كمال، رائد شعبان زقوت، 
أمينة معجب عيس���ى جاركي، شعيب 
فاروق نور محمد عابد، زينب عيسى 
عبدالرحيم القالف، عالية عماد جميل 
احلجيالن، محمد علي عبداهلل العطار، 
محمد افضل الرحمان عثمان اهلل، فاضل 
محمد جاسم املصيليخ، ابراهيم سليم 
شيخ ابراهيم، علي عبداهلل محمد العباد، 
محم���د عبداللطيف محمد عبدالغفور، 
خليفة علي ضو، س���الم محمد سهيل 
املهري، سعدون عبدالكرمي اسماعيل، 
موزة محمد عيد، عودة عيس���ى عودة 
العبداجلابر، عادل عباس علي حيدر، 
عب���داهلل فالح عبداهلل س���عد، فتوح 
عبدالوهاب قاسم حمادة، حمد صالح 
سعد العويشير، سيف الدين جابر بهاي 
كوتوال، فيصل عبدالرزاق عبداملجيد 
الكاظمي، محمود ابراهيم غلوم محمد، 
خالد احمد عبدالهادي رشدي، ماهندرا 
مانوهار ساجنودكار، محمد ذياب جنر 
العازمي، رعد بري���ج، حميدة حبيب 

صفر سناس���يري، عايشة علي محمد 
القبندي، خالد قمران شاهيد محمود، 
محمد عبداهلل محمود الكندري، ماريا 
دور جوزيف س���يبيليان، أماني فالح 
عبداهلل الشطي، القاصر فاطمة عدنان 
محمد احمد، االن س���امي ربيز، كوثر 
ابراهيم فاضلي، فيصل يعقوب جاسم 
الدين محمود حسن  الفودري، حسام 
عفيفي، جميلة احمد حس���ن السعيد، 
عبدالرحمن محمد رضا الصايغ، سعاد 
صالح حسني خاجة، زينب عبدالرسول 
عبداهلل خلف، مشاري ابراهيم محمد 
ابراهيم محمد عطية،  املوسى، مجدي 
قاسم محمد فرحات، كاميال عوض علي 
عوض، علية هليل خلف صحن الشمري، 
لينا حسني علي املوسى، سميرة احمد 
السيد عمر السيد عاصم، احمد عيسى 
محمد القعود، محمد غامن عمر الرميحي، 
فوزية حس���ني رمضان جمعة، محمد 
شحاته، انور جاسم محمد الزيد، لبنى 
اسلم محمد اسلم عمادي، سعود ثامر 
ناصر املطيري، القاصر علي حسن غلوم 
حس���ن، عبداهلل علي عبداهلل اليحيا، 
مجدي يوسف اسحق بشاي، ستيفن 
لوبرانو، ياسمني تاهات، دالل عبدالعزيز 
محمد، أسامة علي عبداملنعم علي رجب، 
محمد ابراهيم محمد املعجل، سارة علي 
جاسم املطوع، عبداحملسن عباس سيد 
طالب مصطفوي، مشاري ناصر نافل 
يابس، محمد عب���داهلل ناصر البناي، 
محمد ناصر عبدالغفار العوضي وسالم 

عبداهلل عيد الرشيدي.

الصحي، كان أبرزها حملة »نحن 
نهتم بصحت���ك« بالتعاون مع 
رابطة السمنة عالوة على قيامه 
بحمالت مكثفة للتوعية مبخاطر 
وسبل الوقاية من مرض إنفلونزا 
اخلنازير وذل���ك بالتعاون مع 

وزارة الصحة.
جتدر اإلشارة إلى أن الكويت 
تعد من أعل���ى دول العالم من 
حيث معدالت اإلصابة بالسكري 
حسب إحصائيات منظمة الصحة 
العاملية، في حني أن زيادة الوزن 
والس���منة وقلة احلركة وعدم 
الرياضي  النش���اط  ممارس���ة 
والتغذية غير الصحية والتدخني 
تعتبر من العوامل واألس���باب 
التي تؤدي إلى اإلصابة مبكرا 

بهذا املرض.

املنظمات التطوعية التي تنشط 
في هذا املجال، ومن هنا جاءت 
الريادية  الوطني  البنك  مبادرة 
على مستوى القطاع اخلاص قبل 
سنوات عديدة بإنشاء مستشفى 
الوطني التخصصي لألطفال في 
منطقة الصباحية الطبية والذي 
أربعة ماليني  جتاوزت تكاليفه 
دينار ووضع���ه حتت تصرف 
وزارة الصحة من أجل املساهمة 
بتعزيز خدمات الرعاية الصحية 

في البالد.
وأض���اف أن اهتمام الوطني 
بدعم القطاع الصحي جتلى خالل 
الفترة األخيرة في أبهى صوره 
بسباق الوطني للمشي السنوي 
السادس عشر الذي نظمه البنك 
وس���ط اقبال جماهي���ري كبير 

الكويتية.
وبني ان البن���ك الوطني قام 
العام املاضي بتنظيم العديد من 
احلمالت التوعوي���ة في املجال 

وفي إطار حملة شاملة للتوعية 
الكلى وط���رق احلفاظ  بصحة 
عليها وحمايته���ا من األمراض 
وذلك بالتعاون مع رابطة الكلى 

يرعى بنك الكويت الوطني 
حمل���ة املستش���فى األمي���ري 
للتوعية مبرض السكري التي 
تنطلق انش���طتها حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
اليوم في مجمع األڤنيوز حتت 

شعار »اهتم فيها«.
وقال نائ���ب مدير العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
عبداحملس���ن الرش���يد ان هذه 
الرعاية تأتي ف���ي إطار التزام 
بنك الكويت الوطني مبسؤوليته 
االجتماعية والوطنية واالهتمام 
الذي يوليه منذ انطالقته قبل عدة 
عقود وحتى اآلن للقطاع الصحي 
وحرصه على توفير جميع سبل 
الدعم سواء للهيئات واملؤسسات 
العامة املعنية بالشأن الصحي أو 

جانب من املشاركني أثناء اإلعالن عن اجلائزة األولى حلساب اجلوهرة

ضرار الغامن


