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.. وبراسانا هارديكار املنضم للمجموعةشاهزاد جيدواني املنضم ملجموعة بهبهاني

وضاح الصانع

صرح مدير تطوير األعمال في 
شركة اخلليج املتحدة للخدمات 
العقاري����ة وض����اح الصانع بأن 
املال  الشركة تش����ارك مبعرض 
واالستثمار، والذي سيقام خالل 
الفترة من 17 الى 19 مايو، وستقوم 
الشركة بعرض وتسويق »جواهر 
مدينة صب����اح األحمد البحرية« 
والتي تعتب����ر واحدا من أضخم 
املشاريع التي تقوم شركة اخلليج 

املتحدة بتسويقها حاليا.
 واوضح الصان����ع أن مدينة 
صباح األحمد البحرية تعد إجنازا 
حضاريا وبيئيا فريدا من نوعه 
على مستوى املنطقة، وهي تعد 
أول مدينة ساحلية متكاملة في 
دولة الكويت، وأنها انفردت بعدم 
جتاوزها على البيئة البحرية عن 
طريق ردم البحر بل على العكس 
أدخلت مياه البح����ر إلى مناطق 
س����بخة للغاية محولة إياها إلى 
بيئة غنية ومتفاعلة، وبهدف إتاحة 
الفرصة للمواطنني والوافدين لكي 

والزراعية املتواجدة داخل املدينة 
وتوفير بيئة مناس����بة لتكاثرها 
كانت من أهم املعايير التي أخذت 
بعني االعتبار، كما تتميز املدينة 

بجمال شواطئها.
وباالضافة الى هذه املعلومات 
القيمة عن املدينة حتدث الصانع 
عن املوقع الفريد لألراضي التي 
تقوم ش����ركة اخللي����ج املتحدة 
بتسويقها في املدينة والتي أطلقت 
عليها اسم »جواهر مدينة صباح 
األحم����د« حيث انها تقع في قلب 
املدينة وتتميز بقربها من الساحل 
ومن جميع املراف����ق العامة، كما 
أنه تتوافر فيها جميع اخلدمات 
التكنولوجية، وحتوي مساحات 
متنوعة من األراضي والتي تتراوح 

بني 480 م2 و 700م2.
وختم مدي����ر تطوير األعمال 
الصان����ع ب����أن »جواه����ر مدينة 
البحرية« هي  صب����اح األحم����د 
فرصة استثمارية واعدة جلميع 

املستثمرين.

ينعموا بحي����اة أفضل وبصورة 
أقرب للطبيعة في بيئة ساحلية 
مريحة، وق����د أخذ بعني االعتبار 
عند إنشاء املدينة أن تكون صديقة 
للبيئة حيث ان املياه داخل املدينة 
منسجمة متاما مع مياه اخلليج 
العرب����ي ومتوافقة مع ش����روط 
ومعايير الهيئ����ة العامة للبيئة، 
كما أن حماية الكائنات البحرية 

 تسوق »جواهر مدينة صباح األحمد البحرية«

الصانع: »الخليج المتحدة للخدمات العقارية«
تعلن رعايتها البالتينية لمعرض المال واالستثمار

7.5 ماليين دوالر ربح »الخليج المتحد«
أعلن بنك اخلليج املتحد � البحرين عن حتقيق 
ربح صاف قدره 7.5 ماليني دوالر )مبا يعادل 0.91 
س���نت للسهم الواحد( في الربع األول من العام 
احلالي مقارنة بالربح الصافي البالغ 9.2 ماليني 
دوالر )مبا يعادل 1.14 سنت للسهم الواحد( خالل 
الفترة نفسها من عام 2009، وشملت نتائج الربع 
األول لعام 2009 مكاسب محققة بلغت 26.2 مليون 
دوالر من عمليات تخارج البنك من استثماراته 

في اجلزائر والعراق.
وقد بلغ الدخل قبل الفوائد واملصروفات األخرى 

للرب���ع األول من عام 2010 مبلغ���ا وقدره 27.5 
ملي���ون دوالر مقارنة مبا بلغه في مارس 2009 

والبالغ 30 مليون دوالر.
وقد بلغت املوجودات اإلجمالية للبنك في 31 
مارس 2010 مبلغا قدره 2.3 مليار دوالر مقارنة 
مببلغ قدره 2.4 مليار دوالر في نهاية عام 2009، 
وبلغ معدل كفاية رأسمال البنك في نهاية الربع 
األول من عام 2010 نس���بة قدره���ا 14% مقارنة 
باحلد األدنى املقرر من اجلهات التنظيمية والبالغ 

.%12

ضمن إستراتيجية التوسعة ألقسامها المتعددة

مجموعة بهبهاني توّسع فريق إدارتها العليا

أعلنت مجموعة بهبهاني، عن تعيني مديرين رفيعني 
لقسم التجارة وذلك ضمن إس���تراتيجيتها التوسعية 
ألقسامها املتعددة كالساعات واملجوهرات واكسسوارات 
السفر الراقية، وأجهزة الرقابة ونظم الصوت باإلضافة 
لألجهزة الطبية. وقد باشر شاهزاد جيدواني مسؤولياته 
كنائب املدير العام لألعمال التجارية والعمليات والتي 
تشمل املبيعات والتسويق والتوزيع وخدمة العمالء. 

ويعود جيدواني ملجموعة بهبهاني بعد خمس سنوات 
حيث كان يعمل ضمن فري���ق بهبهاني لالتصاالت كما 
تشمل خبرته أكثر من 15 سنة في املبيعات والتسويق 
والعالقات العامة وتطوير االعمال لدى نخبة الشركات 

الكويتية والعاملية كالوطنية وأريكسون لالتصاالت.
ويحمل جيدواني ماجستير في إدارة األعمال الدولية 

من جامعة واشنطن الدولية � بنسلڤانيا وبكالوريوس في 
االختصاص نفسه من جامعة انديانابوليس االميركية. 
كما مت تعيني مدير عام للمالية براسانا هارديكار قادما من 
شركة اعمار للتجزئة كما عمل أيضا مع شركة جاشنمال 
الوطنية في دبي حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي 
املالي. وعمل هارديكار قبل ذلك في هونغ كونغ ملدة 13 
سنة كمسؤول مالي ملجموعة ش���ركات انترا باإلضافة 

لسنتني مع شركة VIG خلدمات اإلدارة.
وهاردي���كار محاس���ب معتمد من الهن���د كما يحمل 

بكالوريوس في التجارة من جامعة بونيه في الهند.
وفي هذا اإلطار، أك���د رئيس مجموعة بهبهاني علي 
بهبهاني أنه البد للمجموعة من أن تستقطب دائما أفضل 
املواهب والتعيينات ما يعكس إس���تراتيجية املجموعة 

املتواصلة للتوسع واالستثمار في أفضل القيادات امللتزمة 
برؤية وعزمية والتزام املجموعة وموظفيها.

وتضم اليوم مجموعة بهبهاني أكثر من 600 موظف 
ضمن مجموعات ش���ركاتها املتعددة كالتجارة العامة، 
والسفر، والسيارات، واالتصاالت، والتكييف باإلضافة 

إلى الذراع االستثمارية.
وبدأت املجموعة أعمالها عام 1933 مع املاركة الشهيرة 
العاملية، أوميغا، وماتزال إلى يومنا هذا متثل هذه التحفة 

السويسرية الراقية.
وخالل العشر س���نوات املنصرمة، قامت املجموعة 
بتعزيز عملياتها بإضافة أرقى ماركات الساعات في العالم 
كما تعتبر املجموعة واحدة م���ن أجنح وكالء التجزئة 

 .LVMHملجموعة سواتش وريشمونت و

إلعادة فتحه في 3 مايو

 تجديد متحف دار أوميغا في »بيال«

متحف دار أوميغا في بيال حيث تتم عمليات التجديد

سيفتتح متحف دار أوميغا في بيال، أبوابه أمام 
اجلمهور في 3 مايو بعد عدة أش����هر من التجديدات 

الشاملة.
 ويعد هذا املتحف الذي افتتح في يناير 1984، أقدم 
متحف مخصص ملاركة واحدة من الساعات. ويقع 
بالتحديد مقابل املقر الرئيسي لدار أوميغا في مدينة 
بيال، ويتميز بعناصر متثل التاريخ الكامل للعالمة 
التجارية، مبا في ذلك مقعد الساعاتي املستخدم من 
قبل لويس براندت عندما بدأ صناعة الساعات منذ 

أكثر من 160 سنة.
وشبه رئيس دار أوميغا ستيڤن اوركهارت فترة 
التجديد بالتنقيب األثري. »نحن لم نقم فقط بتجديد 
املتحف كامال، لكن قمنا أيضا باستعادة العديد من 
ميزات الفترة املذكورة من هذا املبنى، فاملشروع قدم 
لنا فرصة الستعراض مجموعتنا كاملة. واألشياء 

املعروضة س����يتم تقدميها للجمهور ألول مرة، مبا 
في ذلك األشياء التي لم نكن نعرف حتى أنها كانت 

مخبأة في احملفوظات«.
وتتم إعادة صياغة تاريخ دار أوميغا بوضوح، 
من خالل عروض تقدم جميع القصص املهمة للماركة. 
وستتاح للزوار فرصة دراسة املعدات التي طورتها 
واستخدمتها دار أوميغا في دورها في تسجيل الوقت 

في األلعاب األوملبية منذ عام 1932.
 وقد ش����اركت املاركة عن كثب في برنامج ناسا 
ألهل الفضاء ألكثر من 45 س����نة، ومت ارتداء ساعة 
أوميغا سبيدماس����ترز في جمي����ع عمليات الهبوط 
الستة على سطح القمر، كما يسلط معرض املتحف 
الضوء على دور س����اعة سبيد ماستر في الفضاء، 
بعرض األربع س����اعات التي مت ارتداؤها على القمر 

أو بالقرب من القمر.

طارق العثمان مترئسا اجتماع اجلمعية العمومية 

أكد في عموميتها على إنجاز برج من 34 طابقًا نهاية العام الحالي

العثمان: خسائر  »التجارة واالستثمار« .. دفترية
محمود فاروق

أكد نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
العقاري  التجارة واالستثمار 
ط���ارق العثمان أن الش���ركة 
ابتعدت عن املضاربات وركزت 
التش���غيلية  على املش���اريع 
والتطويرية واالس���تثمارات 
طويلة األجل فضال عن املنهجية 
انتقاء استثماراتها بشكل  في 
مدروس ومميز وذلك بناء على 
إس���تراتيجية ثابتة ساهمت 
بش���كل كبير في تقليل حجم 
إضرار األزمة املالية عليها، مبينا 
أن العام املاضي انخفضت فيه 
جميع قيم األصول دون استثناء 
التخارجات  وأصبحت عملية 
صعبة جدا، خصوصا في ظل 
عزوف البنوك خ���الل الفترة 
احلالية عن التمويل مما يساهم 
ف���ي زيادة املعان���اة. وأضاف 
العثمان عل���ى هامش اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
87.69% ان الشركة متكنت خالل 
عام 2009 من إجناز مشروعني، 
احدهما مشروع »كليفز السكني« 
على شارع اخلليج العربي مبدة 
تسبق املدة الزمنية املخصصة 
له، واس���تطاعت في ظل هذه 
الظ���روف الصعب���ة أن تصل 
بنسبة إشغاله إلى نحو %70، 
كما استطاعت أن تنجز أيضا مع 

ع���ام. وعلى صعي���د ذي صلة 
اس���تعرض األداء املالي للشركة 
خالل سنة 2009املالية مبينا ان 
الشركة تعرضت خلسائر بلغت 
نح���و 4.8 ماليني دينار بيد أنها 
اس���تطاعت حتقيق منو ايجابي 
في إيرادات التشغيل خالل عام 
2009 وذلك على الرغم من استمرار 
تعرض معظم األسواق في املنطقة 
لتبعات األزمة االقتصادية العاملية 
واستمرار حالة الركود في الكويت 
واملنطقة، مشيرا الى ان حقوق 
املساهمني ايضا انخفضت من 48.4 
ملي���ون دينار في عام 2008 إلى 
43.5 مليون دينار في عام 2009 

وبنسبة تصل إلى %9.9
العمومية  يذكر ان اجلمعي����ة 
وافقت على جميع بنود جدول أعمال 
اجتماعها العادي مبا فيها عدم توزيع 
أرباح عن الس����نة املالية املنتهية 
في 2009، إضافة إلى عدم توزيع 
مكاف����آت ألعضاء مجل����س اإلدارة 
وجتديد التفويض ملجلس اإلدارة 
لشراء أسهم الشركة مبا ال يتجاوز 
10% من أس����همها، هذا، وانتخبت 
اجلمعي����ة العمومية مجلس إدارة 
جديدا للسنوات الثالث املقبلة مشكال 
من الش����يخ علي عبداهلل اخلليفة 
الصباح وشركة مجاص وميثلها 
ط����ارق فريد العثمان والش����يخة 
ياس����مني مبارك اجلاب����ر الصباح 
وسعد ناصر فرج وعضو احتياط 

هو عبدالوهاب العوضي.

نهاية عام 2009 مشروعا سكنيا 
آخر في منطقة اجلابرية على ارض 
مساحتها 6000م2، ومت تشغيل 
املش���روع بالكامل، حيث تصل 

نسبة التأجير إلى %100.

مشاريع »التجارة العقارية«

من جانب آخ���ر أكد العثمان 
أن الشركة تقوم حاليا بتطوير 
أبراج مكاتب »25 و26  مشروع 
فبراير« في منطقة شرق حيث 
يجري العمل هناك على قدم وساق 
إلجناز أح���د األبراج بارتفاع 34 
طابقا، ومن املتوقع االنتهاء منه 

مع نهاية ع���ام 2010، أما البرج 
اآلخر فالش���ركة بانتظار بعض 
املوافق���ات اخلاصة من اجلهات 
الرسمية لزيادة نسبة البناء حتى 
تستكمل أعمال إنشائه. وأضاف 
أنه على الرغم أيضا من ضعف 
وقلة حجم أعمال السنة املاضية 
إال أن الشركة استطاعت تعزيز 
إلى حدود  التشغيلية  إيراداتها 
الضعف عم���ا كانت عليه، ومن 
املتوقع أن تتعزز أكثر خالل العام 
احلالي السيما مع تركيز الشركة 
خالل الفترة احلالية على هيكلة 
ديونها. وفي ذات السياق، اشار 

الى أن اخلس���ائر التي تكبدتها 
»جتارة العقاري���ة« خالل العام 
املاضي كانت خس���ائر دفترية 
نتج معظمه���ا عن انخفاض في 
قيم األصول العقارية سواء في 
الكويت أو خارجها وهي نتاج هذه 
األزمة العنيفة، مؤكدا أن األزمة 
لم تنته بعد والتزال مس���تمرة 
وإن كانت بدرجة اخف حدة عما 
كانت عليه خالل السنة املاضية، 
وتوقع استمرار سوء األوضاع 
املالية حتى منتصف العام 2011، 
والذي من املتوقع أن يبدأ بعده 
حتسن تدريجي لألسواق بشكل 

)أحمد باكير(

»هوبلوت« الراعي الرسمي 
لـ »الفيفا« في كأس العالم

انضمت هوبلوت إلى احتاد الفيفا )االحتاد الدولي لكرة القدم( 
وذلك لتعلن أن ماركة الساعات ستصبح »الساعة الرسمية« لدورتي 
كأس العال���م املقبلتني في كرة القدم اللتني يتوقع تنظيمهما في 
كل من جنوب أفريقيا في يونيو وفي البرازيل في العام 2014. ان 
هذه الشراكة اجلديدة مع الهيئة العليا لرياضة كرة القدم تشكل 
أعلى نقطة في إستراتيجية الرياضات املتبعة من هوبلوت فيما 

يتعلق بكرة القدم.

الراعي الحصري

وتتمتع هوبلوت بتاري���خ عريق والمع في عالم رياضة كرة 
القدم، فقد كانت الراعي احلصري للفريق السويسري في العام 
2006 والشريك الرسمي لكأس األمم األوروبية يورو 2008 باإلضافة 
إلى التعاون مع االحتاد املكس���يكي لكرة القدم والفريق الوطني 
اإلسباني كما اشتهرت بكونها »ساعة التوقيت الرسمي« املعتمدة 
من فريق مانشس���تر يونايتد كما وقعت مؤخرا عقد شراكة مع 
دييغو مارادونا، هذا ووقعت املاركة حاليا إحدى أكثر االتفاقيات 

أهمية مع احتاد الفيفا.
 ومتكن رئيس املسؤولني التنفيذيني لدى هوبلوت، جان كلود 
بيفيه، من إنشاء شراكة جديدة عريقة لصالح الشركة حيث أصبحت 
ساعة هوبلوت »الساعة الرسمية« ل� »فيفا« وكأس العالم لكرة 

القدم في دورتيه للعامني 2010 و2014 على التوالي.
»نحن نتمتع بفهم معمق لعالم كرة القدم مبا أن هوبلوت كانت 
عبارة عن ماركة الساعات الفخمة األولى من نوعها املرتبطة بهذا 
املجال. إنه لشرف عظيم ومتعة كبيرة أن تصبح »ساعة التوقيت 
الرسمي« املعتمدة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في دورتيها 
املقبلتني وأن تش���كل جزءا من احلدث الذي يحظى بأكبر نسبة 

مشاهدة في العالم«.
وفي ه���ذا اإلطار، قال رئيس احتاد الفيفا جوزيف بالتر: »أنا 
مس���رور بانضمام هوبلوت إلينا في كأس العالم لكرة القدم في 
دورتيها املقبلتني. إني أكن احتراما كبيرا ل� »هوبلوت« الس���يما 
فيم���ا يتعلق بقدرتها على االبت���كار واالرتقاء وذلك حتت إدارة 
الديناميكية والشغف اخلاصني بجان كلود بيفيه حيث أصبحت 

صورة هوبلوت عالمة للجودة والدقة«.

قام البن����ك التجاري الكويتي 
بالتعاون م����ع اخلطوط اجلوية 
القطرية وش����ركة ماس����تركارد 
العاملية بإطالق حملة الصيف حتت 
عنوان »ال يطوفك عرض الصيف« 
التي تخول عمالءه الكرام استرداد 
مبالغ من قيمة تذاكر السفر عند 
شرائها بواسطة جميع البطاقات 
االئتمانية وأيضا استرداد مبالغ 
من قيمة مش����ترياتهم ببطاقات 
السحب اآللي عند استخدامها خارج 
البالد، ومتتد احلملة فترة الصيف 
بأكمله وتكون سارية اعتبارا من 
ش����هر مايو 2010 احلالي وحتى 

30 سبتمبر2010. وفي هذا السياق صرح مدير عام 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد علي املديهيم بأن 
الغاية األولى من هذه احلملة هي إرضاء العميل قبل 
التفكير في زيادة حجم املعامالت باستخدام بطاقات 
البنك.  وتأكيدا على اهتمام »التجاري« بتقدمي أفضل 
العروض دائما لعميله، سعى البنك إلمتام هذا التعاون 
مع اكبر الشركات الرائدة مثل القطرية وماستركارد 

النظرة  ان  وغيره����ا، وأض����اف 
املستقبلية للحصول على أفضل 
اخلدم����ات واحلمالت الترويجية 
للعمالء هي استحداث مثل هذه 
التنويع  العروض دائم����ا بغاية 
العالقات مع  والتجديد وتطوير 
شركاء البنك في مجال اخلصومات 
واحلمالت التسويقية مبا يحقق 

منفعة عامة لعمالء البنك.
وتش����تمل هذه احلملة على 
عرض����ني متكاملني، األول يخول 
عمالء بطاقات االئتمان استرداد 
م����ا يع����ادل 10% و15% من قيمة 
التذاكر املش����تراة من اخلطوط 
اجلوي����ة القطرية على الدرجة الس����ياحية ودرجة 
األعمال والدرجة األولى. ويحق للعمالء اس����ترداد 
املبالغ فقط بعد الس����فر باإلضافة إلى ذلك سيكون 
بإمكان العمالء االس����تفادة من العرض اآلخر وهو 
استرداد لغاية 5% من قيمة املشتريات في اخلارج 
عند استخدام بطاقة التجاري للسحب اآللي والتي 

حتمل شعار املاستركارد.

تحت شعار »ال يطوفك عرض الصيف«

»التجاري« يطلق حملته الترويجية بالتعاون
 مع »القطرية« و»ماستركارد العالمية«

علي املديهيم


