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أش��اد مدير إدارة اخلدمات 
املس��اندة في الكلية األسترالية 
سعد الشرهان بدور بيت التمويل 
الكويت��ي )بيت��ك( ف��ي تطوير 
صناع��ة الصيرفة اإلس��امية 
على الصعيدين احمللي والعاملي، 
وذلك باعتب��اره رائدا من رواد 
هذه الصناعة اآلخذة في النمو 
بفعل اإلقبال الكبير الذي تشهده 
عامليا والذي يفوق منو أي قطاع 
اقتصادي آخر، معتبرا أن هذا 
النجاح دليل على قدرة القطاع 
اخلاص الكويت��ي على حتقيق 
النج��اح وإثبات الوجود في أي 
بيئة وأي سوق يتواجد فيه متى 
له عوام���ل  م���ا تواف���رت 

النج��اح.
من جانبه، شدد نائب مدير 
إدارة التسويق والعاقات العامة 
في »بيتك« سعيد توفيقي، في 
ختام األسبوع التسويقي الذي 
نظمه »بيتك« في الكلية، وأشرف 
عليه مدير املنطقة األولى بسام 
املا ومدير ف��رع بيان حذيفة 
القطان، شدد على أهمية الدور 
الذي تقوم به الكلية األسترالية 
واجلامعات والكليات اخلاصة في 
الباد والذي يعتبر مكما لدور 
جامعة الكوي��ت والهيئة العامة 
للتعلي��م التطبيق��ي والتدريب 

واملعاهد احلكومية ذلك في نشر 
العلم واملعرفة، وذلك وفق أعلى 
معايير اجلودة املعتمدة في أرقى 

اجلامعات العاملية.
التي  مؤكدا أهمي��ة اخلطط 
الفترة  وضعتها احلكوم��ة في 
األخيرة بربط مخرجات التعليم 
باحتياجات سوق العمل باعتبارها 
خطوة في االجتاه الصحيح نحو 
حتقيق التنمية الش��املة والتي 
يعتبر العنصر البشري ركيزتها 
األساس��ية، مشيرا إلى األهمية 
التي يحتلها العنصر البش��ري 
في »بيتك« حيث يتلقى برامج 
تدريب وتطوير مكثفة مستمرة 
سواء تلك املتعلقة مبجال عمله 
وتخصصه أو تلك التي تتعلق 

بالنواح��ي اإلدارية والتي تنمي 
مهاراته السلوكية حسب مستواه 
الوظيف��ي، الفتا إلى أن التعليم 
اإللكتروني »e-learning« يعتبر 
عامة بارزة في برامج التطوير 
والتدريب حيث يعد »بيتك« من 
أولى املؤسسات في املنطقة التي 
تقدم ملوظفيها هذه اخلدمة اآلخذة 
في النمو على مس��توى العالم، 
حيث يستطيع املوظف املشاركة 
في برامج تعليمي��ة وتدريبية 
مختلفة على مدار الساعة وطوال 
أيام األسبوع وأينما تواجد حيث 
ال يرتبط هذا النوع من التعليم 
مبكان ووقت دوام املوظف أي لن 
ينقطع عنه بسبب انتهاء الدوام 
الرسمي أو خروجه في إجازة.

سعيد توفيقي يكّرم سعد الشرهان

أكدت على ريادته ومرونته المالية العالية ورأسماله القوي

»ستاندرد أند بورز« تثبت التصنيف اإليجابي
لـ »بيتك« على المديين القصير والطويل

عيسى: 2010 عام تأسيس »بتروجلف« من جديد
عمومية الشركة توافق على عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق جمال النفيسي

أحمد مغربي
وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
العادي����ة للش����ركة اخلليجي����ة 
لالستثمار البترولي )بتروجلف( 
على عدم إخالء طرف عضو مجلس 
النفيسي  الس����ابق جمال  اإلدارة 
بصفته العضو املنتدب الس����ابق 
للشركة وعدم إبراء ذمته من كل 
ما يتعلق بتصرفاته خالل فترة 

عمله في الشركة.
وقال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في الشركة غسان 
العمومية  عيسى خالل اجلمعية 
التي انعقدت أمس بنسبة حضور 
بلغ����ت 54.5% ان مجلس اإلدارة 
طلب من االدارة التنفيذية واملتمثلة 
في العضو املنتدب السابق تقدمي 
تقارير تفصيلية ألعمال الشركة 
وعقودها وأصولها بهدف تفعيل 
دور مجلس االدارة واالستفادة من 
خبراته في دعم أعمال الش����ركة، 
اال ان هذه الطلب����ات مت رفضها، 
االمر الذي حال دون متكن املجلس 
من اداء دوره املناط به على اكمل 
وجه والذي أدى ب����دوره إلى أن 
يتخذ مجلس االدارة باجتماعه رقم 
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املناصب على  اعادة توزيع  قرار 

أعضاء املجلس لتدارك األمور.
ادارة  إلى أن مجلس  واش����ار 
الش����ركة ح����رص عل����ى مب����دأ 

األهداف اإلستراتيجية والتركيز 
على أعمال الش����ركة التشغيلية، 
نتوقع أن تكون الفترة املقبلة وفي 
ظل ما تشهده األسواق العاملية من 
ثبات أسعار النفط وازدياد الطلب 
على احلفر وخدمة اآلبار ودخول 
الشركة في أس����واق جديدة وفي 
ظل السياسات املدروسة للشركة، 
فترة جيدة على مستوى حتقيق 
األهداف«. وأشار الى أن العام 2010 
سيكون عام تأسيس الشركة من 
جديد لالنطالق على أسس سليمة 
وخط����ة عمل واضح����ة لتحقيق 

الربحية املنشودة.
وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
العادية للشركة على جميع بنود 
جدول األعمال وإخالء طرف أعضاء 
مجلس االدارة وإبراء ذممهم من كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة 
املنتهية في 31 ديس����مبر  املالية 
2009 فيما ع����دا العضو املنتدب 
الس����ابق، واملوافقة على توصية 
مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2009.
العمومية  وصادقت اجلمعية 
كذل����ك على امليزاني����ة العمومية 
والبيانات املالية عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديس����مبر 2009، 
واملوافقة على التعامل مع أطراف 

ذات صلة.

الشفافية واإلستراتيجية الهادفة 
ملواكبة تطورات الواقع وحتدياته 
والتزامات����ه وترس����يخ خبراته 
العملية ملا فيه مصلحة الشركة 

واملساهمني.
وفي مداخلة من احد املساهمني 
حول حتقيق الشركة خسائر خالل 
العام املاضي، قال عيسى ان احلفار 
البحري الذي متتلكه الشركة توقف 
ملدة 10 أشهر مس����تمرة، وهذا ما 
أرهق ميزانية الشركة حتى جنحت 
»بتروجلف« في توقيع عقد تشغيل 
للحفار، متوقعا أن حتقق الشركة 
العام احلالي  أرباحا جيدة خالل 
نظرا لبدء اإلنتاج التجاري في حقل 

س����يرام الذي متتلك فيه الشركة 
حصة قدرها %16.5.

وأوضح عيس����ى في التقرير 
الس����نوي للش����ركة أن م����ن أهم 
االجنازات التي حققتها الش����ركة 
خالل العام املاض����ي اعادة متلك 
90% من مجموعة شركات سوبرير 
والتي تقدر قيمتها الدفترية حلصة 
الشركة ب� 8.9 ماليني دينار والتي 
متت في األيام األخيرة من العام 
املاضي، لذل����ك فهي لن تظهر في 
البيانات املالي����ة املنتهية في 31 

ديسمبر 2009.
وب����ني أن مجموعة ش����ركات 
الرئيسي في  س����وبرير ومقرها 

ابوظبي باإلمارات العربية املتحدة 
وتعتبر من الشركات املتخصصة 
في خدمات آبار النفط وتعمل في 
أكثر من دول����ة خليجية وعربية 
وإسالمية وسيكون لها أثر ملحوظ 

في ربحية الشركة لعام 2010.
وأضاف عيسى قائال »على ضوء 
التغييرات الت����ي قام بها مجلس 
االدارة وخطة اعادة الهيكلة التي 
باشر املجلس إعدادها، واستراتيجية 
املجلس التي تتمثل في البدء في 
معاجلة الوضع الراهن واالنتقال 
التدريج����ي الى بيئ����ة تنظيمية 
وتنفيذي����ة في ظ����ل ادارة قادرة 
على حتقيق الرؤية اجلديدة عبر 

أسهم »الخليج« هي األفضل.. 
إذا عرفت »من أين تؤكل الكتف«

.. وانتعاش أغلب بورصات الخليج
والمستثمرون يتصيدون الصفقات

دبي � رويترز: قفز سهم أوراسكوم تليكوم %8.5 
أمس بعد أن أبلغت الش���ركة احلكومة اجلزائرية 
انها ستبدأ التفاوض بشأن بيع وحدتها اجلزائرية 

جازي مما أنعش البورصة املصرية.
وانتعش سوقا عمان ودبي بفضل عمليات شراء 
لتصيد أسهم بخسة بعد أن شهدتا تراجعا بسبب 
مخاوف بش���أن االقتصاد العاملي في حني هبطت 
بورصتا قطر وأبوظبي قليال. وقالت أوراس���كوم 
أيضا إنها ستدرس التقدم بعرض لالستحواذ على 
ڤودافون مصر إذا قررت شركة ڤودافون األم بيعها. 
وارتفع مؤش���ر البورصة املصرية 2.2% إلى 6338 
نقطة، وقال بعض احملللني إن تراجع أسعار األسهم 
أعطى املستثمرين فرصة القتناص أسهم بأسعار 

بخسة.
وقالت إتش.س���ي للسمسرة في مذكرة بحثية 
»اس���تمرار القلق بش���أن ديون منطقة اليورو لن 
يترجم على األرجح في صورة ضغوط بيع كبيرة 
في اإلمارات، حيث صمدت األس���واق جيدا مقارنة 
بأسواق صاعدة أخرى«. وأضافت »سوق األسهم 
اإلماراتية تعطي املستثمرين فرصة الفوز باالجتاه 
الصعودي على املدى القصير واستقرار االقتصاد 
الكلي على املدى البعيد«. وصعد مؤش���ر س���وق 
دبي 0.9% بينما خس���ر املؤش���ر الرئيسي لسوق 

أبوظبي %0.2.
وكانت سوق عمان األفضل أداء بني البورصات 

اخلليجية، إذ حققت أكبر مكاسبها في عام 2010.
وقال مدير قسم السمسرة في املتحدة لألوراق 
املالية عادل نصر »كان يوما ممتازا. لم نلحق أمس 
بصعود األس���واق اخلليجية إذ كان املستثمرون 

اليزالون حذرين. اليوم نش���هد عمليات شراء من 
صناديق تقاعد ومؤسسات محلية في غياب ضغوط 

البيع من املستثمرين األجانب«.
وقال نصر »أعتقد أنه إذا تفاعلت األسواق العاملية 
ايجابيا فستواصل سوق مسقط باالداء نفسه وترتفع 
بنس���بة 1% أخرى«. وحققت كل األسهم العمانية 
مكاس���ب لكن تصدرتها أسهم الشركات الصناعية 
والش���ركات القابضة ألنها كانت األكثر تضررا من 
عمليات البيع في اآلونة األخيرة. وارتفع سهم زين 
في سوق الكويت 3.1 % بعد أن قالت شركة االتصاالت 
إنها س���توزع على املساهمني جزءا كبيرا من عائد 

بيع أصول بقيمة تسعة مليارات دوالر.
وباعت زي���ن في مارس عملياته���ا في 15 بلدا 
أفريقيا إلى بهارتي ايرتل الهندية مقابل 9 مليارات 

دوالر.
وعزز من ارتفاع س���هم زي���ن تصريح بهارتي 
أنه سيجري إمتام الصفقة قريبا. وتراجع مؤشر 
بورصة قطر 0.2% متأثرا بهبوط أس���هم عدد من 
أكبر البنوك في القطرية، وانخفض س���هما البنك 
التجاري القطري وبنك الدوحة 1.2% لكل منهما. هذا 
وقد ارتفع املؤش���ر املصري 2.2% إلى 6338 نقطة، 

وصعد املؤشر العماني 2% إلى 6307 نقاط.
وتقدم مؤشر دبي 0.9% إلى 1605 نقاط، وتراجع 

املؤشر القطري 0.2% إلى 6683 نقطة.
وخسر مؤش���ر أبوظبي 0.2% إلى 2641 نقطة، 
وارتفع مؤش���ر الكويت 0.04% إل���ى 6810 نقاط، 
وانخفض املؤش���ر البحريني 1.3% إلى 1454 نقطة 
مع العل���م أن البورص���ة الس���عودية تغلق يوم 

اخلميس.

بورصة الكويت انتعشت أمس بفضل تداوالت سهم زين 

دب���ي � رويت���رز: عندما تلقى املس���تثمرون 
الكويتيون رسائل نصية مجهولة املصدر حتثهم 
على شراء أسهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
أبدوا رد فعل مختلفا عما يبديه كثيرون في أسواق 

الدول املتقدمة، فقد أولوا هذه الرسائل اهتماما.
وس���اعد الطلب على هذه األس���هم في ارتفاع 
سعر سهم الش���ركة بنسبة 23% في خمسة أيام 
تداول من شهر فبراير قبل أن تعلن الشركة انها 
س���تبيع اصوال افريقية في صفقة تبلغ قيمتها 

تسعة مليارات دوالر.
هذا مجرد مثال واحد على املخاطر التي يتوقعها 
املستثمر في أي سوق ناشئة جديدة خاصة في 

الشرق األوسط.
وقال كبير مسؤولي االستثمار في سيلك إنفست 
ف���ي لندن دانيال بروب���ي: »الكويت لديها بعض 
الشركات املعروفة لكنها تواجه عددا من التحديات 
فيما يتعلق باملنظور الغربي، ومن هذه التحديات ان 
الكويتيني انتقائيون فيما يتعلق بتقدمي املعلومات 

ويحابون األقارب واألصدقاء«.
فاملستثمرون العرب األثرياء الذين حتفل بهم 
قاعات البورصة يعتمدون في عطاءاتهم على أحدث 
شائعة سمعوها، ويتمثل التحدي في حتقيق أرباح 
في أسواق يرتادها في األساس متعاملون يأتون 
لفترات قصيرة وتبدو فيها حتركات أسعار األسهم 
عشوائية متاما وتأتي أخبار الشركات من صديق 

أو قريب قبل أن تأتي من بيان رسمي.
وملن لديه اجلرأة واملورد الذي يتيح له املغامرة 
وإجراء أبحاثه اخلاصة عن السوق يقول البعض إن 
أسواق اخلليج ميكن أن حتقق للمستثمر االجنبي 

عائدات ال صلة لها بأسعار االسهم العاملية.
وباستش���راف ما س���يكون عليه الوضع بعد 
صدمة أزمة ديون دبي يتوقع املس���تثمرون في 
أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بعضا من 
أكثر قصص النجاح إثارة على مس���توى العالم 
خاصة في السعودية وقطر اللتني ارتفع مؤشرا 

بورصتيهما بقوة أوائل العام.
لكن عمليات بيع في شهر مايو اجلاري بددت 
هذه املكاسب فنزل مؤشر قطر بنسبة 4.5% حتى 
اآلن هذا العام وهبط املؤش���ر السعودي بنسبة 
5.9%، لكن كال منهما حقق أداء أفضل من مؤشر 
مورجان ستانلي لالسواق الناشئة، والذي هبط 

بنسبة 13% تقريبا.
وشعوب املنطقة التي تتمتع بكثرة عدد أبنائها 
من جيل الشباب وبوفرة املال نتيجة ازدهار أسعار 
النفط هذا القرن تضفي عنصر جذب إضافيا إلى 

التوقعات الدميوغرافية واالقتصادية.
فاقتص���اد قطر من املتوقع أن ينمو بأكثر من 
18% في 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 
في ابريل املاضي، والس���عودية بدأت في برنامج 
انف���اق بقيمة 400 ملي���ار دوالر لتطوير البنية 
األساسية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدا 

عن الطاقة.
وقالت مديرة االس���تثمارات في اسهم الشرق 
األوسط وافريقيا وأوروبا في شركة بارينج أسيت 
ماندجمنت غدير أبو ليل كوبر متحدثة عن أسواق 
اخلليج: »نعتقد أنه في السنوات العشر القادمة 
بسبب هذه العوامل الدميوغرافية واالنفاق على 

البنية األساسية ستنفتح هذه األسواق وستتسم 
الشركات بدرجة أعلى من الشفافية«.

وسجل مؤشر مورجان ستانلي لالسواق العربية 
في نهاية ابريل املاضي معدل سعر لإليرادات يبلغ 
ما يزيد قليال على 20 مرة متجاوزا أداء األسواق 
املتقدمة بعد أن حقق أداء أقل من األسواق املتقدمة 

منذ أواخر عام 2008.
وفي حني أدت األزمة العاملية إلى تهاوي أسعار 
األسهم، يعتقد بعض احملللني أسهم الشرق األوسط 
ميكن أن تعود إلى اجتاه تاريخي يتمثل في عدم 
ارتباطها � على األقل بدرجة معينة � باألس���واق 
العاملية والناشئة. ولكي يحدث ذلك يجب أن يتوقف 

الهبوط احلاد الراهن في أسعار النفط.
فاالرتباط القوي بني أس���هم اخلليج وأسعار 
النفط املرتبطة بدورها باالقتصاد العاملي، يعني أن 
أسهم الشرق األوسط مرتبطة بدرجة ما بأساسيات 
األسواق العاملية. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة 
جلفمينا لالستثمارات البديلة في دبي هيثم عرابي 
إن مناخ االستثمار في الوقت الراهن يشبه املناخ 
الذي كان سائدا في أوائل العقد املاضي، فاالقتصادات 
املتقدمة كانت ف���ي ذلك الوقت قد خرجت لتوها 
من فقاعة االنترنت وارتفعت االسهم السعودية 

مع صعود أسعار النفط.
وقال عرابي »اسعار الفائدة على الودائع كانت 
تبلغ 0.5% لذلك سعى املستثمرون لعائدات األسهم... 
لم يتغير شيء، فقط حجم األزمة كان أكبر ومدتها 
كانت أطول � انه نفس سيناريو االزدهار والفقاعة 
وانفجارها. نحن مرتبط���ون باألنباء املهمة عن 
األس���واق العاملية � في أي حلظة ميكن أن يكون 
هناك ارتباط ولكن قوة هذا االرتباط هو املهم«.

ومن املتوقع ان يبلغ س���عر النفط اخلام في 
املتوس���ط 81.06 دوالرا للبرمي���ل في 2010 وفقا 
لبيانات استطالع أجرته رويترز في ابريل. ويجري 
تداول النفط حاليا عند نحو 68 دوالرا للبرميل. 
ومنو الطلب في االقتصادات الناشئة خاصة الصني 

هو الذي يقود السعر.
وقال دانيال تابز من صندوق األسواق الناشئة 
التابع لش���ركة بالكروكس والذي يستثمر نحو 
ملياري دوالر في األسواق الناشئة منها استثمارات 
في األس���هم القطرية والسعودية »الصني تسير 

في أعقاب قطر«.
وأضاف »قطر حتقق معدل منو في غاية السرعة. 
ورغم ان هذا املعدل قد ال يس���تمر إلى األبد فإننا 
نعتق���د انه اكثر دواما بكثير من أس���واق أخرى 

كثيرة في الشرق األوسط«.
ومن املتوقع ان يتضاعف عدد سكان قطر إلى 
ثالثة ماليني نسمة بحلول 2011. وقطر هي أغني 
دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة 

بفضل صادراتها من الغاز الطبيعي املسال.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاد 
الس���عودي مبعدل 3.7% هذا العام، في حني تقل 
أعمار ثلث سكان اململكة عن 15 عاما وينمو عدد 

السكان مبعدل 2% تقريبا سنويا.
وقالت غدي���ر ابوليل كوبر م���ن بارينج: مع 
ارتفاع أس���عار النفط يكون هن���اك ما يكفي من 
املال لالستمرار في استثمارات البنية األساسية 

لدعم النمو السكاني.

على أرض المعارض وبمشاركة 120 شركة

انطالق معرض »التجاري الدولي«
ش����هدت ارض املعارض الدولية مبش����رف امس انطالق دورة 
جديدة في سلس����لة دورات معرض التج����اري الدولي الذي دأبت 
على اقامته شركة معرض الكويت الدولي سنويا مبشاركة حشد 
كبير من الش����ركات واملؤسسات التجارية احمللية والدولية حيث 
تتواصل أنشطته اعتبارا من 27 مايو اجلاري وحتى اخلامس من 
يونيو املقبل. وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة املعرض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي مرمي الدوسري ان املعرض التجاري الدولي 
يعد من أقدم املعارض التي حترص الش����ركة سنويا على اقامتها 
وجتمع حتت سقفه أكبر حش����د من الشركات التجارية املتنوعة 
األنشطة والتي تأتي من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة 
إلى أن املعرض اجتذب في دورته املقامة نحو 120 شركة ومؤسسة 
جتارية محلية ودولية جاءت من كل من: مصر وسورية وباكستان 

والهند وإيران واليمن ولبنان والصني واملغرب.
وأوضحت ان التجول في املع����رض يعد مبنزلة القيام بجولة 
تس����ويقية حول مجموعة كبيرة من دول العالم حيث تستعرض 
الش����ركات املش����اركة جديد املنتجات لديها على اختالف منشئها 
حيث يغص املعرض مبختلف املنتجات التي تهم كل زائر ألرض 

املعارض الدولية.
اجلدير بالذكر ان معروضات الشركات املشاركة تتنوع ما بني 
التحف على اختالف انواعها واللوحات الفنية الزيتية واالكسسوارات 
والفضيات والعطور الش����رقية والغربية، باالضافة إلى تشكيلة 
متنوعة من البضائع املميزة التي تش����تهر بها كل بلد من البلدان 
املشاركة، حيث هناك احللوى الشامية واملالبس واالثاث الدمشقي 
اخلفي����ف، وهناك االنتاج املصري م����ن اجلالليب املميزة واألثاث 
اخلفيف ومنتجات خان اخلليلي الشهيرة، فيما تستعرض الشركات 
الهندية واآلسيوية انتاجها من االكسسوارات واملطرزات والتحف 
الرخامية واخلش����بية والصناعات اليدوية الدقيقة املميزة وتقدم 
الش����ركات الصينية انتاجها الراقي م����ن التحف املنزلية الرائعة، 
كما تقدم الشركات املغربية انتاجها املميز من الثريات واخلزفيات 

والتراثيات التي تشتهر بها الصناعة املغربية اليدوية.

أبقت وكالة »ستاندرد أند بورز« )S&P( للتقييم على تصنيف 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« عن���د )A-2( على املدى القصير 
و)-A( للمدى الطويل للبنك، مشيدة بالعديد من جوانب القوة 
والتميز التي حتقق االستقرار وتدعم فرص النمو املستقبلي مثل 
الوضع الريادي ل� »بيتك« وس���ط البنوك اإلسالمية في الكويت 
ومكانته على مس���توى العالم ورأسماله القوي ومرونته املالية 
العالية التي قالت الوكالة انها تنبع من مساهمة احلكومة بنسبة 
عالية من أسهم البنك، مؤكدة أن هذه العوامل مهمة ومؤثرة بشكل 
كبي���ر في التقييم، ومتكن البنك من جتاوز أي مصاعب محتملة 

مبرونة كبيرة ومخاطر اقل.
وذكرت الوكالة في تقرير حديث لها أن إجمالي أصول »بيتك« 
بلغ 39.2 مليار دوالر بنهاية 2009 وان البنك ثاني اكبر بنك في 
الكويت واحد اكبر البنوك اإلس���المية في العالم، مشيرة إلى أن 
احلكومة تساهم فيه بنس���بة تصل إلى 43% مما يرسخ أهميته 
ب���ني البنوك الكويتية، وقالت الوكال���ة ان هذه األمور االيجابية 
تدعوها إلى »اإلبقاء على متابعته خالل الفترة املقبلة مبا في ذلك 
مراجع���ة التقييم الحقا«. ويعد »بيتك« الذي يعمل منذ أكثر من 
ثالثني عاما، أقوى وأبرز املؤسسات املصرفية اإلسالمية وأكثرها 
حتديثا، ويس���يطر على حصص كبيرة من السوق، حيث يعمل 
في أنشطة ومجاالت متعددة ومتنوعة، وتساهم فيه أكبر ثالث 
هيئات حكومية كويتية، مبا فيها الهيئة العامة لالستثمار، مما 

يوفر للبنك مستويات دعم إستراتيجية.
اجلدير بالذكر أن أهم وكاالت التصنيف العاملية الكبرى أكدت 
ثقتها في »بيتك« من خالل تأكيد تصنيفاتها رغم ظروف األزمة، 
كما حظي نشاط البنك ومنوه مبتابعة العديد من اجلهات املعنية 
باملؤسسات املالية بشكل عام واإلسالمية بشكل خاص، وقد حصل 
على عدة جوائز منها: أفضل بنك في الكويت، وأفضل بنك اسالمي، 

والبنك االسالمي األكثر ثقة في العالم.

)سعود سالم(غسان عيسى متحدثا خال اجلمعية العمومية

.. و»البنك« ينظّم أسبوعاً تسويقياً في الكلية األسترالية

الصايغ يتسلم اجلائزة العاملية من الرئيس التنفيذي لشركة نولتي

حصلت شركة علي عبدالوهاب 
واوالده وشركاهم على جائزة 
افضل معرض ملوسم 2010/2009 
املقدمة من شركة Nolte العاملية، 
حيث س����لمت اجلائزة من قبل 
الرئيس التنفيذي لشركة »نولتي« 
كريستيان نيوبورت، الى مدير 
ادارة املشاريع في شركة »علي 
عبدالوهاب واوالده وشركاهم« 
محمد الصايغ، وذلك خالل حفل 

اقيم مبركز الشركة في املانيا.
وتفخر شركة علي عبدالوهاب 
واوالده وشركاهم بحصولها على 
ه����ذه اجلائزة العاملية ملوس����م 
كامل تكل����ل بالنجاح البتكارها 
أول مع����رض متخصص ملاركة 
»نولت����ي هوم س����توديو« في 
الشرق االوس����ط وفي الكويت 
»منطقة الشويخ - مجمع صن 
س����يتي«، والذي وفر للجمهور 
وحتت سقف واحد مجموعة من 
املطابخ واخلزائن وغرف النوم 
التي يتم تصميمها وتصنيعها 
بحسب احتياجات العميل وعلى 
ذوقه اخلاص وتتحقق فيها اعلى 
معايير اجلودة، حيث يعمل فريق 
مبيعات وتصميم ومتخصصني 

في متابعة اجلودة لقطاع اجلملة 
وقطاع التجزئ����ة، حيث نفذت 
الشركة أجمل تصاميم املطابخ 
واخلزائ����ن وغ����رف النوم ذات 
اجلودة االملانية وبأعلى درجات 
الدقة واجلودة وبلمسات عصرية 
ملشاريع كاملة قامت بها الشركة 
وكذلك ف����ي قطاع التجزئة، مما 
القى اعجاب اجلمهور والزبائن 
الكرام وحقق جناحا استحقت 
من خالله شركة علي عبدالوهاب 

واوالده وشركاهم هذه اجلائزة 
العاملية. 

وتعد شركة علي عبدالوهاب 
واوالده وشركاهم من الشركات 
الرائدة في الكويت واملتفوقة في 
مجاالت عدة وقد دأبت الشركة 
على مر السنني وحتديدا منذ اكثر 
من تسعني س����نة على االلتزام 
بتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات 
العالية اجلودة لتلبية احتياجات 

وتطلعات العمالء.

»علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم« تفوز 
بجائزة أفضل معرض لموسم 2010/2009


