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عادل املاجد

عمر جنم يسلم الفائز عباس غالم حسني حبيب اجلائزة

يمنح فرصتين أسبوعياً لربح عمرة شاملة لشخصين

»األهلي المتحد« يطلق عرضه 
»استثمر واعتمر« على الودائع االستثمارية

انطالقا من سعي البنك األهلي املتحد لتقدمي كل ما يتوافق 
مع تطلعات عمالئه وفقا ألحكام الشريعة االسالمية، أطلق 
البنك مؤخرا عرضه اجلديد على الودائع االستثمارية حتت 
شعار »استثمر واعتمر« والذي من خالله ينال العميل املستثمر 
فرصة لربح عمرة شاملة لشخصني. وبهذا اخلصوص، قال 
نائب الرئيس التنفي����ذي بالوكالة للخدمات املصرفية في 
البنك شريف اخلولي انه مت تقدمي هذا العرض ملنح الفرصة 
للتواقني إلى زيارة املشاعر املقدسة من خالل توفير فرصتني 
اسبوعيا للسحب على ودائع املتحد االستثمارية »بشاير 

الضحى، بشاير اليسر، ووديعة اخلير«.
واوضح: »يحصل العميل على فرصة لدخول الس����حب 
األسبوعي على كل وديعة استثمارية جديدة أو لكل وديعة 
اس����تثمارية قائمة يتم جتديدها، ومبلغها يزيد على 1000 
دينار ومضاعفاتها، خالل فترة العرض من 16 مايو اجلاري 
إلى 15 يونيو املقبل، حيث يبدأ الس����حب األول بتاريخ 23 
مايو، ليربح من وقعت عليه القرعة رحلة عمرة لشخصني 
تشمل تذكرتي سفر على اخلطوط الوطنية مع املواصالت 

من مطار جدة الى الفن����دق في مكة والعكس، واالقامة في 
فندق 5 جنوم ملدة ليلت����ني في غرفة مزدوجة مع اإلفطار، 

وذلك من تاريخ 7 حتى 9 أكتوبر املقبل. 
واشار اخلولي الى أنه بعد فتح العميل حساب الوديعة 
االس����تثمارية في أي من فروع املتحد ال� 26 املنتش����رة في 
مختلف أرج����اء الكويت، فإن للعميل فرصة واحدة تؤهله 
لدخول السحب األسبوعي عن كل 1000 دينار من قيمة وديعته 
االس����تثمارية، أما الودائع االستثمارية بالعمالت األجنبية 
فإن لكل مبلغ 10.000 دوالر أو 7.000يورو، أو 6.000 جنيه 

استرليتي متنح العميل فرصة واحدة لدخول السحب. 
مش����يرا إلى أنه كان أول من حالفهم احلظ في السحب 
األس����بوعي األول الذي تشرف عليه إدارة حماية املستهلك 
في وزارة التج����ارة كل أحد ابتداء من 23 مايو اجلاري في 
املبنى الرئيسي للبنك، كل من: عباس غالم حسني حبيب، 
وعلي عبداهلل. وأكد أن البنك األهلي املتحد يس����عى دائما 
إلى تقدمي كل ما هو جديد لتلبية احتياجات العمالء بشكل 

يعود عليهم مبردود مالي وقيمة مضافة.

مجلس إدارة »بوبيان« 
يعّين عادل الماجد
عضوًا منتدبًا للبنك

قرر مجل���س إدارة بنك بوبي���ان في اجتماعه 
األخي���ر تعيني نائب رئيس مجل���س إدارة البنك 
عادل عبدالوهاب املاجد باإلضافة الى منصبه احلالي 

عضوا منتدبا للبنك.
وكان املاجد يشغل قبل تعيينه عضوا منتدبا 
منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ اغس���طس 
املاض���ي حيث ميتلك خب���رة مصرفية تزيد على 
الثالثني عاما قضاها في بنك الكويت الوطني متدرجا 
في العديد من املناصب والت���ي كان آخرها نائب 

الرئيس التنفيذي.

.. وحملة »من التأسيس... إلى التأثيث« 
لـ »الدولي« استحوذت على اهتمام الزوار

»طفل المستقبل« تنجز اكتتاب المرحلة األولى 
في زيادة رأسمالها إلى 11.8 مليون دينار غداً

أعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية 
»فيوتش���ر كيد« عن انته���اء املرحلة األولى من 
عمليات االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة من 
10.750 ماليني دينار إل���ى 11.825 مليون دينار 
بعدد 10.750 ماليني سهم وجميع األسهم نقدية 
أي بنسبة 10% من رأس املال املدفوع بقيمة اسمية 
100 فل���س مضافا إليها عالوة اإلصدار قدرها 10 
فلوس للسهم الواحد والتي بدأت من يوم األحد 

16 اجلاري وملدة 15 يوما تنتهي غدا االثنني.
وقالت رئيسة مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الشركة رشا الغنيم ان هذه الفترة كانت قاصرة 
على املساهمني املسجلني بسجل مساهمي الشركة 
كما في نهاية 13 اجلاري، مضيفة أن االستدعاء 
كان على دفعة واحدة وكانت األولوية للمساهمني 

املسجلني بسجالت الشركة ومتت بشكل جيد.

وأضافت أن الشركة ستقوم بفتح باب االكتتاب 
للمرحلة الثانية ابتداء من بعد غد الثالثاء 1 يونيو 
2010 وملدة أسبوع تنتهي يوم االثنني 7 يونيو 
2010 ملساهمني جدد ومساهمني حاليني يرغبون 
في الدخول في زيادة رأس مال الشركة للنسب 

املتبقية من عمليات االكتتاب في الزيادة.
وأوضح���ت الغنيم أن عملي���ات زيادة رأس 
املال تأتي لتطبيق إس���تراتيجية الشركة التي 
تتضمن التوسعات في العديد من البلدان التي 
ترى فيها الشركة فرصا تتناسب وخططها الرامية 
للوصول إلى عمالئها في كل مكان، مضيفه أنه 
رغم استمرار التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية القاسية وحدوث أزمة جديدة لالقتصاد 
األوروبي إال أن املدة احمل���ددة لعمليات الزيادة 

كانت مناسبة متاما.

تستعد لبدء المرحلة الثانية

جانب من جناح البنك في املعرض

التس����ويقي حلمل����ة »من  حقق اجلن����اح 
التأسيس... إلى التأثيث« وهي أحدث حمالت 
بن����ك الكويت الدول����ي التمويلي����ة واملوافقة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، جناحا كبيرا في 
معرض التصميم الداخلي وتنس����يق املواقع 
الثاني، الذي أقيم خالل الفترة بني 24 و 28 من 
شهر مايو اجلاري في مقر جمعي��ة املهندسني 

الكويتي��ة.
وق����ال بنك الكويت الدول����ي ان حملة »من 
التأسيس... إلى التأثيث« وجدت جتاوبا الفتا 
من اجلمهور في مع����رض التصميم الداخلي، 
مشيرا إلى أن البنك استهدف من هذه املشاركة 
التواصل مع الشريحة املهتمة بالتصميم الداخلي، 
خاصة أصحاب املساكن اجلديدة الباحثني عن 
التميز، حيث ضم املعرض حتت سقفه كبرى 

شركات التصميم الداخلي والديكور.
واستقطب شريحة كبيرة من أصحاب املنازل 
اجلديدة، باالضافة إلى املهتمني بأحدث التطورات 
ف����ي عالم الديكور والتصمي����م الداخلي، الفتا 
إل����ى أن حرص البنك دائم����ا على التعاون مع 

أفضل الشركات والوكاالت بالبالد في احلمالت 
التمويلية التي يطلقها يعد من األسباب املساهمة 

في جناح ومتيز هذه احلمالت. 
وأوض����ح أن حملة »من التأس����يس... إلى 
التأثيث« تتم بالتعاون مع جميع الش����ركات 
وال����وكاالت واملعارض ف����ي الكويت، ومتنح 
األفراد متويال يصل إلى 70 ألف دينار، تسدد 
على فترة تص���ل إلى 15 عام���ا، م���ع فت���رة 
س����م���اح تص���ل إلى 6 شه���ور الستحق���اق 

القس��ط األول.
الراغبني في  وتستهدف احلملة مس����اعدة 
تأسيس وتأثيث منازلهم بجميع املستلزمات 
)أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، أثاث، مفروشات، 

أجهزة تكييف، أو أي سلع أخرى(.
علما بأنه ميكن لعمالء »الدولي« معرفة جميع 
الشروط واملزيد من املعلومات عن حملة »من 
التأس����يس... إلى التأثيث« عبر زيارة املوقع 
www. االلكتروني للبنك على شبكة االنترنت
kib.com.kw وأيض����ا مركز اخلدم����ة الهاتفية 
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السوقأخبار

6.7 ماليين دينار خسائر
»لؤلؤة الكويت« العقارية 

أف��اد بيان س��وق الكويت لألوراق املالي��ة على موقعه 
االلكتروني بأن مجلس ادارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية 
 )لؤلؤة( اعتمد البيانات  املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 2009/09/30، حيث حققت الشركة خسائر تقدر قيمتها 
ب� 6.7 ماليني دينار بواقع 26.95 فلسا للسهم الواحد، مقابل 
5.09 ماليني دينار، بواقع 20.23 فلسا للسهم الواحد عن 

نفس الفترة من العالم املاضي.
واش��ار البيان الى ان البيانات  املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 2009/06/30، قد حققت الشركة خسائر 
قدرها 4.784 ماليني دينار بواقع 19.02 فلسا للسهم الواحد 
مقارنة بأرباح عن نفس الفترة من العالم املاضي تقدر قيمتها 
ب� 12.07 مليون دينار بواقع 47.98 فلسا للسهم الواحد.

وقال البيان ان هناك حتفظات من مراقبي احلس��ابات 
تتخلص فيما يلي:

1 � كما هو مبني ف��ي ايضاح رقم )18( حول املعلومات 
املالية املرحلية املجمعة املرفقة قامت شركة لؤلؤة الكويت 
العقارية بالدخول في معامالت مشتقات مالية  مع احد البنوك 
احمللية، وقد قام البنك بتقييد مبلغ 727.668.040 دوالرا 
على حس��ابات الشركة، ان اسس احتساب هذا املبلغ غير 
متاح��ة لنا وحتى تاريخ  اص��دار املعلومات املالية املرحلية 
املجمعة املرفقة لم يتم التوصل الى حل  لهذا االمر.وال ميكن 

حاليا حتديد نتيجة هذا االمر. 
2 � ولم يكن من املمكن حتديد القيمة العادلة  الستثمارات 
متاحة للبيع مببلغ  9.053.115 دينارا،  لعدم توافر قيمة عادلة 

 كما في تاريخ بيان املركز  املالي املرحلي املجمع املكثف.
3 � لم  تقم »لؤلؤة« باحتساب حصتها من نتائج اعمال 
ش��ركاتها التابعة )بيرل اوف اتالنت��ا، بيرل اوف فرانس(  
)سبورتنج ريل استيت(  )يونيفيرسال يونايتد رييل استييت 
كونسولتانسي(  )سكول رييل استييت(، وذلك لعدم توافر 
معلوم��ات مالية مرحلي��ة او بيانات مالي��ة معدة من قبل 

االدارة. 
4 � لقد مت تقدمي طلب تصفية الش��ركة التابعة )ش��وال 
فيستا كابيتال(، وحتى تاريخ اصدار املعلومات املالية املرحلية 

املجمعة لم يتم تزويدنا بتقرير املصفي. 
5 � قامت  »لؤلؤة« وشركاتها التابعة  باحتساب حصتها 
من نتائج اعمال ش��ركاتها التابعة غير مجمعة، شركة نور 
 الدارة املش��اريع وش��ركة لؤلؤة التعمي��ر للتجارة العامة 

واملقاوالت.

»المعامل«: لم نتعثر ونبحث 
عن شريك لمشروع مدينة الشيخ جابر

قال بيان للبورصة ان الش��ركة الكويتية لبناء املعامل 
 واملقاوالت أفادته بالكتاب التالي نصه: 

تفيد الشركة بأنها نالت اقل األسعار في املناقصة رقم 
م-ع-ر-س/م/866-2010/2009  املتعلقة ببناء 1475 بيتا و70 
عمارة ومبان أخرى وبنية حتتية مبش��روع مدينة جابر 
االحمد السكنية في القطاع »N2«، تفيد الشركة اآلن بتعثر 
عملية إمتام الترسية، وعليه نتوقع عدم تنفيذ املشروع، 
وتوضيحا ملالبس��ات هذا   التعثر تفيد الشركة بأنه كانت 
قد رس��ت على شركتنا منذ اسابيع )في 21 مارس 2010(  

املناقصة اعاله بقيمة حوالي 200 مليون دينار.
وبسبب ضخامة هذا املشروع على الشركة مبفردها، فقد 
تعاونت مع إحدى كبريات شركات املقاوالت في االمارات 
املتحدة لتنفي��ذه وفعال مت تقدمي العط��اء ومعه الضمان 
املصرفي االولي مناصفة بني الشركتني )بيد بوند(، ولكن 
بعد ترسية املناقصة  عجزت الشركة اإلماراتية عن تقدمي 
حصتها من الضمان املصرفي املتعلق   بتنفيذ املش��روع 
)بيرفورمانس جارنتييه( مما أدى الى ارباك مؤقت ريثما 

تبحث   شركتنا عن بديل للتعاون معه.
وفعال مت التباحث مع العديد من الشركات احمللية والعاملية 
ومت التوص��ل الى تفاهم مبدئي معها، اال ان اس��تصدار 
هذه الش��ركات األجنبية للضمان��ات املصرفية الضخمة 
املطلوبة يتطلب بعض الوقت )من أس��بوعني الى ش��هر( 
وه��ذا الذي لم متنحنا إياه اجله���ة مالك���ة املش��روع 
وقام��ت مبصادرة الضمان املصرفي األولي كمقدم���ة 

لسحب املش�روع. 
جرت العادة )خصوصا بالنسبة للمشاريع الكبيرة( ان 
تزيد الفترة الزمنية   بني اعالن نتائج املناقصات وتوقيع 
العقد النهائي عن ستة أشهر ولكن في   هذه احلالة تقلصت 
املدة الى حوالي شهرين، فلو جرت األمور الزمنية كعادتها 
لتمكنت شركتنا من إحالل البديل للشركة اإلماراتية دون 

اى معوقات. 
مازالت شركتنا حتاول تأجيل فترة السماح ريثما تصل 
ضمانات الش��ريك البديل ولكن في حالة حدوث األس��وأ 
من األمور ويتم س��حب املشروع، فإن شركتنا   ستتكبد 
خس��ارة حصتها من الضمان املصرفي االولي الذي قد 
يصل الى 1.5 مليون دينار وسيس��جل ذلك في حس��اب 

االرباح واخلسائر في الربع الثاني لسنه 2010.
ومع   ذلك نود ان نطمئن املس��اهمني الكرام بأن ذلك 
لن يؤثر كثيرا على الوضع املالي  للشركة ولن يوثر على 
ارباح الشركة املتوقعة من مشاريعها االخرى اجلارية او 

على وتيرة منوها. 

عزام العميم

اختت���م املش���روع الوطني 
لتش���جيع االس���تثمار احمللي 
»اس���تثمر« أنش���طته برعاية: 
الش���ركة الوطنية لالتصاالت، 
الكويتي���ة لتطوير  الش���ركة 
املشروعات الصغيرة، برنامج 
العاملة،  الق���وى  إعادة هيكلة 
جريدة »الراي«، جريدة »النهار«، 
جريدة »األنباء«، دار السياسة، 
مجلة »أبواب«، »Braned« وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
وأوض���ح املدي���ر التنفيذي 
للمش���روع ع���زام العمي���م أن 
أنشطة برنامج »استثمر« التي 
أقيمت في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا تضمنت البرنامج 
التدريبي املتخصص الذي شمل 
خمس ورش عملية متصلة على 
مدار خمسة أيام متتالية قدمت 
للمش���اركني وهي كي���ف تبدأ 
مش���روعك الصغير؟ وكيفية 
إعداد خطط االعمال للمشروعات 
الصغيرة، تس���ويق منتجات 
املشروعات الصغيرة � مشاكل 
وحلول، ومتويل املش���روعات 

بعنوان »جتربت���ي«، والثانية 
القرار وذوي اخلبرة  ألصحاب 
ومن له���م باع طويل في العمل 
االقتصادي والعمل السياس���ي 
بعنوان »االقتصاد واالستثمار« 
وتناقش التنمية واخلصخصة 
واالستثمار )واقع وحتديات( 
وذلك لصقل مهارات الش���باب 
وتعريفه���م باخلطوات األولية 
الضرورية إلنشاء مشاريعهم 

اخلاصة.
وبنينّ العميم أن املشروع الوطني 
لتش���جيع االستثمار )استثمر( 
أطل���ق خالل حملت���ه الوطنية 
وألول م���رة البرنامج التدريبي 
املتخصص باالستعانة بأفضل 
اخلبراء املمارسني وهو اخلبير 
االقتصادي د.حسن منير الصادي 
مع نخبة من ذوي اخلبرة في هذا 
املجال حي���ث تناول العديد من 
املوضوعات اخلاصة باملشروعات 
الصغيرة ككيفية إنشائها وأسرار 
التعامل مع مفرداتها واخلطوات 
العملية املقترحة حلل مشكالتها 

املختلفة.

الصغي���رة � مش���اكل وحلول، 
تطوير منتجات املش���روعات 

الصغيرة � مشاكل وحلول.
وب���نينّ العمي���م أن���ه تخلل 
البرنامج العديد من األنش���طة 
األخرى والتي القت صدى واسعا 
في وسائل اإلعالم وإقباال كبيرا 
الطموح،  الكويتي  الشباب  من 
وتضمنت هذه األنشطة ندوتني 
األولى كانت موجهة للشباب من 
أصحاب املش���روعات الناجحة 

»استثمر« يختتم أنشطة البرنامج التدريبي 
المتخصص للمشروعات الصغيرة

»التجاري« يساهم في أنشطة روضة العطاء

جانب من رعاية البنك ألطفال الروضة

تأكيدا على دور البنك التجاري 
الكويتي ف���ي خدم���ة املجتمع 
مبختلف قطاعاته، شاركت أسرة 
العالقات العامة بالبنك فرحة حفل 
تخرج أطفال روضة العطاء وتقدمي 
الدعم لهم في توفير ما يلزمهم 
من متطلب���ات فرضتها اإلعاقة 
عليهم، وتأتي هذه اخلطوة من 
جانب البنك مساندة منه لألطفال 
الثقة في نفوسهم إلميانه  وبث 
بضرورة مساعدتهم على التأقلم 
م���ع املجتمع احمليط كما تضفي 
حرارة الدفء على قلوبهم وتدخل 

البهجة والسرور في نفوسهم.
في ه���ذا الس���ياق، صرحت 
املدير التنفي���ذي إلدارة اإلعالن 
أماني  العامة بالبنك  والعالقات 
الورع على م���دى حرص البنك 
التجاري على تقدمي أفضل سبل 
التواصل بينه وبني جميع فئات 
املجتمع وأهمهم ذوو االحتياجات 
اخلاصة، حيث يعد هذا حتقيقا 
لسياسة البنك ومتاشيا مع رسالته 
االجتماعية التي تدعو الى املزيد 
من االهتمام بالقطاعات املختلفة، 
لذا قام البنك بتوفير املستلزمات 
وبعض الضروريات التي تنقصها 

الروضة، حتقيقا لسياسة البنك 
ومتاشيا مع رسالته التي تدعو 
إلى املزيد من االهتمام بالقطاعات 

املختلفة.
وقد عبرت إدارة الروضة عن 
شكرها وامتنانها للمساهمة التي 
البنك، مشيدين بتواصل  قدمها 
البنك معهم وبدوره الريادي الذي 
يلعبه البنك خلدمة املجتمع ورسم 

االبتسامة على وجوه األطفال.
ويحرص التجاري على تقدمي 

أفضل سبل التواصل بينه وبني 
جميع فئ���ات املجتمع مبختلف 
النش���اطات  أعماره وفي جميع 
خاصة النشاطات املدرسية إلميانه 
العميق بأهمية دور املدرسة في 
إثراء الطالب وإخراجه للمجتمع 
كعضو بناء يس���اعد على تقدم 
الوطن، حي���ث يعد هذا حتقيقا 
لرس���الة البنك االجتماعية التي 
تدع���و إلى املزيد م���ن االهتمام 

بالقطاعات املختلفة.

ياسر الشعار

المعرض الثاني للتصميم الداخلي 
يختتم أنشطته ويكّرم المشاركين

عمر راشد
اقامت مجموعة االنظمة الهندس���ية حفل 
تكرمي للجهات الداعمة والراعية واملشاركة في 
املعرض الثاني للتصميم الداخلي وتنس���يق 
املواقع والذي اقيم في الفترة من 24-28 مايو 
اجلاري في جمعية املهندسني حتت رعاية نائب 
الوزراء للشؤون االقتصادية  رئيس مجلس 
ووزير الدولة للتنمية ووزير االسكان الشيخ 
احم���د الفهد، وبهذه املناس���بة، اوضح مدير 
املعارض واملؤمترات ف���ي مجموعة االنظمة 
الهندسية ياسر الشعار ان املعرض اقيم بدعم 
من مدير عام مجموعة االنظمة الهندسية احمد 
العيسى ورئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور 

االستشارية الكويتية بدر السليمان، مشيرا 
الى ان الش���ركة بذلت جهودا جبارة لتوفير 
كل الس���بل لنجاح املعرض وحتقيق اهدافه 
املرجوة وذلك بالتعاون مع جمعية املهندسني 

ورابطة املعماريني.
وبني ان الشركة ترجو ان تكون قد وفقت 
في حتقيق االهداف التسويقية والترويجية، 
آملة ان يكون االقبال الكبير من اجلمهور قد 

ساعد على حتقيق هذه االهداف.
وشكر الشعار وسائل االعالم والصحافة 
على دعمها للمعرض وكذلك الشكر جلمعية 
املهندس���ني ورابطة املعماريني ودعم الشيخ 

احمد الفهد.

)كرم دياب(بدر السلمان وأحمد العيسى يكرمان »األنباء«


