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فيصل املطوع

أسامة األرملي

صورة ضوئية عن بيان هيئة الرقابة الشرعية بالشركة

الشيخ علي اجلابر والشيخ محمد اجلراح اثناء قص شريط االفتتاح

درع تكرميية من الشيخ محمد اجلراح للشيخ علي اجلابر

بحضور ورعاية محافظ العاصمة علي الجابر 

»الدولي« يفتتح فرعه الـ 13 في المباركية

شريف حمدي 
افتتـــح بنك الكويت الدولـــي أمس فرعـــه 
اجلــــديد في منطقة املباركية ليرتـــفع بذلك 
إجمالي عدد فروعه الـ 13 فرعا تغطي جميع أنحاء 
ومناطق الكويت، وذلك حتت رعاية وحضور 
محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر ورئيس 
مجلس إدارة البنك الشيخ محمد اجلراح، وكبار 

مسؤولي البنك.
وفي تصريح صحافي عقـــب االفتتاح قال 
الشـــيخ محمد اجلراح إن الفـــرع اجلديد يعد 
إضافة متميزة لشبكة فروع بنك الكويت الدولي، 
نظرا لتميزه بالتجهيـــزات احلديثة وفق آخر 
ما توصلت إليـــه تكنولوجيا العمل املصرفي 
لتلبية جميع االحتياجـــات املصرفية لعمالء 
البنك، الفتا إلى أن بنك الكويت الدولي يسير 
وفق سياسة مدروسة تستهدف توسيع دائرة 

انتشـــاره وتقدمي خدمات على مستوى متميز 
من اجلـــودة، والتواجد بالقرب من العميل في 

مختلف مناطق الكويت.
وأوضح أن الفرع اجلديد في املباركية تتوافر 
به جميع اخلدمات املصرفية التي يقدمها بنك 
الكويت الدولي لعمالئه، مشيدا باملستوى الرفيع 
والتصميم املتميز للفرع اجلديد، كما اشاد في 
ذات الوقت بتميز املنتجات املصرفية التي يقدمها 
البنك دوما لعمالئه واخلدمات اجلديدة املبتكرة 

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وأكد الشيخ محمد اجلراح أن بنك الكويت 
الــدولي سيستمر في توســـيع شبكة فروعه 
خلدمة عمالئه في مختلف مناطق الكويت، إلى 
جانب قنوات اخلدمة األخرى مثل اخلدمة الهاتفية 
وأجهزة السحب اآللي، واخلدمات األخرى التي 

يقدمها املوقع االلكتروني للبنك.

ينظمه معهد التمويل الدولي في ڤيينا

استحوذت على معملين لأللمنيوم محليًا وأسست فروعًا في السعودية والبحرين

»بيان لالستثمار« تشارك
في ملتقى »عضوية ربيع 2010«

األرملي: »يونيفرس لالستثمار« حققت إيرادات
بـ 1.8 مليون دينار ورفعت أصولها 18% في 2009

امللتقى يأتي في خضم التطور 
الذي تشهده مرحلة ما بعد األزمة 
االقتصاديـــة، حيث أصبحت 
مجموعـــة دول الـ 20، والتي 
تعكس الـــدور املتنامي لدول 
األسواق الناشئة في االقتصاد 
العاملي، املنتدى األهم لتنسيق 
سياسة االقتصاد الدولي، األمر 
الـــذي خلق فرصـــة ال مثيل 
لها بالنســـبة لدول األسواق 
الناشئة ليكون لها دور بارز 
في نظام احلوكمة العاملية، وما 
يتطلبه ذلك من مشاركة القادة 
السياسيني ورجال األعمال من 
هذه الدول للتعبير عن آرائهم 
وانخراطهـــم الكامل في نظام 

احلوكمة.

السياسات واالستراتيجيات 
االســـتثمارية باإلضافـــة الى 
التنفيذية  اللجـــان  تشـــكيل 
الالزمـــة ملتابعة ومراقبة أداء 

الشركة املالي.
وقال األرملي ان »يونيفرس 
القابضـــة« قامت بتأســـيس 
القابضة  العامليـــة  الشـــركة 
العقارية  الدولية  والشـــركة 
وتأســـيس أفرع للشركة في 
الســـوقني السعودي  كل من 
التوســـع  والبحريني بهدف 
الشـــركة قطاعيا  في أنشطة 

وجغرافيا.
وكانت اجلمعية العمومية 
العاديـــة لشـــركة يونيفرس 
لالستثمار أقرت توصية مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 
عام 2009 كمـــا أقرت جدول 

أعمالها كامال.

الدور النامي لدول األســـواق 
الناشئة«.

الشـــركة بأن هذا  وافادت 

إجنازات ونشـــاطات الشركة 
خالل العام املالي األول متثلت 
في إعداد البنية التحتية لنشاط 
الشـــركة من توظيف الطاقم 
اإلداري وتعيني كوادر مؤهلة 
لكل إدارات الشركة ومت رسم 

أعلنت شركة بيان لالستثمار 
عن مشـــاركة رئيس مجلس 
ادارة الشـــركة فيصل املطوع 
في ملتقى »عضوية ربيع 2010« 
التمويل  الذي ينظمه معهـــد 
الدولـــي، والذي ســـيعقد في 
مدينة ڤيينا بالنمســـا خالل 
الفترة من 9-11 يونيو اجلاري 
حتت عنـــوان »احملافظة على 
قوة التنســـيق بني مجموعة 
دول الـ 20 فـــي بيئة ما بعد 
األزمة«، وذلك من خالل حلقة 
نقاشية خاصة عن »التنسيق 
العاملي للسياسات االقتصادية 
واإلصالح التنظيمي« و»وجهات 
نظر حول النهـــج املتبع من 
قبل مجموعـــة الدول الـ 20.. 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في شركة  والعضو 
يونيفرس لالستثمار أسامة 
األرملي إن الشركة استحوذت 
من خالل »يونيفرس العاملية 
القابضة« على مصنعني من 
أهـــم مصانـــع األملنيوم في 
الكويت، كما قامت بشـــراء 
عقارات استثمارية مبواقع 
متميزة وذلك من خالل شركة 
الدولية العقارية  يونيفرس 
حيـــث أثمرت جهـــود إدارة 
إيـــرادات  الشـــركة حتقيق 
إجمالية وصلت الى 1.8 مليون 
دينار وارتفاعا باألصول بلغ 
نسبة 18% أي ما يعادل مبلغ 

17.6 مليون.
وأضاف األرملي في كلمته 
أمام اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت أمس ان 

أكدت أنه عقد وكالة في االستثمار

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في »الدار«
تقر صحة عقد الشركة مع بنك »بلوم«

عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار االستثمار 
اجتماعها الثالث لســــنة 2010، وذلك يوم السبت املوافق 22 مايو 
املاضي بحضور كل من: رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشــــرعية 
الشــــيخ أحمد بزيع الياســــني واألعضاء: د.خالد مذكور املذكور 
ود.عجيل جاسم النشمي ود.عصام خلف العنزي، حيث أصدرت 
البيان التالي: وقد اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة 
على تفاصيل القضية املرفوعة من بنك بلوم ضد الشركة، وما قيل 
من أن شركة دار االستثمار دفعت بعدم شرعية العقد، فقد قامت 
الهيئة الشرعية لشركة دار االستثمار مبراجعة العقد املبرم بني 
الطرفني واملالحق وتبني لها صحة العقد من الناحية الشرعية، إذ 
ان طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة في االستثمار يقوم الوكيل 
)شركة دار االستثمار( مبقتضاه بشراء سلع لصالح املوكل )بنك 

بلوم( ثم تقوم شركة دار االستثمار بشراء هذه السلع لصاحلها 
مما يرتب دينا لصالح بنك بلوم على شركة دار االستثمار، وهذا 
موافق ملا أقرته الهيئة ســــابقا من عقود. وعليــــه طلبت الهيئة 

الشرعية من الشركة ما يلي:
أوال: عدم اســــتخدام املسائل الشــــرعية في التقاضي إال بعد 

الرجوع إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة. 
ثانيا: سحب جميع الدفوع املتعلقة باملسائل الشرعية املتعلقة 
بقضية بنك بلوم، وسبق أن طلب من شركة دار االستثمار ذلك، 
وقد استجابت الشــــركة ملطالب الهيئة وصدر فعال حكم لصالح 

بنك بلوم من قبل احملكمة في لندن بناء على ذلك. 
ويعتبر هذا اإلعالن توضيحــــا ملوقف هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية في شركة دار االستثمار عما أثير من موضوع.

أحمد مغربي
أعلنت شركة زاك سلوشنز 
النظمة الكمبيوتر عن اطالقها 
معـــرض »آي جيني« املتكامل 
في الكويـــت الذي يقدم خدمة 
البيع املباشـــر جلميع أجهزة 
الكمبيوتـــرات والكاميـــرات 
والتلفونات وغيرها باالضافة إلى 
خدمة تقدمي الربط التكنولوجي 
بني جميع األجهزة والتوصيل 
وربـــط االجهـــزة باالنترنت 

واملراقبة.
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
مجلس اإلدارة »زاك سلوشنز« 
الكاظمـــي خالل املؤمتر  جابر 
الصحافي الـــذي عقد أمس ان 
الشركة تقدم اخلدمة اجلديدة 
وهي انشاء معرض جديد يقوم 
على بيع املنتجات التكنولوجية 
واالســـتفادة منها بأقصى حد 
الكترونيا حتت ســـقف واحد، 
مشـــيرا إلى أن املعرض يقوم 
على مبدأ التخصص وتعريف 
املستهلك باإلمكانيات القصوى 
لتكنولوجيا املعلومات وكيفية 
تطبيـــق نظـــام متكامـــل من 
انظمة أمنية ومراقبية ســـواء 
الشـــركات  أو  الديوانيات  في 

الصغيرة أو الڤيالت.
ولفت الكاظمي في كلمته خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
الشركة أمس من أجل االعالن 
عن انطالق اخلدمة واملعرض 
اجلديد والذي سيكون االنطالقة 
األولى للشركة نحو فتح فروع 
جديدة ملعـــرض آي جيني في 
الكويت، إلى أن املعرض سيكون 
الفريد من نوعه على مستوى 
الكويت الذي يقوم على تقدمي 
املنتجات  خدمة متكاملة لبيع 
التكنولوجية مصحوبة بخدمات 

بشرى الزين
أكد سفير سلوڤاكيا د.ايڤان 
النشـــارتيش رغبة بالده في 
تعزيز وجذب االســـتثمارات 
الكويتية الى سلوڤاكيا كما كانت 
احلال في فترة السبعينيات من 

القرن املاضي.
وأعرب النشارتيش في مؤمتر 
صحافي اقامه مساء اول من امس 
في مقر السفارة حول مصحات 
بيشتاني للعالج الطبيعي عن 
ترحيبه ودعوته لرجال االعمال 
الكويتيـــني إلقامة مشـــاريع 
كبرى، خاصة ان سلوڤاكيا تعد 
احـــدى دول االحتاد االوروبي 
ومنظومة اليورو، مشددا على 
التي تتمتع  العاليـــة  اجلودة 
بهـــا الصناعات فيها، مشـــيرا 
الذي  الى املوقع االستراتيجي 
تتمتع به بالده وسط اوروبا ما 
يجعلها مؤهلة لترويج اقتصادي 
بني شرق وغرب أوروبا وباقي 

الدول.
ولفت السفير السلوڤاكي الى 
وجود وكالء في الكويت لسيارات 

ذات صنع سلوڤاكي.
كما تطرق النشارتيش الى 
مـــا تتمتع به بالده من مناطق 
سياحية مشـــهورة مبصحات 
الطبيعي والتي عرفت  العالج 
الكويتيني منذ ستينيات  لدى 
القرن املاضي، مبينا ان الوقت 
مناســـب لترويج هـــذا النوع 
السياحي في هذا املوسم، داعيا 
الســـياح الكويتيني الى زيارة 

من جانبه قال مدير معرض 
آي جيني هاني أيوب ان املعرض 
ســـيقدم خدمة مميزة وفريدة 
الكويتي وسيركز  في السوق 
على قطاع الـ »آي تي« وخدماته 
بالكامـــل ويقـــدم أيضا حلوال 

متكاملة في مكان واحد. 
إلـــى أن املعرض مت  ولفت 
التجريبـــي مؤخرا  افتتاحـــه 
ويعد أحدث معرض إلكترونيات 
بالكويت ويقدم أكثر من 1500 
منتـــج عاملـــي عالـــي اجلودة 
مختار بعناية من كمبيوترات 
محمولة، كمبيوترات مكتب، آي 
باد، طابعات، كاميرات رقمية، 
كاميـــرات ڤيديـــو، تلفونات 
محمولة، تلفونات ذكية متعددة 
االستخدامات، شاشات أل سي دي 
وبالزما، مسارح منزلية، ألعاب 
تلفزيون، برامج كمبيوترات، 
إلى  إكسســـوارات باإلضافـــة 
خدمات خاصة ملـــا بعد البيع 

وصيانة فريدة من نوعها. 
وبني أن املعرض الذي أطلقته 
الشـــركة فـــي محافظة حولي 
تصل مســـاحته إلى 550 مترا 
وستكون بداية انطالق معارض 
أخرى تنوي الشـــركة اطالقها 
في محافظات عـــدة. واجلدير 
بالذكر أن الشـــركة تسعى في 
املستقبل لالنتشار اجلغرافي 
في مناطق الكويت حتى تكون 
خدماتها ومنتجاتها في متناول 
اجلميع، وإنشاء معارض جديدة 
الســـتقطاب جميـــع شـــرائح 
املجتمع، والعمل على تطوير 
اخلدمـــات واملنتجات بصورة 
التقنيات  مســـتمرة ملواكبـــة 
احلديثة، وتتطلع اإلدارة للتوسع 
في النشاط محليا وعامليا عن 

طريق فتح فروع باخلارج.

هولندا وسويسرا، الفتا الى ان 
االبحاث املتعلقة باملياه احلرارية 
العالجيـــة بدأت منذ القرن 16، 
مشيرا الى إنشاء اول مركز في 
العام 1912 مبينا ان بيشـــتاني 
تبعد عن العاصمة النمساوية 
ڤيينا بـ 150 كلم وعن العاصمة 
السلوڤاكية براتسالفا بـ 80 كلم 
مشيرا الى وجود رحلة جوية 
مباشرة من الكويت إلى ڤيينا 
ما يجعل ظروف زيارتها مالئمة 

وميسرة.
وبني ان املصحات حتتوي 
على 4 مراكز للعالج الطبيعي و6 
فنادق مرتبطة باملجمع الصحي 
موضحا ان العالج الطبيعي يبدأ 
عبر الكشـــف الطبي واملعاينة 
الالزمة والتي يقوم الطبيب بناء 
على نتائجهـــا بتجديد نوعية 
ومدى املرض والدورات العالجية 
املركبة املناســـبة مبعدل اربع 
دورات يومية موزعة على ستة 
أيام في االســـبوع إضافة إلى 
الكشـــف للضيف الزائر خالل 
مدة االقامة ونهايتها مبا يسمى 
بالكشف النهائي لدى املغادرة 
املتعلقة  واملتضمن االرشادات 

بنظام العالج املستقبلي.
وبني انه بفضل املوقع الذي 
تتحلـــى به مدينة بيشـــتاني 
والبنيـــة التحتيـــة الرياضية 
الفريدة توفـــر رحالت ثقافية 
إضافـــة إلـــى زيـــارة املناطق 
املجـــاورة واالثرية في جميع 

انحاء سلوڤاكيا.

انطالق املعرض اجلديد سيكون 
األول من نوعه في الكويت الذي 
يقوم على ربط جميع املتطلبات 
وشرائها من مكان واحد وبأسعار 
مميزة تكون أفضل من جتميع 
االجهزة والبحث عن شـــركات 
تقوم على تقدمي خدمات الربط 
أمنية  االلكتروني من شبكات 
وانترنت. وتوقع ابواخلير ان 
الشـــركة حصة جيدة  حتقق 
من طرح املعرض اجلديد الذي 
يقوم على تقدمي هذه اخلدمات 
حتت سقف واحد، مشيرا إلى أن 
الشركة ستقوم مستقبال بإطالق 

معارض أخرى في الكويت.
مـــن جانـــب آخـــر اوضح 
الشـــركة حققت  ان  أبواخلير 
العـــام املاضي  مبيعات خالل 
وصلـــت إلى ما يقـــارب الـ60 
مليون دوالر ســـواء في مجال 
الشبكات أو املشاريع املتعلقة 

بالتكنولوجيا.

والضوء والكهرباء.
واوضح ان املصحات تقدم 
أحدث الطرق واالنواع العالجية 
التي يقدمها طب العالج الطبيعي 
المـــراض اجلهـــاز احلركـــي 
والتشوهات الناجمة عن امراض 
الروماتيزم والتشوهات الصدفية 
وامراض العمود الفقري والعظام 
واحلاالت الناجمة عن احلوادث 
وكسور العظام املختلفة وكذلك 

زيادة الوزن.
وذكر ان مصحات بيشتاني 
تستقبل 560 ألف زائر سنويا 
من أملانيـــا، الواليات املتحدة، 
كندا، النمســـا، پولندا، اململكة 
العربية الســـعودية، الكويت، 

الكترونـــي خلدمـــات املراقبة 
وشبكات االنترنت، وان املرحلة 
احلالية تتوجه الشركة لتقدمي 
خدمات للمشـــاريع الصغيرة 
واملتوسطة وذلك بعد جناحها 
في اقتناص صفقات ومشاريع 
الكويت مع شركات  كبرى في 
عمالقة مثل شركة نفط الكويت 
ومشروع الديوان االميري وكبرى 
املجمعـــات واملباني التجارية. 
ولفت إلى أن اخلدمات األخرى 
التي ســـيقوم علـــى تقدميها 
املعرض اجلديد منها تقدمي النظم 
إلى  االمنية للڤيالت باالضافة 
تقدمي أفضل املنتجات املطلوبة 
لذلك من التلفزيونات وغيرها 

داخل معرض واحد.
وبني أبواخلير أن الســـوق 
الكويتي يفتقد حاليا الشركات 
التي تقدم خدمات تكنولوجية 
متكاملة من بيع أجهزة وتقدمي 
خدمات الكترونية معا، لذلك فان 

عددهم 1800 خالل الســـنوات 
األخيرة.

وأضـــاف بيلـــز ان مدينة 
بيشتاني تضم فنادق متنوعة 
من اخلمسة إلى الثالثة جنوم 
والواقعة على جزيرة املصحات 
إضافة إلى جميع املرافق التي 
يحتاجها الزائر سواء الثقافية 

او الترفيهية أو غيرها.
واشار إلى أن مصحات العالج 
الطبيعي في بيشتاني تقدم 60 
دورة وطريقة عالج مختلفة من 
خالل امليـــاه احلرارية والطني 
الكبريتي الفريد من نوعه إضافة 
الى التمارين الفردية واجلماعية 
واملساجات والعالج بالكربون 

ما بعـــد البيع، وتقدمي خدمات 
الربط بني جميع االجهزة وتقدمي 
خدمات االتصال املرئي وغيرها 

من خدمات يحتاجها العميل.
من جانبه قال نائب الرئيس 
واملدير العام في الشركة أشرف 
أبواخليـــر ان الشـــركة قامت 
املعـــرض وهو خدمة  باطالق 
جديدة تقدم أكثر من 30 خدمة 
متنوعة حتت سقف واحد المداد 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
واألمنية، مشيرا إلى أن املعرض 
سيكون خاصا ببيع املنتجات 
بالتجزئـــة وتقدمي خدمة ربط 
االجهـــزة بشـــبكات االنترنت 
واملراقبة األمنية جلميع املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة واملنازل 
الذكية. وأشار إلى أن فكرة انشاء 
املعرض جاءت من منطلق ان 
الشركة تقوم على تقدمي خدمات 
كبيرة وعمالقة لشركات كبرى 
في الكويت منها مشاريع ربط 

بالده، خاصة مدينة بيشتاني 
ذات الشهرة والسمعة العاملية 
في مصحات العالج الطبيعي.

ومن جهته قال املدير العام 
ملصحات بيشتاني ومجموعة 
فنادق الدانوب البروفيســـور 
كالوس بيلـــز ان مصحـــات 
بيشتاني تعد من أكثر املصحات 
املقصودة واملرغوبة في أوروبا، 
مشيرا الى انه نظرا لتزايد شأنها 
القوة العالجية ملياهها  بفضل 
الكبريتي  احلرارية وطينهـــا 
ونوعية الرعاية الصحية املقدمة 
فإنها جتعلها وجهة ســـياحية 
مفضلة لدى الكثيرين وخاصة 
من السياح الكويتيني الذين بلغ 

يقدم خدمة البيع المباشر لجميع أجهزة الكمبيوترات والتلفونات وخدمات الربط التكنولوجي 

خالل مؤتمر صحافي للتعريف بمصحات »بيشتاني« للعالج الطبيعي

»زاك سلوشنز« تطلق معرض »آي جيني«

سفير سلوڤاكيا: نتطلع لجذب االستثمارات الكويتية

أبوالخير: مبيعات الشركة في 2009 قاربت الـ 60 مليون دوالر في مجال الشبكات أو المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا
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