
االحد 13 يونيو 2010   45اقتصاد
»المركزي« ينظم 

ملتقى الكويت المالي 
الثاني أكتوبر المقبل

أعلن البنك املركزي انه وبالتعاون مع مجموعة 
االقتصاد واألعمال واحتاد املصارف بالكويت سينظم 
يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر املقبلني »ملتقى الكويت 
املالي الثاني« وذلك حتت رعاية من س���مو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال »املركزي« ان امللتقى س���يناقش العديد 
من املواضيع امللحة ومنها وضع األس���س ملرحلة 

االستقرار واالنتعاش ومتطلبات اعادة بناء وضمان 
سالمة النظام املالي واملصرفي العاملي والتوقعات 
املستقبلية في اقتصادات املنطقة العربية هذا الى 
جانب كيف س���تواجه املصارف العربية حتديات 
األعوام املقبلة وأيضا آفاق االستثمار في األسواق 
العربية وكذلك مستقبل التمويل التنموي وخطة 

التنمية اجلديدة في الكويت.

»يوروماني«أشادت بدور البنك الريادي محليًا وإقليميًا وصحة نهجه في إدارة المخاطر

متانة »الوطني« وصالبة موقفه المالي تمنحه 
جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط 

»معرض الكويت« تنظم معرض
الوظائف 2010 برعاية الفهد

»مفاجآت الصيف« من » الخليج« 
تمنح 300 جهاز »آي باد« 

أعل���ن بنك الخلي���ج عن طرحه لعرض جدي���د طوال فترة 
الصيف ألصح���اب بطاقات البنك االئتمانية، حيث تتوافر لهم 
فرص الفوز ب� 300 جهاز »آي باد« س���عة )64 جيجا بايت مع 

خاصية الواي فاي(.
ويهدف العرض الذي يبدأ من 15 يونيو ويس���ري حتى 14 
سبتمبر 2010، إلى تش���جيع العمالء من أصحاب بطاقات بنك 
الخليج االئتمانية على استخدام بطاقاتهم خالل موسم الصيف 
باإلضافة لفترة ش���هر رمضان المبارك، محليا أو دوليا، مقابل 

الحصول على فرص الفوز بجهاز »آي باد« الشهير.
كما يتكون العرض الترويجي من 3 سحوبات شهرية، يتم 
إجراء السحب األول منها في 15 يوليو والثاني في 15 أغسطس، 
أما الثالث فيجري في 15 سبتمبر 2010. وستمنح كل فترة من 
الفت���رات الثالث فرص الفوز ب���� 100 جهاز »آي باد« جديد من 
خالل السحب. هذا وس���يتأهل جميع العمالء لدخول السحب 
تلقائي���ا وذلك بواقع فرصة فوز واحدة لكل 20 دينار يقومون 
بإنفاقه���ا محليا، وبواقع فرصتين للفوز ل���كل 20 دينارا يتم 

إنفاقها في الخارج.
وبهذه المناسبة، تحدث مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية 
الش���خصية ببنك الخليج علي شلبي قائال: »نحرص بالدرجة 
األولى على توفير أفضل مستويات الراحة والقيمة لعمالئنا. 
وتمثل »مفاجآت الصيف« هذه المرة إحدى وس���ائل االهتمام 
بعمالئنا، حيث س���نبلغهم أوال بأول بجميع التفاصيل خالل 
العرض وذلك لضمان س���هولة إبالغهم ف���ي حال الفوز. ونود 
اإلشارة إلى أن عرض »مفاجآت الصيف« هو األحدث من ضمن 
سلسلة المبادرات التي نحرص على أن نتبناها بهدف تحقيق 
القيم���ة المضافة لعمالئنا من أصحاب بطاق���ات بنك الخليج 

االئتمانية«.
الجدير بالذكر أن الحصول على بطاقات بنك الخليج االئتمانية 
يضمن للعمالء شراء المنتجات والخدمات بخصومات حصرية 
كما أنها صممت بحيث تالئم وتضمن الحصول على متطلباتهم 
الش���رائية اليومية بأكثر الطرق أمانا. كما يعتبر هذا العرض 
الجديد إضافة قيمة للمميزات التي يتمتع بها سلفا عمالء بنك 

الخليج من أصحاب البطاقات االئتمانية الحاليين. 

أعلنت ش���ركة معرض الكوي���ت الدولي عن 
ترتيبات اقامة معرض الوظائف 2010 الذي تنظمه 
خالل الفترة من 24 الى 26 من شهر نوفمبر املقبل 
على ارض املعارض الدولية مبشرف، حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان الشيخ احمد الفهد.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة التسويق والعالقات 
العامة في الشركة باسمة الدهيم ان رعاية الشيخ 
احمد الفهد للمعرض متثل دفعة ودعما كبيرا للحدث 
وتعكس االهتمام الذي يوليه لتوظيف الش���باب 
ومساندة كل املناسبات التي من شأنها تقدمي فرص 

عمل جادة للباحثني عن فرصة عمل.

وأضاف���ت ان معرض الوظائ���ف يهتم بجمع 
الش���ركات واملؤسس���ات الكويتية على اختالف 
انشطتها ودعوتها الستعراض الفرص الوظيفية 
الش���اغرة لديها أمام زوار املعرض من الش���باب 
الباح���ث عن فرص العمل املالئم���ة، حيث يوفر 
املعرض االجواء املناسبة ليتعرف طرفا العالقة 

بعضهم على بعض.
الفتة الى ان اهمية املعرض تستند الى انه يهم 
ش���ريحة كبيرة من ابناء املجتمع في ظل جهود 
احلكومة الرامية الى توفير فرص العمل الشريفة 
واملالئمة ألكبر عدد من الباحثني عن العمل، وأعربت 
عن ترحيب الشركة باجلهات التي بادرت الى تأكيد 

مشاركتها باملعرض.

منحت يوروماني العاملية بنك 
الكوي���ت الوطني لقب »أفضل 
بنك في الشرق األوسط« ولقب 
»أفضل بنك في الكويت« لعام 
2010 تأكي���دا على متانة البنك 
وصالبة موقفه املالي وريادته في 
املجال املصرفي محليا وإقليميا، 
وذلك في احتفال خاص جرى 

تنظيمه مؤخرا في بيروت. 
وأع���رب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكوي���ت الوطني عصام 
الصقر، خالل تسلمه للجائزتني 
عن اعت���زازه الختي���ار البنك 
الوطني م���ن جديد أفضل بنك 
في الشرق األوسط وأفضل بنك 
في الكويت لعام 2010، مشيرا 
الوطني  البن���ك  ف���وز  أن  إلى 
أكبر  باجلائزتني يكتسب بعدا 
في هذه املرحلة، والسيما بعد 
الوطني  الكويت  أثبت بنك  أن 
م���ن خالل ق���وة أدائ���ه الكلي 
تفرده وريادته على مس���توى 
بنوك الشرق األوسط واألسواق 
النامية عامليا كأكثر البنوك أمانا 

في العالم العربي.
وكانت يوروماني قد أشارت 
في مع���رض اختياره���ا لبنك 
الكويت الوطني أفضل بنك في 
الشرق األوسط وأفضل بنك في 
الكويت لعام 2010 إلى أنه في 
القطاع  الذي عانى فيه  الوقت 
املصرف���ي واملالي الكويتي من 
الصعوبات خالل الفترة املاضية، 
فقد أثبت بنك الكويت الوطني 
مجددا صحة نهجه ومساره في 

إدارة املخاطر وحماية أصوله 
وأصول عمالئه عالوة على قدرته 
على حتقيق منو مستمر وأرباح 
جيدة حتى في أصعب األوقات، 
األمر الذي أهله مجددا وبإجماع 
شامل على نيل لقب أفضل بنك 
في الشرق األوسط وأفضل بنك 

في الكويت لعام 2010.
وفي معرض تقييمها لعناصر 
التي ينفرد بها  القوة والتميز 
البنك، أش���ارت يوروماني إلى 
أن النم���و املتميز الذي حققته 
مجموعة بنك الكويت الوطني 

خالل الربع األول من عام 2010 
والذي بل���غ 264 مليون دوالر 
أداء املجموعة  يؤك���د تف���وق 
وقدرتها على مواصلة التصدر 
بالرغ���م من ش���تى املتغيرات 

والظروف.
إلى جانب امتالك مجموعة 
بن���ك الكويت الوطن���ي ألكبر 
شبكة فروع محلية تربو على 
70 فرعا فإنه ينفرد بأكبر شبكة 
فروع خارجية تضم 175 فرعا 
ومكتبا متثيليا وشركة تابعة 
تتواجد ف���ي 17 بل���دا موزعة 

في أرب���ع قارات م���ن ضمنها 
10 بلدان في الش���رق األوسط 
وشمال أفريقيا، هذا إلى جانب 
احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات 
االئتمانية على مستوى الشرق 
األوس���ط واألس���واق الناشئة 
من قبل مؤسس���ات ووكاالت 
التصني���ف العاملي���ة املعتمدة 
»موديز« و»ستاندارد أند بورز« 
و»فيتش«، ناهيك عن اختياره 
مرت���ني متتاليتني ضمن قائمة 
البنوك اخلمسني األكثر أمانا في 

العالم خالل عام 2009. 

عصام الصقر يتسلم اجلائزتني نيابة عن »الوطني« من مسؤولي »يوروماني«

باسمة الدهيم

بوستر احلملة اجلديدة


