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قالت شركة الساعات الفاخرة 
تيس���و ان س���اعة ليدي هارت 
تبوح بأجمل االسرار، فبحركتها 
األوتوماتيكية سويسرية الصنع 
ستجلب س���اعات من السعادة 
الغامرة للنس���اء مم���ن لديهن 
اس���تعداد ألن يقدم���ن للعالم 
اخلارجي حمل���ة م���ن جمالهن 

الداخلي.
وذك���رت في بي���ان صحافي 
أمس أن من خصائص الس���اعة 
اجلديدة أن الكريستال الصفيري 
مقاوم للخدش باالضافة الى ان 
الساعة تأتي مع علبة حافظة من 
 ،316L االستانلس س���تيل عيار
ومين���ا من اللؤل���ؤ األصلي مع 
6 حب���ات أملاس م���ن نوع توب 
ويسلتون Top Wesselton بنقاوة 
VS/SI والساعة ايضا مقاومة للماء 
على عمق 3 بار)30 مترا/100 قدم( 
وحزام من اجللد بنقش التمساح 

مع مشبك قابل للطي.
وأضاف���ت ان تيس���و ليدي 
هارت تفخر ب���أن ترتدي قلبها 
مبعصمها على هيئة زخرفة باملينا 
تكش���ف عن احلركة املستمرة، 
حيث يحتفي عرق اللؤلؤ وحتتفي 
املاسات الست الالمعة باألنوثة 
يعززه���ا في ذلك ح���زام جلدي 

أبيض رقيق يحمل رسما للتمساح.
 وذكرت الشركة انه في رواية سندريال، ميثل 
منتصف الليل ساعة سحرية، نفس األمر ينطبق 
 Tissot Lady Heart على ساعة تيسو ليدي هارت
حيث حتل النافذة املستديرة التي تكشف عن حركة 
آلية سويسرية الصنع محل الساعة الثانية عشرة. 
ويتجلى الشكل املس���تدير متاما من خالل العلبة 
احلافظة املصقولة وقطع املاس الكبيرة التي متيز 
الس���اعات املرقمة ترقيما أحاديا. وتتحرك ثالثة 
عقارب نحيلة برقة ح���ول املينا باجتاه منتصف 
الليل وم���ا بعده. يزيد التعقيد م���ن فكرة الدالل 
والتي يتم التعبير عنها من خالل احلزام اجللدي 

احملاك برقة مع إبزمي طي أنيق وعلبة حافظة من 
االستانلس ستيل ذات أطراف كالسيكية الشكل. 
كما يحمل تاج التدوير املخدد شعار »T« محفورا 
على سطحه العلوي ليؤكد على االهتمام الشديد 

بالتفاصيل.
وشددت الشركة على ان جميع األملاس املستخدم 
في منتجات تيس���و Tissot مت شراؤه من مصادر 
شرعية ومعتمدة ليست مشتركة في متويل النزاع 
وهي متوافقة مع قرارات األمم املتحدة. وبهذا نضمن 
أن ه���ذا األملاس خال من أي نزاع حس���ب املعرفة 
الشخصية و/أو الضمانات املكتوبة التي يوفرها 

مزود أملاسنا.

حملة بطاقات »الوطني« تخطف األضواء في »األڤنيوز«

»الخطوط الوطنية« تفتتح مكتبًا جديدًا لمبيعاتها في بيروت

أعلن���ت ش���ركة اخلطوط 
الوطنية أمس ع���ن افتتاحها 
الرسمي ملكتب مبيعاتها اجلديد 
في وسط بيروت وذلك بحضور 
وزير السياحة اللبناني فادي 
عبود وس���فيرنا ل���دى لبنان 
عبدالع���ال القناعي وعدد من 

مسؤولي الشركة بالكويت.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للخطوط الوطنية، عبد السالم 

البحر في كلمة ألقاها أثناء حفل 
افتتاح املكتب اجلديد مبنطقة 
الس���وليدير: »نحن س���عداء 
الرس���مي ملكتب  بافتتاحن���ا 
مبيعاتنا اجلديد في بيروت. 
فلطاملا كانت عالقة الش���عبني 
الكويت���ي واللبناني وطيدة 
ومتماسكة، ويشرفنا اليوم أن 
مند املزيد من جسور التواصل 
بيننا وبني إخواننا في لبنان«. 
وأضاف: تهدف إس���تراتيجية 

التركيز على  إل���ى  الش���ركة 
التوسع في وجهات اخلطوط 
الوطنية األكثر شعبية وإقباال، 
لذا ميثل هذا االفتتاح خطوة 
هام���ة نحو هذا اله���دف. أود 
أن أعرب ع���ن امتناني لوزير 
السياحة فادي عبود لتشريفنا 
بحض���وره الي���وم، وتقدميه 
التسهيالت للخطوط  جلميع 
الوطنية في لبنان حتى تعمل 
وتخدم الضيوف املسافرين بني 

الكويت ولبنان.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
للشركة جورج كوبر: سيتيح 
افتتاح مكتب املبيعات اجلديد 
في بيروت لنا الفرصة لتلبية 
الطلب املتزايد الذي يش���هده 
إذ يوفر  اللبنان���ي.  الس���وق 
املكتب اجلديد خدمات فريدة 
ومتميزة إضافة إلى موقعه في 
وسط بيروت، ولكونه مجهزا 
لتأمني جميع وس���ائل الراحة 

لضيوفن���ا الذين يرغبون في 
زيارتنا شخصيا باإلضافة إلى 
توافر خدمات اخلطوط الوطنية 
املعتادة عن طريق موقع الشركة 

على اإلنترنت أو الهاتف.
اليوم  إننا سعداء  مضيفا: 
بافتتاح ه���ذا املكتب في قلب 
العاصمة التجاري، ونتطلع إلى 
التوسع عن طريق  املزيد من 
افتتاح املزيد من مكاتب املبيعات 

في أنحاء لبنان مستقبال.

»SLS AMG« جائزتها سيارة مرسيدس

بحضور وزير السياحة اللبناني والسفير عبدالعال القناعي

على فرصتني للفوز مقابل كل 20 
دينارا يقوم بإنفاقها بواسطة أي 
من بطاقات الوطني االئتمانية أو 

السحب اآللي خارج الكويت.

فرصة واحدة للربح مقابل كل 20 
دينارا يقوم بإنفاقها باستخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية داخل 
الكويت، في حني أنه سيحصل 

على امت���داد فصل الصيف من 
شأنها أن تضاعف فرصهم للفوز 
بإحدى سيارات املرسيدس الثالث 
حيث ان العميل سيحصل على 

الوطني لبطاقاتهم االئتمانية أو 
بطاقات السحب اآللي خالل فترة 
العرض التي بدأت اعتبارا من 
األول من يونيو املاضي وتستمر 

الوطني  الكوي���ت  قال بنك 
 SLS ان الس���يارة املرس���يدس
AMG الت���ي يعرضه���ا جائزة 
أولى حلملته اخلاصة بحاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية، تشهد 
اهتماما غير عادي وذلك بعد أن 
البنك بعرضها مؤخرا في  قام 
مجمع األڤنيوز لتخطف األضواء 
ال���ذي تهافت  أم���ام اجلمهور 
ملشاهدة السيارة والتدقيق في 

تفاصيلها.
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
التويجري  بالبن���ك عب���داهلل 
الس���حوبات على سيارات  ان 
مرس���يدس SLS AMG اخلارقة 
 55-AMG GL ومرس���يدس 
 AMG األسطورية ومرسيدس
E 63 صالون الرائعة، ستجري 
خالل أشهر يوليو وأغسطس 
وس���بتمبر حيث ميكن جلميع 
عم���الء بنك الكوي���ت الوطني 
مم���ن يس���تخدمون بطاق���ات 
الوطني االئتمانية لسداد قيمة 
مشترياتهم خالل موسم الصيف 
احلالي سواء داخل الكويت أو 
خارجها، دخول هذه السحوبات 
الثالثة للفوز بإحدى سيارات 

املرسيدس الفاخرة الثالث.
التويج���ري ان  وأوض���ح 
اس���تخدام عمالء بنك الكويت 

إقبال كبير على حملة بطاقات »الوطني«

عبد السالم البحر مصافحا الوزير اللبناني فادي عبود خالل االحتفال بافتتاح مكتب »الوطنية« في بيروت

المرزوق: تعديالت قانون المتعثرين تنطوي
على عدد من الشبهات والمخالفات الدستورية

تصميم عصري لـ »تيسو ليدي هارت« 

على االستقرار املالي للشركات 
املتعث���رة التي يت���م تقييمها 
على أس���اس حيوية أعمالها، 
التش���ريع  وتوق���ع أن يوفر 
 اجلديد التوجيهات واإلرشادات
الالزم���ة حل���االت اإلعس���ار 

الرسمية.
كذلك اشتمل اإلصدار اجلديد 
من »املص���ارف« على عدد من 
التقارير والدراسات واملقاالت 
واملؤمترات والندوات واملنوعات 
والترجمات واملعارض واخبار 
البنوك واملوضوعات املتخصصة 

ذات الصلة.

البنوك احمللي���ة والدولية من 
حيث التنظيم، وإعداد التقارير 
املالية ومتطلبات الرقابة استنادا 
الى مبدأ تكافؤ الفرص، واشار 
الى انه على الرغم من االنكماش 
االقتصادي، فإن منطقة الشرق 
األوسط التزال تعتبر سوقا ذات 
أولوية بالنسبة إلستراتيجية 
العاملي���ة عل���ى املدى   HSBC
الطويل، وهي تلعب دورا حيويا 
في حتول القوى االقتصادية من 
الغرب إلى الشرق، وأشار كوبر 
الى قيام بنك الكويت املركزي 
بوضع إطار مالئم للمحافظة 

صدر العدد اجلديد من مجلة 
»املصارف« التي يصدرها احتاد 
مصارف الكويت، حيث تضمن 
الع���دد لقاء مع رئيس مجلس 
إدارة احت���اد مصارف الكويت 
حمد املرزوق، قال فيه انه على 
الرغم م���ن تأكيد االحتاد الذي 
س���بق أن أبداه بشأن جدوى 
صندوق املتعثرين في معاجلة 
املواطنني ذوي  أوضاع بعض 
املديوني���ات املتعث���رة إال أن 
التعديالت اجلديدة على القانون 
تنطوي على عدد من الشبهات 
واملخالفات الدس���تورية التي 
س���تجعل الطريق إلى الطعن 
بعدم دستورية القانون ممكنا 
عالوة عل���ى بعض املالحظات 

الفنية واملهنية.
وتضمن العدد حوارا خاصا 
مع نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 HSBC والرئيس التنفيذي لبنك
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ساميون كوبر اعتبر من خالله 
أن بن���ك الكويت املركزي بنكا 
مبادرا، يقدم املساندة والدعم، 
في إط���ار تنظيمي مناس���ب 
للمصارف العاملة في الكويت، 
الفتا الى ان البنك يساوي بني 

في العدد الجديد من مجلة »المصارف«

غالف العدد اجلديد حمد املرزوق

تيسو ليدي هارت اجلديدة

»بيت األوراق«: 350 ألف دينار 
أرباح من بيع جزء من حصة في »األمان«

»آفاق« تربح 42 ألف دينار 
وتحفظ من مراقبي الحسابات

أفادت شركة بيت األوراق 
املالية بأنها قامت باالتفاق مع 
شركة األمان لالستثمار على بيع 
87 مليون سهم من ملكيتها في 
رأسمال شركة األمان لالستثمار 
بسعر 100 فلس للسهم الواحد، 
وان الطرف املشتري هو شركة 
األمان  لالس���تثمار )حس���اب 

عمالء(. 
وذكرت الش���ركة في بيان 

نشر أمس على موقع البورصة 
أن نسبة البيع متثل 17.89% من 
رأسمال شركة االمان، مبينة 
أنه سيتم تنفيذ الصفقة خالل 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وفقا لقرار  مدير السوق رقم 
2 لسنة 2006 بشأن إجراءات 
 بي���ع الكميات الت���ي تتجاوز
 5% م���ن رأس���مال ش���ركة 

مدرجة. 

وأفادت الشركة بأنه في حال 
إمتام صفقة البيع على سعر 
الواحد فإن  100 فلس للسهم 
الشركة تتوقع حتقيق أرباح 
تعادل 350 ألف دينار، وتصبح 
ملكية شركة بيت األوراق املالية 
في شركة األمان لالستثمار بعد 
إمتام الصفقة  ما يعادل %25.6 
تقريبا من رأسمال شركة األمان 

لالستثمار.

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة 
افاق للخدمات التربوية البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 31 مايو املاضي حيث 
ج���اءت نتائج أعمال الش���ركة 
لتحقق أرباح���ا قدرها 42 ألف 
دينار ما يعادل 0.80 فلس للسهم 
مقارنة م���ع أرباح قدرها 178.5 
الف دينار ما يعادل 3.33 فلوس 
للسهم للفترة املقارنة من العام 

املاضي.
وذكرت الشركة في بيان نشر 
على موق���ع البورصة أمس ان 
تقرير مراقبي احلس���ابات ذكر 
أنه مت إدراج بعض االسهم غير 
املس���عرة املصنفة كموجودات 
مالي���ة متاحة للبيع )أس���هم(  
مببلغ 787 الف دينار بالتكلفة 
والذي ميثل 10.6% من إجمالي 
املوجودات املجمعة  وهو األمر 

ال���ذي يعد إخ���الال مبتطلبات 
املعايير الدولية للتقارير املالية، 
املالية  وفي غياب املعلوم���ات 
االخيرة حول هذه االسهم كما في 
31 مايو املاضي، لسنا في موقع 
يخولنا استنتاج ما اذا كان هناك 
انخفاض في قيمة االسهم وبالتالي 
 ليس من املمكن حتديد التأثير
املتوقع له���ذا األمر على القيمة 
الدفترية بهذه  االسهم إن وجد. 

استقالة أعضاء مجلس إدارة 
»هيتس تيليكوم«

استقالة جمال النفيسي
من »الدولية لالستثمار«

»المعامل« تحوز أقل األسعار
بمناقصة بقيمة 22.6 مليون دينار

أعلنت شركة هيتس تيليكوم القابضة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس اس���تقالة أعضاء مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 
29 يونيو، مشيرة الى أن سلطان باهبري سيتولى أمور الشركة 
حاليا حلني انتخاب املجلس اجلديد من خالل اجلمعية العمومية 

التي ستعقد اليوم.

أعلنت شركة املجموعة الدولية لالستثمار قبول استقالة جمال 
فهد النفيسي ممثال عن ش���ركة التكافل الدولية في مجلس ادارة 
الشركة، علما أن عضوية شركة التكافل الدولية مستمرة في مجلس 

ادارة شركة املجموعة الدولية لالستثمار.

أعلنت الش���ركة الكويتية لبن���اء املعامل واملقاوالت انها قد 
تقدمت بأقل األس���عار ملناقصة إنش���اء مبنى املعرض اجلديد 
باألحمدي لشركة نفط الكويت بقيمة 22.6 مليون دينار، مشيرة 
الى انها ل���م تتلق إلى اآلن كتابا رس���ميا بهذا اخلصوص من 

اجلهات  املعنية. 


