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»بوبيان« يحصد جائزة »كوميرتس بانك« 
للمعالجة المباشرة للدفعات الخارجية

حقق بنك بوبيان اجنازا جديدا 
البنك  على مس���توى معام���ات 
الدولية من خ���ال حصوله على 
املباش���رة  جائزة نظام املعاجلة 
للدفعات اخلارجي���ة )STP( من 
»كوميرتس بان���ك« وذلك تقديرا 
ملا حققه البنك من متيز في تقدمي 
الدفع���ات التجارية والتحويات 
املالية.وفي هذا الصدد، قال مدير 
عام املجموعة املصرفية للشركات 
واخلزينة في البنك معتز الرافعي 
في تصريح صحافي، ان بنك بوبيان 
يثبت من جديد متيزه على مستوى 

املعامات اخلارجية والتعامل مع البنوك العاملية في 
ظل تزايد متطلبات عمائه وتوسع قاعدة انتشاره 

بني الشركات واملؤسسات اخلاصة.
واضاف ان متطلبات الشركات والقطاع اخلاص 
الكويتي عموما ش���هدت منوا ملحوظا في الفترة 
األخيرة في ظل توسعاته اخلارجية وتزايد تعاماته 
مع األطراف األجنبية وهو ما يفرض حتديات على 
البنوك احمللية تتعلق مبدى قدرتها على مواكبة 

هذه التطورات واملتطلبات.
وأكد الرافعي ان اس���تراتيجية البنك اجلديدة 
التي أطلقها قبل فت���رة تعتمد على التركيز على 
الشركات املتوس���طة والكبيرة وتطوير منتجات 
وخدمات البنك التي ميكن ان تس���اهم في متويل 

مختلف أنشطة هذه الشركات.
وأكد ان املرحلة املقبلة تكتسب أهمية خاصة 
في ظل بدء احلكومة بتنفيذ خطتها التنموية التي 
تتطلب مشاركة رئيسية من قبل البنوك احمللية في 
متويل القطاعات االقتصادية املختلفة التي سيقع 

على عاتقها تنفيذ اخلطة. 
ولفت ال���ى أنه جاء في الرس���الة التي تلقاها 
بنك بوبيان من »كوميرتس بانك« ان بنك بوبيان 

»اس���تطاع حتقيق أكثر الطرق 
ساسة في التعامل مع الدفعات 
اخلارجية ومعاجلتها حيث كانت 
أكبر مصالح  اجراءاته حتق���ق 
ممكنة جلمي���ع األطراف خاصة 

ما يخص عماء الطرفني«.
واضاف »كوميرتس بانك« ان 
ذلك جاء نتيجة وضع املعلومات 
الصحيحة في احلقول اخلاصة 
بها كما هو مبني في ارش���ادات 
»كوميرتس بانك« بشان نظام 
املباش���رة للدفعات  املعاجل���ة 
اخلارجية.اجلدي���ر بالذك���ر أن 
مجموعة متويل الش���ركات في بنك بوبيان تقوم 
بتقدمي سلس���لة متكاملة من اخلدمات التمويلية 
للش���ركات الصغيرة واملتوس���طة والكبيرة، كما 
تركز املجموعة في أنش���طتها على فهم وتطوير 
العاقات مع العماء لتلبية احتياجاتهم. وتتألف 
مجموعة متويل الشركات من فريق من املوظفني 
املتخصصني الذين لديهم من املؤهات واخلبرات 
واحللول املبتكرة واملهارات ما يؤهلهم لتقدمي خدمات 
مميزة ومتطورة للعماء.ويقدم البنك خدماته التي 
العقارات  تتعلق بتمويل االس���تثمارات ومتويل 
ومتويل املشاريع والعقود ومتويل رؤوس األموال 
العاملة الى جانب اخلدمات التجارية مثل االعتمادات 
املستندية لاستيراد والتصدير وخطابات اعتماد 
املرابحة وخطابات الضمانات باالضافة الى خدمات 

االجارة والصرف األجنبي الفوري.
يذك���ر ان »كوميرتس بان���ك« يعتبر أحد أكبر 
البنوك االملانية خاصة بعد اندماجه مع بنك درسندر 
بان���ك في مايو 2009 حيث نش���أ عماق مصرفي 
أملاني جديد اس���تطاع ان يحقق أرباحا تشغيلية 
قيمتها أكثر من مليار يورو في النصف األول من 

العام احلالي.

في عدد جديد لـ »المصارف« 

القاضي: البنوك قادرة على تمويل مشاريع الخطة   
والمستفيد من زيادة البنوك اإلسالمية عمالؤها

 صدر العدد اجلديد من مجلة املصارف التي يصدرها 
احتاد املصارف الكويتي، وتضمن العدد حوارا خاصا 
مع رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان إبراهيم القاضي 
الذي أكد فيه على قدرة البنوك الكويتية على متويل 
مشروعات خطة التنمية، مشيرا إلى ان البنوك لديها 

اخلبرات في مجال متويل املشروعات الكبرى.
وحول مدى إمكانية توافق البنوك اإلسامية مع 
القواعد املصرفية الدولية اش����ار القاضي إلى وجود 
مجل����س اخلدمات املالية اإلس����امية )IFSB( ومقره 
ماليزيا، وهو املعني بوضع املعايير السليمة إلدارة 
املؤسسات املالية ومنها املصرفية وفق أحكام الشريعة 
اإلسامية، ومجلس إدارته مكون من محافظي البنوك 
املركزية في ال����دول األعضاء ومنها الكويت، مضيفا 
أنه علينا ان نضع في االعتبار ان البنوك اإلسامية 
ال تعمل في ج����زر منفصلة فه����ي مرتبطة كغيرها 

باالقتصاد العاملي.
كما تضم����ن العدد تصريحا حملافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أكد خاله انه في 
إطار حرص بنك الكويت املركزي الدائم على تطوير 
العمل باجلهاز املصرفي الكويتي ومواكبته للتطورات 
الدولية في مجال الصناعة املصرفية نش����أت فكرة 
تطبيق نظام »آيبان« في الكويت حتى يحقق التوحيد 
الدولي لهيكلة احلسابات املصرفية مبا ميكن أنظمة 
التقنية لدى املصارف من حتقيق عنصري السرعة 

والدقة لدى تنفيذ التحويات املالية.
وفي اطار تنفيذ قانون انشاء صندوق املعسرين 
تنش����ر املجلة املؤمتر الصحافي الذي نظمته وزارة 
املالية لإلعان عن فتح باب استقبال طلبات الراغبني 
في االستفادة من صندوق املعسرين بقانونه اجلديد 
وملدة ستة اشهر.حيث دعا املشرف العام على صندوق 
املعس����رين الوكيل املساعد لشؤون احملاسبة العامة 
بوزارة املالية براك الشيتان في مؤمتره الصحافي الذي 
شارك فيه األمني العام الحتاد مصارف الكويت بالوكالة 
نبيل الصقعبي، املواطنني الراغبني في االستفادة من 

الصندوق الى مراجعة مقار البنوك املديرة واحلصول 
على النماذج املعدة لهذا الغرض وارفاق املس����تندات 
املطلوبة وفق ما نص عليه القانون 51 لسنة 2010.

وتنشر املجلة دراسة للدكتور عدنان عباس عن 
»اصاح س����وق املال االميركي.. مشروع اليزال دون 
الطموح« ويتناول فيها مصادقة مجلس الش����يوخ 
األميرك����ي، على ما يقال عن����ه، أكبر إصاح للقواعد 
املنظمة للمصارف وأسواق املال منذ مرحلة الكساد 

الكبير في الثاثينيات من القرن العشرين.
هذا باالضافة الى التقارير والدراس����ات واملقاالت 
واملؤمت����رات والن����دوات واملنوع����ات والترجم����ات 
واملعارض واخبار البنوك واملوضوعات املتخصصة 

ذات الصلة.

غالف العدد اجلديد 

»الكويت الدولي« يواصل تقديم الخصومات 
المميزة لعمالئه عبر برنامج »الدولي مول«

اعلن بن���ك الكويت الدولي عن حتقيق 
برنامج خصوم���ات »الدولي مول« الذي 
أطلقه البنك بالتعاون مع كبرى الشركات 
الكويتية، جناحا كبيرا، الفتا إلى أن البرنامج 
نال إعجاب واستحسان العماء نظرا للمزايا 
املتعددة ونسبة اخلصومات الكبيرة التي 

يقدمها.
وأوض���ح البنك في بي���ان صحافي أن 
البرنامج ميكن عماء بنك الكويت الدولي من 
احلصول على خصومات كبيرة عند التعامل 
أو الدفع باحدى بطاقات بنك الكويت الدولي 
االئتمانية، أو بطاقات السحب اآللي، مشيرا 
إلى أن قائمة اخلصومات تشمل الشركات 
العامل���ة في مجاالت التعلي���م والتدريب 
وتضم »بيرلت���ز« للتعلي���م والتدريب، 
والشركات العاملة في اخلدمات البريدية 
وتضم »بوسطه بلس«، و»باك أند موف«، 

و»مستر دليفيري«.
اجلدير بالذك���ر أن برنام���ج »الدولي 
مول« يعد أفض���ل برنامج خصومات، إذ 
تشارك فيه أكثر من 83 شركة تلبي جميع 
االحتياجات للعميل في مختلف اخلدمات 
والتي تشمل: املجوهرات واإلكسسوارات، 
أثاث وإلكترونيات، أندية صحية، مابس 
وأحذية، صيدليات، مطاعم ومقاه، سياحة 
وسفر، عطورات وبخور، تعليم وتدريب، 
مستحضرات جتميل، صالونات جتميل، 
حلويات، ركن األطفال، زهور، مستشفيات 

عيادات طبية، وخدمات السيارات.

اشتملت على جائزتي أفضل رئيس مجلس إدارة وأفضل شركة متعددة الجنسيات

»اتصاالت« تحصد 5 جوائز في حفل جوائز 
األعمال الدولية »ستيفي«

حصدت »اتصاالت« 5 جوائز في 
حفل األعمال الدولية »ستيفي«، وذلك 
خال احلفل الذي أقيم في اسطنبول 
بتركي����ا هذا األس����بوع، وس����جلت 
»اتص����االت« في هذا احلفل أكبر عدد 
من اجلوائز في حدث واحد، مما يعكس 
أهمية املؤسسة كاعب عاملي في قطاع 
االتصاالت واخلدمات. وكان من بني 
اجلوائز اخلمس جائزة أفضل رئيس 
مجلس إدارة.وتهدف جوائز األعمال 
الدولية »ستيفي«، التي تعني )املتوج( 
باللغة اإلغريقية القدمية، إلى تكرمي 
وتقدير االجنازات واملساهمات اإليجابية 
للمؤسسات والشخصيات العامة حول 
العالم. وحضر احلدث هذا العام عدد 
غفير من قادة قطاع األعمال من حول 
العالم، والذي شهد أيضا عددا كبيرا 
من اجلوائ����ز وامليداليات. وحصلت 
»اتصاالت« على جائزتي »ستيفي«، 
جاءت األولى تكرميا لها كأفضل شركة 
متعددة اجلنسيات في الشرق األوسط 
وأفريقيا، أما الثانية فهي جائزة أفضل 
رئيس مجلس إدارة لعام 2010، وهي 
أفضل جائزة متنحها »ستيفي« وتعكس 
مدى التميز وارتفاع مس����توى األداء 
في جميع املجاالت والعمليات.وبهذه 
املناس����بة، قال محمد عمران، رئيس 
مجلس إدارة »اتصاالت«: »نفخر بهذا 
التكرمي الذي يعتبر تكرميا للجهد الذي 
يبذله جميع موظفونا البالغ عددهم 
80 ألف موظف في 18 دولة، ويسرني 
أن أنقل تقديرهم جميعا لهذا التكرمي 

وان أهنئهم على جهودهم«. 
ومن اجلدير ذكره، أن »اتصاالت« 
حصلت على هذه اجلوائز تقديرا 
الستثمارها املستمر في اخلدمات 

التكنولوجي���ة اجلديدة في جميع 
أس���واقها، حيث شهدت جناحا في 
العريضة  انترنت املوج���ة  مجال 
للهاتف املتحرك في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، والسعودية ومصر، 
 )+HSPA( حيث مت إطاق خدمات
و)LTE(. كم���ا تق���وم »اتصاالت« 
بتمهيد الطريق نحو إطاق خدمات 
املوج���ة العريضة للخ���ط الثابت 
في بعض أس���واقها مثل السودان 
والباكستان ودولة اإلمارات، التي 
ستكون عاصمتها قريبا أول عاصمة 
مغطاة بالكام���ل بخدمات األلياف 
الضوئية ف���ي العالم.كما حصلت 
»اتصاالت« على 3 شهادات تقدير، 
تكرميا لتحقيقها مستويات مثالية 
من األداء.وحص���ل اثنان من كبار 
املس���ؤولني في »اتص���االت« على 
هذا التكرمي، وهم: أحمد عبدالكرمي 
جلفار، الرئيس التنفيذي لعمليات 
املجموعة – اتصاالت، حيث حصل 
على ش���هادة تقدير عن فئة أفضل 
مسؤول في الشرق األوسط وأفريقيا، 

وحصل س���الم الشرهان، الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية للمجموعة 
– اتصاالت، على شهادة تقدير عن 
فئة أفضل رئيس للشؤون املالية. 
باإلضاف���ة إلى ذل���ك فقد حصلت 
»اتصاالت« على شهادة تقدير تكرميا 

لبرنامجها البيئي.
وتاب����ع عم����ران قائ����ا: »تعتمد 
استراتيجية النجاح في »اتصاالت« 
على مجموعة من العناصر التي تشتمل 
على القيادة القوية واالبتكار والتميز 
في خدمة العماء والتحلي باملسؤولية 
في اجناز العمليات. وتؤكد اجلوائز 
التي حصلنا عليها جناح جهودنا في 
حتقيق هذه األه����داف، باإلضافة إلى 

األداء الفردي إلدارتنا العليا«.
واشتمل برنامج »اتصاالت« البيئي 
على توفير »اتصاالت« لصناديق جمع 
النفايات اإللكترونية في جميع مراكز 
أعمالها ودعوة الناس إلى زيارة هذه 
املراكز وإلق����اء نفايتهم اإللكترونية 
في األماكن املخصصة لذلك.كما قامت 
»اتصاالت« باالس����تثمار في ش����بكة 
األلياف الضوئية التي تغطي كل أرجاء 
الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في 
التقليل من استهاك الكهرباء لتشغيل 
الشبكة والتقليل من االنبعاثات الناجتة 
عنها.وكان أحمد عبد الكرمي جلفار قد 
قام مبتابعة االبتكارات الهندسية التي 
أطلقتها »اتصاالت«، مبا في ذلك شبكة 
األلياف الضوئية، وعليه فقد حصل 
على هذا التكرمي تقديرا لقيادته ورؤيته.
بينما أدار س����عادة س����الم الشرهان 
الش����ؤون املالية ل� »اتصاالت« خال 
واحدة م����ن أكثر املراحل االقتصادية 

صعوبة التي عرفها العالم.

معتز الرافعي

محمد عمران

اعلن���ت ش���ركة 
الراية عن  مجموعة 
رعاية ش���ركة عامر 
املاس���ية  ج���روب 
ملع���رض افرس���ت 
املصري الدولي الذي 
الثاثاء  ينطلق غدا 
مبشاركة 25 شركة 
عقارية كبرى تطرح 
مش���اريع تتج���اوز 
املليار دوالر في افضل 
املناطق ف���ي مصر 
وكذل���ك ف���ي جميع 
العقارية  القطاعات 

سواء االستثمارية او التجارية او السكانية وتتعاون 
مجموعة الراية مع ش���ركة افرست املصرية لتنظيم 
املعارض الدولية ف���ي تنظيم املعرض الذي يقام في 
الكويت للمرة الرابعة بنجاح كبير واقبال جماهيري 

متميز من مختلف اجلنسيات.
وقال مدير عام املؤمترات واملعارض بشركة مجموعة 
الراية قيس العلي ان معرض افرست العقاري الدولي 
الرابع الذي سينطلق غدا في الكويت يأتي ضمن اجلهود 
املبذولة للشركة في ترس���يخ العاقات االقتصادية 
املتميزة بني مصر والكويت من جهة وبني باقي دول 
العالم من جهة اخرى وهذا يدل على مدى تشابك املصالح 
املصرية - الكويتية التي متيزت عبر السنوات املاضية 
باملتانة والعمق حيث يتمتع السوق املصري بالسهولة 
واملرونة في التعامات مما يجعله سوقا متميزا فعليا 
كسوق نشط استثماريا على مستوى منطقة الشرق 
االوس���ط مبينا ان س���وق العقار مبصر يراه جميع 
اخلبراء واملتابعني أنه لم يتأثر كثيرا بعوامل االزمة 
املالية العاملية التي ضربت االقتصاد العاملي، مؤخرا 
وذل���ك نتيجة الرتفاع الطلب اساس���ا على الوحدات 
السكنية ونتيجة ايضا لزيادة عدد السكان الذي كان 
العامل االبرز في احلفاظ على قيمة العقارات فالقطاع 
العقاري بدأ في الفترات االخيرة ينتعش ويتزايد عليه 
الطلب نظرا لزيادة الس���يولة فعندما يتحرك العقار 
تبدأ القطاعات االخرى في التحرك كذلك وهذا يتضح 
جليا في النشاط االقتصادي وعمليات البناء والتشييد 

التي نراها حاليا في السوق العقاري.

بدء أنشطة معرض عقار 
افرست المصري غدًا

قيس العلي

»سوزوكي كيزاتشي« تحصد جائزة المركز األول
ضمن جوائز »أوتوباسيفيك« المثالية للعام 2010

بعي����د انتظ����ار قرابة الش����هرين على الفوز 
باملراتب الثاث األول����ى في حفل توزيع جوائز 
»اوتوباسيفيك« ألداء أفضل السيارات السنوي 
الرابع عش����ر »VSA« حصدت كيزاتش����ي 2010 
السيدان الرياضية واجلديدة كليا جائزة املرتبة 
األولى في حفل جوائز السيارات املثالية ملؤسسة 
الدراسات والبحوث االستشارية ملركبات 2010 
IVA، وق����د اعتمدت اجلائزة على نتائج أكثر من 
42000 استبيان وزعت على أصحاب السيارات 
الصالون 2010 والشاحنات اخلفيفة في أكثر من 

15 والية أميركية.
واشتمل االستبيان على أسئلة محددة ملعرفة 
األداء حول أناقة الشكل وقوة األداء، وقد حصلت 
كيزاتشي 2010 على 79 نقطة فوق املعدل املطلوب، 
مما أهلها بج����دارة للفوز بالتصنيف األول على 

جميع سيارات 2010 املشمولة باالستبيان.
اجلدير بالذكر أن كيزاتش����ي أفضل ما ميثل 
سوزوكي على صعيد تنافسها العاملي ضمن فئة 
سيارات السيدان بحجم متوسط، وذلك باعتبار 
ما جتس����ده من مزايا ذات معايير سامة عاملية 
وأسعار تنافسية تفي جميعا مبتطلبات وأحام 
كل من يرس����و الى الفخامة والش����غف احلقيقي 

بتكلفة معقولة وبأسعار في متناول اليد.

تجربة الحواس الخمس

تعتبر سيارة كيزاتشي اجلديدة من سوزوكي 
رمزا لكل خب����رات وتكنولوجيا خبراء صانعي 
س����وزوكي اليابانية فهي الس����يارة األولى لدى 
سوزوكي من حيث احلجم واألناقة والتكنولوجيا 
والراحة واالنس����يابية التي تاحظ في ش����كلها 
اخلارجي وال����ذي ميتاز باخلطوط الناعمة على 
اجلدار اخلارجي لكيزاتش����ي مما يعطيها رونقا 
جميا يبهر الناظر إليها حيث أضيفت إليها خطوط 
من الكروم على جوانبها وحول املصابيح األمامية 
واجلانبية، كما صممت أغطية من الكروم لعادم 
السيارة من اخللف ليبرز جمال الدعامية اخللفية 
والتي هي ايضا بلون السيارة وال ننسى إضافة 
املجموعة الرياضية الت����ي تتألق بها من األمام 

واخللف وعلى اجلوانب. 
وقد آثر مصممو سيارة كيزاتشي رفع مستوى 
التصميم الداخلي للسيارة ومستوى التكنولوجيا 
في اإلضافات الكهربائية للس����يارة ومنها: نظام 
التبريد والتدفئ����ة، فباإلضافة إلى قوة وفاعلية 
نظام التبريد فقد مت فصل نظام التبريد للسائق 
عن املرافق كل بدرجة تبريد وتدفئة منفصل، وقد 
زودت كيزاتشي براديو والعب أقراص مزود بنظام 
»روك فورد« ذي كف����اءة عالية في األداء وأيضا 
زودت الس����يارة مبقاعد جلد تتح����رك كهربائيا 
للسائق واملرافق وبذاكرة لثاثة أشخاص ونوافذ 

ومرايا جانبية تعمل كهربائيا.
 كما ادخل إلى كيزاشي تكنولوجيا متقدمة 
لراحة مستعمل السيارة مثل ماسحات الزجاج 
األمامي حيث انها تعم���ل تلقائيا عند هطول 
املطر وإضاءة أمامية »زينون« تعمل عند الزوال 
واملناطق املظلمة ومرآة السائق تعمل تلقائيا 
بخفض اإلضاءة القادم���ة من اخللف، ونظام 
تثبيت الس���رعة »Cruise Control« بتحكم من 
مقود السيارة والذي هو ايضا صمم على أساس 
مقود رياضي، ومت تصميم نظام تشغيل وإطفاء 
احملرك عن طريق كبس زر التشغيل من دون 
مفتاح وفتح وتشغيل األبواب من دون مفتاح، 
وأضيفت مس���احات حلفظ األكواب في األمام 

واخللف.
كما زودت السيارة بنظام ناقل حركة اقتصادي 
CVT تيبترونك مزود بغيار 6 سرعات بتحكم من 
عجلة املقود، ومحرك 4 سلندرات 2400 سي سي 

بقوة 180 حصانا قويا واقتصاديا.

»سوزوكي كيزاتشي« اجلديدة كليا

مقصورة داخلية رحبة

مستوى تكنولوجي متقدم في التصميم الداخلي للسيارة


