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للمرة األولى في الكويت

iPhone 4G ڤيڤا« تطلق جهاز«
يرفع عدد أعضاء المجلس إلى 22 برئاسة السير جون ميجور

الرئيس السابق لمجموعة »سيتي غروب« العالمية
ينضم إلى المجلس االستشاري الدولي لـ »الوطني«

حقق عائدًا 37% منذ بداية العام

صندوق الوطني لألسهم الكويتية األفضل أداء في 2010
جاء »صندوق الوطني لألسهم الكويتية« والذي تديره 
شركة الوطني لالستثمار في املركز األول كأفضل الصناديق 

االستثمارية في الكويت أداء منذ بداية العام.
وحافظ الصندوق على أدائه كأفضل الصناديق االستثمارية 
أداء في سوق الكويت لألوراق املالية حسب األرقام املعلنة 
عل���ى موقع »زاوية« االقتصادي ف���ي مقارنة تتضمن 33 

صندوقا لألسهم في السوق الكويتي.
كما حقق الصندوق عائدا بلغ 37% منذ بداية العام وحتى 
نهاية شهر سبتمبر متجاوزا أداء السوق الكويتي للفترة 
نفسها والذي بلغ -0.29% للمؤشر السعري، وأظهر أداء 

مميزا خالل الربع الثالث حيث حقق عائدا %21.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني 

لالستثمار صالح الفليج: إن جناح »صندوق الوطني لألسهم 
الكويتية« املتواصل هو نتيجة إستراتيجية الصندوق التي 
تركز على الدراسة الدقيقة لألسهم والتركيز على العوائد 
على املدى الطويل باإلضافة إلى ابتكار نظم إدارة مخاطر 

متطورة لتجنب األسهم ذات املخاطر العالية.
ومن اجلدير بالذكر أن الثبات في األداء هو بقدر أهمية 
حتقيق العوائد املمتازة واملراكز، ولذلك فإن حتقيق أفضل 
عوائد على مدى األرباع ال� 3 املاضية هو دليل جناحنا«.

وأش���اد الفليج بإدارة الصن���دوق وكفاءة فريق العمل 
وباإلستراتيجية الناجحة التي يحافظ عليها وهي انعكاس 
إلستراتيجية الشركة التي تسعى الى توفير أفضل اخلدمات 

واملنتجات للعمالء.

أعلن بن����ك الكويت الوطني عن 
انضم����ام ولي����ام رودز، أحد كبار 
مستشاري مجموعة »سيتي غروب« 
العاملية ورئي����س مجلس  املالي����ة 
إدارتها سابقا، إلى عضوية املجلس 
االستشاري الدولي للبنك، والذي يعد 
أول مجلس استشاري ملؤسسة مالية 

ومصرفية على مستوى املنطقة. 
وقال البنك في بيان صحافي ان 
رودز، الذي يش����غل أيضا منصب 
نائب رئيس معهد التمويل الدولي، 
يحظى بشهرة عاملية واسعة، وقد 
ارتب����ط اس����مه على م����دى العقود 
املناصب  اخلمس����ة املاضية بأعلى 
وأهم القرارات في »سيتي غروب«، 
وكان مس����ؤوال مباشرا عن عالقتها 
مع العمالء واملستثمرين في مختلف 
أنحاء العالم، إل����ى جانب عالقاتها 
باحلكومات واملنظمات الدولية، كما 
يترأس رودز حاليا مجلس األميركتني 

العديد من املؤسس����ات  إلى جانب 
واملنظمات الدولية. 

واش����ار البنك الى ان رودز لعب 
دورا رئيس����يا خ����الل ثمانينيات 
الق����رن املاضي في حل أزمة الديون 
اخلارجية التي أصابت الدول الناشئة 
حينها، وقد ترأس خالل هذه الفترة 
اللجنة االستش����ارية الدولية التي 
شكلتها البنوك الدائنة والتي قادت 
مفاوضات إعادة هيكلة مديونية كل 
من األرجنتني والبرازيل وجامايكا 
واملكس����يك والبيرو واألوروغواي، 
وحني واجهت جمهورية كوريا أزمة 
سيولة في العام 1998، شارك رودز 
في جلنة البنوك الدولية التي فاوضت 
على متديد آجال الديون قصيرة األجل 
لصالح اجله����از املصرفي الكوري، 
وخالل مسيرته احلافلة، نال رودز 
العديد من اجلوائز واأللقاب العاملية 
املرموقة تقدي����را ملبادراته العديدة 

حول العالم.
واشار البنك الى انه مع انضمام 
رودز، يرتف����ع عدد أعضاء املجلس 
االستش����اري الدول����ي للبنك، الذي 
يرأسه رئيس وزراء بريطانيا األسبق 
السير جون ميجور، إلى 22 عضوا، 
ميثلون نخبة من أبرز الشخصيات 
العاملي����ة ف����ي مجاالت السياس����ة 
واالقتصاد واألعمال واالستراتيجيات 
من مختلف أنحاء العالم، وينهض 
املجلس بدور كبير على صعيد تقدمي 
اخلبرات واالستشارات واملساهمة 
في رسم االستراتيجيات املستقبلية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني بشكل 
عام، ودعم تواجده ومبادراته على 
الساحة الدولية، ودعم أسس احلوكمة 
والتحفظ واإلدارة الرشيدة للبنك، إلى 
جانب تعزيز شبكة العالقات الدولية 
والسياسية واالستراتيجية للبنك 

على املستويني اإلقليمي والعاملي.
4 كتب دولية تستعرض أعمال »باراجون«

أعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
الكويتي���ة )ڤيڤا( أنها س���تطلق 
جهاز iPhone 4G في سوق الكويت 
القادمة، ويعتبر  خالل األش���هر 
هذا اجلهاز أنحف جهاز ذكي في 
العالم مع شاشة عرض تعد األكثر 

وضوحا.
ولفت���ت الش���ركة ف���ي بيان 
ص���حاف���ي ال���ى ان���ه ملزيد من 
املعل����ومات يرجى زيارة موق����ع 
www.viva.com.kw، وملزي���د من 
املعلوم����ات ع����������ن جه����از
iPhone 4 يرج�������ى زي�������ارة 
www.apple.com/iphone. اجلدير 
بالذكر ان »ڤيڤا« تعد أحدث مشغل 
خلدمات تكنولوجيا االتصال في 
الكوي���ت حيث تق���دم مجموعة 
متكامل���ة م���ن حل���ول االتصال 
املتنقلة، ومنذ دخولها الس���وق 
الكويتي ف���ي ديس���مبر 2008، 
اكتس���بت »ڤيڤا« مركزا مرموقا 

نشرت شركة باراجون 4 كتب 
حتتوي على مجموعة من أعمال 
الش����ركات في مج����ال االتصاالت 
التسويقية في الكويت، وتتناول 
الدعاية واإلعالن  موضوعات عن 
وتصميم الغرافيك، . الكتاب األول 
 Logo Lounge Master« بعن����وان
 Initial Library« املجل����د 1 3000 
 Logo« والثاني ،and Crest Logos
Lounge Master Library« املجل����د 
 ،Animal and Mythology Logos 2
 Letterhead and« والكتاب الثالث
 Design« واألخير »Logo Design 11
Matters/Portfolios«. وقد ألف الكتاب 
 »Logo Lounge Master Library«
مبجلدي����ه األول والثاني كل من 
كاثرين فيشيل وبيل غاردنر، وهما 
عبارة عن مجموعة من الشعارات 
العاملية مأخوذة من املوقع العاملي 
www.logolounge.com. يضم الكتاب 
أبدعتها ش����ركات  أيضا تصاميم 
تصميم عاملية ومصممو شعارات 
على أعلى مستوى بنوا أعمالهم على 
مبادئ وقواعد ومستقبل التصميم. 
الثالث  الكتاب  إلى  أما بالنس����بة 
 »Letterhead and Logo Design 1«
الذي صممته شركة ديزاين آرمي، 
فهو يضم أح����دث وأكثر األعمال 

على نسبة متزايدة من العمالء عن 
طريق توفي���ر مجموعة مبتكرة 
من اخلدمات ذات القيمة املضافة.
وتقدم »ڤيڤا« خدمة اإلنترنت 
املتنقل بس���رعة تصل إلى 21.6 
ميغابايت ف���ي الثانية، والفضل 
كله يعود المتالكها أفضل وأحدث 
شبكة اتصال من تقنيات اجليل 

الثالث املتطورة في الكويت.

صورة مشرفة عامليا«. عالوة على 
هذا، صرح السيد لؤي أصفهاني، 
املدير الشريك ورئيس وحدة اإلبداع 
في الوكالة قائال: »إنه من دواعي 
فخرنا متثيل الكويت في احملافل 
الدولي����ة املتخصصة في صناعة 
اإلعالم وتصاميم الغرافيك«. كما 
أضافت جايا كروتش����ليك، نائب 
املدير العام لباراجون قائلة: »تشمل 
جناحات باراجون أيضا حصولها 
على 52 جائزة مما يعزز موقعها 
في الكويت ومكانتها كأكثر وكالة 

دعاية وإعالن حائزة جوائز«.

في سوق االتصاالت، وتسعى ألن 
جتعل التواصل أسهل عن طريق 
توفير تكنولوجيا االتصاالت ونقل 
املعلومات والترفيه في إطار يهدف 
للتأثير اإليجابي على حياة العميل 
كنهج أساسي لنجاحها، وأن تكون 
العالمة التجارية األولى في الكويت 
من خالل توخي الشفافية، احليوية، 
اإلرضاء والتفاعل. وهي تستحوذ 

ابتكارا وإثارة صممها مش����اهير 
ورواد ف����ي التصمي����م وفنانون 
ومؤسسات تصميم حديثة. وأخيرا 
Design Matters/« الكت����اب الرابع

Portfolios« الذي ألفته مورا كيلير، 
فهو يركز على ما مييز أي تصميم 
عن غي����ره من مناذج وخصائص 

أساسية ومواد مستخدمة. 
ومبناسبة تلك اإلجنازات، علق 
الشيخ داود الصباح، العضو البارز 
في اجلمعية الدولية لإلعالن قائال: 
»إننا نفخر بإجنازات باراجون وبأن 
أعمالهم متثل الكويت وتضعها في 

الشيخ داود الصباح ولؤي أصفهاني مع أحد اإلصدارات

فريق »باراجون« مع اإلصدارات اجلديدة

»شل« تطلق أول مسابقة هندسية
لطالب الثانوية بالتعاون مع التربية

أسست ش����ركة شل الكويت، 
التربية  بالتع����اون م����ع وزارة 
ومرك����ز طاق����ة لالستش����ارات 
الهندسية مسابقة الكويت األولى 
الهندسي. وتستهدف  للتصميم 
املسابقة طلبة وطالبات مدارس 
املرحلة الثانوية العامة واخلاصة 
في الكوي����ت وتختص باملهتمني 
مبجال الهندسة، حيث يقوم الطلبة 
والطالبات املش����اركون بتطبيق 
العلمية والهندسية من  املفاهيم 

خالل مشروع هندسي إبداعي.
وقد قررت اللجنة املنظمة أن 
تكون فكرة املشروع للعام الدراسي 
2011/2010 هي تصميم آلة املنجنيق 
والتي كانت تستخدم في احلروب 

في العصور الوسطي.
آل����ة املنجنيق  ومبدأ عم����ل 
يشمل تطبيق مفاهيم ونظريات 
السرعة، القوة، الطاقة باإلضافة 

إلى أساسيات هندسية أخرى.
املناس����بة قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة الشركة أحمد مطيع: 
»كشركة رائدة في مجال صناعة 
الطاقة والتي ترتكز على الكادر 
الهندس����ي، يسرنا دعم األنشطة 
اإلبداعية التي تساعد على اكتشاف 
وتنمية مهارات الطلبة والطالبات 
ودع����م روح العم����ل اجلماع����ي 

التنافسي«.
وبدوره عل����ق رئيس اللجنة 
املنظمة للمسابقة م.وليد اخلميس: 

»لقد جاءت فكرة املسابقة من قبل 
مجموعة من املهندسني الكويتيني 
بغاية إطالع طالب وطالبات املرحلة 
الهندس����ة  الثانوية على مبادئ 
الدخول في هذا  لتحفيزهم على 

املجال مستقبال.
التس����جيل  لقد بدأنا مرحلة 
وبدوري أريد حث الطلبة املهتمني 
على القيام بتعبئة مناذج االشتراك 
عن طري����ق املوق����ع اإللكتروني 
6aqa.org.www وتسليم تقاريرهم 
للجنة التحكي����م للحصول على 
املوافقة املبدئية للبدء في تنفيذ 
املشروع الهندس����ي الذي سيتم 
تقييمه في فبراير 2011 واإلعالن 

عن الفائزين في الشهر نفسه«.

بيت التمويل الخليجي يعلن
عن إعادة هيكلة رأس المال

أعلن بيت التمويل اخلليجي امس عن دعوة املس���اهمني لعقد 
اجتماع عام وذلك القرار خطة اعادة هيكلة رأس املال. 

وسيتم خالل االجتماع اعتماد الطلب املقترح من املساهمني دمج 
األسهم، والذي من خالله سيتم دمج كل أربعة أسهم لتصبح سهما 
واحدا، وتخفيض رأس املال املدف���وع باالضافة الى طرح مرابحة 

بقيمة 500 مليون دوالر قابلة للتحويل الى أسهم.
وتقدم البنك بطلب للجهات الرقابية اليقاف التداول على أسهمه 
في أس���واق املال خالل هذه الفترة، وذلك حلفظ حقوق املساهمني 

وحماية األسهم من أي اشاعات غير صادرة من البنك.
وبيت التمويل اخلليجي الذي يتخذ مملكة البحرين مقرا له متيز 
منذ انشائه في 1999 في مجال تطوير املؤسسات املالية االسالمية 
االقليمية ومشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق األوسط. بيت 
التمويل اخلليجي مؤسسة مساهمة ومدرجة في سوق األوراق املالية 

في البحرين والكويت ولندن باالضافة الى سوق دبي املالي.
وعمل البنك على انش���اء عدد من املؤسسات املالية الرائدة في 
الشرق األوسط مثل مصرف الطاقة األول، QInvest، بيت التمويل 
السوري انوفست، املصرف اخلليجي التجاري باالضافة الى بيت 
التمويل العربي. وأنشأ البنك عددا من مشاريع البنية التحتية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها. 
ام���ا حاليا فان بي���ت التمويل اخلليجي في اط���ار االنتقال الى 
منوذج جديد لألعمال والذي س���يركز على انش���اء مؤسسة مالية 
اس���المية عاملية تعمل على تصميم، وانش���اء وتطوير مؤسسات 

مالية اسالمية.

وليام رودز

صالح الفليج


