
 أعلنت وكالة تصنيف االئتمان 
الدولية «فيتش ريتنجز» مؤخرا 
التصنيف االئتماني  عن تثبيت 
طويل األجل وقصير األجل لبنك 
 «A» اخلليج الدولي عند مستوى
و«F١» على التوالـــي، مع تأكيد 
النظرة املســـتقبلية املســـتقرة 
للتصنيف، كما مت تأكيد التصنيف 
 «C/D» الفـــردي للبنـــك عنـــد
الثانوية عند  الديون  وتصنيف 
«- A». وذكرت وكالة «فيتش»أن 
التصنيفـــات االئتمانية  تثبيت 
للبنك يعكس الدعم الكبير للبنك 
من قبل مساهميه، حيث متتلك 

حكومة اململكة العربية الســـعودية أكثر من ٩٧٪ من أســـهم البنك من 
خالل صندوق االســـتثمارات العامة، مشـــيرة الى أن العوامل األخرى 
التي ساهمت في تثبيت التصنيف االئتماني للبنك تشمل قوة رأسماله 
وحتسن أدائه وعودته للربحية. بهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لبنك اخلليج الدولي د. يحيى عبداهللا اليحيى: «نحن مســـرورون جدا 
لقيام وكالة فيتش بتثبيت فئات التصنيف االئتماني للبنك، خصوصا 
في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه املؤسســـات املالية. ونحن 
نعتبـــر أن تثبيت التصنيف االئتماني يؤكـــد الثقة في االجراءات التي 

اتخذها واملساهمون للتعامل مع متغيرات األزمة». 
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 حتتجب زاوية آيديليتي هذا األسبوع حدادًا 
علـــى وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوســـف املرزوق، علـــى أن تعود الى 

قرائها االثنني املقبل.
  «إنا هللا وإنا إليه راجعون» 

 «إنا هللا وإنا إليه راجعون»
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 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

العمالء «حياكم» في البنك األهلي 
البداية  المتحد لم أصدقـــه في 
واعتبرت أن األمر مجرد مزحة 
ولكن بعـــد اتصالي مرة أخرى 
بالبنك وبالموظف الذي بشرني 
بالخبـــر باالضافة الى االتصال 
أيضا بمدير حسابي الشخصي 
تأكدت من الخبر والذي كان بمثابة 
مفاجأة كبيرة وغير متوقعة ومن 
هنا تأكدت فعال أنني فزت بهذا 
المبلغ الكبير مليون دينار كويتي 
«٤٠٠٠ دينار شهريا» راتب مدى 

الحياة.
  كما أعرب الفائز عن سعادته 
الغامرة بهـــذه الجائزة الكبيرة 
وقدم شكره العميق للبنك وجميع 
العاملين فيه وعلى هذا العرض 
المميز لبرنامـــج الجوائز على 
حســـاب التوفير االســـتثماري 
(الحصـــاد اإلســـالمي) والذي 
أتاح له ولعمالء كثيرين أيضا، 

١٠ ماليين دينار، واشتمل على 
سحوبات على جائزة مليون 
دينار تقدم «راتب مدى الحياة» 
بقيمة ٤٠٠٠ دينار شهريا على 
مدى ٢٥٠ شهرا، باالضافة الى 
أنه يتم الســـحب أيضا كل ٣ 
أشهر على جائزة ربع سنوية 
كبرى بقيمـــة ٥٠٠ ألف دينار 
(٢٠٠٠ دينار شهريا على مدى 
٢٥٠ شهرا) وجائزتين بقيمة 
٢٥٠ ألف دينار مما يمثل للعميل 
الفائز دخال ثابتا مستمرا على 

مدى أكثر من عشرين عاما. 
  كما قدم برنامج الجوائز على 
حســـاب التوفير االستثماري 
(الحصاد اإلســـالمي) جوائز 
أسبوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أسبوعية كبرى 
بقيمة ٢٠ ألف دينار إلى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.  

 أعلـــن البنـــك التجـــاري عن 
اختتام عمالء حساب (Tijari) من 
طلبة اجلامعات الدورة التدريبية 
لورشة العمل «العادات السبع» التي 
اقيمت بالتنسيق مع مركز لوياك، 
ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم برامج 
التدريب عامليـــا، واألكثر فعالية 
للكاتب الشـــهير ســـتيفن كوفي، 
مقدم من البنك التجاري حصريا 
 (Tijari)لعمالئه من أصحاب حساب
املخصص للشـــباب. وقال البنك 
في بيان صحافي ان ورشة العمل 
تضمنت تدريب املشـــاركني على 
املوازنة بني أوجه احلياة اجلامعية 
وااللتزام بتطوير القدرات والتجديد 
وتعريفهم بالعادات التي تؤدي الى 
النجاح ووضع االهداف وترتيب 
العديد  الى  أنشـــطتهم باإلضافة 
من االدوات االخرى. وصرح مدير 
قطاع قسم االبحاث والتسويق في 
البنك التجاري رامي املقداد بالقول: 
«لقد تلقينا الكثير من التعليقات 
االيجابية خالل تسليم الشهادات 
واجلميع أثنى على الورشـــة وقد 
تعلموا العديد من االشياء القابلة 

وفي ختام الدورة قام رامي املقداد، 
وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة 
الســـقاف، بتسليم  لوياك فارعة 
الشهادات الرسمية للطلبة املشاركني 
في ورشة العمل. وشدد «التجاري» 
على سعيه الدائم الى التواصل مع 
اجلهات واملؤسســـات التي تعمل 
على صقل مواهب ومهارات الشباب 
حتت إشراف نخبة من املدربني مثل 

مركز لوياك.

للتطبيـــق في حياتهـــم اليومية 
والعملية وقد غيرت هذه الورشة 
منظورهـــم للعديد مـــن االمور، 
والتجاري هـــو البنك االول الذي 
قام بتقدمي هذه الـــدورة لعمالئه 
وبناء على هذا النجاح سيقوم البنك 
برعاية ورشة ثانية ألصحاب حساب 
التجاري املخصص للشباب، على ان 
تشمل طلبة في املرحلة الدراسية 
من املدارس اخلاصة واحلكومية». 

البنـــك األهلي المتحد   أعلن 
عن اجرائه سحبه ربع السنوي 
األخيـــر لهذا الموســـم بتاريخ 
٢٩ ديســـمبر الماضي حيث فاز 
بالجائزة ربع السنوية الكبرى 
«راتب مدى الحياة» بقيمة ٤٠٠٠ 
دينار شـــهريا محمـــد زيتون، 
باالضافة الى فوز عواطف سيد 
محمود لحساب سلمان بالجائزة 
األسبوعية الكبرى بقيمة ٢٠٫٠٠٠ 
دينار، وفوز كل من: عبدالعزيز 
عايش العازمي، محمد أشكناني، 
صقر أحمد الهتمي، محمد يوسف 
الفضالة، وعبدالعزيز محمد رشيد 
أيوب بجوائز نقدية قيمة كل منها 

١٠٠٠ دينار.
  وقال البنك في بيان صحافي 
الفائز بجائزة  انه عند ســـؤال 
المليـــون عـــن ردة فعله عند 
ســـماعه خبر الفوز قال: «عند 
ســـماعي الخبر من مركز خدمة 

في الكويت والذي يقدم برنامج 
جوائز متوافقا مع أحكام الشريعة 
اإلســـالمية، وقد انفرد برنامج 
الجوائز الخـــاص به بعروضه 
الكبيـــرة خالل عام ٢٠١٠، حيث 
قدم ٦٠٠٠ جائزة بلغ مجموعها 

فرصـــا عظيمة للفـــوز كان لها 
إيجابي كبير  مردود قوي وأثر 

على حياتهم. 
  الجدير بالذكر ان «حســـاب 
الحصاد اإلسالمي»، هو حساب 
الوحيد  التوفير االســـتثماري 

 محمد زيتون مليونير «الحصاد اإلسالمي» من «المتحد»
 عبارة عن راتب مدى الحياة بقيمة ٤ آالف دينار

 من اليمني: عامر جنم والفائز محمد زيتون وعلي بسج وليندا حميدان 

 طلبة إحدى املدارس في جناح البنك

 لقطة جماعية للطلبة املشاركني في ورشة العمل 

 من أوائل شيكات «الوطني» شيك صادر من حساب العم خالد يوسف املرزوق حرر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٩٥٢
  بقيمة -/-/١٫٠٠٠ روبية ألمره

 «فيتش» تثبت التصنيف االئتماني «بوبيان» يشارك في «أسبوع الصحة» 
 «A» لـ «الخليج الدولي» بالفئة  

 أعلن بنك بوبيان عن مشــــاركته في معرض اسبوع الصحة العاشر 
تحت شعار «من أجل صحتك» والمقام حاليا في كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت تحت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير والمستمر حتى 
١٣ يناير الجاري. وشهد جناح البنك في المعرض اقباال كبـيرا من الطلبة 
واالساتذة المنتســــبين لجامعة الكويت باإلضافـة الى مجموعة كبيرة 
من الزائرين والمدعوين الى المعرض حيث قام عدد من موظـفي البنك 
بشرح واف لمنتجات البنك وخدماته المتوافقة مع الشـريعة االسالمية 
والتــــي يقدمها لعمالئه. واكد البـنك في بـيـان صحافي ان مشـــــاركـته 
تأتي ضمن مسؤوليته االجتـماعية تجاه كل شرائح المـجتمع بمن فيهم 
شريحـة الطـلــبة والتي تعد أكبر شريحة بالمجتمع ويعتمد عليها بلدنا 
كنواة اساســـــية من اجل التنمية والتطور لمجتمعنا وايمانه بضرورة 
دعم الصحة في المجتمع في ظل انـتشـــــار االمراض والـتي من ابرزها 

الـسـمنة وامراض القلب والشرايين. 

 «التجاري»: اختتام ورشة عمل العادات السبع

 «الخليج» يعلن فائزي سحب الدانة األسبوعي

 مصانع «الحساوي» ترعى معرض الصناعات الكويتية 
 اعلنت مصانع الحســــاوي لصناعة الثالجات 
رعايتها لمعرض الصناعات الكويتية الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض 
المعارض الدولية بمشرف خالل الفترة من ١/٢٥ الى 
٢٠١١/٢/٥. وبهذه المناسـبة ادلى المدير العام للشركة 
حسن عبدالكريم الحساوي بتصريحات شدد خاللها 
على األهمية التي بات يمثلها معرض الصناعات 
الكويتية وقال انه يعتبر واجهة للمنتج الكويتي 
والذي يظهر المواصفات العالمـية والجودة العالية 
لهذا المنتـج باالضافة الى انه يساعد على خلق 
القوة التنافسية بين المصانع الكويتية لالبداع 
في انتاج افضل المنتجات الوطنية بمواصفات 
عالمية واسعار تنافسية تحوز اعجاب المستهلك 

المواطن والمقيم.

  واستعرض الحســــاوي تاريخ انشاء مصانع 
الحساوي، مشــــيرا الى ان مسيرة المصنع بدأت 
في العام ١٩٦١حيث تأسس المصنع وبدأ في إنتاج 
الثالجات ومبــــردات الماء صغيرة الحجم إلى ان 
وصلــــت في الوقت الحالي عــــدد المصانع الى ٥ 
مصانع النتاج مبــــردات الماء وثالجات العرض 
ومكيفات الهواء ذات النظام المنفصل والشــــباك 
باالضافة الى ســــخانات المياه الكهربائية وغرف 
التبريد، كما لدى الشركة في الوقت الحالي اكبر 
مجمع صناعي في منطقة الصليبية على مساحة 
١٦٠٠٠٠ متر مربع وذلك النتاج البانالت المعزولة 
بمادة البوليوريثان لالسقف والحوائط بسماكة 
٥سم، ٧٫٥ و١٠ ســــم الى أطوال تصل الى ١٦ متر 

قطعة واحدة. 

 أجرى بنك اخلليج السحب االسبوعي الثامن واالربعني حلساب 
الدانة معلنا بذلك عن أســــماء ١٠ فائزيــــن يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها ١٠٠٠ دينار، وهم: عبدالستار بن عبداهللا محفوظي، 
فاطمة علي ناصر القطان، جاســــم محمد دشــــتي، حســــن احمد 
فرحان، سعيد عوض الرشيدي، كوثر عبدالكرمي سليم، أمل محمد 
الصحاف، عبدامللك امير علي، بتال مرجاح املطيري وفاطمة كمال 

مصطفى الدشتي.

  ويشجع بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب الدانة أو زيادة 
االيداعات ممن لديهم حســــاب الدانة، لتــــزداد فرصهم ويحالفهم 
احلظ في ربح السحب االسبوعي، ربع السنوي والسنوي حلساب 
الدانة. هذا ويتميز حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه باالضافة 
الى كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء 
أيضا على توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه 

في احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.  

 حسن احلساوي 

 د.يحيى اليحيى

 كشف بنك الكويت الوطني عن وثيقة تاريخية نادرة عمرها 
أكثر من ثمانية وخمسني عاما، تؤرخ لعالقة البنك املتجذرة 
عبر الزمن مع كبار الشخصيات الكويتية من العناصر املؤثرة 
في االقتصاد الكويتي. تتمثل هذه الوثيقة في شيك مصرفي 
يوثـــق إلحدى أولى العمليات املصرفية املقيدة في ســـجالت 
ووثائق «الوطني» والتي أجراها العم املرحوم خالد يوســـف 

املرزوق على حسابه األول لدى البنك.
  ففي الوقت الذي بدأ بنك الكويت الوطني في تلقي طلبات 
فتح حسابات لديه في منتصف نوفمبر عام ١٩٥٢، بادر املغفور 
له ـ بإذن اهللا ـ العم خالد يوســـف املرزوق، الى فتح حسابه 
األول لدى «الوطني»، ففتح حسابا جاريا بالروبية حمل الرقم 
٠٢٥٧، مدشـــنا بذلك عالقة قوية بينه وبني البنك بنيت على 
أسس راسخة من الثقة، حيث أجرى من خالله بواكير عملياته 

املصرفية التي واكبت فترة انطالقته في احلياة العملية، حني 
كان املغفور له يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما آنذاك.

  ومن أوائل هذه املعامالت املصرفية الشـــيك رقم ٢٥٢٧٨٨، 
الذي حرره العم املرحوم خالد يوسف املرزوق، ألمره، ووقعه 
بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٩٥٢، بقيمة ١٠٠٠ روبية، و«الوطني» إذ 
ينشـــر هذه الوثائق فإنه يفخر بعالقاتـــه التاريخية املمتدة 
عبر الزمن مع مؤسســـات الدولة ورجاالتها من رواد التعامل 

املصرفي في الكويت.
  جتدر اإلشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يحتفظ في أرشيفه 
مبجموعة قيمة من الوثائق والسجالت التي تؤرخ لفترة هامة 
من تاريخ الكويت االقتصادي واملالي منذ عام ١٩٥٢، كما تؤرخ 
في الوقت ذاته لكبـــار رجاالت الكويت وجتارها الذين قامت 

على أكتافهم اللبنات األولى لنهضة الكويت احلديثة. 

 العم خالد يوسف المرزوق
  في ذاكرة «الوطني» 

 بدأ حياته العملية مع افتتاح البنك عام ١٩٥٢


