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علي الرشيد البدر

مقر »دار الغامن« حيث تبدو عروض »هال فبراير« من اخلارج

»الخليج« يحقق صافي ربح بـ 19 مليون دينار لـ 2010
أعلن بنك اخلليج امس عن حتقيق أرباح 
صافي����ة لعام 2010 بلغت 19 مليون دينار 
مقارنة بخس����ائر بلغت 28 مليون دينار 

لعام 2009.
 وذكر البنك أن األرباح التشغيلية لعام 
2010 جت����اوزت 135 مليون دينار مقارنة 
مببل����غ 83 مليون دين����ار مت حتقيقها في 
عام 2009، الفتا الى ان األرباح التشغيلية 
لعام 2010 تضمنت بنودا غير متكررة بلغ 
مجموعها 40 مليون دينار، ومبينا ان ضمن 
سياسة البنك التحوطية فقد احتجز اجلزء 
األكبر من تلك األرباح التشغيلية لزيادة 
املخصصات احملددة وتكوين مخصصات 

عامة إضافية للقروض.
وتعليقا على تلك النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة البنك علي الرشيد البدر، ان 
هذه النتائج تعكس التحس����ن في أعمال 
البنك ونتائج تطبيق استراتيجيته اجلديدة 
في التركيز على األعمال املصرفية وتنمية 
محفظة تس����هيالته االئتمانية للقطاعات 
االقتصادية املنتجة والتوسع في خدماته 
املصرفية بشكل عام، كما تعكس سياسته 
املتحفظة في بناء احتياطيات داخلية إضافية 
للبن����ك مبا ميكنه من تعزي����ز قدراته في 
التنمية والتوسع، مشيرا الى أن التحسن 
الع����ام في أوضاع االقتصاد الوطني وبدء 

تنفيذ املش����اريع التنموية خلطة التنمية 
اخلمسية كان لها أثر ملموس في حتقيق 

هذه النتائج.
وذكر البدر ف����ي تصريح صحافي أنه 
يتوقع حتس����نا إضافيا في أعمال ونتائج 
البنك لس����نة 2011 خصوصا إذا اس����تمر 
التنفيذ النشط ملشاريع اخلطة اخلمسية 
ومن ضمنها اجل����زء املتعلق منها بزيادة 
دور املواطنني ومؤسساتهم في متلك وإدارة 
مختلف املشاريع االقتصادية الوطنية والذي 
سيعني حتسنا ملموس����ا في مستويات 
النشاط االقتصادي وتعزيز مستوى الثقة 
في نفوس املستثمرين ورجال األعمال، مبا 

يعود إيجابا على االقتصاد الوطني وربحية 
املؤسسات الوطنية العاملة فيه.

اجلدير بالذك����ر أن بنك اخلليج قد فاز 
بالعديد من اجلوائز املرموقة خالل العام 
2010 وم����ن ضمنها: جائ����زة »أفضل بنك 
للخدمات املصرفية لألفراد« من مجلة آربيان 
بيزنس، وجائزة »أفض����ل حملة عالقات 
عامة ضمن إطار املس����ؤولية االجتماعية 
للمؤسسات«، وجائزة »أفضل برنامج والء«، 
وجائزة »أفضل مركز خلدمة العمالء« من 
مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة »سيتي 
لألداء املتميز« تقديرا إلجنازاته في مجال 
املدفوع����ات اإللكترونية الدولية، وجائزة 

»شهادة اجلودة« من جي.بي.مورغان تقديرا 
لتميزه التشغيلي.

كما فاز بنك اخللي����ج بجائزة »إحالل 
وتوطني الوظائف« من مجلس وزراء العمل 
والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
التوالي،  الس����ادس على  اخلليجي للعام 
وجائزة »أفضل جهة توظيف« التي نالها 
خالل ثاني حفل لتوزي����ع جوائز التميز 
في املوارد البشرية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي، إضافة إلى جائزة »أفضل موقع 
إلكتروني يستجيب ملتطلبات العمالء« في 
املسابقة السنوية الثانية جلوائز »املواقع 

اإللكترونية للمصارف«.

البدر: النتائج تعكس سياسة البنك المتحفظة في بناء احتياطيات داخلية إضافية بما يمكنه من تعزيز قدراته في التنمية والتوسع

»هوم سنتر« تطلق شعارًا جديدًا يعكس رؤيتها المستقبلية
في تاريخنا الذي سيش����هد بروز 
»هوم سنتر« وتطورها تدريجيا 
من شركة محلية إلى عالمة جتارية 

عاملية«.
كما حترص »هوم سنتر« على 
الوصول إلى جميع عمالئها من خالل 
العدد املتزايد من متاجرها، ومتثل 
الهدف وراء استراتيجية التصميم 
التي أشرف عليها خبراء التصميم 
في شركة كاليس����ون األميركية، 
في توفير مساحات ضمن املتاجر 
التجارب والشعور  تعكس نفس 
التي يجس����دها الش����عار اجلديد 

»ابحث عن منزلك في عاملنا«.
اجلدير بالذكر أن »هوم سنتر« 
حتتل مكان����ة مميزة ضمن أقوى 
العالمات التجارية في الكويت وقد 
حازت جائزة »سوبر براندز« لعام 
2010، وتقع معارض »هوم سنتر« 
في كل من الري، والشويخ، ومدينة 

الكويت والفحيحيل.

الدائم على تطبيق أرقى املعايير 
الشاملة، في دعم خططها التوسعية 

لألعوام املقبلة.
 م����ن جهته����ا، قالت رئيس����ة 
التخطيط االستراتيجي والتصميم 
في »هوم سنتر« التي دأبت على 
قيادة ه����ذا املش����روع على مدى 
الشهور االثني عشر املاضية آرتي 
جاغتياني: »لدينا قناعة بأن العالمة 
التجارية أصبحت أكثر نضجا في 
الوقت احلاضر، مدعومة بالوالء 
الذي متكنا من احلفاظ عليه خالل 
الس����نوات املاضية والذي اليزال 
يسهم في تعزيز مكانتنا اجليدة. 

وتركز الشركة على تعزيز العمق 
والوضوح والتي تفسر هذه املكانة 
اجليدة التي نتمتع بها حاليا. وفي 
الواقع، نحرص دائما على ممارسة 
أعمالنا مبنته����ى الوضوح، األمر 
الذي تظهر آثاره جلية في النتائج 
اإليجابية التي نحققها في الوقت 
احلاضر«. وأضافت: »كوننا جميعا 
من أنصار العالمة التجارية »هوم 
الرؤية  أردنا جتديد  سنتر«، فقد 
واملضمون للشعار ليعكس الطبيعة 
احلديث����ة والديناميكية للمدينة 
وللمنطقة ككل في الوقت احلاضر، 
وهذا ميثل بداي����ة ملرحلة جديدة 

لدعم تطورنا ومتيزنا املستمر في 
السوق. ونسعى جاهدين لتقدمي 
خدم����ات ومنتج����ات ال تضاهى 
لعمالئنا وهذا ما ساهم وسيسهم 
على الدوام في الدفع بعجلة منو 

أعمالنا نحو األمام«.
أكدت »هوم س����نتر« في بيان 
صحافي انها تواصل حتقيق النجاح 
تل����و النجاح ف����ي الكويت وعلى 
مستوى املنطقة، وقد ساهم التزام 
الشركة الذي يتجسد في اخلمسني 
متجرا التابعة لها في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومصر وشبه 
الهندية، مدعوما بحرصها  القارة 

كشفت »هوم سنتر« الكويت، 
العالمة التجارية الرائدة في قطاع 
جتارة التجزئة ألثاث ومفروشات 
النقاب امس عن شعارها  املنزل، 
اجلديد ذي التصميم العصري في 
خطوة تهدف من خاللها إلى تعزيز 
مكانتها الرائدة في األسواق احمللية 

واإلقليمية.
وبهذه املناس����بة، ق����ال مدير 
التنفي����ذي ملجموعة  العملي����ات 
الكويت س����ائبل  »الندمارك« في 
باس����و: »يس����رني الكش����ف عن 
الش����عار اجلديد الذي يجسد في 
هويته املرئية نظرتنا املستقبلية 
الطموحة، الفتا الى انه على مدى 
السنوات املاضية استطاعت عالمتنا 
التجارية حتقيق منو متواصل، وان 
التجارية ال  العالمة  إعادة إطالق 
يقتصر فقط على شعار جديد بل هو 
تأكيد على التزامنا جتاه عمالئنا في 
الكويت وفي املنطقة وتوفير منصة 

»دار الغانم« تستقبل مهرجان »هال فبراير«
بأسبوع من األنشطة الحماسية

»مجموعة الخليج لتنظيم المعارض« أنهت 
ترتيبات تنظيم مؤتمر اتحاد العقاريين الثالث

التنمية ستحدث نقلة نوعية في 
تاريخ االقتصاد الوطني،  ومطالبة 
إلى  اجلميع بالتكاتف والوقوف 
جانب تلك اخلطة النتشال البالد 
من عثرتها االقتصادية التي متر 
بها حالي���ا نظ���را لتوقف اغلب 
التنمية خالل السنوات  مشاريع 
املاضية . وعن جلس���ات املؤمتر 
قالت بوش���هري انها س���تضم 3 
جلسات عمل مبشاركة نخبة من 
املهتمني بالقطاع العقاري، حيث 
ستكون اجللسة األولى عبارة عن 
جلسة نقاشية بعنوان »دور القطاع 
التنمية«، كما  العقاري في خطة 
ستكون اجللسة الثانية عبارة عن 
جلسة نقاشية عن »التشريعات 
والقوانني املتعلقة مبشاركة القطاع 
العقاري بخطة التنمية«، في حني 
حددت اللجنة املنظمة اجللس���ة 
الثالثة من املؤمتر لتكون جلسة 
نقاش���ية حول »آلية مش���اركة 
الشركات العقارية بخطة التنمية«، 
على أن يختتم املؤمتر بورشة عمل 
مخصصة ملناقش���ة »آلية متويل 

املشاريع العقارية«.

املنتظ���ر أن تقوم به الش���ركات 
العقارية في خطة التنمية، وهو 
األمر الذي سيساعد في دعم خطط 
إلى إحداث نقلة  الرامية  الكويت 
نوعية في االقتصاد الوطني خالل 
السنوات األربع املقبلة وضرورة 
أن يكون للقطاع العقاري محور 
انه قطاع  أساسي فيها الس���يما 
حيوي وقادر على تنفيذ العديد 
من املشاريع املطروحة ضمن جدول 
خطة التنمية، مشيرة إلى أن خطة 

قالت نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اخلليج لتنظيم املعارض 
مرمي بوش����هري ان الشركة أمتت 
استعدادها لتنظيم مؤمتر صناع 
العقار الثالث الذي تقوم بتنظيمه 
لصالح احتاد العقاريني في 13 فبراير 
اجلاري حتت شعار »أين مستقبل 
العقار.. من خطة التنمية؟«، والذي 
يقام حتت رعاية وبحضور وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون. 
وأوضحت بوشهري في تصريح 
صحافي أن الشركة قامت بترتب 
جميع اإلجراءات اخلاصة باحلدث 
الذي يقيمه احتاد العقاريني بشكل 
سنوي حيث قامت الشركة بتنظيم 
هذا احل����دث في العامني املاضيني 
بنجاح كبير ووس����ط مش����اركة 
كبيرة ومميزة من قبل العديد من 
الش����ركات العقارية، مشيرة إلى 
أن الش����ركة جنحت هذا العام في 
تسويق املؤمتر بشكل جديد من 
خالل استقطاب مجموعة كبيرة من 
الشركات العقارية. وأشارت إلى أن 
مؤمتر هذا العام يتميز بأنه يناقش 
موضوعا حيويا واملتمثل في الدور 

أعلنت مجموعة شركات يوسف 
أحمد الغ����امن وأوالده، ممثلة في 
صالة عرض »دار الغامن« التي تقع 
في الشويخ الى جانب كراج الغامن، 
ان صالة »دار الغامن« تس����تقبل 
احتفاالت مهرجان »هال فبراير« في 
ربوعها، حيث تخصص للمناسبة 
عروضا تسويقية حصرية وغير 
مس����بوقة، باإلضافة الى تنظيم 
أس����بوع من األنش����طة تتخللها 
نشاطات متنوعة ومثيرة وتقدم 

العديد من اجلوائز القيمة.
الغ����امن في  وأوضح����ت دار 
بيان صحاف����ي ان مبادرتها هذه 
تأت����ي كتهنئة لش����عب الكويت 
الستقالل الدولة والعيد العشرين 

لتحريرها.
من جانب آخر، وضمن جهودها 
الرامية الى تكرمي عمالئها املتسوقني 
ف����ي كل م����ن صالت����ي العرض 
»رفلكشنز« و»هوم اند جاردن« 
خصيصا في شهر فبراير، أطلقت 
الغامن« عرضا اس����تثنائيا  »دار 
خاصا مبوسم االحتفاالت حيث 
يستطيع العمالء التسوق بقيمة 
توفيرية ممتازة مبوجب خصم 
يصل الى 50%، ويشمل العرض 
مجموع����ة كبيرة م����ن املنتجات 

للمنازل وذلك باإلضافة الى منح 
العمالء أيضا فرصة احلصول على 
كوبونات جوائز تبلغ 20 دينارا 
عند التس����وق مببلغ 200 دينار، 
يضاف الى ذل����ك إمكانية دخول 
الس����حوبات الضخمة يوميا مع 
الفرصة للفوز بأكثر من 25 سيارة 
ماركة »شيفروليه كروز« واآلالف 
من اجلوائز القيمة عند كل شراء 

بقيمة 5 دنانير.
املدير  املناس����بة، قدم  وبهذه 
العام في دار الغامن غاري هاتشر 
التهنئة ال����ى الكويت في عيدها 
قائال: »بالنيابة عن نفس����ي وكل 
العاملني في الشركة أتقدم بالتهنئة 
للمسؤولني في الكويت والشعب 
الكويتي مبناسبة االحتفال بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل وال� 20 ليوم 
التحرير، ويسرني ان أتقدم ببالغ 
التهاني الى صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد مبناسبة 
الذكرى اخلامس����ة لتوليه مسند 

اإلمارة«.
وأضاف: »بهذه املناسبة تسعى 
الغامن لالحتفال مع عمالئها  دار 
بص����ورة اس����تثنائية تتضمن 
خصومات كبيرة وسحوبات على 
س����يارات وآالف اجلوائز القيمة 

وعرضا على جميع منتجات الشركة 
لتكون في متناول اجلميع«.

وكشف هاتش����ر عن تنظيم 
»دار الغامن« ف����ي مقرها، جلملة 
من االحتفاالت اليومية واخلاصة 
مبناس����بة األعياد، حيث تنطلق 
فاعلياتها ف����ي الثالث من فبراير 
الثامن  اجلاري وتس����تمر حتى 
منه وه����ي مفتوحة أمام اجلميع 

للحضور واملشاركة.
وتتضمن احتفاالت الش����ركة 
الوجوه وعروض  الرس����م على 
الس����يرك واملوس����يقى واأللعاب 
البهلواني����ة ويتخلل األنش����طة 
توزيع جوائز يومية على اجلمهور 

احلاضر في صالة العرض.
وختم هاتش����ر: »إننا نرحب 
باجلميع ملشاركتنا هذه األوقات 
احلماسية ولالحتفال معا مبوسم 
األعياد الوطنية لكي تكون ذكرى 
ترسخ في الذاكرة وحتيل جتربة 
عمالئنا في التسوق الى متعة ال 

تضاهى«.
جتدر اإلشارة الى أن »دار الغامن« 
هي اول معرض من نوعه للبيع 
بالتجزئة في الكويت، يحتوي على 
كل املنتج����ات واخلدمات الالزمة 

لبناء املنازل وتزيينها.

تقدم عروضًا حصرية ومئات من الجوائز القّيمة من 3 إلى 8 الجاري

يقام 13 الجاري تحت شعار »مستقبل العقار.. من خطة التنمية؟«

بوشهري: القطاع العقاري يعلق آمااًل كبيرة على خطة التنمية 
وشح التمويل يؤثر سلبًا على مستقبل تنفيذ المشاريع الجديدة

مرمي بوشهري


