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»الوطني« ينظم مهرجانًا ضخمًا في مول 360 تحت شعار »حبيبتي يا كويت«
في أضخم حدث من نوعه هذا العام احتفااًل باألعياد الوطنية

.. ويقدم عروضًا حصرية لعمالء الذهبي لدى معرض أوميغا 
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن تقدمي ع����روض حصرية 
لعم����اء الذهبي لدى معرض 
أوميغ����ا في األڤني����وز مول– 
املرحل����ة الثاني����ة على كافة 
س����اعات ومجوهرات أوميغا 
السويسرية الفاخرة بالتعاون 
م����ع مجموعة مراد يوس����ف 
بهبهاني، وذلك من 12 إلى 14 

فبراير اجلاري.
ويتيح هذا العرض لعماء 
الذهبي االستفادة من عروض 
خاصة على أحدث املعروضات 
من ساعات ومجوهرات أوميغا، 

وعل����ى العام����ات التجارية الفاخ����رة األخرى 
عن����د اس����تخدام البطاق����ات االئتمانية اخلاصة 

باحلساب.
وقال مس����اعد مدير ع����ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني عادل 
اجلناعي أن الوطني حريص على مكافأة عماء 
الذهبي بأفضل العروض احلصرية وأرقى اخلدمات. 
ويأتي هذا العرض املميز والفريد بالتعاون مع 
مجموعة مراد يوسف بهبهاني انطاقا من اهتمامنا 
بعماء الذهبي وفي إطار املزايا التفضيلية الكثيرة 
واخلدمات احلصرية التي يوفرها حساب الذهبي 

لهم في إطالته اجلديدة«.

وأضاف اجلناعي ان »هذا 
العرض احلصري يتيح لعماء 
الذهبي شراء ساعات أوميغا 
الفاخرة وغيرها من العامات 
التجارية األخرى بأس����عار 
مميزة. ونحن نشجع عماءنا 
على اغتنام هذا العرض نظرا 

لتوافره لفترة محدودة«.
إلى أن  وجتدر اإلش����ارة 
الذهبي املخصص  حس����اب 
لعم����اء الوطني م����ن ذوي 
الدخل املرتفع دأب على الدوام 
على توفير أفضل املنتجات 
املع����دة لتلبية  واخلدم����ات 
احتياجات هذه الش����ريحة املمي����زة من العماء 
ومنحهم كل االهتمام الازم عبر تخصيص مسؤول 
مصرفي شخصي عن رعاية وإدارة جميع تعاماتهم 
املصرفية، عاوة على ما يوفره لهم من عروض 
مجزية ومزايا تفضيلية مغرية. وميكن أن يستفيد 
من عروض ومزايا حساب الذهبي جميع العماء 
الذين يتمتعون بأرص����دة مالية بقيمة 30.000 
دينار أو أكثر في أي من حس����ابات الوطني )مبا 
فيها حساب اجلوهرة( أو ودائع ألجل أو املشاركة 
في أحد الصناديق االس����تثمارية لبنك الكويت 
الوطني، أو الذين يقومون بتحويل رواتبهم التي 

تعادل 1.500 دينار أو أكثر.

شريف حمدي
أقام بنك الكويت الوطني أمس األول في مول 360 مهرجانا ضخما 
احتفاال باألعياد الوطنية حتت شعار »حبيبتي يا كويت«، وذلك في 
أضخم حدث من نوعه هذا العام، وقد تضمن هذا اليوم، الذي جاء 
مواكبا لاحتفاالت بالعيد الوطني اخلمسني وعيد التحرير العشرين 
للكويت وذكرى مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، العديد من املفاجآت والعروض 
واألنشطة الترفيهية، وشهد استجابة ومشاركة كبيرتني من جانب 

عماء بنك الكويت الوطني ورواد مول 360 على حد سواء.
وعرض الوطني األوبريت الغنائي الضخم »حبيبتي يا كويت« 
الذي أطلقه مبناس����بة االحتفاالت الوطنية للكويت إلى اجلمهور، 
وقد حاز األوبريت إعجابه����م وأحدث ضجة كبيرة بني رواد مول 
360، ويضم األوبريت لوحات اس����تعراضية جتسد قصة وتاريخ 

الكويت منذ التأسيس.
كما مت في الوقت نفسه اإلعان عن أسماء الفائزين املئة بجوائز 
س����حب اجلوهرة الذي تصل قيمة جوائزه الثاث األولى إلى 125 
أل����ف دينار، و7.500 دينار و3.000 دين����ار، إلى جانب 97 جائزة 
أخ����رى، كل منها بقيم����ة 400 دينار، وباإلضافة إلى الس����حوبات 
واجلوائز الكبرى، فقد حفل هذا اليوم بالعديد من األنشطة الترفيهية 
واملسابقات التي انتهت بتوزيع الكثير من الهدايا واجلوائز الفورية 

على الفائزين.
وق����د نقل املهرجان على املارينا اف ام مباش����رة من مول 360، 
كما متت إذاعة نتائج سحب اجلوهرة أوال بأول. وجدير بالذكر أن 
بنك الكويت الوطني سباق على الدوام في طرح اخلدمات الفريدة 
واملبتكرة والتي حتمل الكثير من القيمة املضافة للعماء، مشيرا 
إلى أن اإلقبال املتزايد من جانب عماء البنك ومشاركتهم في مثل 
ه����ذه الفعاليات، هو من أهم األس����باب التي جتعل البنك الوطني 
اخلي����ار األول واألفضل للعماء، هذا وس����يتم الحقا اإلعان عن 

أسماء الفائزين.

عادل اجلناعي 

)أنور الكندري(يعقوب الباقر ومذيع مارينا F.M علي جنم خالل إعالن الفائز باجلائزة األولى حلساب اجلوهرة 

األطفال يحيون اجلمهور أثناء عرض أوبريت حبيبتي يا كويت

»الوطني لالستثمار«: ارتفاع 7 
أسواق عربية وتراجع مؤشرات 4 

قال التقرير األسبوعي لشركة الوطني لاستثمار ان معظم 
أسواق المنطقة ارتفعت خال األسبوع الماضي حيث تقدمت 
مؤش���رات 7 أسواق، بينما تراجعت مؤشرات 4 أسواق أخرى، 
وقد أقفل مؤش���ر السوق الكويتي منخفضا بواقع 0.5% خال 

األسبوع، ليغلق على 6.739 نقطة.
وأعلن البنك األهلي المتحد عن نتائجه المالية للعام 2010، 
حي���ث بلغ صافي الربح نحو 27.4 ملي���ون دينار، مقابل 14.3 
مليون دينار لعام 2009، أي بارتفاع قدره 92%، وأوصى مجلس 
إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية تمثل 14% من القيمة األسمية 
للس���هم )14 فلسا لكل س���هم(، وتوزيع أسهم منحة تمثل %5 
من رأس المال المدفوع )5 أس���هم لكل 100 سهم(، علما أن هذه 
التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات 

المختصة. 
وفي السعودية أوضح التقرير أن المؤشر أقفل مرتفعا بواقع 
1.5% خال األس���بوع، ليقفل على 6.612 نقطة، على وقع تقدم 

سهم مصرف الراجحي ب� %0.9.
وقد احتلت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
المرتبة األولى بقائمة الشركات األكثر تداوال حيث بلغت قيمة 
تداوالتها نحو 2.2 مليار ريال س���عودي خال األسبوع، تليها 
شركة كيان السعودية بتداوالت بلغت قيمتها 0.89 مليار ريال 

سعودي. 
أما في قطر، فأقفل مؤش���ر الس���وق منخفضا بواقع %2.2 
خال األس���بوع، ليقفل على 8.950 نقاط، وحتى تاريخ إعداد 
هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح 25 ش���ركة قطرية من أصل 43 
شركة نحو 16.1 مليار ريال قطري خال عام 2010 تمثل ارتفاعا 
بواق���ع 27% مقارنة بأرباح بلغت 12.7 مليار ريال قطري خال 

العام 2009. 

وخال األسبوع، أصدرت شركة الوطني لاستثمار تقريرا 
يناقش نتائج ش���ركة قطر لاس���منت للعام 2010. وقد بلغت 
إيرادات الشركة نحو 1.090 مليون ريال قطري، تمثل تراجعا 
بواقع 28% مقارنة بالعام 2009، وجاءت هذه النتائج أقل بنسبة 

1.7% من مستوى توقعاتنا السابقة.
وبالرغم من عدم توافر المعلومات الكافية عن حجم المبيعات 
وأسعار األسمنت، إال اننا نعتقد أن التراجع في إجمالي االيرادات 
يرجع إلى انخفاض حجم مبيعات االس���منت )حيث انخفضت 
بواقع 31% خال التسعة أش���هر األولى من العام 2010 مقارنة 

بنفس الفترة من العام 2009(.
وباالضافة إلى ذلك، ارتفعت إجمال���ي األرباح قبل اقتطاع 
 ،)EBITDA�الفوائد، الضرائب، االستهاك، واإلطفاء )أو ما يعرف بال
بنسبة 22.6% للعام 2010، حيث بلغت 577 مليون ريال قطري 
مقارنة بالعام 2009، وذلك نتيجة عدم قيام الشركة باستيراد 

األسمنت. 

األوبريت الغنائي يا حبيبتي يا كويت

جانب من احلضور الكثيف


