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الوطني����ة  الش����ركة  تنظ����م 
لالتصاالت حفال موسيقيا ضخما 
يحيي����ه مجموعة كبيرة من أملع 
الفنانيني مبناسبة الذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت وال� 20 للتحرير 
كمبادرة من الش����ركة باملشاركة 
في االحتفاالت باالعياد الوطنية 
والتأكيد على اعتزازها بالروح 
الوطنية وتعبيرا منها عن حبها 

للكويت وشعبها.
الوطنية  الش����ركة  وتدع����و 
لالتصاالت اجلميع حلضور احلفل 
مجانا في ستاد جابر الدولي اليوم 
من الساعة السابعة وحتى احلادية 

عشرة من مساء يوم 19 فبراير اجلاري، حيث يحيي 
احلفل مجموعة كبيرة من املطربني منهم نبيل شعيل 
وفرقة ميامي وبشار الشطي ومحمد البلوشي وفطومة 
وعبدالرحمن احلريبي. ويتضمن احلفل ايضا الذي 
يقام حتت رعاية رئيس����ة جلنة االحتفاالت بالعيد 
الوطني للبالد الش����يخة امثال جابر االحمد الكثير 
من املفاجآت فضال عن فقرة خاصة س����تطلق فيها 

األلعاب النارية امللونة بألوان علم الكويت.
وفي هذا الصدد، هنأ مدير إدارة العالقات العامة 

في الشركة الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزي����ز البالول جميع افراد 
الكويتي وقال: »اردنا  الش����عب 
في هذه املناس����بة العزيزة على 
قلوبنا ان نحتفل بطريقة مميزة 
جتعلن����ا جميعا اس����رة واحدة 
متحابة كما جبلنا على هذا األمر 

منذ القدم«.
وأك����د البال����ول أن إقامة هذا 
احلفل ال تع����د اال مجرد مبادرة 
من الوطنية لرد جزء من اجلميل 
للشعب الكويتي داعيا اجلمهور 
من جميع اجلنس����يات حلضور 

احلفل مجانا.
واضاف البالول ان احتفاالت الشركة لم تقتصر 
على احلفل املوس����يقي بل سبقه تنظيم اكبر حملة 
اعالمية على شبكة االنترنت نالت جناحا كبيرا وهي 
حملة »GIVE KUWAIT«، والتي من خاللها »نشجع 
عم����الء الوطنية للتعبير عن حبه����م للكويت عبر 
إرسال صور ومقاطع ڤيديو وبعض الصوتيات في 
حب الكويت، وستستمر الشركة في تنظيم مثل هذه 
الفعاليات التي تثرى حياة عمالئنا بتوثيق جتاربهم 

وذكرياتهم في حب الكويت«.

»الوطني« ينظم مهرجانًا ضخمًا في األڤنيوز
 تحت شعار »حبيبتي يا كويت«

 ..والبنك ينظم دورات تدريبية مصرفية لموظفي »إيكويت«

»الوطني لالستثمار«: انخفاض جماعي لمعظم أسواق المنطقة

نظم بنك الكويت الوطني مؤخرا 
دورات تدريبية مكثفة ملوظفي 
شركة ايكويت للبتروكيماويات 
حول مبادئ وأساس���يات العمل 
املصرفي عموم���ا وآليات العمل 
في عدد من إدارات البنك. ويأتي 
الدورة في س���ياق  تنظيم هذه 
العالق���ات املمي���زة التي تربط 
بنك الكوي���ت الوطني بكبريات 
الش���ركات واملؤسسات احمللية 
واإلقليمية، وبص���ورة خاصة 
الش���ركات الوطنية العاملة في 

القطاع النفطي في الكويت.
التنفيذي إلدارة  املدير  وقال 
الشركات األجنبية وقطاع النفط 
والبتروكيماويات في بنك الكويت 
الوطني س���عود القمالس الذي 
تولى تقدمي احملاضرات النظرية 
في الدورة ان هذه اخلطوة تأتي 
في إطار التزام البنك مبسؤولياته 
االجتماعية، والسيما ما يتصل منها 
بدعم العمالة الوطنية والسعي 
الدائم الى تعزيز قدراتها املهنية 
على نحو ميكنها من املس���اهمة 
الفعالة في عملية التنمية الشاملة 
في البالد، من جهة، كما أنها تأتي 
جتسيدا الهتمام وحرص الوطني 

قال تقرير ش����ركة 
الوطني لالستثمار 
ان معظم أس����واق 
املنطقة انخفضت خالل األسبوع 
املاضي حيث تراجعت مؤشرات 
8 أسواق، بينما تقدمت مؤشرات 
3 أسواق أخرى، وقد أقفل مؤشر 
الكويتي منخفضا بواقع  السوق 
2.7% خالل األسبوع، ليغلق على 
6.560 نقطة.وذكر التقرير أن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( أعلن عن 
حتقيق أرباح لع����ام 2010 قدرها 
105.9 مالي����ني دينار، فيما بلغت 
ربحية السهم 43.1 فلسا. كما أوصى 
مجلس اإلدارة مبنح املس����اهمني 
توزيع����ات نقدية بنس����بة %20، 
وأس����هم منحة بنسبة 8%، وذلك 
بعد موافق����ة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.
وبني التقرير ان مؤشر السوق 
الس����عودي أقفل منخفضا بواقع 
1.9% خ����الل األس����بوع املاضي، 
ليقف����ل عل����ى 6.487 نقطة، على 
الس����عودية  وقع تراجع س����هم 
ب�  للصناعات األساسية )سابك( 
2.9%. وقد فازت شركة دريك آند 
سكل لإلنشاءات السعودية، ذراع 
اإلنش����اءات املدنية لشركة دريك 
إنترناش����يونال، بعقد  آند سكل 
بلغ قيمت����ه ملياري ريال لتنفيذ 
مشروع بناء مركز امللك عبداهلل 
للبحوث والدراس����ات البترولية 

القتصاد الكويت مثل مؤسس���ة 
الكويتية والش���ركات  البترول 

العمالقة التابعة للمؤسسة.
الدورة  القمالس أن  وأضاف 
التدريبي���ة التي نظمه���ا البنك 
ايكويت  ملوظفني م���ن ش���ركة 

الراس���خة  على تعزيز عالقاته 
القطاع���ات والفعاليات  مع أهم 
االقتصادية احليوية، والسيما 
الوطنية  الشركات واملؤسسات 
املعنية بصناعة النفط ومشتقاته 
التي تش���كل العصب الرئيسي 

للبتروكيماوي���ات والتي تدخل 
في إطار مشروع »اعرف مصرفك« 
تقدم على مدار السنة ولفترات 
محدودة بسلسلة من احملاضرات 
التدريب  النظرية ف���ي مرك���ز 
البترولي تلتها جوالت ميدانية 

الدوائر واألقسام  منتظمة على 
املختلفة داخل البنك.

ويتعرف املتدربون من خالل 
مشروع »اعرف مصرفك« على 
العمل  أهم مبادئ وأساس���يات 
املصرفي في مختلف إدارات البنك 
الرئيسية مثل اخلزانة واخلدمات 
املصرفية االستثمارية ومتويل 
التج���ارة والعملي���ات الدولية، 

وشركة الوطني لالستثمار.
وجتدر اإلش���ارة إلى أن بنك 
الوطني ال يزال يشكل  الكويت 
االختيار املصرفي األول للشركات 
واملؤسس���ات املرموقة احمللية 
واألجنبية، وهو يتمتع بعالقات 
مصرفية ومالية متميزة وراسخة 
مع أبرز مؤسسات الدولة، وفي 
مقدمته���ا مؤسس���ة البت���رول 
الكويتي���ة وش���ركاتها التابعة 
والعاملة في الكويت والتي تتولى 
النفطي  القطاع  إدارة وتشغيل 
في البالد، مضيف���ا أن الوطني 
ينف���رد بامتالك���ه إلدارة النفط 
التي تضم  والبتروكيماوي���ات 
فريقا متمرسا ومتكامال يقوم على 
توفير أرقى اخلدمات املصرفية 

لهذا القطاع احليوي.

عبر 4 وحدات توليد قدرة كل منها 
750 ميغاوات. 

أما في قطر، فقد أقفل مؤش����ر 
السوق منخفضا بواقع 2.8% خالل 
األسبوع، ليقفل على 8.703 نقطة. 
وقد أعلن بنك قط����ر الدولي عن 
حتقيقه أرباحا صافية بلغت 458 
مليون ريال قطري في العام 2010، 

في الرياض. ومن ناحية اخرى، 
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء 
مبش����روع انت����اج محط����ة رابغ 
الكهرباء بقيمة  البخارية لتوليد 
3.7 مليارات دوالر وسوف يبدأ في 
إنتاج الطاقة الكهربائية في العام 
2014، بطاقة إنتاجية قدرها 2555 
ميغا وات. وس����وف يتم انتاجها 

بزيادة نسبتها 34% مقارنة بالعام 
 .2009

التش����غيلي  الدخل  وارتف����ع 
الس����نوي مبعدل 27% ليصل الى 
853 مليون ريال قطري مقارنة ب� 
670 ملي����ون ريال قطري في عام 
2009.وخالل األسبوع، أصدرت 
شركة الوطني لالستثمار تقرير 

يناقش نتائج شركة الكهرباء واملاء 
القطري����ة للعام 2010. وقد بلغت 
إيرادات الشركة نحو 3.4 مليارات 
ريال قطري في السنة املالية 2010، 
محققة منوا بنسبة 29% مقارنة 
بالعام 2009، وجاءت هذه النتائج 
أعلى بنس����بة 9.5% من مستوى 

توقعاتنا السابقة.

أقام بن���ك الكويت الوطني يوم اخلمي���س املاضي في مجمع 
األڤنيوز مهرجانا ضخما احتفاال باألعياد الوطنية حتت ش���عار 

»حبيبتي يا كويت«.
وقد تضمن هذا اليوم، الذي ج���اء مواكبا لالحتفاالت بالعيد 
الوطني اخلمسني وعيد التحرير العشرين للكويت وذكرى مرور 
خمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، العديد 
من املفاجآت والعروض واألنش���طة الترفيهية، والقى استجابة 
ومش���اركة كبيرتني من جانب عمالء بنك الكويت الوطني ورواد 

مجمع األڤنيوز.
وعرض »الوطني« خالل املهرجان األوبريت الغنائي الضخم 
»حبيبتي يا كويت« الذي أطلقه مبناس���بة االحتفاالت الوطنية 
للكويت إلى اجلمهور. وقد حاز األوبريت على إعجابهم وأحدث 
ضجة كبيرة بني رواد األڤنيوز. ويضم األوبريت لوحات استعراضية 

جتسد قصة وتاريخ الكويت منذ التأسيس.
وقد حفل هذا اليوم بالعديد من األنشطة الترفيهية واملسابقات 
الت���ي انتهت بتوزيع الكثير من الهداي���ا واجلوائز الفورية على 

الفائزين.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني س���باق على الدوام في 
طرح اخلدمات الفريدة واملبتكرة والتي حتمل الكثير من القيمة 
املضافة للعمالء، مش���يرا إلى أن اإلقبال املتزايد من جانب عمالء 
البنك ومش���اركتهم في مثل هذه االنشطة، من أهم األسباب التي 

جتعل البنك الوطني اخليار األول واألفضل للعمالء.

في أضخم حدث من نوعه هذا العام احتفااًل باألعياد الوطنية

عبدالعزيز البالول

شخصية األطفال احملبوبة »جمول« مرحبا باألطفال واجلمهور يعقوب الباقر خالل تقدمي برنامج احلفل

جانب من احلضور

سمير يعقوب النفيسي يسلم ضاحي العجيل الشيك 

صورة جماعية للمتدرب نواف السميري من »إيكويت« ومدير أول إدارة قطاع النفط والبتروكيماويات سعود القمالس

»الوطنية لالتصاالت« تنظم حفاًل غنائيًا 
مساء اليوم على ستاد جابر الدولي

 »بيتك« يقدم 4.5 ماليين دينار لـ »بيت الزكاة«

»المركزي اإلماراتي«: 17.7 مليار درهم 
تراجعًا في حجم األصول األجنبية

أظهرت بيانات ملصرف اإلمارات املركزي صدرت 
مؤخرا تراجع صافي األصول األجنبية مبقدار 
17.7 ملي����ار درهم في نوفمبر املاضي، إذ بلغت 
74 مليار درهم، مقارنة مع 91.7 مليار درهم في 

أكتوبر املاضي.
ولفتت البيانات إلى أن إجمالي أصول املصرف 
ارتفعت إلى 230.9 مليار درهم في نوفمبر املاضي، 
مقارنة مع 224 مليار درهم خالل أكتوبر السابق، 
بزيادة قدرها 6.7 مليارات درهم، في حني بلغت 
املمتلكات من األصول األجنبية 112.7 مليار درهم 
خالل نوفمبر املاضي، مقابل 110 مليارات درهم في 
أكتوبر املاضي، وبلغ إجمالي الودائع للمقيمني 
931 مليار درهم في نوفمبر املاضي، بينما سجلت 
ودائع غير املقيمني 118 مليار درهم، وبلغ صافي 
االئتمان املمنوح من قبل البنوك 981.8 مليار درهم 

مقابل 976.6 مليار درهم، خالل أكتوبر 2010.
وبل����غ عدد العاملني في البنوك داخل الدولة 
36 ألفا و668 خالل نوفمبر، مقابل 36 ألفا و515 

في أكتوبر املاضيني.
وسجلت الودائع بالعمالت األجنبية 130 مليار 
درهم خالل نوفمبر املاضي، مقابل 133 مليار درهم 

في أكتوبر املنقضي، بينما بلغت قيمة الودائع 
بالدرهم 422.9 مليار درهم في نوفمبر مقارنة 

ب� 432.6 مليار درهم في أكتوبر.
وبلغ����ت قيمة الرهون العقارية 164.2 مليار 
درهم في نوفمب����ر املنقضي مقابل 163.9 مليار 
دره����م في أكتوبر، وبلغت القروض والس����لف 
والسحب على املكشوف للقطاع اخلاص 539.9 
مليار درهم خالل شهر نوفمبر، مقابل 536 مليار 

درهم خالل شهر أكتوبر.
وس����جلت الق����روض الش����خصية ألغراض 
استهالكية خالل نوفمبر 66.3 مليار درهم مقابل 
65.4 مليار درهم في أكتوبر، 2010 بينما بلغت 
قيمة القروض الشخصية ألغراض جتارية 179.8 
مليار درهم في نوفمبر، مقابل 180 مليار درهم 
في أكتوبر املنقضي، وسجلت القروض الصناعية 
خالل نوفمبر املاض����ي 47.4 مليار درهم مقابل 

44.7 مليار درهم خالل أكتوبر.
وبلغ إجمالي الودائع للمقيمني وغير املقيمني 
خ����الل نوفمبر املنقضي تريليون����ا و49 مليار 
درهم، مقابل تريلي����ون و53 مليار درهم خالل 

أكتوبر 2010.

أشاد مدير عام بيت الزكاة عبد القادر ضاحي 
العجيل مبساهمات بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
املستمرة في مساندة بيت الزكاة ملواصلة مسيرته 
اخليرية وأداء دوره اإلنساني الذي يشمل تقدمي 
الدعم للعديد من اجلهات واملؤسسات اخليرية 
واالجتماعية، وتوسيع قاعدة االستفادة للحاالت 
املس����تحقة، وذلك من خالل مبالغ الزكاة التي 
يرصدها »بيتك« سنويا لهذا الغرض، مؤكدا في 
هذا الصدد على أن هذه املبادرات تنس����جم مع 
الدور االجتماعي ال����ذي يقوم به »بيتك« داخل 
الكويت وخارجها والدور احملوري له كمؤسسة 

اقتصادية عريقة.
جاء ذلك في تصريح صحافي للعجيل عقب 
تسلمه ش����يك التبرع من نائب رئيس مجلس 
إدارة »بيتك« س����مير يعقوب النفيس����ي بقيمة 
4.560 ماليني دينار، مشيرا في هذا الصدد إلى 
أن هناك تنس����يقا دائما ومس����تمرا بني اللجان 
املختصة في بيت الزكاة ونظيرتها في »بيتك« 
بشأن توجيه التبرعات إلى مصارفها الشرعية، 
ومراع����اة الضوابط املعتمدة في اجلهتني، وهذا 
بحد ذاته يعد منوذجا مثاليا للتعاون والتنسيق 
بني جهتني وطنيتني لتحقيق هدف واحد وغاية 
مش����تركة تهدف لتأصيل الترابط والتكافل بني 

أفراد املجتمع.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
»بيتك« سمير النفيسي أهمية احلرص على أداء 
الدور االجتماعي، باعتبار »بيتك« مؤسسة مالية 
إسالمية تتمتع مبنهجية عمل ذات خصوصية 
في النظرة إلى املال ودوره كعنصر رئيسي في 
خدمة املجتمع وتنميته، حيث يطور من مساهماته 
االجتماعية وف����ق احتياجات ومتطلبات العمل 

اخليري داخل الكويت وخارجها.
وقال النفيس����ي: »إن الدعم الس����نوي الذي 

يقدمه »بيتك« إلى بيت ال����زكاة لتوزيعه على 
املس����تحقني وفقا لآلليات والضوابط املعتمدة، 
هو أحد صور الوفاء للمجتمع ورس����الة تقدير 
وإعزاز إلى كل من ساند مسيرة »بيتك«، حيث 
يقطف املجتمع اآلن ثمار التأييد والدعم، سواء 
في شكل اخلدمات املالية اإلسالمية املتخصصة 
واملتميزة أوعن طريق املساهمات االجتماعية في 
األنشطة املختلفة والتي أصبحت طابعا مميزا 

ألعمال البنك«.
وأكد النفيسي أن املجتمع الكويتي جبل على 
فعل اخلير ومس����اندة كل الشعوب في مختلف 
الظروف، مشيدا بروح التعاون والتكافل التي 
متيز طابع احلياة في الكويت والدور املتخصص 
ال����ذي تنهض ب����ه جهات دع����م العمل اخليري 
لتعزي����ز جهود أبناء الكويت اخليرين وتنظيم 
إيصال التبرعات والزكاة إلى مستحقيها وإقامة 
املش����روعات واألنشطة، مشيدا في ذلك بجهود 

بيت الزكاة والقائمني عليه.
ويتوزع مبلغ التبرع الذي قدمه »بيتك« إلى 
بيت الزكاة كالتالي: 1.8 مليون دينار ملش����اريع 
العاملة  الكويتية  اجلمعيات واللجان اخليرية 
في مجال اإلغاثة اإلنسانية، و1.090 مليون دينار 
لتنفيذ مشاريع خيرية في الدول احملتاجة، ومليون 
دينار ملشروع كفالة اليتيم خارج الكويت، و500 
ألف دينار ملساعدة احلاالت املرضية الستكمال 
العالج وشراء الدواء وفق النظم واللوائح اخلاصة 
ببيت ال����زكاة، 200 ألف دينار ملش����روع طالب 
العلم عن كفالة 666 طالب علم شرعي بجامعة 
األزهر، و50 ألف دينار للمس����اهمة في مشروع 

إفطار الصائم خارج الكويت.
هذا وقد حضر تسليم الشيك من بيت الزكاة 
عبدالعزيز أحمد البزيع نائب املدير العام للشؤون 

املالية واإلدارية. 

مجانًا للجمهور ويحييه نخبة من المطربين

في إطار مساهمات البنك المستمرة لمواصلة مسيرته الخيرية وأداء دوره اإلنساني
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النسبة األعلى
نسبة التغير منذ

سنةأسبوعاألدنىاألعلى
دول مجلس التعاون اخلليجي

1.2%-1.9%-6.4%6.4896.9295.760السعودية

2.6%-1.1%-14.9%210247190اإلمارات

-11.3%-2.7%-13.4%6.5607.5756.320الكويت

25.8%-2.8%-5.8%8.7039.2436.647قطر

-2.1%0.5%-8.1%1.4751.6061.361البحرين

2.6%0.8%-0.8%6.9727.0276.058عمان

دول أخرى
-14.5%0.0%-22.3%541695541مصر **

-5.7%-3.4%-13.7%2.2862.6482.223األردن

16.4%0.4%-4.6%12.78013.39710.939املغرب *

-8.3%-0.9%-8.3%486530481فلسطني

-7.5%-0.9%-12.3%1.4481.6521.402لبنان

-5.4%-5.2%-22.1%4.4285.6814.321تونس
* حتى الساعة 3.30 عصرا بتوقيت الكويت       ** السوق مغلق

تقـرير


