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بطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع جديدة لعمالء البنك

في األسبوع اخلامس من حملة »اربح جهاز iPad2 اجلديد يوميًا« 

»الكويت الدولي« و»ڤيزا« يطلقان شراكة 
لتقدمي منتجات مصرفية إسالمية

عمالء »الوطني« يفوزون بجهاز iPad2 اجلديد 

البيئة خاصة ما يتعلق بترشيد 
املياه والكهرباء واحلفاظ على 
امل����وارد الطبيعي����ة. ومن أبرز 
املبادرات التي سيقوم بها البنك 
توزيع تعميم على موظفي البنك 
بأهم اخلطوات التي يجب اتباعها 
في س����بيل إنقاذ كوكبنا وهي 
خطوات بسيطة ولكن تطبيقها 

بنك الكويت الوطني ريادته في 
البطاقات االئتمانية في  مجال 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تقدمي املزيد من اخلدمات 
واملزاي����ا التفضيلي����ة حلاملي 

بطاقات الوطني االئتمانية.
ويسعى الوطني إلى توفير 
املزيد من العروض املجزية وغير 
املسبوقة التي تلبي احتياجات 

وتطلعات عمالئه.
جتدر اإلشارة إلى أن بطاقات 

من جانبها، قالت مساعد املدير 
العام لإلدارة املصرفية لألفراد 
في بنك الكويت الدولي ضياء 
العصفور: »نحن متحمس����ون 
للتش����ارك مع في����زا إلصدار 
مجموعة جديدة من اخلدمات 
تتماشى مع التزامنا مبنح العمالء 
مجموعة واسعة من اخليارات 
املصرفية، فاسم فيزا مترادف 

»بوبيان« يشارك في يوم البيئة العاملي
وبصورة شاملة ميكن ان يساهم 
في إنقاذ البيئة من الدمار الذي 

تتعرض له.

الوطني االئتمانية التي تتمتع 
بتغطية واس����عة على النطاق 
الوسيلة األكثر  العاملي تعتبر 
سهولة لسداد قيمة املشتريات 
ال����ذي تتيح فيه  الوق����ت  في 
حلامليها االستفادة من العديد 
من املزايا واخلصومات واملكافآت 

املجزية.

النوعية واخليار، وأتوقع  مع 
أن تلقى املنتجات اجلديدة إقباال 
لدى عمالئنا ألنهم يبحثون عن 
التي تسهل حياتهم  اخليارات 

في الكويت واخلارج«.

أعلن بنك بوبيان عن مشاركته 
العالم احتفاله بيوم البيئة العاملي 
الذي يص����ادف يوم 5 اجلاري، 
وذلك إميانا منه بأن احلفاظ على 
البشر  البيئة مسؤولية جميع 
املقيمني على كوكب األرض حفاظا 
على مس����تقبل األجيال القادمة 
والتي ميكن ان تعاني في حال 
استمر التدهور احلاصل حاليا 
في البيئة. وقال البنك في بيان 
صحافي انه سيقوم خالل أسبوع 
االحتفال بي����وم البيئة العاملي 
بطرح مجموع����ة من املبادرات 
للحفاظ عل����ى البيئة من خالل 
حتفيزه ملوظفيه ودفعهم التخاذ 
خطوات تصب في احلفاظ على 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
فوز مجموعة جديدة من عمالئه 
من حاملي بطاقات ماستركارد 
االئتمانية بجهاز iPad2 اجلديد 
في السحب اخلامس من حملة 
»ارب����ح جه����از iPad2 اجلديد 
يوميا«، وهم: عبداهلل احلويل، 
غازي الصانع، مشعل الصباح، 
حسني الكزاز، أمين رزق وفيصل 
الضامر. ويتي����ح هذا العرض 
غير املسبوق حلاملي بطاقات 
ماستركارد الوطني االئتمانية 
الدخول في سحب أسبوعي على 
45 جهاز iPad2 ملدة 45 يوما، 
ويحصل عم����الء الوطني على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
مقابل كل 20 دينارا يتم إنفاقها 
بواس����طة بطاقة ماس����تركارد 
الوطني االئتمانية داخل الكويت 
أو خارجه����ا، ويحصل العمالء 
عل����ى فرصتني مقاب����ل كل 20 
دينارا يتم إنفاقها في احملالت 
املش����اركة ببرنام����ج مكافآت 
الوطن����ي، وس����يعلن الوطني 
أس����ماء الفائزين في األسبوع 
السادس واألخير من هذه احلملة 
في األسبوع املقبل. وقد كرس 

هنأت »ڤي����زا«، إحدى أكبر 
ش����بكات الدفع اإللكتروني في 
العالم، بن����ك الكويت الدولي، 
إلطالق بطاقات ائتمانية ومسبقة 
الدفع جديدة تتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلس����المية، إلتاحة 
البنك بفرصة  املجال لعم����الء 
االس����تفادة من املزايا األخرى 
التي توفرها فيزا، والتي ميكن 
استخدامها للقيام بعمليات الدفع 
اإللكترونية. وقام املدير العام 
لڤيزا في الكويت مجيد هجير، 
بتقدمي جائزة ملساعدة الرئيس 
التنفيذي في بنك الكويت الدولي 
ضيا العصفور، خالل حدث أقيم 
في بنك الكويت الدولي مؤخرا 

كداللة على الشراكة اجلديدة.
وتعليقا على هذه الشراكة، 
قال املدير العام لڤيزا في الكويت 
مجيد هجير: »نق����دم تهانينا 
احلارة لش����ريكنا اجلديد بنك 
الكويت الدولي، وسنتعاون معا 
ملنح عمالئ����ه مجموعة جديدة 
من املنتجات اإلسالمية لتلبية 

حاجاتهم اليومية«.

فإن هذا املطع����م يقع في قلب 
فندق »ميسوني الكويت«، وعمل 
الشيف العاملي الشهير جورجيو 
لوكاتيلي م����ع روزيتا لوضع 
قوائم طعام مطعم »كوجينا« 
Cucina، ليكون����ا ثنائيا رائعا 
الختيار أروع األطباق املعاصرة 
املبني����ة على مب����ادئ املطبخ 
اإليطالى الكالس����يكى، والتقت 
خبرة لوكاتيلي، املصنف وفق 
معايير ميشالن في عالم الطبخ، 
مع التصاميم األنيقة التي أبدعتها 
روزيتا، ليشكال سويا جتربة 
فريدة من نوعها، بدءا من وجبات 
اإلفط����ار املبكرة وحتى أطباق 

 فندق »ميسوني« يستقطب مطبخًا إيطاليًا
العشاء في وقت متأخر من الليل، 
وميكن لهذا املطع����م املعاصر 
األنيق اس����تقبال ما يصل إلى 
106 ضيوف. ولضمان استخدام 
أروع املكونات الطازجة، يقوم 
املطعم بتغيير قوائم وجباته 
وفقا للمواس����م، لتتراوح بني 
املعكرون����ة وأنواع الش����وربة 
االيطالي����ة القوية والعديد من 
األطباق الكالسيكية احملببة إلى 

الكثيرين.

بعد أن أصب����ح واحدة من 
الكويت،  البارزة في  العالمات 
ال يقتصر متيز فندق ميسوني 
عل����ى ديكورات����ه الت����ي باتت 
حديث اجلميع، ب����ل إن منافذ 
املأكوالت واملشروبات األربعة، 
وهي »كوسينا« Cucina ومقهى 
»شوكو« Choco Cafe و»لونا« 
Luna وحانة حمام الس����باحة، 
جنحت في اس����تقطاب جتربة 
مأكوالت أخرى فريدة من نوعها 
إلى ش����واطئ الكويت. وقامت 
املدي����ر اإلبداع����ي ف����ي فنادق 
ميس����وني، روزيتا ميسوني 
بدور بارز في تأس����يس منافذ 
الطعام في الفندق، وعالوة على 
اجلوانب املتعلقة بالتصميم، 
عملت روزيتا عل����ى توظيف 
شغفها بالطعام في كل واحد من 
هذه املطاعم، خاصة أن تعلقها 
بأرقى األطعمة والنكهات ينعكس 
على التفكي����ر املتأني بالقوائم 

واملفاهيم املتفاوتة للمطاعم.
ولو أخذنا مطعم »كوجينا« 
Cucina الذي يقع في قلب الفندق، 
جند أنه يش����به إلى حد كبير 
املطبخ اإليطالي املرموق، ليكون 
مبثابة املكان النابض باحلياة.

وعادة ما يوجد املطبخ في 
املنزل اإليطالي، وباملثل،  املطعم اجلديد داخل فندق ميسونيقلب 

منظر عام للمعرض في »األڤنيوز«

عرضوا خالله أعمالهم للتوعية بأهمية مهنة العمارة

تساعد على إعداد البيانات املالية بطريقة مبسطة من حيث فاعلية التكلفة وترشيد النفقات

اختتام أكبر معرض جلمعية الطلبة املعماريني في »األڤنيوز«

الكويت تستعد لتطبيق معايير دولية جديدة للتقارير املالية
اخلاصة باملنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم

اس���تضاف مجمع األڤنيوز 
هذا االسبوع املعرض السنوي 
الثامن جلمعية الطلبة املعماريني 
الكويتية بجامعة الكويت للسنة 
الثانية على التوالي والذي أقيم 
حتت عنوان »أجنزها بنفسك« 
ضمن احتفال اجلمعية بالذكرى 
العاشرة لتأسيسها، وبهدف نشر 

الوعي حول مهنة العمارة.
وتضمن املعرض عددا من 
املشاريع املتميزة لطلبة قسم 
العم���ارة في كلية الهندس���ة 
والبت���رول، والت���ي عكس���ت 
األف���كار اإلبداعية التي يقدمها 
الطلبة، باإلضافة الى املواد التي 
يقومون باستخدامها في تنفيذ 

هذه املشاريع.
وتتلخص فك���رة املعرض 
الهيكلية  التصامي���م  بعرض 
التي مت تركيبها بدون استخدام 

مواد الصقة أو باستخدام مواد 
صديقة للبيئة، حيث يش���كل 
الورق 70% من املواد املستخدمة 

و30% من اخلشب.
إدارة  أك�دت  م�ن جهت�ه���ا، 
انه�����ا ترح����ب  األڤني����وز 
باستضاف��ة أنشط��ة ته��دف 
ال����ى التوعي�����ة مبخت�ل����ف 
القضاي�����ا املجتمعي��ة ومب�ا 
يتن��اس���ب م�����ع املعايي�����ر 
واألس�����س اخلاص�����ة به���ا، 
مشيرة الى أن معرض جمعية 
الطلبة املعماريني الكويتية أقيم 
للسنة الثانية على التوالي في 
األڤنيوز حي���ث متيز بطريقة 
العرض وباإلبداعات التي قدمها 
الطلبة والتي من شانها أن تشكل 
حافزا لهم ولزمالئهم من طلبة 
اجلامعة، باإلضافة الى تعزيز 

الوعي البيئي في املجتمع. جانب من أعمال الطلبة في »األڤنيوز«

)كرم ذياب( جانب من الندوة التعريفية اخلاصة باملعايير الدولية اجلديدة    

»بيان«: األسواق اخلليجية تعرّضت ملوجة مضاربات
قال التقرير الشهري لشركة 
بيان لالستثمار ان أسواق األسهم 
اخلليجية اجتمعت على اإلقفال 
في منطقة اخلس���ائر الشهرية 
بنهاية مايو، فيما شكل السوق 
املالي السعودي االستثناء الوحيد 
بعد أن سجل مؤش���ره مكسبا 

محدودا.
واش���ار التقرير الى تعرض 
األس���واق اخلليجية ملوجة من 
الضغوط البيعية واملضاربات، 
كان لها أثر س���لبي على مسار 

مؤشراتها.
ورغم توافق أسواق األسهم 
اخلليجية في االجتاه العام، إال 
انها تراجعت بشكل رئيسي على 
وق���ع تأثير العوام���ل الداخلية 
اخلاصة بكل سوق، والتي كان 
منها ما هو ذو طابع سياس���ي 
إضافة إلى العوامل االقتصادية، 
وأخبار الشركات املدرجة، خاصة 
نتائج الربع األول والتي تفاوت 
تأثيرها بني األسواق بحسب ما 

جاء بها من نتائج. 
العامة  وقد انعكست احلالة 

عمليات جني األرباح من جهة، 
وانحسار معدالت السيولة من 
جهة أخرى، كان لهما أثر سلبي 
على األداء العام للسوقني خالل 
الش���هر، ودفعا بهما إلى منطقة 
اخلس���ائر، وق���د تفاقمت تلك 
اخلسائر في األسبوع األخير من 
الش���هر، وكان سوق دبي املالي 
هو صاح���ب املرتبة الثانية في 
ترتيب أسواق األسهم اخلليجية 
من حيث نسبة اخلسائر املسجلة 
عن شهر مايو، فيما شغل سوق 
املرتبة  املالية  أبوظبي لألوراق 

اخلامسة.
البحرين، فقد  اما بورص���ة 
الثالثة، حيث  املرتبة  ش���غلت 
تراج���ع مؤش���رها بتأثير من 
الضغوط البيعية التي شهدتها 
خالل معظم فترات الشهر، والتي 
القيادية  تركزت على األس���هم 
في قطاعي البن���وك واخلدمات 
على وجه اخلصوص، في حني 
ارتفاعا في بعض  شهد السوق 
اجللس���ات خففت من خسائره 

الشهرية بعض الشيء.

أعلى نسبة تراجع باملقارنة مع 
أسواق األسهم اخلليجية، حيث 
تأثر بشكل رئيسي بالتداعيات 
الس���لبية التي تركته���ا نتائج 
الشركات املدرجة عن فترة الربع 
األول، والتي جاءت مخيبة آلمال 
الكثيرين من املستثمرين، مما أدى 
إلى انحسار التداول بشكل واضح، 
ما دفع مؤشر السوق لبلوغ أدنى 
مستوياته منذ بداية العام احلالي، 

في نهاية الشهر. 
أم���ا س���وقا اإلم���ارات، فقد 
ش���هدا أداء سلبيا في ظل زيادة 
ملحوظة لعملي���ات البيع على 
القيادي���ة، والعقارية  األس���هم 
منها بشكل خاص، وذلك وسط 
مشاركة واضحة من املستثمرين 
األجانب في تلك العمليات، وقد 
متيزت التداوالت في الس���وقني 
خالل شهر مايو بظهور مضاربات 
سريعة على بعض األسهم، كان 
تأثيرها متباينا، وهو األمر الذي 
أدى إلى تذبذب مؤشري السوقني 
بني االرتفاع واالنخفاض خالل 
بعض اجللسات اليومية، إال أن 

لألس���واق على نشاط التداول، 
حي���ث تراجع لكل م���ن الكمية 
والقيمة على الصعيد الشهري 
ملعظم األسواق، إال أن مجموعهما 
على مستوى األسواق ككل، سجل 
منوا محدودا مع نهاية الش���هر، 
بتأثير من زيادة نشاط التداول 
في سوقي الكويت والسعودية. 
وعلى صعيد األداء الشهري، 
سجل سوق مسقط لألوراق املالية 
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مجيد هجير مكرما ضياء العصفور املالي يوسف  كش����ف اخلبير 
حسن عن االستعدادات التي جتريها 
اجلهات الرقابي����ة بالكويت حاليا 
النسخ املبسطة  العتماد وتطبيق 
واملصغرة للمعايير الدولية للتقارير 
املالية اخلاصة باملنشآت الصغيرة 
ومتوس����طة احلجم التي اعتمدها 
مجلس املعايير احملاسبية الدولي 
املكونة من 35 قسما، الفتا الى ان 
هذه املعايير من شأنها أن تساعد 
على متكني املنشآت املؤهلة إلعداد 
البيانات املالية بطريقة مبس����طة 
من حيث فاعلية التكلفة وترشيد 
نفقات التدريب وسهولة االستخدام 
وتخفي����ض متطلبات االفصاحات 
ال����ى اخلدمات  وتقلي����ل احلاجة 
االستش����ارية وعدم وجود حاجة 
للتحديثات املستمرة.وقال حسن 
على هامش الندوة التعريفية التي 
نظمها مكتب كي بي ام جي صافي 
املطوع وشركاة حول املعايير الدولية 
للتقارير املالية اخلاصة باملنشآت 
الصغيرة ومتوسطة احلجم ان هذه 
النسخ املبسطة ستحقق ملستخدمي 
القوائم املالية الثبات والقدرة على 
املقارنة وسيكون لها تأثير ايجابي 
العمل وحتديد  على سرعة اجناز 
النس����ب واملؤشرات املالية وكذلك 

القوائم باإلضافة الى ان هذه القوائم 
حتتوى على جميع القوائم وتتميز 
الفهم وارتباط املعامالت  بسهولة 
باملعاجلات واالعتمادية واملوثوقية 
النسبية واجلوهر فوق  واألهمية 
الشكل واحليطة واالكتمال وامكانية 
املقارن����ة والتوقيت والتوازن بني 
التكلفة والعائد. واستعرض حسن 
القوائم املالية من اقسام 3 الى 8 التي 
تتكون من قائمة املركز املالي وقائمة 
الدخل الشامل او قائمة الدخل وقائمة 
للدخل الشامل وقائمة التغيير في 
التدفقات  امللكية وقائم����ة  حقوق 
النقدية وذلك لوجود توافق بني هذه 
القوائم املبسطة والقوائم الدولية 
اكثر عدالة، مشيرا  مما سيجعلها 
الى ان هذه القوائم ستش����هد دمج 
قائمة الدخل م����ع األرباح املرحلة 
ويتم ذلك فقط لألرباح وتصحيح 
األخطاء والتغييرات في السياسات 
احملاسبية واعداد قائمة املركز املالي 
الثالثة غير مطلوب في تلك النسخة 
من املعايير ويتم عرض املصروفات 
بحسب تقسيمها الوظيفي في قائمة 
الدخل الش����امل فإن اإلفصاح عن 
تلك املصروفات بحسب طبيعتها 

ال يعد مطلوبا.
محمود فاروق  ٭

املعايير على أن يتم اعداد مسودة 
تخطيطية كل 3 س����نوات تقريبا، 
الفتا الى ان القوائم املالية املبسطة 
ستوفر املعلومات عن املركز املالي 
واألداء املال����ي والتدفقات النقدية 
الالزمة التخاذ القرارات االقتصادية 
للقطاع العام من مس����تخدمي تلك 

التأثي����ر على الضرائ����ب والزكاة 
وتوزيعات األرباح ومكافآت اإلدارة. 
وأشار الى انه يتم حاليا إعداد برامج 
تدريبية شاملة والعديد من ورش 
العمل اإلقليمية باإلضافة الى عمل 
مراجعة شاملة جلميع جوانب عملية 
التطبيق بعد عامني من إصدار هذه 

أحد الفائزين يتسلم اجلائزة من يعقوب الباقر 


