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أخبار الشركات الهالل لـ »األنباء«: 72% نسبة اإلشغال في »الكويتية«

وعدد الركاب حافظ على مستواه خالل العام الحالي

»الكويت والشرق األوسط« يجدد حملة 
»عديتك مبجر« بعوائد %2.875

النصف: 10% أرباح سنوية 
يوزعها صندوق بيتك العقاري بتركيا

للنج���اح  نظ���را 
امللحوظ واإلقبال الكبير 
من قب���ل العمالء، قام 
الكويت والشرق  بنك 
األوسط بتجديد حملة 
»عديت���ك مبج���ر مع 
األوسط« حتت شعار 
»عديتك مستمرة مع 

األوسط«.
وكان���ت ه��������ذه 
احلملة قد بدأت خالل 
املبارك  شهر رمضان 
وتستمر حاليا حتى 
عيد األضحى جلميع 
الودائ���ع  أصح���اب 
اجلدي���دة أو احلالية. 

وباإلضافة إلى ه���ذا العرض، فإن بنك 
الكويت والشرق األوسط يقدم معدالت 
فائدة وأرباحا هي األعلى على حسابات 
الودائع الثابتة مع تسلم أرباح الودائع 
مقدما. وكان الفائز في سحب األسبوع 
الثاني هو السيد شاكر حامد عبدالسيد 
الشطي الذي فاز مببلغ 2500 دينار نقدا 
وذلك في السحب الذي أجري يوم األحد 

11 أكتوبر 2009.
ويحظى العمالء في احلملة اجلديدة 
بثالث مزايا فريدة مع حسابات الودائع 
الثابتة من األوس���ط. وهذه املزايا هي: 

جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 2500 دينار 
وحتقيق أعلى معدالت أرباح في السوق 
)تصل حتى 2.875%(، مع إمكانية اختيار 
احلصول على األرباح مقدما أو إدخالها 
في حساب الوديعة على أساس يومي 

طوال مدة الوديعة.
وقد حتدث، نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات املصرفية الشخصية شريف 
اخلولي قائال ان العرض يقدم للعمالء 
فرصة الفوز بجائزة 2500 نقدا للقيام 
برحلة احلج أو العمرة من خالل املشاركة 

في السحوبات األسبوعية..

إدارة  ق����ال مدي����ر 
اخلدمات املالية اخلاصة 
التموي����ل  ف����ي بي����ت 
الكويتي � بيتك � طالل 
انه مت توزيع  النصف 
أرب����اح ربع س����نوية 
للربع الثالث من العام 
احلال����ي على صندوق 
� بيت����ك � العقاري في 
تركيا والبالغ رأسماله 
15 مليون دوالر أميركي 
مبا يعادل 10% سنويا، 
وه����و معدل مس����تمر 
من����ذ بداية العام حيث 

مت توزيع نفس القيمة خالل الربع األول 
الثاني، مما يؤكد أنه اس����تثمار ممتاز، اذ 
يعمل الصن����دوق في تأجير مخازن تزيد 
مساحتها على 60 ألف متر مربع، ويرتبط 
بعقود إيجارية مع شركات لوجستية ذات 
مالءة ال تقل مدتها عن 5 سنوات، مبا يضمن 
تدفقات نقدية منتظمة من إيجار املخازن 
وبعض املكاتب اإلدارية اخلاصة بالشركات. 
ومت تصميمه كمنتج اس����تثماري متميز 
لالستفادة من احتياج السوق التركي لهذا 
النوع من االستثمار العقاري املدر للدخل، 
وتقع عقارات الصندوق بالقرب من مطار 
أتاتورك الدولي في موقع حيوي يش����غل 
ملتقى طرق رئيسية عدة، مما جعلها مميزة 

ومناسبة جدا للشركات 
املس����تأجرة لعقاراته 
واملتخصصة في مجاالت 
النقل والتخزين. وقال 
ان العوائد التي يحققها 
الصندوق واالحتياطات 
اجلي����دة التي يحتفظ 
بها هي نتيجة مؤكدة 
الس����ليم  للتخطي����ط 
الدقيق����ة  واملتابع����ة 
الس����وق  الحتياجات 
الترك����ي وتطورات����ه 
املنت����ج  وتصمي����م 
االس����تثماري املناسب 
لذلك، مؤكدا استمرار بيتك في بذل اجلهود 
لتحقيق أفضل العوائد لعمالئه املستثمرين، 
م����ن خالل فرص متمي����زة وعوائد قيمة، 
وأصول نوعية ممتازة، تعبر عن االستثمار 
األمثل الذي يطمح إليه كل عميل، وتسعى 
إدارة اخلدمات املالية اخلاصة دائما إلى إدارة 
ثروات العمالء واس����تثمار ممتلكاتهم مبا 
يحقق للمستثمرين أرباحا جيدة، وميثل في 
نفس الوقت قيمة ايجابية ومساهمة نوعية 
متميزة في األس����واق التي يتم االستثمار 
فيها. وكان بيتك قد أعلن مؤخرا أن أرباح 
محفظته للعقارات في السوق احمللى للربع 
األول قد مت توزيعها على املستثمرين بواقع 

6% سنوياً.

 فواز كرامي
قال مدير ادارة التس���ويق واملبيعات 
في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
احمد الهالل ان املؤسس���ة وخالل السنة 
احلالية اتبعت سياس���ة تكتيكية شملت 
استدراج املس���افرين من خالل األسعار، 
حيث استطاعت املؤسسة بالفعل ان حتافظ 
على حصتها من سوق املسافرين من خالل 
نسبة اشغال ملقاعد املؤسسة وصلت الى 
71.8% مقارنة ب� 73% في العام الس���ابق، 
الفتا الى ان االنخفاض بنسبة 1% يعد بذاته 
اجنازا، وذلك بسبب املنافسة الضارية في 
سوق السفر احمللي، اضافة الى التحديات 

املتمثلة في األزم���ة االقتصادية العاملية 
وانفلونزا اخلنازي���ر التي كان لها تأثير 
سلبي على قطاع النقل اجلوي في مختلف 

أنحاء العالم.

مستوى الركاب

واضاف الهالل في تصريح ل� »األنباء« 
ان املؤسسة حافظت على مستوى الركاب 
نفسه رغم الس���عات الكبيرة في املقاعد 
التي دخلت على س���وق الس���فر احمللي، 
مش���يرا الى ان املنافسة السع����رية ادت 
ال���ى انخف����اض في ايرادات املؤسس���ة 
مبعدل -6% عن االشهر ال� 9 املاضية، وأكد 

الهالل ان الكويتية كانت احملرك الرئيسي 
لسوق السفر احملل���ي وصانع سوق على 
مستوى اسعار التذاكر بسبب السياس�����ات 
التي وضعتها،  التسويقية والتسعيرية 
يذكر ان مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
أطلقت العديد من العروض السعرية خالل 
املوسم املاضي، شمل العديد من املناطق 
في العال���م مبا فيها تش���يكيا من خالل 
قس���م العطالت في املؤسسة، باالضافة 
الى عرض »رمضانيات« الذي شمل أسعار 
تذاكر ابتداء من 19 دينارا للمقعد وعروض 
اخرى على جميع مناطق العالم التي تصل 

أحمد الهاللإليها الكويتية.

طالل النصف

توفيق كبوش يسلم اجلائزة

بخصومات تصل 20% على خدمات »دايت كير«

»برقان« يطلق عروضًا حصرية 
لعمالء »بريميير المصرفية«

قام بنك برقان بالتعاون 
مع شركة دايت كير لتقدمي 
عروض حصرية لعمالء خدمة 
برمييير املصرفية لالستفادة 
من خصومات خاصة من باقة 

خدمات »دايت كير«.
ويتضمن العرض املقدم 
من بنك برق���ان خصومات 
العديد  الى 20% على  تصل 
م���ن خدم���ات داي���ت كير، 
ويستمر هذا العرض من 15 
اكتوبر وحتى 15 يناير 2010 
وللمزيد من املعلومات حول 
هذا الع���رض ميكن للعمالء 

االتصال باخلدمة الهاتفية للبنك على 1804080 ملعرفة العروض 
املقدمة.

وقد مت اطالق خدمات برمييير املصرفية في عام 2007 كجزء 
من استراتيجية البنك العامة لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
خلدمة عمالء برمييير بش���كل حصري وشخصي من قبل فريق 
مؤهل وخبير من مسؤولي اخلدمة املصرفية الشخصية، والذين 
يقومون بشكل منتظم ودوري بتحديث بيانات ومعلومات العمالء 
لتحديد اخلدمات واملنتجات املصرفية التي يحتاجونها وتلبي 
توقعاتهم. و»دايت كير« هي الش���ركة الرائدة في مجال الصحة 
والغذاء في الكويت، وتقدم دايت كير منذ انطالقها في العام 2005 
برامج شخصية صحية تناسب االحتياجات الغذائية لألشخاص 
الذي���ن يريدون حتقيق اهدافهم الذاتية في انقاص الوزن الزائد 
واتباع اساليب اكثر صحية حتت اشراف افضل املتخصصني في 

مجال الصحة والتغذية في الكويت.

حفل تسليم السيارة للفائز

»الشايع والصقر« تسلم سيارة مازدا3 
للفائز بسحب مهرجان إطارات ميشالن

الش���ركة  قام���ت 
الكويتي���ة الس���تيراد 
الس���يارات »الش���ايع 
والصقر« بإقامة احتفال 
مبناسبة تسليم الفائز 
الكبرى في  باجلائ���زة 
السحب النهائي ملهرجان 
إطارات ميش���الن. ومت 
االحتفال في مركز اخلدمة 
التابع للشركة في منطقة 
الشويخ الصناعية ومت 
السيارة للفائز  تسليم 
العنزي وقام  سويدان 
بتهنئة الفائز املدير العام 
فوميو توني ومدير قسم 
أناند  اإلطارات فيكاس 
ومدير اخلدمة جراهام 

ليتش. 
وبعد أن مت تعريف 
سويدان بجدول الصيانة 
للسيارة انطلق بسيارة 

مازدا 3 احلمراء مودعا 
م���ن قبل ش���خصي���ة 
ميش�����الن. ويذك���ر 
ان مهرجان ميش���الن 
2009 انطل���ق ف���ي 26 
ماي���و واس���تمر حتى 
31 أغس���طس، وخالل 
املهرجان حصل عمالء 
إطارات ميش���الن على 

كوبونات أهلتهم لدخول 
الس���حوبات الشهرية 
والفرص للفوز بشاشات 
عرض LCD 33 بوصة 
وتذاكر سفر إلى بانكوك 
وسنغافورا وكواالملبور 
إلى السحب  باإلضافة 
الكبير على سيارة مازدا3 

»إيجار ملدة سنة«.

الرئيس ميخائيل مغادرا األڤنيوز

رئيس جورجيا زار األڤنيوز

قام رئي���س جمهوري���ة جورجيا 
ميخائيل ساكاشفيلي بزيارة الى مجمع 
األڤني���وز التابع لش���ركة املباني يوم 

الثالثاء املاضي حيث كان في استقباله 
املدير العام للشركة خالد بن سالمة، الذي 

اطلعه على املجمع وسير العمل به.

اعلنت الشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة عن مشاركتها ورعايتها ملعرض »عمار يا 
كويت« في الفترة من 18 الى 19 من الشهر اجلاري 
وذلك في اطار النهج الذي تتبعه الشركة منذ فترة 
في املش���اركة في االنشطة التي ينظمها القطاع 
اخلاص والتي تهدف الى دعم املش���روعات التي 
يقوم بها الشباب الكويتي من اجلنسني الراغب 

في اقتحام مجاالت العمل احلر املختلفة.
وقالت مسؤولة العالقات العامة واإلعالم في 
الش���ركة زينب الوزان ان مثل هذه النوعية من 
املعارض تعتبر فرصة للتعريف بأنشطة الشركة 
خاصة ان غالبية املشاركني في املعرض هم من 

فئة اصحاب االنشطة واالعمال احلرة الى جانب طبيعة الزوار من الشباب 
اي الشريحة التي تستقطبها الشركة. وأوضحت اهمية املشروعات الصغيرة 
ومتوس���طة احلجم في االقتصادات النامية واملتقدمة على حد سواء حيث 

تعتبر من اهم الدعائم االساسية للنهوض باالقتصاد الوطني.

زينب الوزان

»المشروعات الصغيرة« تشارك
»كي جي إل« الدولية  في معرض »عمار يا كويت«

للموانئ والتخزين
تزيد رأسمالها

عاطف رمضان
اعلن رئي����س مجلس ادارة 
ش����ركة »كي ج����ي إل« الدولية 
للموانئ والتخزين والنقل فاضل 
البغلي ع����ن مصادقة عمومية 
الش����ركة املؤجلة عل����ى زيادة 
رأس����مال الشركةالى 27 مليون 
دينار نقدا وذلك باصدار اسهم 
جديدة بعدد 150 مليون س����هم 
بقيمة 15 مليون دينار وبقيمة 
اسمية للسهم الواحد قدرها 100 
فلس وذلك للمساهمني املقيدين 
في س����جالت الش����ركة بتاريخ 
انعقاد العمومية. واضاف البغلي 
انه يجوز دخول مساهمني جدد 
بالفائض غي����ر املكتتب به بعد 
انقضاء الفترة احملددة قانونيا 

بسعر 105 فلوس للسهم.


