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أعلى معدل أرباح على الودائع الثابتة في »األوسط«
أجرى سحبًا أسبوعيًا على 2500 دينار نقدًا

توفيق كبوش مسلما ابن الفائز شاكر الشطي اجلائزة 

عادل املاجد مكرما هند الصبيح

مقر بنك برقان

التنفيذي للخدمات املصرفية 
الشخصية شريف اخلولي ان 
بنك الكويت والشرق األوسط 
ال يألو جهدا في ابتكار وتطوير 
البرامج والعروض التي تقدم 
للعمالء أفضل احللول املصرفية 
واملالية التي تلبي احتياجاتهم 
ومتنحهم أنسب العوائد والقيم 
املضافة، إضافة حلرص البنك 
على منح العمالء فرصة الدخول 
في جترب���ة مصرفية ناجحة 

تعزز ثقتهم ورضاهم.

كبوش ان ه���ذا العرض يقدم 
الفوز بجائزة  للعمالء فرصة 
2500 نقدا للقيام برحلة احلج 
أو العمرة من خالل املش���اركة 
الس���حوبات األسبوعية،  في 
وس���يخول العميل الذي يقوم 
بتجديد أو فتح حساب الودائع 
الثابتة بقيمة ال تقل عن 5000 
دينار بدخول السحب األسبوعي 
بشكل دائم حتى نهاية العرض 

في نوفمبر 2009.
 من جانبه قال نائب الرئيس 

أعلن بنك الكويت والشرق 
األوسط أن معدل أرباح البنك 
على الودائع الثابتة هو األعلى 
أرباح  الى تس���لم  باإلضاف���ة 
الودائع مقدما في عرض »عديتك 
مس���تمرة مع االوسط« والذي 
سيس���تمر حتى عيد األضحى 
املبارك جلميع أصحاب الودائع 

اجلديدة أو احلالية.
 وذكر البنك في بيان صحافي 
أم���س أن الفائ���ز في س���حب 
األسبوع الثالث هو شاكر حامد 
الشطي الذي فاز للمرة الثانية 
على التوالي مببلغ 2500 دينار 
نقدا وذلك في الس���حب الذي 

أجري في 18 أكتوبر 2009.
البنك أن العمالء   وأوضح 
في احلمل���ة اجلديدة يحظون 
بثالث مزايا فريدة مع حسابات 
الودائع الثابتة من األوس���ط، 
املزايا هي:جائزة نقدية  وهذه 
أس���بوعية بقيمة 2500 دينار 
وأعلى معدالت أرباح في السوق 
)تصل حتى 2.875%( وإمكانية 
اختيار احلصول على األرباح 
مقدما أو إدخالها في حس���اب 
الوديعة على أساس يومي طوال 

مدة الوديعة.
 وبهذه املناسبة قال املدير 
اإلقليمي في االوس���ط توفيق 

»أهاًل بكم في الكويت« يتألق بمشاركة »برقان«
نّظمه منتدى األعمال البريطاني وضم 80 شركة ومنظمة خيرية

أعلن بنك برقان عن مساهمته في معرض »أهال بكم في الكويت« 
الذي نظمه منتدى األعمال البريطاني في فندق ومنتجع هيلتون 

الكويت.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن المعرض شهد مشاركة 
وحضورا واس���عا حيث ضم أكثر من 80 شركة ومنظمة خيرية 
وغيرها من المؤسسات التي حجزت لنفسها مكانا في هذا المعرض 

المتميز.
 وقام الس���فير البريطاني في الكويت ماي���كل أرون بافتتاح 
ه���ذا المعرض، وقد مثل بنك برقان في المعرض فريق من نخبة 
الموظفين األكفاء الذين استقبلوا زوار جناحهم حيث قدموا لهم 
ش���روحا وافية عن خدمات ومنتجات البنك ومنها مزايا خدمات 

بريميير المصرفية.
وكانت خدمات بري��ميي���ر المصرفية قد تم طرحها وإطالقها 
في العام 2007 كج���زء من التط�ور في اس���تراتيجية الخدمات 
المصرفي���ة لألفراد، ويحظ���ى كل عم��يل في ق��ط���اع خ��دمات 
بري��مي�ي���ر الم��صرف��ي���ة بوجود مس�����ؤول خ��دمة مصرفية 
شخصية عالي الكفاءة والخبرة يتابع أعماله بخص�وصية يوفر 
للعميل االطالع الدائم والمباشر على اح��دث العروض وال�خدمات 
والم��نتجات التي تهم العميل وتش�����كل قيمة له والحتياج�اته 

المالية والمصرفية.
ويعتبر منتدى األعمال البريطاني مؤسس���ة غير ربحية تم 
تأسيسها للتواصل بين أصحاب األعمال البريطانيين الموجودين 

في الكويت.
ويهدف المنتدى أيضا إلى تعزيز المزايا االقتصادية التي يمكن 
لرجال األعمال البريطانيين أن يجدوا فيها فرصا استثمارية في 

الكويت وفي المملكة المتحدة.
كم���ا يعتبر توطيد أواصر التعاون بي���ن بريطانيا والكويت 
من أهم أهداف المنتدى، إضافة إلى بناء شبكة ألصحاب األعمال 

البريطانيين الموجودين في الكويت والمنطقة.

لجهودها الوطنية في سجل الكويت

 »بوبيان« يكّرم الصبيح إلنجازاتها
في برنامج إعادة الهيكلة

كرم بنك بوبيان األمني العام املساعد لبرنامج اعادة الهيكلة 
هند الصبيح جلهوده���ا واجنازاتها املتميزة في برنامج اعادة 
الهيكلة، في حفل اقامه البنك ومدير عام مجموعة املوارد البشرية 
والتسويق الرئيس التنفيذي للبنك عادل املاجد وعادل احلماد 

ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية ناظم القناعي.
وقال ان الصبيح شخصية نسائية كويتية، طبعت بصمة 
وطنية واضحة في س���جل الكويت عندما تولت منصب األمني 
العام املس���اعد في جهاز اعادة الهيكلة، متمنيا كل التوفيق في 

مساعيها املستقبلية.
ومتنى احلماد ان يكون اخللف مس���تنيرا بروح ومنهجية 
السلف، فيأتي لهذا املنصب مستقبال، من يستطيع تأدية الدور 
الذي لعبته هند الصبيح، بنفس املس���توى واحلرفية، وذلك 
كي يعمل القطاعان اخلاص والعام في انسجام وتعاون يحقق 
الرؤية االستراتيجية للكويت وهي حتويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.

سجلت 16304 عاطلين

 15.3% نسبة انخفاض البطالة
في الكويت حتى أبريل

كونا: أظهرت آخر البيانات الرسمية اخلاصة مبعدالت البطالة 
في الكويت انخفاضا ملحوظا بنس���بة 15.3% ليصل اإلجمالي إلى 
16304متعطلني حتى ابري���ل 2009 مقارنة مع 19248 متعطال في 

ابريل 2008.
وقالت مديرة اإلدارة املركزية لإلحصاء حصة اجلناحي لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( أمس ان »تقرير البطالة في الكويت« ابرز 
نسبة البطالة الكويتية قياسا بإجمالي قوة العمل الوطنية التي 

بلغت 5.7% حتى ابريل 2009.
وأوضحت اجلناحي انه يج���ب ان يؤخذ باالعتبار عند قراءة 
االرقام الصادرة عن التقرير حجم البطالة احلقيقية الذي يقدر ب� 
4016 متعط���ال وميثل 1.4% من اجمالي قوة العمل الكويتية منهم 

1245 من الذكور.
وعرفت اجلناحي البطالة احلقيقية بأنها »تتضمن حالة الفرد 
الق���ادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه وال يجده«، موضحة 
ان هذه الفئة تشمل احلاصلني على مؤهالت جامعية وما يعلوها 
وحملة املؤهالت فوق الثانوية ودون اجلامعية وحملة املؤهالت 

األخرى احلاصلني على دورات تدريبية وكذلك ذوي اخلبرة.
واضافت ان احلجم االجمال���ي للبطالة الوطنية انخفض على 
الرغم من الزيادة في اعداد الداخلني اجلدد في سوق العمل، مشيرة 
الى ان حج���م البطالة بني الذكور بلغ 2466 متعطال وميثل %15.1 

من اجمالي البطالة.
وبينت اجلناحي ان املس���توى التعليمي للمتعطلني من حملة 
املؤهالت االبتدائية واملتوسطة أو من دون مؤهل تبلغ نسبتهم %81.4 

اضافة الى ان 75.4% من املتعطلني ليس لديهم دورات تدريبية.
وافادت بأن نسبة املتعطلني من حملة الشهادات اجلامعية وما 
يعلوها لم يتجاوز 1.4% تالهم حملة الدبلومات فوق الشهادة الثانوية 

ودون اجلامعية بنسبة بلغت 2.3% من جملة املتعطلني.
وأشارت الى ان نسبة املتعطلني ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما 
تبلغ 44.4% فيما تبلغ نسبة من تقل اعمارهم عن 40 عاما %68.5 

من إجمالي البطالة.
وأوضحت ان الغالبية العظمى من املتعطلني من االناث، اذ بلغت 
نسبتهن 84.9% من اجمالي البطالة، مضيفة ان احلالة االجتماعية 

للغالبية منهن متزوجات. 


