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إيرادات البنك 
التشغيلية بلغت 116.4 
مليون دينار خالل العام 
املاضي رغم الظروف 

االقتصادية الصعبة 

2.97 مليار دينار 
إجمالي أصول البنك 

وإجمالي ودائع العمالء 
بلغت 1.84 مليار دينار 

وحقوق املساهمني 
ارتفعت لتصل إلى 
516.7 مليون دينار

عمومية البنك انتخبت مجلس إدارة جديداً ورفعت رأس املال مبقدار 10.5 ماليني دينار وأقرت تعديل 14 مادة من النظام األساسي لتتوافق مع قانون الشركات

بهبهاني: معدل كفاية رأسمال »األهلي« البالغة 27.65% األعلى محلياً
ووافقت اجلمعية العمومية 
غير العادية على زيادة رأسمال 
البن���ك مبق���دار 10.5 ماليني 
دينار وهو ميثل ما نس���بته 
7% من رأس املال وذلك بإصدار 
105.9 ماليني سهم جديد توزع 
على املساهمني املسجلني في 
سجالت البنك بتاريخ انعقاد 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
كأسهم منحة مجانية بواقع 
7% وتغطية قيمة هذه الزيادة 
من أرباح السنة املالية 2012 
وتفويض مجلس اإلدارة في 
بيع الكسور الناجتة من تلك 
الزي���ادة والتب���رع بعائدها 

للجهات اخليرية.
ووافق���ت اجلمعي���ة غير 
العادي���ة على تعديل املادة 6 
من عقد التأسيس واملادة 5 من 
النظام األساسي للبنك األهلي 
النص بعد  الكويتي ليصبح 
التعديل رأسمال البنك 161.9 
مليون دينار موزع على 1.6 
مليار سهم قيمة كل سهم 100 
فل���س، واملوافقة على إصدار 
أو  الكويتي  سندات بالدينار 
بأي عمالت أخرى وبحد أقصى 

150 مليون دينار.
فيم���ا وافق���ت اجلمعية 
العمومي���ة غير العادية على 
تعدي���ل 14 مادة م���ن النظام 
األساسي للبنك ليتوافق مع 
املرسوم بقانون رقم 2012/25 
بإصدار قانون الشركات اجلديد 
الص���ادر بتاريخ 26 نوفمبر 
2012 والتي من أهمها تعديل 
املادة 26 والتي جاء نصها أن 
ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع 
السري رئيسا للمجلس ونائبا 
للرئيس، وميثل رئيس مجلس 
اإلدارة الشركة في عالقاتها مع 
الغير وأمام القضاء إلى جانب 
االختصاصات األخرى، ويكون 
للشركة رئيس تنفيذي يعينه 
مجلس اإلدارة من غير أعضاء 
املجلس يناط به إدارة الشركة 
ويحدد املجلس مخصصاته 
وصالحياته في التوقيع عن 

الشركة.
ومت تعدي���ل املادة 23 من 
النظام األصلي للبنك ليصبح 
التعديل نصها كالتالي:  بعد 
»يتول���ى إدارة البنك مجلس 
إدارة مؤل���ف م���ن 9 أعضاء 
على األقل تنتخبهم اجلمعية 
العامة بالتصويت السري ملدة 
3 سنوات قابلة للتجديد، ومت 
تغيير املادة 27 ليصبح نصها 
كالتال���ي: »ال تقل اجتماعات 
مجل���س اإلدارة عن 6 مرات 
على األقل خالل السنة املالية 
الواحدة في جميع األحوال وال 
يكون اجتماع املجلس صحيحا 
إال إذا حضره نصف األعضاء 
على األقل عل���ى أال يقل عدد 

احلاضرين عن 5 أعضاء«.
أحمد مغربي   ٭

أفض���ل اخلدم���ات لعمالئنا، 
وبناء على ذلك حصل البنك 
األهل���ي الكويتي على جائزة 
يوروسيرفيس في فئة األعمال 

املصرفية الفردية.

الجمعية العمومية العادية

هذا وقد وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للبنك على 
جميع بنود ج���دول األعمال 
حيث أقرت توزيع اربح نقدية 
عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2012 من القيمة 
االسمية للسهم 6 فلوس لكل 
سهم وتوزيع أس���هم منحة 
مجانية بنسبة 7%، وانتخبت 
اجلمعية العمومية 7 أعضاء 
لعضوية مجلس إدارة البنك 
للثالث سنوات املقبلة هم: أحمد 
يوسف بهبهاني، علي إبراهيم 
معرفي، علي هالل املطيري، 
عبدالغني محم���د بهبهاني، 
صالح احمد السرحان، طالل 
محمد رض���ا بهبهاني وخالد 
انتخب عزام  العثمان فيم���ا 

الفليج عضوا احتياطيا.

البنك خالل العام أشار بهبهاني 
إلى أن البنك حصل على املرتبة 
األولى على مس���توى الكويت 
وحصد جائزة »بطل اخلدمة« 
Hero Service، بناء على استبيان 
يقوم فيه العمالء بترشيح مقدم 
اخلدمة الذي يقدم خدمة متميزة 
ويترك انطباعا جيدا لديهم، كما 
البنك جائزة االمتياز في  حاز 
مجال املسؤولية االجتماعية من 
العربية للمسؤولية  املؤسسة 

االجتماعية.
تدري���ب  وبخص���وص 
املوظفني وصق���ل مهاراتهم، 
ق���ال بهبهان���ي ان أكادميية 
األهلي تشكل عنصرا حيويا 
في إعداد وتدريب اخلريجني 
الذي���ن  واملوظف���ني اجل���دد 
يتطلعون ملس���تقبل وظيفي 
واعد في األعمال املصرفية، كما 
تقوم األكادميية بنشر ثقافة 
وقي���م البنك األهلي الكويتي 
لدى جمي���ع املوظفني اجلدد، 
ولقد جنحت هذه األكادميية 
ف���ي تخريج دفع���ات كثيرة 
من املوظف���ني األكفاء لتقدمي 

ف���ي االقتصاد احملل���ي ونحن 
جاهزون لالستفادة من الفرص 
االستثمارية التي ستتاح لنا مع 
هذا التحسن املتوقع، ولدينا من 
املؤهالت واخلبرات املصرفية 
مدعومة بالقوة املالية لتحقيق 
النمو املستهدف وتلبية متطلبات 
وتطلعات عمالئنا ومساهمينا«. 
واختتم بهبهاني حديثه قائال: 
»إنني على ثقة بأن البنك األهلي 
الكويتي ف���ي وضع ميكنه من 
التعامل بشكل سريع وناجح 
مع أي منو متوقع خالل الفترة 
القادمة مع قدرته على املنافسة، 
كما أن القوة الرأسمالية للبنك 
والتي تؤكدها جميع املؤشرات 
املالية، وخاصة معدل كفاية رأس 
املال، أصبحت في وضع أقوى 
مما كانت عليه، ولدينا سيولة 
ممت���ازة ورصدنا مخصصات 
احترازية كبيرة بحيث وفرت 
لنا ميزانية قوية وفعالة بشكل 

لم يسبق له مثيل«.

جوائز حصدها البنك

وع���ن اجلوائز التي حققها 

األساس على التعافي التدريجي 
للسوق من األزمة االقتصادية 
العاملية وعلى الرغم من عالمات 
التي كانت مش���جعة  التعافي 
بش���كل ما في العام املاضي إال 
أنها ما تزال في حاجة إلى اتخاذ 
القرارات الالزم���ة لدفع عجلة 
االقتصاد في الكويت إلى األمام. 
وأضاف بهبهاني: »كان التركيز 
أساس���ا على اغتن���ام الفرص 
لتحقيق التوازن األمثل إلدارة 
األصول واخلصوم بجانب توفير 
وإدارة السيولة جنبا إلى جنب 
مع س���عر الفائدة وفي الوقت 
ذاته قمن���ا مبراجعة عملياتنا 
الداخلية مع التركيز على الكفاءة 
ورفع األداء في جميع قطاعات 
األعمال وبخاصة قطاع خدمة 

العمالء«.
وع���ن توقعاته بخصوص 
االقتص���اد العامل���ي واحملل���ي 
قال بهبهان���ي: »إننا متفائلون 
بشكل حذر بحدوث حتسن في 
الظ���روف االقتصادية العاملية 
خالل عام 2013 وبداية عام 2014، 
لكننا نتوقع حدوث حتس���ن 

األص���ول واخلص���وم بجانب 
الس���يولة، كما  توفير وإدارة 
أن البنك يراجع بش���كل دوري 
التركيز  الداخلية مع  عملياته 
على الكفاءة ورف���ع األداء في 
كل قطاعات األعمال وبخاصة 
قطاع خدمة العمالء، موضحا أن 
البنك يقوم بشكل مستمر برفع 
وتعزيز مهارات وقدرات املوظفني 
وتطوير أنظمته التكنولوجية 
مما يس���اعد على الوصول إلى 
مس���توى ريادي في الصناعة 

املصرفية.
وخلص بهبهاني إلى ان كل 
ه���ذه العوامل س���اعدت البنك 
األهل���ي الكويتي للحفاظ على 
مسار النمو احلقيقي من خالل 
اس���تمرار الكفاءة التشغيلية، 
القول ان  مضيف���ا: »ميكنن���ا 
البنك األهل���ي الكويتي يعتبر 
اآلن في وض���ع قوي جدا على 
طري���ق التعاف���ي االقتصادي 
واألداء بأفضل ما ميكن في ظل 

الظروف احلالية«.
وذكر بهبهاني أن خطة البنك 
في ع���ام 2012 كانت مبنية في 

إدارة  قال رئيس مجل���س 
الكويتي أحمد  البنك األهل���ي 
يوسف بهبهاني إن معدل كفاية 
رأسمال البنك ارتفع إلى %27.65 
وهو األعلى بني البنوك احمللية 
واألفضل على مستوى البنوك 
العاملية وه���و يتجاوز بكثير 
التي تطلبها اجلهات  املعدالت 
الرقابية الدولية، مشيرا إلى أن 
البنك حقق أرباحا صافية خالل 
العام املاضي بلغت 30 مليون 
دينار وبلغت ربحية السهم 20 
فلسا كما بلغ إجمالي األصول 
2.97 مليار دينار وإجمالي ودائع 
العمالء 1.84 مليار دينار فيما 
ارتفعت حقوق املساهمني لتصل 

إلى 516.7 مليون دينار.
وأوض���ح بهبهان���ي خالل 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية للبنك األهلي الكويتي 
التي عقدت أمس بنسبة حضور 
اتبع  البنك  أن  بلغت %90.25، 
منذ فترة زمنية طويلة أسلوبا 
واعيا وحذرا في إدارة املخاطر 
وقام البنك بتجنيب مخصصات 
احترازية خ���الل العام املاضي 
لتتالءم مع الظروف االقتصادية 
الصعبة وبيئ���ة األعمال غير 
املواتية، مبينا أنه وعلى الرغم 
من الظروف االقتصادية الصعبة 
إال أن إيرادات البنك التشغيلية 
بلغت 116.4 مليون دينار خالل 

العام املاضي.
وذكر بهبهاني أن البنك حقق 
منوا طفيفا في أرباحه التشغيلية 
التي جتاوزت 80 مليون دينار 
واستطاع احملافظة على حصته 
في السوق احمللي برغم الظروف 
االقتصادية الصعبة خالل 2012، 
مش���يرا إلى أن اإلدارة الفعالة 
للمخاط���ر واملراقب���ة الدقيقة 
حملفظة القروض س���اهمت في 
تقليل املخاطر واحملافظة على 
املركز املالي القوي للبنك األهلي، 
مش���يرا إلى أن البنك جنح في 
تطبيق سياسة ائتمانية متحفظة 
مع رصد مخصصات احترازية 
املالي للبنك  الوض���ع  لتدعيم 
ومواجهة أي ظروف استثنائية 

غير متوقعة.
وعن العوامل التي ساعدت 
البن���ك األهل���ي الكويت���ي في 
أدائ���ه اجليد  احملافظ���ة على 
خالل العام 2012 قال بهبهاني 
ان جناح اخلطة اإلستراتيجية 
التي وضعها البنك مكنته من 
حتقيق أداء جيد على الرغم من 
الظروف االقتصادية الصعبة 
التي سادت خالل العام بسبب 
اآلثار التي خلفتها فترة ما بعد 
األزمة املالية وما صاحبها من 

ركود اقتصادي.

اغتنام الفرص

وبني بهبهاني أن البنك األهلي 
الكويتي ركز على اغتنام الفرص 
لتحقيق التوازن األمثل إلدارة 

)هاني عبداهلل(أحمد بهبهاني بهبهاني وعلي هالل املطيري وعبداهلل االسطى وكولني بلومان وعبداهلل السميط خالل اجلمعية العمومية للبنك  

كولني بلومان: 47.3 مليون دينار مخصصات احترازية جّنبها »األهلي« في 2012
قال رئيس املديرين العامني ورئيس اجلهاز التنفيذي في البنك 
األهلي الكويتي كولني بلومان ان البنك جنب مخصصات خالل 

العام املاضي بلغت 47.3 مليون دينار، مشيرا الى ان تكلفة اجمالي 
املخصصات بلغت بنهاية 2012 نحو 64.6 مليون دينار.

وأوضح بلومان خالل مؤمتر صحافي عقده عقب اجلمعية 
العمومية للبنك ان القروض املتعثرة وصلت الى 114.9 مليون 

دينار والقروض القائمة مقابل ضمانات بلغت 69.7 مليون دينار 
اما القروض القائمة من دون ضمانات فبلغت 45.3 مليون دينار، 
مشيرا الى ان نسبة تغطية املخصصات للجزء من دون ضمانات 

بلغت 326%. وحول اختبارات الضغط قال بلومان ان املخاطر حتت 
السيناريو الصعب ملنهجية البنك املركزي تبلغ 308 ماليني دينار 

وهي ما ميكن استيعابها مع استمرار القدرة على االحتفاظ مبعدل 
كفاية رأسمال يبلغ 18.95%، بينما انه حتت السيناريو الصعب 

ملنهجية البنك االهلي تبلغ املخاطر 366 مليون دينار وهي ما ميكن 
استيعابها مع استمرار القدرة على االحتفاظ مبعدل كفاية رأسمال 

يبلغ 15.26%. وذكر ان االيرادات االخرى بخالف الفوائد بلغت حتى 

العام املاضي 32.1 مليون دينار بارتفاع قدره 4.4%، مشيرا الى ان 
البنك متفائل بشكل حذر بحدوث حتسن في الظروف االقتصادية 
خالل 2013 وبداية عام 2014. وأضاف ان بيئة العمل التي صاحبت 
العام 2012 كانت صعبة جدا في ظل استمرار البيئة التشغيلية التي 

سادت خالل العام السابق، مشيرا الى ان ايرادات البنك تعرضت 
لكثير من عوامل الضغط وحالة عدم االستقرار في ظل التأخير في 
طرح مشاريع البنية التحتية مما يعني ان احلافز االقتصادي الذي 

طال انتظاره لم يتحقق بعد. وذكر ان التسهيالت االئتمانية التي 
يقدمها البنك للشركات ظلت ثابتة حيث ان فرص االقراض كانت 

محدودة بسبب عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة.
واشار الى ان نتائج البنك االهلي املالية أظهرت بوضوح قدرة 

البنك على تعديل اوضاعه والتكيف مع بيئة السوق السائدة.
من جانبه قال نائب رئيس املديرين العامني عبداهلل السميط ان 

العام 2012 كان عاما صعبا على البنك االهلي وباقي البنوك احمللية 
وذلك كنتيجة مباشرة لتعطل مشاريع البنية التحتية وانخفاض 

سعر اخلصم الذي اثر كثيرا على ربحية البنك. واوضح السميط 

ان املخصصات التي قام البنك االهلي بتجنيبها خالل العام 
املاضي ارتفعت عن العامني املاضيني وذلك الرتفاع قيمة الديون 
املتعثرة، متوقعا ان يتم استرداد هذه املخصصات خالل العام 

احلالي او 2014. وحول اجلزاءات املالية التي اتخذها بنك الكويت 
املركزي بحق البنك خالل العام املاضي، قال السميط ان بعض هذه 
املخالفات جاءت لعدم وجود اوراق ومستندات في حسابات العمالء 

مثل جتديد البطاقة املدنية وهذه االمور عادية.
واضاف السميط: »خالل 2013 سنكون منفتحني رغم انها سنة 

كبيسة«. وتوقع السميط ان يكون العام 2013 عاما جيدا من حيث 
عمليات التطوير حيث ان الكويت ستشهد انطالق كبرى ملشاريع 

البنى التحتية مثل جسر الشيخ جابر ومدينة الصبية.
واشاد السميط بأداء فرع األهلي في كل من دبي وابوظبي 

باالمارات العربية املتحدة، حيث قال انه جار التوسع في هذين 
الفرعني. وفي تعقيب من السميط حول تأثير اسقاط فوائد 

القروض على البنك االهلي قال انه لن يكون هناك تأثير السقاط 
فوائد القروض على البنك.

»صناعات الغامن« املوزع املعتمد 
ملنتجات ومعدات الطاقة من »هوندا« في الكويت

مستويات عالية من اخلدمة 
والرضا لعمالئنا في الكويت. 
وألن ما متتلكه هذه الشركة 
من ريادة في السوق، وسجل 
حافل باإلجن���ازات والنمو 
الدائم يعتبر تفوقا استثنائيا 
التي  القوية  املكانة  مينحنا 
ننطلق منها لبناء السمعة 
العاملية لتمي���ز هوندا. إن 
تركيزنا املشترك يكمن في 
جتاوز توقعات العمالء في 
الكويت، وإننا على معرفة 
أكيدة بأنه لدينا الشريك الذي 
ميكن االعتماد عليه لتحقيق 

هذه األهداف«.
وتغطي منتجات ومعدات 
الطاقة من هون���دا 3 فئات 
رئيس���ية: املولدات الثقيلة 
واحملمولة، املعدات البحرية، 
ومحركات القوارب. وقد مت 
تطوير وتصنيع هذه املنتجات 
لتلبي االحتياجات الترفيهية 
كاملخيمات والنزهات البحرية 
املائية، وكذلك  والرياضات 
هن���اك املكائ���ن واالدوات 
امليكانيكية مث���ل جزازات 
العش���ب، مع���دات تقليب 

التربة، واملضخات الهوائية 
أو  وذلك ألعم���ال احلدائق 
لألعمال اخلفيفة في املزارع 

واملسطحات العشبية.
وهن���اك أخيرا املنتجات 
الت���ي تلب���ي  الصناعي���ة 
احتياجات توليد الطاقة في 
الكويت للقطاعني الصناعي 
والتج���اري، وه���ي تهدف 
إلى حماية هذه األعمال من 
انقطاع الطاقة أو ضعفها مبا 
العمل  يؤثر ذلك على سير 

واإلنتاجية.
إن هذه االتفاقية، ال تؤثر 
على االتفاقي���ات املوجودة 
حالي���ا واملتعلق���ة بخدمة 
منتجات ومعدات الطاقة من 
هوندا، حيث سيتم احترامها 
ومراعاتها بش���كل كامل في 
املراكز اجلديدة املخصصة 
لبيع وخدمة وصيانة هذه 

املنتجات.
وإن معرض ومركز خدمة 
الطاقة من هوندا،  منتجات 
اجلديد بالكامل واملوجود في 
الشويخ قد بدأ العمل فيهما 

فعليا.

مع هوندا لنساعد في تطوير 
وتسويق منتجات ومعدات 
الطاقة من هون���دا للزبائن 
الكوي���ت. إن صناعات  في 
الغامن وهوندا تتش���اركان 
الرؤي���ة والطموح  نف���س 
املشترك لتلبية احتياجات 
الكويت  املس���تهلكني ف���ي 
عبر تقدمي ع���روض عالية 
اجلودة. إن هذه االتفاقية التي 
وقعناها اليوم هي اخلطوة 
األولى لكلتا شركتينا نحو 
هدف مشترك سنعمل على 
حتقيق���ه واالرتقاء به أكثر 

في املستقبل«.
وبدوره، قال مدير مكتب 
هوندا للش���رق األوس���ط 
)HAMER( والذي يقع مقره 
في دبي شونيشي يوشيدا، 
في تعقيب له حول االتفاقية: 
»ان لدى هوندا إميان وقناعة 
بأن شريكنا اجلديد يتمتع 
بس���معة عريقة وأداء عالي 
اجل���ودة ورفيع املس���توى 
في الس���وق الكويتي، وهو 
الذي جعلن���ا واثقني  األمر 
بأن صناعات الغامن ستقدم 

أعلن���ت صناعات الغامن 
التابعة  أن إحدى الشركات 
ملجموعته���ا، وهي ش���ركة 
الغامن الدولية لبيع وشراء 
الس���يارات � ذات مسؤولية 
محدودة )الغامن موتورز(، 
قد وقعت اتفاقية مع شركة 
هون���دا ملنتج���ات ومعدات 
الطاقة، والتي تعتبر إحدى 
أقسام شركة هوندا موتور 
احملدودة، لتصبح مبوجبها 
الوحي���د ملنتجات  امل���وزع 
ومعدات الطاقة في الكويت، 
وذل���ك ابتداء م���ن 1 فبراير 

.2013
ومتن���ح ه���ذه االتفاقية 
شركة الغامن موتورز احلق 
في توزيع وخدمة منتجات 
ومع���دات الطاقة من هوندا 
كمولدات الكهرباء، وجزازات 
العشب ومعدات تقليب التربة 
واملضخات واملعدات البحرية، 
إضافة إلى محركات القوارب 

وقطع الغيار.
وستقوم صناعات الغامن 
بتوفير وإدارة املرافق اخلاصة 
مبنتجات ومعدات الطاقة من 
هوندا في الكويت، حيث يشمل 
ذلك مراكز صيانة متخصصة، 
مهندسي خدمة متخصصني 
في منتجات الطاقة ومؤهلني 
من هوندا، إضافة إلى مراكز 

بيع متخصصة وجديدة.
ل���ه على  وف���ي تعليق 
هذه االتفاقية، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة صناعات 
الغامن عمر قتيبة الغامن: »إنه 
ملن دواعي فخرنا ان تنضم 
هوندا إل���ى قائمة العالمات 
التجارية العاملية التي ترتبط 
بصناعات الغامن. إننا نتطلع 
إلى األم���ام للتعاون الفعال 

حول العالم كسباق الفورموال 
1 في اإلمارات العربية املتحدة 
وفي حفالت للمغنية األميركية 
ريهانا والعديد من احلفالت في 
أميركا واستراليا ودبي وأبوظبي 
وتايلند وقطر والدمنارك وأملانيا 

وتركيا وغيرها.
املتألق مشعل  املذيع  وقام 
الش����ايع بتقدمي حفل االفتتاح 
ومسابقة خاصة برعاية شركة 
عل����ي الغ����امن وأوالده، تفاعل 
معها اجلمهور وتخللها طرح 
العديد من األس����ئلة الصحية 
واخلاصة مبنتجات أوس����يم، 
الرابحون على  حيث حص����ل 
جوائز قيمة من منتجات أوسيم 
املتع����ددة والفريدة من نوعها 

في املنطقة.
ويذكر ان تشكيلة أوسيم 
من أجهزة املس����اج تتكون من 
ألوان مبهجة تناسب أي بيت 
أو مكتب، فسلسلة uDivine و

uSofa متنح����ك تدليكا ملكيا، 
حيث ميكنك بلمسة زر واحدة 
تدليك القدمني حتت املقعد ملزيد 

»علي الغامن وأوالده« تفتتح »أوسيم« 
في املرحلة الثالثة من األڤنيوز

من املساحة.
الكراسي على  كما حتتوي 
سماعات ستريو مدمجة ووحدة 
حتكم أنيقة ذات شاشة كبيرة 
س����هلة القراءة غنية باأللوان. 
أوس����يم ال يقدم فقط كراسي 
تدليك بل أجهزة لتدليك الرأس 

والكتف والقدمني والعينني.
وجرى االفتتاح في منطقة 
»بريس����تيج« التي تعد إحدى 
مناط����ق األڤني����وز الراقية بل 
البعد اجلديد للتسوق  تعتبر 
الراقي في الشرق األوسط، حيث 
تلتقي األناقة والذوق والفخامة 
مع نخبة من أفخم دور األزياء 
العاملية واملطاعم الراقية لتصنع 

جتربة تسوق األكثر رقيا.

أعلنت ش����ركة علي الغامن 
وأوالده لألجهزة اإللكترونية 
ع����ن افتتاح متجره����ا الراقي 
»أوس����يم« أمس ف����ي املرحلة 
الثالثة من األڤنيوز وسط حشد 
من زوار مجمع األڤنيوز وأطباء 
وإعالميني وفريق أوسيم، حيث 
التجارية  العالمة  تعد أوسيم 
األول����ى ف����ي آس����يا والفائزة 
بالعديد من اجلوائز اخلاصة 
باجلودة والتصميم واالبتكار في 
مجال أجهزة وكراسي التدليك 

والصحة.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام لشركة علي الغامن وأوالده 
جمال املصري ان: »افتتاح الفرع 
يعكس جودة منتجات أوسيم 
ورقيها، التي متنح مستخدمها 
مساجا يناسب امللوك وخيارات 
عديدة من برامج التدليك العاملية 

الراقية«.
وح����ول خط����ط الش����ركة 
التوس����عية قال املصري »ان 
أوس����يم اتخذت م����ن الكويت 
نقطة انطالق رئيسية للتوسع 
وفتح فروع أخرى في اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
الس����عودية وغيرها من دول 
املنطقة«، مضيفا ان منتجات 
أوسيم تخلص مستخدمها من 
اليومية وتش����حن  الضغوط 

اجلسم بالطاقة كل صباح.
معروف����ة  أوس����يم  وألن 
بابتكاراته����ا املمي����زة قام����ت 
بتق����دمي عرض الرج����ل اآللي 
الذي أحدث  الرب����وت  تايتان، 
ثورة في عالم الترفيه والتفاعل 
م����ع اجلمهور في املناس����بات 
واملعارض واحلفالت العاملية.

ق����درة تايت����ان على تقدمي 
فقرات مس����رحية وكوميدية 
واستعراضية جعلته يشارك 
جانب من االفتتاحفي العديد من املناسبات املهمة 


