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في  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  أف���اد 
ش��رك��ة »اك���ت���ت���اب ال��ق��اب��ض��ة« ع��م��اد 
ال���ش���رك���ة نجحت  أن  ن��ع��م��ة  ح��س��ن 
املالية  اوضاعها  هيكلة  إع��ادة  في 
بعد أن اطفأت الخسائر كافة التي 
تكبدتها ف��ي ظ��ل االزم����ة امل��ال��ي��ة إذ 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اس��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة س��ي��ك��ون لها 
أث����ره����ا االي����ج����اب����ي ع���ل���ى ال��ن��ت��ائ��ج 

املالية للعام 2012.
وق���������ال ن���ع���م���ة ف�����ي ت���ص���ري���ح���ات 
ص��ح��اف��ي��ة ع��ل��ى ه���ام���ش ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت ال��ب��ن��ود 
كافة التي تضمنها جدول االعمال 
أي  م����ع����دودة ودون  دق���ائ���ق  خ����ال 
م����اح����ظ����ات م�����ن ق���ب���ل امل���س���اه���م���ن 
أم�����س إن ال���ش���رك���ة ت������درس ت��وق��ي��ت 
اس���ت���دع���اء ال����زي����ادة ف���ي رأس امل���ال 
ب���ق���ي���م���ة 9 م����اي����ن دي�����ن�����ار وال���ت���ي 
قبل  املساهمون  اعتمدها  أن  سبق 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل���اض���ي، وذل����ك لدعم 
الشركة واقتناص فرص  توسعات 
طاولة  على  مطروحة  ج���دوى  ذات 

البحث لديها.
ذل���ك سيساعدها  أن  ال���ى  ول��ف��ت 
املستقبلية  ت��ح��رك��ات��ه��ا  دع����م  ع��ل��ى 
تسعى  إذ  ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي  ون��ش��اط��ه��ا 
ل���ل���ت���وس���ع ف�����ي ع������دد م�����ن االس�������واق 
م��ن��ه��ا ال��س��وق ال��س��ع��ودي وال��س��وق 
االم������ارات������ي، ف��ي��م��ا ت��ه��ت��م ب���دراس���ة 
ال��ف��رص امل��ت��اح��ة ف��ي أس���واق أخ��رى 
م���ث���ل م���ص���ر وغ����ي����ره����ا م�����ن ال������دول 
أن تتعافى  ي��ن��ت��ظ��ر  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

اقتصادياتها خال الفترة املقبلة.
ات����ف����اق����ي����ات  ه������ن������اك  ان  وذك������������ر 
ي��ن��ت��ظ��ر أن ت���ت���ب���ل���ور م����ع ع�����دد م��ن 
امل���ج���م���وع���ات االق��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ه��ا في 
دبي وغيرها للدخول في شراكات 
في  بعضها  يتتمثل  استراتيجية 
كيانات  ف��ي  م��ؤث��رة  تملك حصص 
تشغيلية، منوهة الى أن »اكتتاب« 
اف��ت��ت��ح��ت م��ك��ت��ب��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل��ي ف��ي 
دب��ي خ��ال ابريل املاضي لتسهيل 
آل��ي��ات ال��ت��واص��ل امل��ب��اش��رة م��ع تلك 
وغيرها  االستثمارية  املجموعات 

في السوق االماراتي بوجه عام.
األوض��������������اع  إن  ن�����ع�����م�����ة  وق��������������ال 
االق��ت��ص��ادي��ة ك��ان��ت م��ض��ط��رب��ة ال��ى 
ال���ع���ام 2011، بل  ك��ب��ي��ر خ����ال  ح���د 
وكانت غير مستقرة على مستوى 

ع���دد م��ن االق���ط���ار، إذ ان��ع��ك��س ذل��ك 
على الكيانات االستثمارية املحلية 
اس��واق  وأن  خصوصًا  واالقليمية 
آن��ذاك  كبيرة  امل���ال سجلت خسائر 
على وقع تلك التطورات السياسية.

أم���������ا ف�������ي م�������ا ي�����خ�����ص ال����ش����رك����ة 
وم����دى ال��ت��أث��ر ب���األزم���ة وال��ت��ب��اط��ؤ 
االق��ت��ص��ادي وان��ه��ي��ار أس����واق امل��ال 
وش��ح ال��س��ي��ول��ة، ف��اوض��ح نعمة ان 
ذل���ك ان��ع��ك��س سلبيًا ع��ل��ى م��ع��دالت 
النمو املخطط له قبل حدوث األزمة، 
إال ان الشركة ت��دارك��ت ذل��ك سريعًا 
ال���ذي يظهر بشكل جلي من  األم���ر 
األول  للربع  املالية  البيانات  خ��ال 
ال��ذي حققت فيه  الحالي  العام  من 

ب��� 1.881.160 دي��ن��ارا  ت��ق��در  ارب��اح��ًا 
بواقع 8.29 فلس للسهم.

التنفيذية  االدارة  ان  ال��ى  ول��ف��ت 
ل��ل��ش��رك��ة رك������زت ع���ل���ى دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
التأثر  وتقليل  االزم���ة  م��ع  التعامل 
ب���ه���ا ف����ي أض���ي���ق ن����ط����اق، ح���ي���ث إن 
ش����رك����ت����ك����م امل�������وق�������رة ب���ن���م���وذج���ه���ا 
االس����ت����ث����م����اري ت����ه����دف ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ب��االك��ت��ت��اب��ات األول���ي���ة ال��ت��ي تشهد 
االن ندرة ملحوظة في االكتتابات 
ال����ع����ام����ة امل�����ط�����روح�����ة وذل���������ك ل��ش��ح 
ال���س���ي���ول���ة وال���ه���ب���وط ال������ذي ض���رب 
ك��ث��ي��را م���ن أس������واق امل�����ال ب��امل��ن��ط��ق��ة 

والعالم.
وقال نعمة »على ضوء الجمعية 

ال��ع��م��وم��ي��ة امل���ن���ع���ق���دة ب���ت���اري���خ 21 
ال���ش���رك���ة  م��������ّرت   ،2011 دي���س���م���ب���ر 
ب����������إج����������راءات إلط�������ف�������اء ال����خ����س����ائ����ر 
امل��ت��راك��م��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ال��خ��س��ائ��ر 
ب��ع��د  دي�����ن�����ار   23.806 امل����ت����راك����م����ة 
ي��ع��ادل  م��ا  أي  امل���ال  تخفيض رأس 
خ��س��ارة ال��س��ه��م 0.1 ف��ل��س، ك��م��ا تم 
تخفيض رأس امل��ال بنسبة 56 في 

املئة«. 
واض����اف نعمة »ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال��ج��ه��ود امل��ب��ذول��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
ك����ل ه�����ذه امل���ت���غ���ي���رات ف���ق���د س��ج��ل��ت 
ش���رك���ة اك��ت��ت��اب ال��ق��اب��ض��ة خ��س��ارة 
هذا العام قدرها 2.924.175 دينارا 
مقارنة بخسارة قدرها 5.93 مليون 
دي���ن���ار 2010 وه���و م���ا ي��ع��د ت��ط��ورًا 
اي���ج���اب���ي���ًا خ�����ال ت���داع���ي���ات األزم�����ة 
بجميع  عصفت  التي  االقتصادية 
األسواق والتي بقي تأثيرها ممتدًا 

خال عام 2011.
ال����ت����زام����ات  إج����م����ال����ي  أن  وب�������ن 
الشركة انخفضت هذا العام بنسبة 
ب���ع���ام 2010،  امل���ئ���ة م��ق��ارن��ة  ف���ي   18
حيث بلغت 7.63 مليون دينار لعام 
2011 مقارنة بالعام املاضي والتي 
دي��ن��ار وبلغت  م��ل��ي��ون  ك��ان��ت 9.33 
ن���س���ب���ة إج���م���ال���ي االل�����ت�����زام�����ات إل���ى 

املئة لهذا  إجمالي األص��ول 26 في 
العام. كما ارتفعت القيمة الدفترية 
في   97 بنسبة  ال��ع��ام  ه���ذا  للشركة 
بعام  مقارنة  فلسا   95 لتبلغ  امل��ئ��ة 

2010 والتي كانت 48 فلسا. 
وع���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ش��رك��ة في 
ان���ه���ا س��ت��س��ع��ى  ن��ع��م��ة  ق�����ال   ،2012
ال������ش������رك������ة الس������ت������غ������ال ال����س����ي����ول����ة 
امل��ت��واف��رة ف��ي اس��ت��ث��م��ارات منتقاة 
ب����ع����ن����اي����ة وت������وج������ه ي����ت����م����اش����ى م��ع 
ال�����ن�����م�����وذج االس����ت����ث����م����اري امل����ش����ار 
ال���ي���ه، م���ع امل���رون���ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
ت��غ��ي��رات األس������واق ال��ت��ي ب��ال��ت��أك��ي��د 
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 
ال��ث��واب��ت، م��ا ي��س��ت��دع��ي ال��ع��م��ل عن 
ق���رب الس��ت��ق��راء امل��ع��ادل��ة ال��ج��دي��دة 
االس��ت��ث��م��اري واغ����اق ملف  للعمل 
عن  نتجت  التي  السيما  الخسائر 
ث��م االستمرار  املالية وزم���ن  األزم���ة 

في مرحلة الربحية.
وك�����ان�����ت ال���ج���م���ع���ي���ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
ق���د أق�����رت ت��ق��ري��ر م��ج��ل��س ال���غ���دارة 
وامل����دق����ق����ن ال�����ى ج���ان���ب ال���ب���ي���ان���ات 
امل����ال����ي����ة ال����س����ن����وي����ة، ف���ي���م���ا ج�����ددت 
 10 ش���راء  اإلدارة  ت��ف��وي��ض مجلس 
ف���ي امل���ئ���ة م���ن أس���ه���م ال��ش��رك��ة وف��ق��ًا 

للقانون.

• الشركة تبحث فرصًا استثمارية مهمة
 في أسواق كبرى مثل السعودية واإلمارات

ق������ال������ت ش������رك������ة اي����ك����وي����ت 
للبتروكيماويات ان صادرات 
م���ن���ط���ق���ة ال������ش������رق االوس��������ط 
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة ق��د ت��ج��اوزت 
م��ت��ري خالل  ط��ن  30 مليون 

عام 2011.
وب������م������ن������اس������ب������ة م�����ؤت�����م�����ر 
س�����الس�����ل ال�����ت�����وري�����د ال�����راب�����ع 
ال���������������ذي ي�����ن�����ظ�����م�����ه االت��������ح��������اد 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات 
وال��ك��ي��م��اوي��ات )ج��ي��ب��ك��ا( في 
ام���������ارة دب��������ي، ق������ال ال���رئ���ي���س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ش���رك���ة اي��ك��وي��ت 

محمد حسن »ارت��ف��ع��ت كمية ه��ذه ال��ص��ادرات م��ن 10 م��الي��ن طن 
متري خالل سنة 1999 بزيادة تفوق نسبة 250 في املئة خالل فترة 
زمنية ال تتجاوز 12 عاما بمعدل زيادة سنوية للصادرات وقدرها 

5 في املئة«.
واشار حسن الى مجموعة من التحديات التي تواجه الصادرات 
ملعظم  التحتية  البنية  ونقص  امل��راف��ئ  ازدح���ام  منها  التي  الخليجية 
أن��ه على رغ��م هذه  املنطقة وع��دم استقرار االس���واق، مشددا  موانئ 
الى  النمو  الخليجية ما زالت مستمرة في  التحديات فان الصادرات 

مختلف االسواق العاملية.
ايكويت، من خالل  الكلية لشركة  ال��ص��ادرات  ان  واوض��ح حسن 
املصانع التي تقع تحت ملكيتها وتتولى تشغيلها، تتجاوز 3 مالين 
البولي ايثيلن والبولي بروبيلن، اضافة  امل��واد الصلبة مثل  طن من 
ال���ى امل����واد الصلبة م��ث��ل االي��ث��ي��ل��ن ج��الي��ك��ول وال��س��ت��اي��ري��ن مونيمر 

والبرازيلن.
تعد  التي  للبتروكيماويات  ايكويت  لشركة  قيادته  الى  باالضافة 
من الشركات املؤسسة لجيبكا، يتولى حسن كذلك منصب عضو 

مجلس ادارة االتحاد ورئاسة لجنة سالسل التوريد التابعة له.
التوريد تحت رعاية شركة  الرابع لسالسل  وأقيم مؤتمر جيبكا 
اي��ك��وي��ت ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات ف��ي ام����ارة دب���ي ب��دول��ة االم�����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة م��ن 8 ال��ى 9 م��اي��و بحضور ال��ع��دي��د م��ن ق��ي��ادي��ي الشركات 
ال��ش��ح��ن ملناقشة  ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة وال��ج��ه��ات املختصة ف��ي م��ج��االت 

مجموعة من القضايا ذات العالقة. 

محمد حسن

»إيكويت« ترعى مؤتمر
 »سالسل التوريد«

أك�����د امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 
 fendeq.com جود« املشغلة ملوقع«
امل���ه���ن���دس ب���ش���ارح���م���ود االس���ت���اد 
ح��رص املوقع على رعاية معرض 
وتنظمه  تقيمه  ال��ذي  السفر  عالم 
ش���رك���ة م���ع���رض ال���ك���وي���ت ال���دول���ي 
ال����دول����ي����ة  امل������ع������ارض  ارض  ع����ل����ى 
ب��م��ش��رف م���ن 14 ال����ى 16 ال��ج��اري 
ب���اع���ت���ب���اره ال����ح����دث االك����ب����ر ال����ذي 

تشهده الكويت في هذا املجال.
وق������ال االس����ت����اد ان�����ه ع���ل���ى م���دى 
ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة خ��ل��ت خ��ارط��ة 
امل���ع���ارض ال��س��ي��اح��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت 
من الفعاليات إال من معرض عالم 
ال��س��ف��ر االم����ر ال����ذي ي��ع��ن��ي ح��رص��ا 
م��ن م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي على 
تعميق انشطة ذلك القطاع وتركيز 
ال������ض������وء ع����ل����ي����ه خ�����اص�����ة ان��������ه م��ن 
القطاعات االقتصادية الحيوية ال 
االحصائيات  ان  علمنا  اذا  سيما 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ت��ك��ش��ف ان امل���واط���ن 
ال���ك���وي���ت���ي ي���ع���د م����ن االك����ث����ر س��ف��را 
وان���ف���اق���ا ع��ل��ى ال��س��ف��ر وال��س��ي��اح��ة 
كبيرا  ق��درا  ميزانيته  من  ويقتطع 
وم��ن هنا جاء  السياحي  ل��إن��ف��اق 
االهتمام بتواصل أنشطة معرض 

ذلك القطاع.
ال�����ى ان م��وق��ع  وأش�����اراالس�����ت�����اد 
عليه  ل��زام��ا  ان���ه  ي���رى   fendeq.com

ال��ح��دث السياحي  ب��ه��ذا  ال��ت��واج��د 
امل�������ح�������ل�������ي واس���������ت���������غ���������ال زخ�����م�����ه 
واس��ت��ق��ط��اب��ه ل��ش��رائ��ح ع���دي���دة من 
الزوار لتوسيع دائرة التعريف به 

وبأنشطته.
وأش�����ار االس���ت���اد ال����ى ان م��وق��ع 
دراس����ة  ف���ي  ي��ت��ع��م��ق   fendeq.com
توجهات السوق ومتطلباته ومن 
هنا جاء إطاقه للنسخة الخامسة 
من موقعه االلكتروني التي جاءت 
م���واك���ب���ة ل��ت��ط��ل��ع��ات اك���ث���ر م����ن 96 
ف���ي امل��ئ��ة م���ن ش��ري��ح��ة امل��ت��ع��ام��ل��ن 
م��ع امل��وق��ع ح��س��ب آخ���ر اس��ت��ط��اع، 
واك���د االس��ت��اد ح��رص امل��وق��ع على 
ت��ح��دي��ث ذات�����ه وم��واك��ب��ت��ه ألح���دث 

ال���ن���ظ���م امل����ع����م����ول ب���ه���ا ف����ي م��ج��ال 
العالم  في  املعلومات  تكنولوجيا 
ب��ه��دف ت��س��ه��ي��ل امل��ه��م��ة ع��ل��ى زوار 

املوقع واملتعاملن معه.
وأوضح االستاد ان موقع فندق 
م��دى  ع��ل��ى  اس��ت��ط��اع   fendeq.com
السنوات القليلة املاضية ان يكسب 
ثقة شريحة هائلة من املتعاملن، 
وك����ذا ث��ق��ة امل���س���ؤول���ن االم����ر ال���ذي 
ات��اح للموقع ان يتواجد في كثير 
االقليمية  السياحية  امل��ح��اف��ل  م��ن 
والعاملية مثل سوق السفر العربي 
في دبي ومعرض فيتور االسباني 
وب���ورص���ة ال��س��ي��اح��ة ال���دول���ي���ة في 
ب�����رل�����ن، وغ����ي����ره����ا م�����ن امل����ع����ارض 

السياحية.
واخ���ت���ت���م االس�����ت�����اد ب������أن م��وق��ع 
م����وق����ع  أول  ه�������و   fendeq.com
ال��ك��ت��رون��ي ع��رب��ي م��ن ن��وع��ه حيث 
ي���وف���ر خ���دم���ة ح���ج���ز ال���ف���ن���ادق ف��ي 
ش��ت��ى أن���ح���اء ال���ع���ال���م دون رس���وم 
وبذلك فإن املوقع يعتبر موسوعة 
ف��ن��دق��ي��ة ش���ام���ل���ة ي��وف��رم��ع��ل��وم��ات 
واف���ي���ة وص�����ورا ح��دي��ث��ة ألك��ث��ر من 
150 ال���ف ف��ن��دق ح���ول ال��ع��ال��م، كما 
ي����س����م����ح امل������وق������ع ل���ل���م���س���ت���خ���دم���ن 
بتقييم الفنادق عبر نظام التقييم 
الذي  الفندق  باختيار  ليساعدهم 

يتناسب مع احتياجاتهم.

اخ��ت��ت��م ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي 
)ب��ي��ت��ك( ح��م��ل��ت��ه ال��ت��س��وي��ق��ي��ة »ارب���ح 
جاكسي نوت يوميا«، والتي منحت 
عماءه الفرصة طوال أكثر من ثاثة 
أشهر متواصلة لدخول السحب مع 
دنانير   10 بقيمة  ش���راء  عملية  ك��ل 
»فيزا«  »بيتك«  بطاقات  باستخدام 
االئتمانية ومسبقة  و»ماستركارد« 
الدفع داخل وخارج الكويت، وكذلك 
من خال استخدام بطاقات السحب 
اآلل���ي )ال��خ��ص��م امل��ب��اش��ر( للعمليات 
ال��ش��رائ��ي��ة خ���ارج ال��ك��وي��ت، وأس��ف��رت 
الحملة  ف��وز 100 عميل بجائزة  عن 

وهي جهاز »جاكسى نوت«.
وك���ان »ب��ي��ت��ك« ق��د أج���رى السحب 
ال��راب��ع عشر واألخ��ي��ر للحملة، وفاز 
ف����ي����ه 7 ع����م����اء ج�������دد وه�������م س���ع���ود 
وانانثاكريشنان  الشريدة،  عبدالله 
الله فهد الدليمي،  أنيل بابو، وعبد 
وم���اي���س���ة م��ح��م��د م���ح���م���ود، وح��م��د 
احمد  ال��غ��ف��ور، ومحمد  ح��م��ود عبد 
االن������ص������اري، وع����ب����د امل���ح���س���ن ب����راك 
البرجس، وماجد سعيد القحطاني. 
وت��ع��د ال��ح��م��ل��ة ال��ت��س��وي��ق��ي��ة ال��ت��ي 
بدأت في 26 أبريل املاضي واستمرت 
حتى 4 مايو ال��ج��اري، أح��د البرامج 
امل���ت���وال���ي���ة ال����ت����ي ي��ط��ل��ق��ه��ا »ب���ي���ت���ك« 
البطاقات  حملة  من  عمائه  ملكافأة 
املصرفية املتنوعة وتمييزهم وذلك 
م��ن خ��ال منحهم ج��وائ��ز تحفيزية 
قيمة أو من خال إعطائهم الفرصة 
السترداد قيمة مشترياتهم أو جزء 
م��ن��ه��ا، ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ت��خ��دم فيه 

ه���ذه ال��ح��م��ات ال��ت��س��وي��ق��ي��ة أه���داف 
»ب���ي���ت���ك« ال����راس����خ����ة وال����رام����ي����ة إل���ى 
وتحقيق  امل��ب��ي��ع��ات،  ح��رك��ة  تنشيط 
الفائدة للتجار واألس��واق، والسعي 
الس����ت����خ����دام ال���ب���ط���اق���ات امل��ص��رف��ي��ة 
ب��دي��ا ع��ن ال��ن��ق��ود ت��ف��ادي��ا للمخاطر 
التي يتعرض لها العماء وتماشيا 

مع التوجهات املصرفية العاملية.
والق������ت ح��م��ل��ة »ارب��������ح ج��اك��س��ي 
اقباال جيدا من عماء  نوت يوميا« 
»ب��ي��ت��ك«، ن��ظ��را ل��ط��ول م��دت��ه��ا وال��ت��ي 
أت���اح���ت ال���ف���رص���ة ل��ش��ري��ح��ة واس��ع��ة 
م���ن ال���ع���م���اء ال���ف���وز ب���ج���ائ���زة ج��ه��از 
»ج��اك��س��ي ن����وت« امل���ت���ط���ور، ليصل 
عدد الفائزين في نهاية الحملة إلى 
ال��ذي  السحب  م��ن خ��ال  100 عميل 

أجري بشكل أسبوعي.
وي����ؤك����د »ب���ي���ت���ك« ع���ل���ى اه��ت��م��ام��ه 
ب��ان��ت��ق��اء ال��ب��رام��ج ال��ت��روي��ج��ي��ة التي 

تتناسب مع تطلعات العماء وذلك 
ف����ي إط�������ار س���ع���ي���ه مل����ك����اف����أة ع��م��ائ��ه 
وت���ع���زي���ز والئ�����ه�����م، إذ أط����ل����ق خ���ال 
الفترة األخيرة مجموعة من البرامج 
التسويقية القت نجاحا  والحمات 
العماء والسوق  أوس���اط  ب��ن  جيدا 
امل���ح���ل���ي، األم�����ر ال�����ذي ي��ع��ك��س ال��ث��ق��ة 
التي يتمتع بها البنك ونجاحه في 
ت��ق��دي��م امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات ال��ت��ي 
تائم احتياجات العماء، كما يعمل 
لتعزيز حصته  دائ��م  »بيتك« بشكل 
السوقية ليس عن طريق زيادة حجم 
العماء  بتوعية  ب��ل  ف��ق��ط،  االص����دار 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى االس��ت��خ��دام م��ن خ��ال 
الجوائز  ذات  الترويجية  ال��ح��م��ات 
ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ب��ن م��زاي��ا استعمال 
األم��ان وترتيب  البطاقات من حيث 
الوقت  وتوفير  الشخصية  امليزانية 

والجهد.

اس������ت������ض������اف ب������ن������ك ال�����ك�����وي�����ت 
ال��وط��ن��ي م��ج��م��وع��ة م���ن ط��ال��ب��ات 
ث�������ان�������وي�������ة ح��������������واء ب������ن������ت ي�����زي�����د 
االن�����ص�����اري ف����ي امل���ق���ر ال��رئ��ي��س��ي 
زي���ارة ميدانية  ف��ي  للبنك، وذل���ك 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى طبيعة 
ال��ع��م��ل امل��ص��رف��ي وأس���ل���وب عمل 
وال��ق��اع��ة  املختلفة  ال��ب��ن��ك  إدارات 

املصرفية.
ف��ي اس��ت��ق��ب��ال الطالبات  وك���ان 
مسؤول العاقات العامة في بنك 
الباقر  يعقوب  ال��وط��ن��ي  ال��ك��وي��ت 
ال��ذي رافقهم في جولة تعريفية. 
الطالبات أظهرن  ان  الباقر  وق��ال 
البنك  يقدمه  بما  الف��ت��ًا  اهتماما 
ومنتجات،  خ��دم��ات  م��ن  الوطني 
وك�����ان�����ت ف����رص����ة ل����ه����ن ل��ل��ت��ع��رف 
ب���ش���ك���ل م���ف���ص���ل ع���ل���ى ال���خ���دم���ات 

امل����ص����رف����ي����ة ال����ش����ب����اب����ي����ة ل��ل��ب��ن��ك 
لحسابي األزرق والشباب اللذين 
ي����ق����دم����ان م����زاي����ا ع����دي����دة ل��ط��ل��ب��ة 

الثانوي والجامعات واملعاهد.

ال���ب���ن���ك  إق�������ام�������ة  ان  وأض�������������اف 
ال�������وط�������ن�������ي ل��������ه��������ذه ال�����������زي�����������ارات 
وال���ج���والت ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ورع��اي��ت��ه 
ل���أن���ش���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة ت����أت����ي م��ن 
منطلق حرصه على التواصل مع 
واالهتمام  التعليمية  املؤسسات 
ذلك  ويتجلى  الشباب،  بشريحة 
البنك لعدد من  م��ن خ��ال توفير 
الفرص الوظيفية لطلبة التدريب 
امل�����ي�����دان�����ي، وإق������ام������ة ال���ب���رن���ام���ج 
الصيفي لتوظيف شباب حساب 

األزرق.
وف������ي ن���ه���اي���ة ال����ج����ول����ة ع���ب���رت 
ال������ط������ال������ب������ات ع��������ن ش������ك������ره������ن ل���� 
»الوطني« على هذه االستضافة 
التعرف  لهن فرصة  أتاحت  التي 
ع����ل����ى م���خ���ت���ل���ف أن����ش����ط����ة ال���ب���ن���ك 

ومجاالت العمل داخل اإلدارات.

19 www.alraimedia.comالعدد (A0 -12002) • الجمعة 11 مايو lssue No.(A0 -12002) • Friday 11 May 2012اقتصاد

فريق العالقات العامة بالبنك في صورة جماعية مع طالبات الثانوية

السيارة املعروضة

التويجري متسلمة الدرع التكريمية

 يعقوب الباقر

)تصوير نايف العقلة( عماد نعمة وعبد املحسن شهريان يتوسطان »العمومية«  

بشار االستاد

بطاقات »بيتك«

»الوطني ُيعّرف بطبيعة العمل املصرفي
طالبات ثانوية حواء بنت يزيد األنصاري

خفضت االلتزامات إلى 7 ماليني دينار

نعمة: »اكتتاب القابضة« تدرس 
توقيت استدعاء زيادة رأس املال 

جمعية املهندسني تكّرم »بيتك«
ك���رم���ت ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة بيت 
ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي )ب��ي��ت��ك( ت��ق��دي��را للمشاركة 
الفعالة ملوظفاته في ملتقى جمعية املهندسن 
ال���ك���وي���ت���ي���ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن راب����ط����ة »م��ه��ن��دس��ات 
يدعمها  وال��ت��ي  للجمعية،  التابعة  كويتيات« 
»ب��ي��ت��ك« ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي كشريك 

استراتيجي.
إدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ت��ك��ري��م  وت��س��ل��م��ت درع 
ال���خ���دم���ات امل���ال���ي���ة ال���خ���اص���ة ف����ي ال���ب���ن���ك ه��ي��ام 
امللتقى  التويجري خ��ال حفل خ��ت��ام  ال��ن��ج��ران 
ب���ح���ض���ورع���دد ك��ب��ي��ر م���ن امل���ش���ارك���ن وأع���ض���اء 

جمعية املهندسن.
وشاركت مجموعة من موظفات »بيتك« من 

حملة املؤهل الجامعي في الهندسة، وموظفات 
أخ����ري����ات ب��م��خ��ت��ل��ف امل���س���ت���وي���ات اإلداري��������ة في 
امل��ل��ت��ق��ى ب��ه��دف االس���ت���ف���ادة وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 
اإلداري��ة في الحياة العملية مع املشاركات من 

الجهات األخرى.
وك�����ان »ب��ي��ت��ك« ش�����ارك خ����ال ال���ع���ام امل��اض��ي 
في ورشة تمكن املرأة العربية والتي نظمتها 
نخبة  بمشاركة  الكويتية  املهندسن  جمعية 
من املهندسات في 20 دولة من مختلف الدول، 
النسائي ومنح  العنصر  دع��م  إط���ار  ف��ي  وذل���ك 
امل��رأة الفرصة إلثبات ذاتها في ميادين العمل 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة ف��ي ال��ع��ط��اء واإلع��م��ار 

واملساهمة بالتنمية في مختلف املجاالت.

تنظمه »الكويت الدولي« من 14 إلى 16 الجاري

»فندق. كوم« يرعى
معرض »عالم السفر«

استمرت أكثر من 3 أشهر

»بيتك«: 100 فائز في حملة 
»اربح جالكسي نوت يوميًا«

... ويكشف في مجمع »األفنيوز«
عن »ماكالرين 2012« الفاخرة

تشهد سيارة ماكارين 2012 الفاخرة التي يعرضها 
الخاصة  أول���ى لحملته  ك��ج��ائ��زة  ال��وط��ن��ي  ال��ك��وي��ت  بنك 
غير  اهتماما  الصيف  ل��ه��ذا  ال��وط��ن��ي  ب��ط��اق��ات  بحاملي 
عادي وذلك بعد أن قام البنك بعرضها أخيرا في مجمع 
ال��ذي تهافت  األفنيوز لتخطف األض��واء أم��ام الجمهور 

ملشاهدة السيارة والتدقيق في تفاصيلها.
 12C-MP4 م���اك���اري���ن  ب��ت��ق��دي��م  »ال���وط���ن���ي«  وي���ن���ف���رد 
الجائزة الكبرى لحملته املوسمية األضخم على اإلطاق 
باإلضافة الى جوائز نقدية تصل لغاية 180 ألف دينار 
وذل����ك ع��ن��د اس��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات ال��وط��ن��ي داخ����ل وخ���ارج 

الكويت.
وأطلق البنك حملة مكافأة عمائه حاملي بطاقات 
ال��وط��ن��ي ل��ه��ذا ال��ص��ي��ف مطلع ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، وه��ي 
م��س��ت��م��رة ل��غ��اي��ة م��ن��ت��ص��ف س��ب��ت��م��ب��ر امل���ق���ب���ل. وت��وف��ر 
الحملة 18 فرصة للفوز في ثاثة سحوبات يتضمن 
كل منها 6 فائزين، حيث سيحصل عماء »الوطني« 
ع���ل���ى ف���رص���ة س������داد م��ش��ت��ري��ات��ه��م ك���اف���ة ب��اس��ت��خ��دام 

بطاقات الوطني لغاية 10 آالف دينار، باإلضافة الى 
-MP4 الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة ماكارين

12C الفاخرة في السحب الثالث واألخير الذي سيقام 
في منتصف سبتمبر.

وي����م����ك����ن ل����ع����م����اء ال����ب����ن����ك ال����وط����ن����ي ال������دخ������ول ف��ي 
انفاقها  تلقائيًا مقابل كل 20 دينارا يتم  السحوبات 
الوطني  وبطاقات  املسبق  الدفع  بطاقات  باستخدام 
فيما ستتضاعف فرصهم  الكويت،  داخ��ل  االئتمانية 
للفوز ثاث مرات باستخدامهم بطاقات الدفع املسبق 
وب��ط��اق��ات »ال��وط��ن��ي« االئ��ت��م��ان��ي��ة ال���ى ج��ان��ب بطاقة 

السحب اآللي خارج الكويت او من خال االنترنت. 
وتجدر االشارة الى ان حملة البنك الصيفية تميزت 
س��ن��وي��ًا ب��ت��ق��دي��م أض��خ��م ال���ج���وائ���ز م���ن ال��ام��ب��رغ��ي��ن��ي 
إل����ى امل���رس���ي���دس SLS ال���ف���اخ���رة م���ا أك��س��ب��ه��ا ن��ج��اح��ا 
اكثر  إح��دى  لربح  الوطني فرصا  يقدم  وال��ي��وم  الفتا. 
ال��س��ي��ارات رف��اه��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ب��اإلض��اف��ة إل���ى ج��وائ��ز 

نقدية لغاية 180 ألف دينار.


