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جانب من عملية السحب 

جناح البنك الدولي املشارك في مستشفى نفط الكويت

عبداهلل العنزي سعود الفريح

»التجاري« أجرى السحب الشهري على »حساب النجمة«
أج����رى البنك التج����اري الكويتي عملية 
السحب الشهري على »حساب النجمة«، وذلك 
في املركز الرئيس����ي للبنك في متام الساعة 
6:30 من مساء يوم األحد 2 أغسطس 2009، 
بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في 
عبدالعزيز أشكناني، ووزارة الداخلية ممثلة 
في سلمان بهمن وتهاني املرشود، كما حضر 
ع����ن البنك التجاري الكويت����ي موظفون من 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة اإلعالن 
والعالقات العامة وقطاع الدعم الفني وإدارة 
أمن نظم معلومات التكنولوجيا وجمع كبير 

من عمالء البنك.
وذك����ر البنك في بي����ان صحافي أمس ان 
عميل البنك غالم نابي أغميري خان فاز مببلغ 
100 الف دينار وفاز كل من ياس����مني محمود 
عبدالعزيز يعقوب، مشعل صالح علي ملك، 
محمد جالل عبداملجيد أمني، مظهر اقبال محمد 
نواز، مرمي عيس����ى أحمد اليعقوب، سالمة 
موسى محمد خلف اهلل، روبن بوس، عبداملنعم 
عبدالكرمي رمضان، الش����يخة نورية سهيل 
عبدالعزيز سعود الصباح، سميرة عبدالرسول 
عبدالرحمن العوضي، معصومة اس����ماعيل 
حسني اصالح، محمد امتياز بط سردار خان، 
شريفة مطلق هنيضل الدجيني، يسري محمد 
أحمد الشويحي، علي عبدالعزيز عبدالوهاب 
الدريع، زاهد اقبال محمد حنف، أفتاب أحمد 
مش����تاق أحمد، علي حس����ني جابر الشمري، 
منتاز بجيم سيد وفرج معيجل نايف العنزي 

مببلغ الف دينار.
واشار البنك الى ان كال من سهيلة هادي 

صالح، سمعان لبيب س����معان حسب اهلل، 
محمد محمد فارد محمد، بانايوت يوردانوف 
دمييتروف، س����اماث علي أحمد علي، منير 
أحمد عبدحسني، عدي عبدالرؤوف عبداهلل 
محمد، محمد سعيد شري احلمد، أمل منشد 
حسن الهندال، زهراء تومان حسني الشمري، 
عبدالرحمن عبداحملسن مرزوق املطيري، نشأت 
واهب أبي خير، محمد شغار مياه محمد، غازي 
غزا غازي العتيبي، هاش����م سيد أحمد علي، 
هيال حمد عبداهلل املكيمي، عبدالكرمي محمد 
عوض اخلالدي، فهد عيد جابر بخيت، ابراهيم 
حسني علي حيدر، محمد بشير شودري علي، 
لطيف����ة قطي زبن الش����وكة، فايزة علي فهد 
عبداللطيف اخلليفة، نورا س����عود سويدان 
العتيبي، علي موس����ى عل����ي متروك، محمد 
هادي سالم العازمي، ركسانا خالد بشار، فؤاد 
محمد فالح، ابراهيم احم����د محمود األحمد، 
مشاري راشد محمد املري، حسام الدين فوزي 
محمد زكي الكاكي، سيد علي منذر، الفي جبر 
عذبي مارد، كاجنيرابامبيل ماثيو جونسون، 
منيرة راش����د محمد الشمري، محمد ابراهيم 
املعجل، بريرا جونسالف كيانو اجنلو، فيروز 
عاصم عزت ش����ان، أحمد حسن ياسني علي، 
ابراهيم علي ابراهيم اجريد، يس����ري، محمد 
أحمد الش����ويحي، فالح محمد صياح مبارك 
املطيري، أحمد راسم محمد كمال، خولة بدر، 
يوسف الرومي، شروق محمد ابراهيم، نالكودي 
بارامبيل كونهيمون، أمل كاظم سالم عثمان، 
تهاني سعد املرشد، أغاي غالم رسول، شافي 
عوض ثيف، طارق عبداخليضر علي ابراهيم، 

حنان مرعي غياض، فهد محمد حمد املنيس، 
أحمد سعود محمد القحطاني، حسن محمود 
أحمد كرمي، عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الفوزان، 
شيخة جاسم أحمد األمير، عبدالعزيز ابراهيم 
علي، حس����ني عبدالصمد علي وحيدي، وليد 
خالد خليل حموده ومحمد سعيد شاري احلمد 

مببلغ 500 دينار.
اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا ضمن رصيد 
حساب »النجمة« تؤمن للعميل فرصة الدخول 
بالسحب الش����هري على جائزة ال�� 100.000 
دينار، والدخول في الس����حب الثالثي الذي 
س����يجرى مرة كل أربعة شهور على جوائز 
بقيمة 300 الف دينار يتم فيه اختيار3 فائزين 
يحص����ل كل واحد منهم عل����ى جائزة ال� 100 
ألف دينار، كما يتميز هذا احلساب بأنه دون 
فوائد وميكن الس����حب منه واإليداع فيه في 
أي وقت، إضافة إل����ى إمكانية إصدار بطاقة 
سحب آلي عليه، واحلصول على كافة اخلدمات 
املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري اون 
الين، واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك استخدام 
احلساب إلصدار بطاقة ائتمانية في حالة عدم 

حتويل الراتب.
و»التجاري« ينته����ز هذه الفرصة ليهنئ 
جميع الفائزين في سحب النجمة، علما بأنه 
س����يتم قيد اجلوائز النقدية في حسابهم في 
البنك. كما يتوجه بالش����كر لوزارة التجارة 
الدائم وإش����رافهم  والصناعة على تعاونهم 
الفعال على عمليات السحب التي متت بسالسة 

ونظام.

بحضور ممثلين عن »التجارة« و»الداخلية« وعدد من موظفي البنك

»الخليج« يعلن اسم الفائز في سحب »الدانة«
أسعار المنازل
في دبي تستقر

في الربع األخير

البورصة القطرية
ترتفع 24 نقطة

دب���ي � رويت���رز: ذك���رت 
مؤسسة كولييرز انترناشيونال 
أن أس���عار املنازل في السوق 
العقارية بإمارة دبي ستستقر 
على األرجح في الربع األخير 
لتعكس حتسن املعنويات في 

األسواق العقارية العاملية.
وقالت مؤسسة االستشارات 
العقارية في تقرير إن أسعار 
املنازل في دبي انخفضت بنسبة 
9% في الرب���ع الثاني مقارنة 
بالربع السابق مع تباطؤ وتيرة 
التراجع، وكانت األس���عار قد 
انخفضت في دبي بنسبة %41 
في الربع األول مقارنة مع الربع 

األخير من عام 2008.

الدوحة � كونا: أنهت بورصة 
قطر تعامالت أمس على ارتفاع 
بلغ 24 نقطة ليصل املؤشر الى 
6787 نقطة، وحتقق االرتفاع 
بدعم من بعض االسهم القيادية 
حيث حقق 25 سهما ارتفاعات 
بينما تراجعت أسعار سبعة 

أسهم فقط.
وجاء في مقدمة االس���هم 
املرتفعة س���هم )ازدان( الذي 
أغلق محققا ارتفاعا بنس���بة 
9.91% عند مستوى 24.40 رياال 
قطريا إضافة الى حتقيق سهم 
)صناعات قطر( مكاسب متقدمة 
بنس���بة 1.23% وسهم )بروة( 

بنسبة %0.32.
وتراجع سهم )بنك الدوحة 
بنسبة( 0.48% وبلغت خسائر 
سهم شركة )زاد القابضة( أكثر 
من 3% وتراجع سهم )املصرف( 
بنس���بة 0.24%، وتراجع���ت 
التداول  اليوم قيم واحج���ام 
عن مس���توياتها خالل جلسة 
أمس حيث بلغت قيمة التداول 
291 مليون ريال بأحجام تداول 
بلغت 9.8 ماليني س���هم فيما 
كانت قيمة التداول اجللس���ة 

املاضية 307 ماليني ريال.

بنك الكويت الدولي يعرض منتجاته
المصرفية في مستشفى نفط الكويت

أعلن بنك اخلليج عن اس���م الفائز في رابع 
سحب ش���هري ل� »الدانة« حيث فاز غالم نبي 
محمد رمضان وهو عميل فرع شرق باجلائزة 
التي تبلغ قيمتها 100 الف دينار في السحب الذي 

أقيم أمس االول بفرع البنك الرئيسي.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس ان حساب 
الدانة يوفر لعمالئه املزيد من السحوبات واملزيد 
من فرص الفوز، فإلى جانب السحب الشهري 
الذي مينح الفائز جائزة تبلغ قيمتها 100 ألف 
دينار، مينح أيضا سحوبات أسبوعية يحصل 
فيها الفائز األول على جائزة قدرها 10 آالف دينار 
في حني ينال كل من الرابحني اخلمس اآلخرين 
جائزة قدرها 1000 دينار، هذا وسيجري أيضا 
سحب س���نوي على جائزة كبرى قدرها 500 

ألف دينار.
 وفتح حساب الدانة سهل وبسيط للغاية، فما 
على العمالء إال إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط 
وهو احلد األدنى لفتح حساب الدانة، ومبجرد 
إبقاء هذا احلد األدنى س���يدخل العميل تلقائيا 
في السحوبات األسبوعية والشهرية والسنوية، 
ملضاعفة فرص الربح، وعلى العمالء زيادة املبالغ 
املودعة وإبقاؤها لفترة طويلة لضمان احلصول 

على أكبر عدد ممكن من الفرص.
 ه���ذا وعلى العمالء الراغبني في املش���اركة 
بسحب الدانة الشهري، فتح حساب الدانة أو إيداع 
املبلغ املطلوب قبل شهر واحد من تاريخ السحب 
الش���هري وقبل 5 أيام عمل من تاريخ السحب 

األسبوعي كي يتأهلوا لدخول السحب.

أقام بنك الكويت الدولي معرضا تسويقيا في 
مستشفى شركة نفط الكويت ضمن إستراتيجيته 
الستقطاب قاعدة عمالء جديدة حيث يأتي هذا 
املعرض اس���تكماال خلطة البنك التس���ويقية 
بالتواجد الدائم قرب العميل والتواصل املستمر 
مع اجلمهور وعرض منتجات وخدمات البنك 

اإلسالمية املتميزة التي يقدمها.
وذكر البنك في بيان صحافي وقد كان اإلقبال 
ملحوظا على »بطاقات امليسرة« اجلديدة التي 

تتميز بفئتيها الفضية والذهبية بسهولة الشراء 
وإضافة إلى اخليارات املتعددة للسداد حيث ميكن 
للعميل اختيار أقل مبلغ للسداد املقسط وبدون 
أي رسوم إضافية كما ميكن استخدامها في كل 
أنحاء العال���م عبر 30 مليون نقطة بيع وأكثر 
من 2 مليون جهاز س���حب آلي بكل أمان ويسر 
حيث إن البطاقة مزودة بالشريحة الذكية بهدف 
توفير أكبر قدر من احلماية والسرية املصرفية 

ملستخدمي بطاقة »امليسرة«.

بفوز عميل البنك غالم نبي محمد رمضان بـ 100 الف دينار

 8 ماليين دينار إيرادات »الكويتية« من الخدمات الهندسية
خدمات دائرة الهندسة في المؤسسة تغطي 52 شركة طيران عاملة في المطار

أكدت مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية على اهتمامها 
مبجال الصيانة والس���المة 
الراكب  وأنها تضع س���المة 
في املقام األول وتعتبرها من 
أولوياتها ويدعم هذا السمعة 
العاملية املرموقة التي حتظى 
بها »الكويتي���ة« وكوادرها 
العاملة كواحدة من بني شركات 
أمنا وسالمة  الطيران األكثر 

في العالم.
 وقال مدير دائرة الهندسة 
باالنابة في مؤسسة اخلطوط 
الكويتية س���عود  اجلوي���ة 
عبدالعزيز الفريح في تصريح 
صحافي ان ملجاالت الصيانة 
والسالمة أهمية قصوى حيث 
انها أصبحت هاجسا عامليا وقد 
اهتمت املؤسسة منذ نشأتها 
مبفه���وم الس���المة االهتمام 
األول واألكبر وحرصت على 
تكريس���ه في جميع مرافقها 
الهندس���ية ولم تت���وان في 
توفير جميع ما تتطلبه سالمة 
الطيران والقوانني ذات العالقة 
من إج���راءات وتوفير أماكن 
صيانة وفحص وتدريب مكثف 
وتأهيل أطقم صيانة مدربة 
ومهيأة في جمي���ع األوقات 
للقيام بأعمال الصيانة حسب 
التعليمات والنصوص املقرة 
الطائرات  من قبل مصان���ع 

وهيئات السالمة الدولية.
 وحول الشهادات العاملية 
التي حصلت عليها املؤسسة 
في املجاالت الفنية والهندسية 
قال الفريح »حصلت املؤسسة 
متمثلة في دائرة الهندسة على 
 EASA145 شهادات عاملية منها
»)لوكالة األوروبية لسالمة 
الطي���ران( وكذل���ك حازت 
الدائرة ثقة س���لطة الطيران 
املدني األملاني )LBA( باالضافة 
إلى اجتياز دائرة الهندس���ة 
برنامج إدارة سالمة العمليات 
والتش���غيل )IOSA( وه���و 
برنامج تدقيق معتمد من قبل 
املنظمة الدولية للنقل اجلوي 
)IATA( ويتضم���ن معايير 
وش���روط س���المة عمليات 

الصيانة للطائرات.
وعن مستوى تدريب كوادر 
الهندس���ة باملؤسسة،  دائرة 
أوض���ح الفري���ح ان عملية 
الفنية  التدري���ب للك���وادر 
واالدارية بدائرة الهندسة من 
أولويات املؤسسة، وهي احملور 

الفنية وخدمة املهندس املرافق 
لطائرات »اجلزيرة« التي يبلغ 
عدده���ا 10 طائ���رات من طراز 
A320 باإلضاف���ة إلى اخلدمات 

اللوجستية عند احلاجة.
وقال الفريح ان املؤسسة تقدم 
أيضا خدم���ة املناولة األرضية 
لش���ركة طي���ران »الوطنية« 
باإلضافة إلى اخلدمات الهندسية 
األخرى ودون عقد رسمي مشيرا 
الى أن هناك مفاوضات جارية 
اآلن لالتفاق عل���ى عقد يربط 
اجلانبني لتقدمي هذه اخلدمات 
ألنها شركة وطنية ولها األولوية 

في تقدمي هذه اخلدمات.
من ناحيته، قال نائب مدير 
دائ���رة الهندس���ة للمحط���ات 
اخلارجية في املؤسسة م.عبداهلل 
العنزي ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية تقوم بتقدمي 
العديد من اخلدمات في مجال 
الدعم الهندسي لشركات الطيران 
األخرى حيث تقوم بخدمة 56 
شركة طيران من خالل احملطات 
اخلارجية، وتغطي هذه اخلدمة 
جميع أنواع الطائرات، مشيرا الى 
أن أكبر عمالء »الكويتية« هم: 
شركة طيران اإلمارات واخلطوط 
اجلوية القطرية باإلضافة إلى 
16 شركة عربية ناقلة، أما قائمة 
العمالء اآلخرين فتتضمن 38 
شركة طيران حول العالم مثل 
لوفتهانزا والفرنسية للطيران 
النمساوي وطيران  والطيران 
س���نغافورة وأيضا اخلطوط 

التايلندية.
وكشف العنزي أنه بحلول 
نهاية ش���هر يوليو س���يكون 
الهندس���ة  باس���تطاعة دائرة 
التعام���ل مع طائ���رة إيرباص 
380 في كل من محطتي بانكوك 
ودبي وذلك في خطوة متقدمة 
تؤكد السمعة العاملية للخطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة في مجال 

الصيانة.
وأضاف العنزي أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية تقدم خدماتها 
أيضا إلى شركة طيران اجلزيرة 
في معظم محطات املؤسس���ة 
اخلارجية، كم���ا تقدم خدمات 
الدعم الهندس���ي في احملطات 
إلى ش���ركة »فالي  اخلارجية 
دبي« للطي���ران، هذا باإلضافة 
إلى أن محطات اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة اخلارجي���ة تق���دم 
الدعم إل���ى اخلطوط الوطنية 

للطيران.

خطة الصيانة ترتبط باخلطة 
التي تتبعها الشركات املصنعة 
للطائرات »البوينغ وااليرباص« 
وتقوم دائرة الهندسة بتطبيق 
هذه اخلطة وذلك بعد اعتمادها 
من إدارة السالمة في الهيئة العامة 
الكويت،  ف���ي  املدني  للطيران 
مشددا على ان مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية تضع سالمة 
الراكب في املقام األول وتعتبره 
من أه���م أولوياتها ويدعم هذا 
السمعة العاملية املرموقة التي 
حتظى بها »الكويتية« وكوادرها 
العاملة كواحدة من بني شركات 
الطيران األكثر أمنا وسالمة في 

العالم.
التي تقدمها  وعن اخلدمات 
املؤسس���ة لش���ركات الطيران 
قال الفريح ان عدد الش���ركات 
التي تغطيها دائرة الهندسة قد 
بلغت 52 شركة طيران عاملة 
في مط���ار الكويت الدولي بني 
خدمة التصاريح الفنية واملعدات 
األرضية وخدمة املناولة األرضية 
وتقدم حسب عقود مبرمة خالل 
فترة الترانزيت، وقال ان إقامة 
مركز األعمال الهندسية في دبي 
قد أصبح مصدرا مهما لإليرادات 
حيث انه يقدم خدمات استشارية 
وتدريبية للكثير من شركات 
الطيران، مشيرا إلى أن إيرادات 
اخلدمات الهندس���ية قد بلغت 
للس���نة املالية 2009/2008 ما 
مقداره 8 ماليني دينار األمر الذي 
يبني حتول دائرة الهندسة من 
قطاع اس���تهالكي إلى خدماتي 
تصب عوائ���ده لصالح موارد 

املؤسسة املالية.
وأضاف س���عود الفريح أن 
املؤسس���ة تقدم هذه اخلدمات 
لشركة طيران اجلزيرة حسب 
عقد يش���مل الصيانة الفورية 
والدوري���ة وخدمة التصاريح 

الرئيسي لصقل املقدرة الفنية 
فهناك دورات فنية متخصصة 
لكل نوع من طائرات املؤسسة 
تشمل اجلانبني النظري والعملي 
الطائرة باالضافة  على أنظمة 
إلى الدورات التنشيطية كونها 
من متطلبات اجلهات الرقابية، 
مش���يرا الى ان عدد املهندسني 
الكويتيني العاملني في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية قد 
بلغ 393 مهندس���ا بنسبة %80 
من عدد املهندسني العاملني في 

املؤسسة.
 أم���ا ما يخت���ص باجلانب 
االداري ف���ان املؤسس���ة تهتم 
مبنح العاملني دورات تتناسب 
مع اجلانب االداري وتتضمن 
التعامل مع العمالء والعمل حتت 
أي ظروف باالضافة إلى التعامل 

مع إدارة األزمات.
وفيما يخ���ص التزام دائرة 
الهندس���ة بصيان���ة الطائرات 
وتسليمها للتشغيل في الوقت 
احمل���دد، قال الفريح ان قس���م 
الدوري���ة للطائرات  الصيانة 
يقوم شهريا بإجراء الكثير من 
عمليات الصيانة، بني اخلفيف 
واملتوسط ومبعدل عملني من 
النوع الثقيل واملكثف، وبالرغم 
من تن���وع أس���طول طائرات 
املؤسسة إال أن الدائرة تسعى 
بشكل حثيث الى االلتزام مبوعد 
تسليم الطائرة للدائرة التجارية 
حسب اخلطة املوضوعة التي 
تطابق قوانني اجلهات الرقابية 
الصارمة سواء من قسم مراقبة 
اجلودة بالدائرة أو إدارة سالمة 
العامة  االدارة  ف���ي  الطي���ران 
للطيران املدني والتي حتد من 
أي استثناء أو جتاوز في أعمال 
الصيانة والتي تؤثر على سالمة 

وامن الطائرة.
وأضاف س���عود الفريح ان 


