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جانب من جناح »بيتك« في بيت الزكاة 

املدير اإلقليمي في »األوسط« طارق الشويرد مسلما الفائز حامت مشرقي اجلائزة

»بيتك« يعرض منتجاته وخدماته التجارية في بيت الزكاة
شارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« ممثال بالقطاع التجاري في 
جناح تس���ويقي خاص ملوظفي بيت الزكاة بهدف تعريفهم بس���لة 
اخلدمات واملنتجات في إطار تعزيز أس���اليب التواصل مع العمالء 
ضمن خطة تسويقية شاملة تستهدف الوصول لشرائحهم املختلفة 
في اماكن تواجدهم وتقدمي معلومات ورؤية شاملة عن »بيتك«. وقد 
تواجد »بيتك« � في بيت الزكاة بغرض تس���ويق خدمات ومنتجات 
القطاع التجاري وتقدمي معلومات واضحة وابراز الرؤية الش���املة 
حول »بيتك« وخدماته ومنتجاته واسلوب عمله وخصوصية ادائه، 
بهدف مواكبة الطلب وتسهيل اجراء املعامالت في اقرب مكان ممكن 
للعميل، مما يساهم في حتقيق انطباع ايجابي لدى موظفي الهيئة 
من خالل التواصل املباشر مع العمالء، ويؤدي الى استقطاب شرائح 
مهمة م���ن العمالء. ويقدم موظفو »بيتك« � عرضا مفصال ملجموعة 
متميزة من اخلدمات مثل مرابحة املواد اإلنشائية والقوارب واألجهزة 
الكهربائية واإللكترونية باإلضافة إلى مرابحة األثاث وخدمات السيارات 
اجلديدة واملستعملة، عالوة على عرض األسس والثوابت الشرعية 
التي ينطلق منها عمل »بيتك« والتي ميزت مس���يرته على مدى 30 
عاما اتس���مت بااللتزام الشرعي وتطوير سلة متنوعة من اخلدمات 

واملنتجات جعلت العميل يجد كل ما يحتاجه في »بيتك«.

بهدف مواكبة الطلب وتسهيل إجراء المعامالت في أقرب مكان للعميل

»الكويت والشرق األوسط« أجرى السحب األسبوعي
أجرى بنك الكويت والش����رق األوس����ط س����حبه 
االسبوعي التاسع لبرنامج حصادي اجلديد بتاريخ 
12 اغسطس 2009، وقد فازت سارة باقر حسن الهاشمي 

باجلائزة االسبوعية الكبرى مببلغ 20 ألف دينار.
وفاز مببلغ ألف دينار كل من: عبداهلل صالح محمد 
التميمي، حامت علي سيف الدين مشرقي، شاندرا مهندرا 
باتيا، يوسف أحمد اخلباز حلساب بدر، املاسك مشعل 
محمد الشمري. وتصل قيمة اجلوائز االجمالية لعرض 
حصادي واملقدم����ة خالل فترة احلملة الى 10 ماليني 
دينار، ويعد هذا البرنامج من أكبر عروض االدخار 
املطروحة لبرامج السحب في الكويت. ويتيح موسم 
جديد حلصادي فرص فوز كبيرة في جميع سحوباته 
حيث يخول برنامج حصادي العميل تلقائيا لدخول 
السحوبات عن طريق ايداع مبلغ 50 دينارا بحد أدنى 

في حساب حصادي، وكلما ضاعف ايداعاته تضاعفت 
معها فرص الف����وز، ويتميز هذا العرض ايضا بعدم 
التزام العميل بتحويل راتبه للبنك للدخول في هذه 

السحوبات واملصنفة كالتالي:
أوال: 6 ماليني دينار راتب مدى احلياة )2 جائزة 
بقيمة مليون دينار لكل فائز، و4 جوائز بقيمة 500 
ألف دينار لكل فائز، وعدد 8 جوائز بقيمة 250 ألف 

دينار لكل فائز(.
ثانيا: 2 مليون دينار جوائز اسبوعية )80 جائزة 
بقيمة 20 ألف دين����ار لكل فائز، و400 جائزة بقيمة 
الف دينار لكل فائ����ز(. ثالثا: 2 مليون دينار جوائز 
متميزة »5500 جائزة« )ألف جائزة بقيمة ألف دينار، 
والف جائزة بقيم����ة 500 دينار، وألف جائزة بقيمة 

250 دينارا، و2500 جائزة بقيمة 100 دينار(.

سارة الهاشمي تفوز بـ 20 ألف دينار ضمن برنامج »حصادي«

موبايل الفلسطينية تحدد 15 سبتمبر المقبل
موعدًا نهائيًا لتسّلم ترددات لبناء شبكتها

»الخليج« يطلق برنامج التأمين المتكامل 

الوطنية  رويت���رز: قال���ت 
موبايل الفلسطينية إنها حددت 
موعدا نهائيا لتسلم الترددات 
الالزمة الطالق شبكة للهاتف 
احملمول وإال ستطالب باسترداد 
رس���وم الرخصة وتعويضات 

مالية أخرى.
وقالت الشركة في بيان لها، 
أمس، إنها حددت 15 س���بتمبر 
أي قبل شهر من موعد إطالق 
الشبكة - موعدا نهائيا لتسلم 
الترددات الالزمة. كانت السلطة 
الفلس���طينية منحت الشركة 
رخصة لبناء ش���بكة محمول 
جديدة.  وقال البيان إن شركة 
الوطنية )موبايل( ستس���عى 
للحص���ول عل���ى تعويضات 
الوفاء  ف���ي حال ع���دم  مالية 
بتأمني احلد األدنى من الترددات 
والتي التزمت بتوفيرها ضمن 
املدة احمل���ددة إلطالق اخلدمة. 
و»الوطني���ة موبايل« مملوكة 
للش���ركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة )وطنية( وهي بدورها 
وحدة لش���ركة اتصاالت قطر 
)كيوتل( كما حتوز شركة قابضة 
لألصول العامة الفلس���طينية 
حص���ة فيه���ا. وأبل���غ وزير 
االتصاالت الفلسطينية مشهور 
أبو دقة رويترز بأن الس���لطة 
الفلسطينية ستطلب من القوى 
الدولية الضغط على إسرائيل 
التي  املالية  التكاليف  لتغطية 
ستترتب على احتمال انسحاب 

الوطنية من الصفقة.
وق���ال أبو دق���ة: »اجلانب 
اإلس���رائيلي مياطل وكعادته 
ي���وف باالتف���اق، اجلانب  لم 
اإلس���رائيلي يتحمل اخلسارة 

أطلق بنك اخلليج بالشراكة 
للتأم����ني« برنامج  مع »عناي����ة 
تأمني متكامل Travel Smart صمم 
خصوصا جلمي����ع عمالء البنك، 
ويشمل هذا البرنامج جميع أفراد 
األسرة املسافرين حيث ميكنهم 

استخدامه حول العالم.
وذكر البنك في بيان صحافي 
إلى  أم����س أن اجلمي����ع يتطلع 
العطالت ولكن كثي����را ما تطرأ 
حاالت ال ميكن السيطرة عليها، 
مثل إلغ����اء الرح����الت أو فقدان 
األمتعة أو التأخير أو حتى حاالت 
الط����وارئ الطبي����ة، حيث يوفر 
برنامج التأمني اجلديد لدى بنك 
اخلليج التغطية الشاملة جلميع 
عمالئه حول العالم وذلك مع حد 
أدنى للطوارئ الطبية يصل إلى 

2.5 مليون دينار.
وأوضح البنك انه ميكن متديد 
صالحية هذا البرنامج ملدة سنة 
ويعد من أفضل البرامج املتاحة في 
الكويت جلميع عمالء البنك حول 

كاملة ونحن سنقوم مبطالبة 
اجلانب اإلسرائيلي بدفع هذه 

التكاليف«. 
وقال إن السلطة الفلسطينية 
طلبت من إسرائيل توفير ترددات 
بنحو 4.8 ميجاهرتز لكنها لم 

تسلم سوى 3.8 ميجاهرتز.
وأضاف أنه في حال فش���ل 
الصفقة ورفض إسرائيل تغطية 
التكاليف فإن���ه لن يكون أمام 
التي  الفلس���طينية  الس���لطة 
إلى السيولة  تش���تد حاجتها 
خيار سوى طلب املساعدة من 
املانحني لتعويض »الوطنية«. 
وتقول إس���رائيل إن الترددات 
املتاح���ة لديها مح���دودة وإن 
جانب���ا كبي���را منها مخصص 
للجيش. وقال رئيس صندوق 
االس���تثمار الفلسطيني محمد 
مصطفى إنه عل���ى الرغم من 
ال���ذي حددته  النهائي  املوعد 
الوطني���ة اليزال هناك أمل في 
أن تضغط الوالي���ات املتحدة 
واالحتاد األوروبي وهما داعمان 
كبيران للمشروع على إسرائيل 

لتسليم كل الترددات. 
وأضاف أن الوطنية استثمرت 

حتى اآلن نحو 270 مليون دوالر 
في البنية التحتية فضال عن 140 
مليون دوالر أخرى عبارة عن 
رسوم ترخيص حصلت عليها 

السلطة الفلسطينية.
وتساند احلكومة األميركية 
والبنك الدولي مشروع الوطنية 
موبايل، وقد م���ارس مبعوث 
الش���رق األوس���ط توني بلير 
ضغوطا على إسرائيل لتسليم 
الترددات كطريقة إلعطاء دفعة 
لالقتصاد الفلسطيني وتعزيز 
موقف الرئيس محمود عباس 
وحكومته التي يساندها الغرب  
في الضفة الغربية احملتلة. كانت 
اتفاق  الوطنية موبايل وقعت 
رخصة مع السلطة الفلسطينية 
عام 2007 بعد تقدمي عرض قيمته 
251 مليون دينار أردني )354.3 
مليون دوالر( لبناء وتشغيل 
ش���بكة جديدة ملنافسة شركة 
االتصاالت الفلسطينية )بالتل(. 
وكانت شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( كبرى ش���ركات الهاتف 
احملمول الكويتية اشترت حصة 
أغلبية في »بالتل« في يونيو 

املاضي.

القسط السنوي  العالم، ويصل 
للبرنامج إلى 37 دينارا، ويشمل 
املؤمن له، وال����زوج أو الزوجة، 
واملعالني من األطفال الذين تقل 
أعماره����م عن 21 عام����ا، وميكن 
للعم����الء احلصول على املوافقة 
األولية عل����ى التأمني من جميع 
أفرع البنك البالغ عددها 47 فرعا 
باإلضافة إلى احلصول على بطاقة 

شخصية للتأمني بعد ذلك.
واش����ار البنك الى أن برنامج 
التأمني مضم����ون من لويدز في 
لندن ومقبول في جميع السفارات 
التأمني الشامل  األجنبية ويوفر 
في دول مث����ل الواليات املتحدة 
وأس����تراليا. ويؤم����ن البرنامج 
العمالء حتى س����ن 75 عاما دون 

أي مصاريف إضافية.

تسعى للحصول على تعويضات في حال عدم الوفاء بتأمين الحد األدنى منها

بالشراكة مع »عناية للتأمين« ويتيح لجميع المسافرين استخدامه حول العالم

شعار الوطنية لالتصاالت

بطاقة اخلليج للتأمني املتكامل 


