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توقع البدء في تسليم وحدات 
مجمع احلياة التجاري خالل شهر نوفمبر

صرح الس���يد/ حس���ن علي الهنيدي رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب بش���ركة ه���اي العقارية )احلي���اة الدولية 
العقارية( ش.م.ك )مقفلة( بأنه بفضل اهلل تعالى من املتوقع 
االنتهاء من بناء وتشييد مجمع )احلي��اة التجاري ( وتسليم 
وحدات���ه التأجيرية خالل ش���هر نوفمبر من الس���نة احلالية 
وال���ذي يقع في قلب منطقة الش���ويخ الصناعية على تقاطع 
ش���ارع الزينة مع ش���ارع مواد البناء.وأضاف أنه عند تتمة 
األعمال في املش���روع س���يكون قد مت اجنازه في فترة زمنية 
قياس���ية تقدر بأربعة عشر ش���هرا فقط وبأحدث املواصفات 
العصرية والتقنيات احلديثة التي تتوافق مع توجهات الدولة 
في تغيير هوية منطقة الش���ويخ م���ن صناعية الى جتارية. 
وفي هذا الصدد أقر الهنيدي أن ش���ركة هاي العقارية )احلياة 
الدولية العقارية( من املطورين الس���باقني الى اتباع توجهات 
الدول���ة املتعلقة مبنطقة الش���ويخ والتي ترمي الى تطويرها 
وحتديثها وأن شركة هاي العقارية )احلياة الدولية العقارية( 
حريص���ة على مواكبة تلك التغيرات بتس���ليم مش���روع ذو 

مواصفات حديثة. كما صرح الهنيدي بأن املش���روع يقع في 
قلب منطقة الش���ويخ الصناعية وشيد على مساحة 5512م2 
ومس���احة بناء قدرها 20199م2 وهو عبارة عن مبنى جتاري 
)معارض, مكات���ب و مخازن( يحتوي على س���ردابني ودور 
أرض���ي وميزانني ويتميز مبواصفات وخدمات رائعة تتواكب 
مع االحتياجات الضرورية للمستثمرين من موقع استراتيجي 
ورقي ف���ي البناء ودقة ف���ي التصميم وتنوع في مس���احات 
الوح���دات التأجيرية ، كما ينفرد وألول مرة باملنطقة بوجود 
مواقف س���يارات تتس���ع لعدد يفوق 200 س���يارة كما يوجد 
باملشروع سردابني أحدهما جتاري مبساحة 4783م2  لنشاط 
موحد بكامل املس���احة ، كما تتمي���ز املعارض بارتفاع 5.5 م. 
ومما هو جدير بالذكر أن شركة هاي العقارية)احلياة الدولية 
العقارية( تس���عى دائما الى التطوير والتوسع في أنشطتها 
حيث تق���دم خدمات عقارية جديدة مثل التس���ويق العقاري، 
وادارة األم���الك العقارية، وتقدمي الدراس���ات واالستش���ارات 

العقارية والتقييم العقاري، وادارة املشاريع.

»الخليج« يعلن
الفائزين بالسحب 

األسبوعي لـ »الدانة«
أعل����ن بن����ك اخللي����ج عن 
الفائزين في س����حب  أس����ماء 
الدان����ة األس����بوعي حيث نال 
خلدون اخلم����اش/ هناء اخلام 
اجلائزة الكبرى وقدرها 10 آالف 
دينار، بينما فاز كل من: موزة 
عبدالوهاب علي العصفور، أحمد 
عبداهلل الدخيل الش����ايع، فهد 
سيف جاعد الرشيدي، أحمد قيس 
عيسى فيروز وعامر عبدالرحمن 
فرح����ان الفريح بجائزة قدرها 

ألف دينار.
وم����ع إطالق حمل����ة الدانة 
البنك  س����يتعني على عم����الء 
إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط 
وهو احلد األدنى لفتح حساب 

الدانة.
ومبجرد إبقاء هذا احلد األدنى 
س����يدخل العمي����ل تلقائيا في 
السحوبات األسبوعية، الشهرية 

والسنوية.
الدانة عن  ويتميز س����حب 
غيره من السحوبات بأنه ال مينح 
العميل فرصة توفير النقود فقط، 
بل مينحه أيضا فرصا متعددة 
للفوز في السحوبات األسبوعية، 
الشهرية والسنوية مع العلم أنه 
كلم����ا زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه، زادت الفرص املتاحة 

للفوز.
الدانة  هذا ويتيح حس����اب 
لعم����الء بنك اخلليج املزيد من 
الفرص للفوز بجوائز أسبوعية 

وشهرية وسنوية.
والقيمة املضافة تبدأ بفتح 
الدانة اجلديد قبل 5  حس����اب 
أيام عمل تس����بق السحب، مما 
يخولهم تلقائيا بدخول السحب 
األس����بوعي، أو بفتح حس����اب 
الدانة قبل شهر لدخول السحب 

الشهري أو السنوي.
للعم����الء  بالنس����بة  أم����ا 
من أصح����اب حس����اب الدانة، 
فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع 
قبل يوم واحد فقط من السحب 

ليتأهلوا.
الفوز  وإلى جان����ب فرصة 
بأكب����ر جائزة، مينح حس����اب 
الدانة عمالءه العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة 
لإليداع اآلل����ي فقط التي متنح 
عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناس����بهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم 
من فرص للفوز في سحب الدانة 

بواسطة اخلدمة اإللكترونية.

العرض متواصل حتى 15 سبتمبر الجاري

يقام في الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر المقبل

خصومات حصرية بنسبة 50% لحملة بطاقات 
»الوطني« االئتمانية لدى »داماس للمجوهرات«

»الكويت الدولي« يشارك في معرض الفرص 
الوظيفية السادس لدعم العمالة الوطنية

)التي مت إصدارها بني 22 أغسطس 
و20 نوفمب����ر 2009( من فرصة 
تقسيط مبالغ مشترياتهم بواسطة 
بطاق����ات الوطني ملدة 3 أش����هر 
من دون فوائد، بينما يس����تطيع 
حاملو بطاقات الوطني االئتمانية 
احلالي����ني )بطاقاته����م الصادرة 
قبل 22 أغسطس( االستفادة من 
فرصة تقس����يط عملية شرائية 
واحدة تت����راوح قيمتها بني 250 
و1000 دينار ملدة 6 أش����هر ومن 
غير فوائد. جتدر اإلشارة إلى أن 
داماس للمجوهرات هي مجموعة 
دولية لبيع املجوهرات والساعات، 
منتشرة في أكثر من 18 بلدا ولديها 
أكثر من 450 فرعا. وتشتمل شبكة 
داماس حمل����الت البيع والتجزئة 
على شركات تابعة لها في الشرق 
األوسط والهند وايطاليا، شركاء 
وش����ركات ذات إدارة مش����تركة 
في الش����رق األوس����ط وأفريقيا 
الش����مالية وأوروب����ا ومناط����ق 
أخرى. كما تقدم داماس لعمالئها 
منتجاته����ا ومجموعتها اخلاصة 
من املجوهرات واألملاس باإلضافة 
إلى مجموعة مجوهرات من أرقى 

املاركات واألسماء العاملية. 

الشباب جتاه القطاع اخلاص، حيث 
لم تعد فك����رة االلتحاق بالقطاع 
احلكومي تس����يطر على الشباب 

كما كان في السابق.
وأشار الى ان معرض الفرص 
السادس ميثل فرصة  الوظيفية 
مهمة للباحث����ني عن فرص عمل 
في جميع املجاالت وذلك من خالل 
االلتقاء مبمثلي الشركات وأصحاب 
الوظائف، مشيرا في هذا السياق 
الى ان القطاع اخلاص أصبح جاذبا 
للعمال����ة الوطنية مبا ميلكه من 
مقومات جناح واستقرار وظيفي 
وبيئة مالئمة تساعد على زيادة 
االنتاجية، الفتا الى ان بنك الكويت 
الدولي س����يقدم فرصا وظيفية 
متنوعة في املجال املصرفي حسب 

احتياجاته في الفترة املقبلة.
وذكر مندني ان معارض الفرص 
الوظيفية تقوم بدور فعال في حل 
جزء من مشكلة البطالة من خالل 
فرص العمل التي تقدمها اجلهات 
املشاركة في املعارض الوظيفية 
وهو ما أدى الى زيادة ملحوظة في 
نسب العمالة الوطنية لدى شركات 

ومؤسسات القطاع اخلاص.

دأب منذ س����نوات عل����ى مكافأة 
عمالئه عبر عروضه العديدة التي 
تقدم لهم فرصا لالس����تفادة من 
خصومات حصرية مغرية لدى 
العديد من الش����ركات والعالمات 
التجاري����ة املرموقة في الكويت. 
وأع����رب النجران عن أمله في أن 
يحقق هذا العرض بالتعاون مع 
دام����اس للمجوهرات نفس القدر 
الذي حققته حمالت  النجاح  من 
الس����ابقة. وخالل فترة  الوطني 
هذا العرض، سيس����تفيد حاملو 
بطاقات الوطني االئتمانية اجلديدة 

او م����ن خالل احلاقه����م باملعاهد 
املتخصص����ة في هذا املجال كون 
ان مثل هذا التدريب ينمي روح 
املنافسة لدى هذه الكوادر وتبرز 
لديهم اهميتهم باملساهمة لتنمية 
االقتصاد الوطني. ولفت مندني الى 
ان التجارب الناجحة للشباب الذين 
التحقوا بالعمل في القطاع اخلاص 
متثل حافزا للشباب اجلدد الذين 
يترددون في خوض غمار التجربة، 
مشيرا الى ان هذه النجاحات أصبح 
لها تأثير كبير في تغيير قناعات 

أعل����ن كل من بن����ك الكويت 
الرائدة في  الوطن����ي ودام����اس 
مجال بيع املجوهرات والساعات 
في الشرق األوس����ط، عن تقدمي 
عرض خ����اص حلمل����ة بطاقات 
الوطني االئتمانية يشتمل على 
خصومات فوري����ة ومغرية في 
معرض داماس الواقع في مجمع 

األڤنيوز.
الترويجي،  الع����رض  ويتيح 
الذي يبدأ في 9 سبتمبر اجلاري 
ويس����تمر حتى 15 منه، حلاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية )فيزا، 
ماستركارد وداينرز( االستفادة من 
خصومات فورية بنسبة 50%على 
األملاس، الس����اعات واللؤلؤ التي 
س����تعرض في مع����رض داماس 
للمجوهرات في مجمع األڤنيوز.

وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
الوطني، عبداهلل  الكوي����ت  بنك 
التويجري إن بنك الكويت الوطني 
يح����رص باس����تمرار على طرح 
حمالت ترويجية تستهدف مكافأة 
الشرائح املختلفة لعمالئه انطالقا 
من دراسة احتياجات ومتطلبات 
هذه الش����رائح، مضيفا أن البنك 

اكد املدي����ر التنفيذي للموارد 
البشرية في بنك الكويت الدولي 
فؤاد مندني ان البنك يحرص دوما 
على جذب الكفاءات الكويتية التي 
أثبتت جدارتها في جميع ميادين 

العمل بالقطاع اخلاص.
وقال مندني مبناسبة مشاركة 
»الدول����ي« في أنش����طة مؤمتر 
ومع����رض الف����رص الوظيفي����ة 
الس����ادس )وظائف 2009( الذي 
س����يقام برعاي����ة إس����تراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة والذي 
تنظمه شركة فيجن لالستشارات 
في الفترة من 25 حتى 28 أكتوبر 
املقبل، ان البنك يعتمد على العمالة 
الوطنية ويش����جع هذه الكوادر 
الوطنية عل����ى االلتحاق بالعمل 
املصرفي كونها متلك القدرة على 
حتمل مسؤوليات العمل باالضافة 
الى ما اثبت����ه الواقع العملي من 
امتالك ه����ذه الكوادر للمهارة في 
العمل وتطويره. وأوضح مندني 
ان بن����ك الكويت الدولي يحرص 
على تدريب هذه الكوادر تدريبا 
فنيا على أيدي املتخصصني لديه 

سكوت جيجنهامير

»علي الغامن وأوالده للسيارات« تطرح عروضا جديدة على BMW مبناسبة شهر رمضان

عبداهلل التويجري 

فؤاد مندني

الكويت،  ف����ي  للم����رة األولى 
تط����رح الوطني����ة لالتص����االت، 
 International« خدمة مبتكرة هي
Top Up« التي تخول عمالءها من 
املكاملات  الوافدين حتويل رصيد 
إلى عائالتهم وأصدقائهم في بلدهم 
األم. وتشكل اخلدمة اجلديدة ثورة 
نوعية في خدمات النقال فهي خدمة 
آنية ومرنة في الوقت نفسه تخول 
العمالء البقاء على تواصل مع األهل 
واألصحاب فتمنع عنهم الشعور 

بالغربة والوحدة.
وأكد الرئيس التنفيذي واملدير 
الع����ام في الوطني����ة لالتصاالت 
سكوت جيجنهامير على أن الشركة 

ق����د حرصت في تصمي����م خدمة 
»International Top Up« عل����ى أن 
تضفي على حياة عمالئها الراحة 
واملرونة حيث قال: »إننا نفخر بأن 
نكون سباقني في طرح مثل هذه 
اخلدمة النوعية للمرة األولى في 
الكويت، فهي تدعم إستراتيجيتنا 
التس����ويقية الت����ي تقتض����ي أن 
ن����زود عمالءنا دائما بحلول نقال 
مرنة وفعال����ة تؤمن لهم تواصال 
مستمرا مع األهل واألصدقاء في 
بالدهم على مدار الس����اعة في كل 
زمان وم����كان«. الى ذلك، تتصف 
اخلدمة اجلديدة بالسهولة املطلقة 
اذ ال تتطلب اش����تراكا مسبقا بل 

تتم عبر خطوات بس����يطة، حيث 
يتم إرسال رس����الة قصيرة على 
الرق����م 1919 برقم النقال املطلوب 
حتويل الرصي����د اليه مع إضافة 
رمز البلد ثم يتلقى بعدها املرسل 
رسالة قصيرة حتمل الئحة بقيمة 
األرصدة املسموح بتحويلها والتي 
تختلف من بلد إلى آخر بحس����ب 
تعرفة شركات االتصاالت. عندها 
يقوم املرسل بالرد مع اختيار قيمة 
الرصيد املراد حتويله وعند إمتام 
العملية تصله رسالة من الوطنية 
لالتصاالت تؤكد على إمتام العملية 
الرصيد املختار  بنجاح ووصول 

إلى الرقم املطلوب. 

وأش����ار جيجنهامي����ر الى أن 
»International Top Up« متاح����ة 
حالي����ا لعمالء الوطنية في الدول 
التالية: الهند، باكستان، الفيليبني، 
اندونيس����يا، س����ريالنكا، األردن 
وبنغالدش عل����ى أن تتم إضافة 
دول عديدة أخرى في املس����تقبل 

القريب.
وختم جيجنهامير مؤكدا على 
ح����رص الوطنية عل����ى أن متيز 
عمالءها فتزودهم دائما بخدمات 
ومنتجات نقال هي األفضل وترقى 
إلى أعلى املستويات العاملية جلهة 
التكنولوجيات املبتكرة التي ترتكز 

عليها.

لتحويل الرصيد دوليًا وإبقاء عمالئها على تواصل مستمر مع األهل في بالدهم

»International Top Up« الوطنية لالتصاالت« تطرح خدمة«

الغامن  احتفلت ش���ركة علي 
وأوالده للس���يارات ببدء ش���هر 
إعادة ش���راء  رمض���ان بعرض 

.BMW سيارات
الوكيل احلصري  ويع���رض 
الكويت  ف���ي   BMW ملجموع���ة
الفرصة للعمالء لش���راء سيارة 
جدي���دة مع وعد باعادة ش���راء 
الس���يارة بعد سنتني لقاء سعر 
يحدد يوم الش���راء، زيادة على 
ذلك، ينال العمالء كفالة ملدة ثالث 
سنوات، مع صيانة دورية مجانية 
لثالثة أعوام أو 90 ألف كيلومتر، 
وكمبيوتر محمول، واش���تراك 

إنترنت ADSL ملدة سنة.
وقال املدير التنفيذي لشركة 
علي الغامن وأوالده للس���يارات 
فهد الغامن: »يعتبر هذا العرض 
تسويقا آخر مبتكرا من علي الغامن 
وأوالده للس���يارات، فمنذ بداية 
الس���نة، تعهدنا لعمالئنا بأننا 
سنجد طرقا ملنحهم القيمة الفضلى 
لقاء شرائهم سيارة فاخرة مع احلد 
من كلفة امللكية، وفي هذا اإلطار، 
يغطي عرض رمضان هذا تقريبا 

العميل يحّدد سعر البيع بعد عامين مسبقًا في نفس يوم الشراء

»BMW« علي الغانم وأوالده للسيارات« تطرح  عرض إعادة شراء«
كل ناحي���ة من النواحي التي قد 
ترفع كلفة امللكية، فينعم عمالؤنا 

براحة البال عن حق«.
وأضاف: »ألنن���ا نثق بقيمة 
سياراتنا نضمن ان نشتري سيارة 
العميل منه، إن رغب في بيعها، 

بعد سنتني لقاء مبلغ متفق عليه، 
فنمنحه بذلك احلرية لشراء سيارة 
األح���الم دون أن ينتابه أي قلق 
حيال بيعها في املستقبل، ومع أن 
أسعار السوق قد تتقلب بحسب 
احلال���ة االقتصادية، فس���ينال 

العمالء الذين يحملون ش���هادة 
إعادة ش���راء على القيمة املتفق 
عليها على األقل عندما يبيعوننا 
سياراتهم، وبفضل ذلك، يصبح 
قرار شراء السيارات أسهل وخاليا 

من املتاعب«.

العرض حتى  ويس���ري هذا 
نهاية شهر رمضان املبارك لدى 
صاالت عرض BMW علي الغامن 
وأوالده للس���يارات في الشويخ 
والساملية ومعرض بيت التمويل 

الكويتي.

التويجري: »الوطني« يحرص على  استهداف جميع شرائح 
عمالئه واالسـتمرار في تلبية جميع االحتياجـات والمتطلبات 

مندنـي: القطـاع الخاص أصبـح جاذبًا للعمالـة الوطنية
لما يملكـه من مقومات نجاح واسـتقرار وظيفـي وبيئة مالئمة


