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افتتح فرع بنك المشرق ـ الكويت

الخرافي: توحيد شعوب الخليج بتوحيد مصالحها االقتصادية 
الغرير: الكويت لها أهمية إستراتيجية في توسعات بنك المشرق

 فواز كرامي 
قال رئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي اذا أردنا توحيد شعوب اخلليج 
وحتقيق التع����اون فيما بينهم علينا 
توحيد املصالح االقتصادية والعمل 
كمجموعة واحدة وتواجد بنوك كويتية 
في اإلمارات العربية املتحدة ووجود 
بنوك إماراتي����ة في الكويت ما هو اال 
دليل على ذلك ويس����اهم في تطوير 
العالقات بني البلدين الشقيقني ويزيد 
من تراب����ط دول اخللي����ج جميعها. 
تصريحات اخلرافي جاءت أمس األول 
خالل افتتاحه لفرع بنك املش����رق في 
الكويت بحض����ور الرئيس التنفيذي 
للبنك عبدالعزي����ز الغرير وعدد من 
الش����خصيات الكويتية واإلماراتية. 
وأكد اخلرافي ضرورة تشجيع النشاط 
االقتصادي بني الدول اخلليجية السيما 
ان الكويت ستس����تضيف اعمال قمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي القادمة 
متمنيا أن تتبن����ى قرارات اقتصادية 
تدعم الوضع اخلليجي املشترك. وعن 
عالقة احلكومة مبجلس األمة قال ان 
احلكومة واملجلس وجهان لعملة واحدة 

وعندما األمر يتعلق بالكويت فمصلحة 
الكويت هي السائدة متمنيا النجاح لبنك 
املشرق – فرع الكويت في بلده الثاني 
الكويت. بدوره قال الغرير في تصريح 
للصحافيني: هذه اخلطوة سيعزز البنك 
من خاللها االلتزام بخطته التوسعية 
اإلستراتيجية في منطقة الشرق األوسط 
ويقدم لعمالئه املرونة املالئمة التي تلبي 
االحتياجات املصرفية للشركات واألفراد.

مشيرا إلى أن اخلطط القصيرة املدى 
للبنك تستهدف جمهورية مصر العربية 
ولبنان.  وأضاف »تتميز الكويت بواحدة 
من أجنح األنظمة املصرفية املتطورة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ولها 
أهمية إس����تراتيجية في إطار خطط 
التوسع الشاملة للبنك ونحن نؤمن 
بأن الشبكة اإلقليمية القوية هي السمة 
األساسية لنجاح البنك«.  وأشار إلى 

انه مع افتتاح أول فرع للمش����رق في 
الكوي����ت »البنك ملتزم بتقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية املبتكرة لعمالئه 
اجلدد في الكويت سواء الشركات أو 
األفراد والذي����ن يتطلعون إلى حلول 
وخدمات مصرفية«.  وأوضح الغرير ان 
الكويت تعد سوقا مهمة من خالل النظام 
املصرفي املتق����دم واالقتصاد املزدهر 
»وس����يكون املشرق محل ثقة جلميع 

االستثمارات اإلماراتية في الكويت الى 
جانب قيامه مبساعدة جميع الشركات 
الكويتية للعمل واالستثمار في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ومصر وقطر 
والبحرين«.  يذكر أن بنك املشرق يعتبر 
من أكبر البنوك في االمارات العربية 
املتحدة كما أنه ثاني أقدم هذه البنوك 
حيث تأسس عام 1967 وتبلغ اصوله 

حوالي 97 مليار درهم. 

جاسم اخلرافي مستمعا لشرح من املدير اإلقليمي للبنك

»التجاري« أجرى سحبي »النجمة«
 و»اكتشف أوروبا«

»الخليج« يعلن الفائز
 في السحب الشهري لـ »الدانة« 

»الخليج لتأمينات الحياة« تطلق 
برنامجًا  لتأمين مرض سرطان الثدي

أعلن بنك اخلليج أمس عن اسم الفائز 
في السحب الش����هري ل� »الدانة« التي 
تبلغ قيمتها 100 ألف دينار في السحب 
الذي أقيم يوم أول أكتوبر 2009 بفرع 
الرئيسي، حيث حصلت فوزية  البنك 
الغيص، وهي عميل في فرع بنك اخلليج 
في منطقة النزهة على جائزة السحب 

الشهري وقدرها 100 ألف دينار.
ويوفر حساب الدانة للتوفير لعمالئه 
املزيد من السحوبات واملزيد من فرص 
الفوز. قدم حساب الدانة منذ بداية العام 
احلالي 9 جوائز شهرية قيمتها 100الف 
دينار، باإلضافة إلى سحب واحد يقام 
خالل الفترة القادمة وحتى نهاية العام 
2009. فإلى جانب السحب الشهري، مينح 
حساب الدانة أيضا سحوبات أسبوعية 
يحصل فيه����ا الفائز األول على جائزة 
قدرها 10 آالف دينار كويتي، حيث ينال 
كل من الرابحني اخلمسة اآلخرين جائزة 
قدرها ألف دينار كويتي. هذا وسيجري 
أيضا سحب سنوي على جائزة كبرى 

قدرها 500 ألف دينار كويتي.
الدانة سهل وبسيط  وفتح حساب 

للغاية، فما على العمالء إال إيداع مبلغ 
قدره 400 دينار كويتي فقط وهو احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة. ومبجرد إبقاء 
هذا احلد األدنى سيدخل العميل تلقائيا 
في السحوبات األس����بوعية، الشهرية 
والسنوية. وملضاعفة فرص الربح، على 
العمالء زيادة املبالغ املودعة وإبقاؤها 
لفترة طويلة لضمان احلصول على أكبر 

عدد ممكن من الفرص.
الراغبني في  العم����الء  هذا وعل����ى 
املش����اركة في س����حب الدانة الشهري، 
يتعني عليهم فتح حساب الدانة وإيداع 
املبلغ املطلوب قبل شهر واحد من تاريخ 
السحب الشهري وقبل أسبوع واحد من 
تاريخ السحب األسبوعي كي يتأهلوا 

لدخول السحب.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر جائزة، 
مينح حساب الدانة عمالءه العديد من 
اخلدمات املتميزة كقنوات اإليداع و/أو 
فتح حساب الدانة املتعددة ومنها الفروع، 
املوق����ع االلكتروني أو مبجرد االتصال 
باخلدم����ة املصرفية الهاتفية على مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع. 

أطلق����ت ش����ركة 
لتأمينات  اخللي����ج 
احلياة أحدث منتجاتها 
لتأمني مرض سرطان 
الثدي والذي يعتبر 
األول م����ن نوعه في 
ف����ي الكوي����ت حيث 
يوف����ر تغطية مالية 
ف����ي حالة  للمصابة 
حتقق املرض وأيضا 

في حالة الوفاة.
 وفي هذا السياق 

قال رئيس مجلس إدارة شركة اخلليج لتأمينات احلياة 
ط����ارق الصحاف: إن هذا املنتج يعتبر صديقا للمرأة في 
األوضاع الراهنة حيث انه وفقا إلحصائيات منظمة الصحة 
العاملية فان سرطان الثدي يعد من أكثر األمراض الشائعة 

في وقتنا احلالي.
 وأشار الى ان أنه عند حتقق املرض وفي أول املراحل 
فان الش����ركة س����توفر للمصابة الدعم املالي للعالج في 
أفضل املصحات العالجية واملستشفيات احمللية والعاملية 
املتخصصة، موضحا ان »اخلليج لتأمينات احلياة« دائما 
سباقة في ابتكار احدث الوثائق التأمينية ملعاصرة كافة 
احتياجات عمالئها ولتوفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة 

لهم.

أجرى البنك التجاري الكويتي 
عملية الس����حب الش����هري على 
كل من حس����اب النجمة الشهري 
و»اكتشف أوروبا«، وذلك في املركز 
الرئيسي للبنك بحضور مندوب 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
في أحمد احلمد وممثال عن وزارة 

الداخلية عبداهلل إسماعيل.
 كما حضر عن البنك التجاري 
الكويتي موظفون من إدارة اإلعالن 
والعالق����ات العامة وقطاع الدعم 
الفني وإدارة أمن نظم معلومات 
التكنولوجيا وجمع كبير من عمالء 
البنك، وجاءت نتيجة الس����حب 
حيث فازت عبل����ة احمد مببلغ 
100 أل����ف دينار وموضي الغيث 
بألف دينار، أما حملة »اكتش����ف 
أوروب����ا« ففاز به����ا ذيب صباح 

شبيب الفضلي.
 اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حس����اب »النجمة« 
تؤم����ن للعميل فرص����ة الدخول 
الش����هري على جائزة  بالسحب 
ال� 100 ال����ف دينار والدخول في 

السحب »الثالثي« الذي يجرى مرة 
كل أربعة شهور على ثالث جوائز 
قيمة كل منها 100 الف دينار، فكلما 
ازداد رصيد حس����اب العميل في 
ازدادت فرص  النجمة«  »حساب 

الربح. 

كما يتميز هذا احلساب بأنه 
من دون فوائد وميكن السحب منه 
واإليداع فيه في أي وقت إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي علي����ه 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 ف����ي حالة عدم حتويل 

الراتب.

جانب من عملية السحب 

طارق الصحاف 

ساميون وامتان متوسطا الطاقم اإلداري للبنك


