
الثالثاء 8 ديسمبر 2009   37اقتصاد
ينّظم ملتقاه الثاني »سالمتك غايتنا« غدًا األربعاء

العصفور: »الدولي« يسعى لتوعية القطاع الخاص 
والتعاون مع »الحكومة« للحفاظ على األمن االقتصادي

منى الدغيمي
أكدت مس���اعد املدي���ر العام 
للخدم���ات املصرفي���ة في بنك 
الكويت الدولي ضياء العصفور 
أهمي���ة تطبيق معايي���ر األمن 

والسالمة في الشركات.
وقالت خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده بنك الكويت الدولي 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء 
ان البنك سينظم ملتقاه الثاني غدا 
االربعاء حتت عنوان: »سالمتك 
غايتن���ا« وان امللتقى يهدف إلى 
توعية كل م���ن القطاع اخلاص 
من شركات وأفراد وكذلك اجلهات 
احلكومية املعنية باحلفاظ على 

سالمة األفراد واملمتلكات.
وبينت ان هدف البنك الدولي 
من تنظي���م هذا امللتقى احلفاظ 
عل���ى األمن االقتص���ادي للبلد 
وذلك عن طري���ق احلفاظ على 
األرباح ودحض اخلسائر التي قد 
الوعي  تلحقها احلرائق وزيادة 

لدى الشركات واألفراد.
الوعي  وبينت العصفور أن 
بأهمية األمن والسالمة من شأنه 
أن يوفر على ش���ركات التامني 
أمواال طائلة تهدر مبجرد خطأ 

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط عن أسماء الفائزين 
في السحوبات األسبوعية لبرنامج »حصادي«، حيث 
فاز باجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 20 ألف دينار 
في الس����حوبات التي أجريت في 4و18و25 نوفمبر و2 
اجلاري كل من: عبداملجيد عبدامللك عبداملجيد، عبدالنبي 
علي إبراهيم مطر، عزيز حسني عبدالرسول محمد، نادر 
عبدالكرمي علي املذوب، ومحمد بتال راشد الدوسري.

كم����ا فاز أيضا بجوائز نقدي����ة قيمة كل منها 1000 
دينار بحريني كل من العمالء: يوس����ف حسن جاسم 
الفاخري، منى مصطفى حمود، سيد علي سيد محمد، 
بثينة عرنطة يوسف، محمد إبراهيم، محمد عبدالرحمن 
محمد، عواطف محمد حمزة ريحان، مصطفى محمد جاسم 
البصري، فيرونيكا باتريك ميلز، نواف ذعار عشوي 
السعيدي، صالح حاجية غلوم بوصخر، كلجان قربان 

علي مال محسن، فالح حسن عابد العنزي، تشاندران 
نارايان ناير، عقيل علي عبداهلل احلس����ن، س����رحان 
عبدالنبي محمد سرحان، خالد ناصر حويج العجمي، 
محمد صواحلني محمد إبراهيم، عبداهلل محمد سلطان 
القديري، ليبيراتا رودريجيز، علي سلمان علي محمد، 
نورية عبد املجيد الدرازي، ساشني سينغ، نيرمال كومار 
جاين جاين، وازهار حسني صديقي. جدير بالذكر أن 
برنامج »حصادي« الذي يعد أكبر برنامجا للتوفير من 

نوعه في املنطقة يقدم في موسمه اجلديد 6000 جائزة 
نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني دينار، وتشمل للمرة 
األولى س����حوبات على جائزة مليون دينار تقدم على 
هيئة »راتب مدى احلياة« بقيمة 4000 دينار ش����هريا 
على مدى 250 شهرا. كما يتم السحب كل 3 أشهر على 
جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 500 ألف دينار )2000 
دينار ش����هريا على مدى 250 شهرا( وجائزتني بقيمة 
250 ألف دينار لكل منهما )1000 دينار شهريا على مدى 
250 شهرا( مما ميثل دخال ثابتا مستمرا على مدى أكثر 

من عشرين عاما.
عالوة على ذل����ك، يقدم برنامج حص����ادي جوائز 
أس����بوعية على مدار العام من بينها جائزة أسبوعية 
كبرى بقيمة 20 ألف دين����ار إلى جانب خمس جوائز 

أخرى بقيمة 1000 دينار لكل منها.

قال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة 
تركابيتال اململوكة لبيت التمويل الكويتي »بيتك« 
فواز العيسى إن شركة نيوفا للتأمني البديل التي 
أسستها املجموعة نهاية العام املاضي في تركيا 
برأسمال 27 مليون دوالر حصلت على ترخيص 
مزاولة العمل من وزارة اخلزانة التركية لتصبح 
بذلك أول شركة تأمني تقدم خدماتها بأسلوب جديد 
يختل���ف عن خدمات التأمني التقليدية، مما يعد 
خيارا جديدا في سوق التأمني بتركيا يساهم في 
تنويع أدواته ويحقق مطلب واحتياجات شريحة 
كبيرة من األفراد والش���ركات الذين سيجدون 
أمامهم بديال مناسبا من حيث التنوع واجلودة 
والكفاءة حيث يعد عمل الشركة مبثابة إضافة 
نوعية حقيقية للسوق التركي تنسجم مع قدراته 

الكبيرة وتنوع مجاالته والنمو املتواصل في النشاط االقتصادي 
واملالي وما صاحبه من انفتاح على أسواق جديدة تتباين من حيث 
أسلوب العمل والثقافات وأمناط التعامالت. وأوضح العيسى في 
تصريح صحافي ان شركة نيوفا قد حصلت على رخصة مزاولة 
العمل بعد اس���تكمال جميع اإلجراءات والتجهيزات واملتطلبات 
والوثائق الرسمية باإلضافة إلى الكادر االداري والتنفيذي حسب 
م���ا ينص عليه النظام والضوابط املوضوعة من وزارة اخلزانة 
التركية وقد مت تعيني مدير تنفيذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال 
التأمني، وتساهم أربع جهات في الشركة، وهى شركة تركبايتال 
بحصة تصل إلى 53% وش���ركة األولى للتامني التكافلي بنسبة 
35% وبيتك تركيا بنس���بة 7% واملثنى لالس���تثمار بنسبة %5، 
وهو ما سيوفر للش���ركة مجموعة متميزة من اخلبرات لتنوع 
مجاالت عمل املس���اهمني، مشددا على الثقة العالية التي يضعها 
مساهمو الشركة في مجال عملها باإلضافة إلى ثقتهم بالقدرات 

الكبيرة لالقتصاد التركي واخلطوات الناجحة 
التي تتخذها احلكومة للدفع بحركة االقتصاد 
وأسواق املال ودعم مناخ االستثمار واحلرص 
على تنويع مجاالت العمل وأشكال األنشطة مما 
يساهم في إثراء السوق وفتح مجاالت جديدة 

أمام املستثمرين األتراك واألجانب.
واشار العيسى إلى أن شركة نيوفا للتأمني 
البديل ستعمل في مجالها الذي أشارت الدراسات 
إلى منو الطلب عليه من خالل 5 مكاتب إقليمية 
في مدن تركيا الرئيسية أنقرة وأضنة وانطاليا 
وأزمير وسامسون، كما ستجعل من فروع بيتك 
تركيا وعددها 130 فرعا نقاط بيع مما سيضيف 
لعملها مساحة كبيرة من االنتشار حيث تشغل 
فروع بيتك تركي���ا مواقع مهمة في عدد كبير 
من املدن واملراكز االقتصادية الكبرى في تركيا، بجانب الوكالء 
املوزعني الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 100 وكيل بنهاية الربع 

األول من العام املقبل. 
وأشار العيسى إلى أن الشركة تعمل وفق خطة محددة ومدروسة 
تتضم���ن زيادة حج���م أعمالها نهاية العام املقب���ل إلى نحو 40 
مليون دوالر وعدد وكالء البيع إلى 150 مع احلرص على تغطية 
مناطق وأسواق جديدة، مع تعزيز الكادر البشرى من العاملني، 
وستوظف الشركة العديد من املزايا التي تتمتع بها لتحقيق اكبر 
انتشار ممكن مما سيساهم في تقوية حصتها السوقية وتنويع 

شرائح عمالئها.
يذكر أن ش���ركة تركابيتال إحدى شركات بيتك- مسجلة في 
مملكة البحرين برأسمال 150 مليون دوالر، وقد تأسست نهاية 
عام 2007 وهى تستثمر في مجاالت عديدة وقطاعات متنوعة مثل 

مشاريع التطوير العقاري والتأمني وشركات اإلجارة وغيرها.

إلى حتى منتصف 2009. وأضاف 
ان في 2008 مت تس���جيل 6372 
حادث حريق أي ما يعادل حريقا 

كل ساعتني.
وقال ان مبادرة بنك الكويت 
الدول���ي ج���اءت بالتزام���ن مع 
التي تقيمها  الوطني���ة  احلملة 
إدارة اإلطفاء لتوعية اجلمهور 
وكل أفراد املجتمع بأهمية تطبيق 
أنظمة األمن والسالمة عن طريق 
االطالع على البروشورات التي 
توزعها اإلدارة وكذلك االستفسار 
من األشخاص املعنيني في اإلدارة 
حول أنظم���ة مكافحة احلرائق 
واإلن���ذار من خالل الش���ركات 

املعتمدة لدينا.
وعبر م���ن جانبه مس���اعد 
املدير العام لشركة رتاج للتأمني 
التكافلي خالد املطوع عن مدى 
أهمية هذا امللتقى الذي استطاع 
أن يجمع جميع األطراف املعنية 

حتت سقف واحد.
وأكد أن رعاي���ة رتاج تأتي 
من باب املشاركة الفاعلة ونشر 
التوعية األمني���ة للحفاظ على 
ممتلكات وأرواح املواطنني واحلد 
من اخلسائر البشرية واملادية.

غير واع أو إهمال ينم عن جهل 
الى ان  مبقومات األمن، مشيرة 
البنك سيسلط الضوء على أهمية 
الوعي بشروط األمن والسالمة 
غدا االربعاء خالل أنشطة امللتقى 
الذي سينظمه بالتعاون مع ادارة 

اإلطفاء.
وكش���فت ان البن���ك بصدد 

إطالق منتجات وخدمات مصرفية 
جديدة تواكب التطور االقتصادي 
والتكنولوجي وذلك طبقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.
من جانب���ه ق���ال مدير عام 
اإلدارة العام���ة لإلطف���اء اللواء 
جاس���م املنصوري ان األخطاء 
البش���رية هي أساس���ا نتيجة 

جهل أو ع���دم اكتراث األفراد أو 
الش���ركات باملقومات األساسية 

لألمن والسالمة.
وكشف أن ش���ركات التأمني 
تدفع ب���ني 2.5 مليون دينار و3 
ماليني دينار قيمة التعويضات 
على احلرائق وأكثر من 70 مليون 
دينار تعويضات دفعتها من 2003 

»كيمكو« المصنع الوحيد محليًا للصوف الزجاج
تابعة لشركة الغانم للصناعات ومهتمة بالبيئة

أعربت الشركة الكويتية لصناعة املواد 
العازلة )كيمكو(، احدى الشركات التابعة 
الغامن للصناعات، عن اهتمامها  لش���ركة 
بس���المة البيئة، حيث لديها سجل مثبت 
من اإلجنازات املتعلقة بالوعي والس���المة 
البيئية اخلاصة بعملية تصنيعها وكذلك 
التزام راسخ جتاه أفضل املعايير في مجال 

البيئة والصحة والسالمة. 

التعاون الفعال

وج���اء في بي���ان صادر عن الش���ركة 
انها تش���ترك بصورة فعالة م���ع العديد 
من املؤسس���ات في الكويت ودول مجلس 
التع���اون اخلليجي التي تبذل جهدا كبيرا 
لتحس���ني البيئة، على سبيل املثال الهيئة 
العامة للصناعة، مؤسسة الكويت لألبحاث 

العلمية )KISR(، بلدية دبي، مدينة مصدر 
في أبوظبي، سعيا لتطوير معايير البناء 
صدي���ق للبيئة )البناء األخضر( اإلقليمي 
وتقييم اآلثار البيئية وإجراء الدراس���ات 

املوفرة للطاقة.
ومتتلك »كيمكو« وخاصة في الكويت، 
بصفتها املصن���ع الوحيد محليا للصوف 
الزجاج���ي، تاريخا طويال ف���ي العمل مع 
مؤسسة الكويت لألبحاث العلمية لوضع 
أنظمة البن���اء املطبقة في الكويت لتوفير 
الطاقة. وكذلك تتعاون كيمكو مع مؤسسة 
الكويت لألبحاث العلمية لتحديد الدور الذي 
ميكن ملنتجات العزل أن تلعبه في مواجهة 
احتياجات الطاق���ة املتزايدة في الكويت، 
وبالتال���ي خفض احلاجة لالس���تثمارات 

احلكومية املستقبلية في مصانع الطاقة.

كما تبادر الشركة بصورة فعلية للتحقق 
من اجلدوى االقتصادية إلنش���اء برنامج 
تدوير � جمع الزج���اج في الكويت والذي 
من شأنه أن ميكن كيمكو من شراء الزجاج 
الذي مت تدويره محليا الستخدامه في عملية 

اإلنتاج.
من الناحية اإلقليمية، ذكرت الشركة ان 
هناك اشادة مبعايير البناء األخضر و»آثار« 
الكربون املنخفض في أوائل هذا العام حني 
مت اختيار الشركة بصفتها املورد واملتعاون 
في مجال العزل ملدينة مصدر في أبوظبي، 
وهي املدينة اخلضراء األولى اخلالية من 
الكربون في العالم. تعد هذه الشراكة األساس 
املرجعي جلميع مشاريع البناء اخلضراء في 
املستقبل في املنطقة وتظهر كيمكو بصفة 

الرائدة في التطوير املستدام.

»األوسط«أجرى السحب األسبوعي لـ »حصادي«

العيسى: »نيوفا للتأمين البديل« تبدأ عملها في السوق التركي 
بمشاركة 4 جهات تركية وكويتية والتي تعد األولى في مجال علمها

 الشركة تعمل وفق خطة محددة ومدروسة تتضمن زيادة حجم أعمالها نهاية العام المقبل

آخر موعد لإليداع 31 ديسمبر الجاري

»الخليج« يبدأ العد التنازلي 
لسحب 500 ألف دينار

»التجاري« يعلن أسماء الفائزين في سحب 
»حساب النجمة« الشهري وحملة »اكتشف أوروبا«

استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية ف����ي حالة عدم حتويل 

الراتب.
و»التج����اري« ينته����ز ه����ذه 
الفرصة ليهن����ئ جميع الفائزين 
في سحب النجمة، علما أنه سيتم 
قيد اجلوائز النقدية إلى حسابهم 
ف����ي البنك.كما نتوجه بالش����كر 
التجارة والصناعة على  لوزارة 
تعاونهم الدائم وإشرافهم الفعال 
التي متت  على عمليات السحب 

بسالسة ونظام.

300 الف دينار يتم فيه اختيار3 
فائزين يحص����ل كل واحد منهم 
على جائزة ال����� 100 ألف دينار، 
كما يتميز هذا احلس����اب أنه من 
دون فوائد وميكن الس����حب منه 
واإليداع فيه في أي وقت، إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي عليه، واحلصول على جميع 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين، واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك 

جانب من عملية السحب

فواز العيسى

)أحمد باكير(جانب من املؤمتر 

أجرى البنك التجاري الكويتي 
عملية الس����حب الش����هري على 
»حساب النجمة« وحملة »اكتشف 
أوروبا« بحضور وزارة التجارة 
والصناع����ة كما حضر عن البنك 
التج����اري الكويتي موظفون من 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
وإدارة اإلعالن والعالقات العامة 
وقطاع الدع����م الفني وإدارة أمن 
نظم معلومات التكنولوجيا وجمع 

كبير من عمالء البنك.
الس����حب  وقد جاءت نتيجة 
كالتال����ي: الفائزون االوائل وهم: 
عيفة عوض رداد بجائزة قيمتها 
100 ال����ف دينار ثم ف����ي املرتبة 
الثانية علي حسني عباس البلوشي 
الثالث����ة محمود محمد  واملرتبة 
الس����يس والرابعة راشد دخيل 
راش����د العنزي بجائ����زة قيمتها 

الف دينار.
اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حس����اب »النجمة« 
تؤم����ن للعميل فرص����ة الدخول 
في السحب الشهري على جائزة 
ال� 100ال����ف دينار، والدخول في 
السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربعة شهور على جوائز بقيمة 

ينصح بن����ك اخلليج أصحاب حس����اب الدانة 
باحملافظة على أموالهم املودعة باحلساب أو إيداع 
املزيد حتى يزيدوا من فرص الفوز باجلائزة التي 
تبلغ قيمتها 500 الف دين����ار علما بأن آخر موعد 

لإليداع هو 31 ديسمبر اجلاري.
ولضم����ان املزيد من الراح����ة للعميل، وفر بنك 
اخلليج األجنحة املصرفية السريعة حلساب الدانة 
في كل من مجمع مارينا، سوق شرق، مجمع األڤنيوز 
ومجمع 360 حيث ميكن ألي شخص اإليداع عن طريق 

استخدام أي بطاقة بنك حتمل عالمة »كي � نت«.
هذا، ويوفر حساب الدانة العديد من املزايا للعمالء 
منها بطاقة الدانة »لإلي����داع احلصري فقط« التي 

تتيح للعمالء فرصة اإليداع بكل سهولة ومرونة كما 
توفر أيضا خدمة حاسبة الدانة التي تقوم بحساب 

فرص الفوز للعمالء.
كما يوجد أيضا املزيد من اخليارات لفتح حساب 
الدانة و / أو إيداع األموال عن طريق قنوات مختلفة 
منها زيارة أي من فروع بنك اخلليج البالغ عددها 50 
فرعا، االتصال باخلدمة املصرفية الهاتفية املتوافرة 
على مدار اليوم 7/24 على رقم 1805805 أو استخدام 
بطاقة الدانة »لإليداع احلصري فقط« التي تسمح 
لهم باإليداع مباش����رة في حساب الدانة باستخدام 
أي جه����از من أجهزة الصراف اآلل����ي التي يوفرها 

بنك اخلليج.


