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»برقان« يعلن أسماء الفائزين بحساب »يومي«

»الدوحة« أجرى السحب على جائزة المليونير

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية حلساب )يومي(، وقد قام البنك بإيداع مبلغ 
5000 دينار وهو قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين احملظوظني األربعة لألسبوع املاضي 
وهم رهام عبداللطيف صالح الذربان، ناصر فهد 
عبداللطي���ف الفهد، عبداهلل منور فرحان العنزي 
وسميرة راشد سعيد راجحي. وقد جرى السحب في 
املكتب الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات املتبعة.

وبهذه املناس���بة قدم رئيس مديري اخلدمات 
املصرفي���ة لألفراد س���اميون كليمينتس التهنئة 
للفائزين في سحوبات هذا األسبوع، مضيفا: »إن 
حس���اب يومي هو احلساب األوحد واألكثر تفردا 
في الكويت، فهو حس���اب يقدم سحوبات يومية 
وجوائز يومية مجزي���ة مقدارها 5000 دينار عدا 

أيام العطل األس���بوعية والعطل الرسمية. اليوم 
وف���ي كل يوم هناك مفاجأة ق���د حتمل إليك خبر 

الفوز بجائزة 5000 دينار«. 
هذا وقد كان بنك برقان قد أطلق في شهر أبريل 
من هذا العام حس���اب )يومي( األول من نوعه في 
السوق املصرفية احمللية والذي يبدأ بفتح احلساب 
مببل���غ 500 دينار كحد أدنى ليدخ���ل هذا املبلغ 
الس���حب بعد مرور 30 يوم���ا عليه، ومن ثم يبدأ 
في دخول الس���حوبات اليومية على جائزة 5000 
دينار. وتزداد فرص الربح مع كل 50 دينارا تزيد 
على املبلغ حيث متث���ل كل 50 دينارا منه فرصة 
في السحب مما يعني أن املبلغ األولي املودع كحد 
أدنى وهو 500 دينار س���يكون ل���ه 10 فرص في 

السحوبات اليومية.

أجرى بنك الدوحة السحب التاسع الذي انتظره 
العمالء بفارغ الصبر على جائزة املليونير الشهري 
لعام 2009 من برنامج »مليونير الدوحة« حلسابات 
التوفير وذلك في مقر الفرع الرئيسي للبنك بتاريخ 10 
ديسمبر اجلاري، وقد حضر السحب عدد من مسؤولي 
إدارة حماية املستهلك، وكبار موظفي بنك الدوحة، 

وأعضاء من اإلدارات املختلفة في البنك.
وقد فاز عبد الشريف في سحب املليونير الشهري 
التاس���ع من برنامج »مليونير الدوحة«، ويذكر أن 
الفائ���ز قد بدأ تعامله املصرفي مع بنك الدوحة منذ 
شهور قليلة وقد أصبح ضمن فئة اصحاب املاليني 
الذين صنعهم بنك الدوحة. وعندما اتصل به مسؤولو 
بنك الدوحة إلبالغه بالنبأ الس���عيد، لم يصدق أنه 

ربح مليون ريال قطري. وعند تس���لمه للشيك من 
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، املساعد التنفيذي في 
مكتب الرئيس التنفيذي، قال الشريف إنه مسرور 
جدا وتغمره س���عادة ال مثيل لها ألن برنامج الدانة 

للتوفير قد غير حياته لألبد.
 وف���ي تهنئته للفائ���ز قال الرئي���س التنفيذي

ر. سيتارامان »نود أن نشكر عمالءنا من خالل برنامج 
توفير الدانة، وأني أؤكد لهم أنه ما يزال هنالك الكثير 

من اجلوائز في انتظارهم في عام 2010«.
ويقدم برنامج »مليونير الدوحة« حلسابات التوفير 
جائزة قيمتها 1 مليون ريال قطري شهريا. وبإمكان 
العميل استثمار 100 دينار في حساب توفير »مليونير 

الدوحة« تضمن له فرصة واحدة في السحب.

عبدالشريف يتسلم جائزة املليونير الشهري لعام 2009

صورة جماعية لطلبة جامعة كولورادو مع مسؤول العالقات العامة في البنك طالل التركي

»الوطني« يسعى لتقديم أرقى الحلول المصرفية
خالل زيارة طلبة جامعة كولورادو األميركية

الشمري: »باز« تهدف إلى تعزيز االقتصاد اإلسالمي
 في قطاع العقار خالل األزمة 

»مرفأ تونس« توّقع عقد بيع أرض المشروع

يتميز هذا النظام بأنه عبارة عن 
ملكية خاصة مش���اعة للمنفعة 
دون العني، ينتفع مبوجبها كل 
ش���ريك بجزء مع���ني من العني 
املشتركة، ولفترة زمنية محددة 
بنسبة حصته باملشاع ويكون 
ذلك منس���وبا الى اجمالي قيمة 
احلصص في العني املشاعة مع 
تنازل الشريك عن حق الشفعة، 
حيث اس���تطاع نظام حصص 
املشاع أن يزيل جميع العقبات 
واملشاكل والتخوفات التي ميكن 
أن تكون موج���ودة في أنظمة 
التملك األخرى. وقد س���اهمت 
صيغة حصص املشاع في تعزيز 
املرون���ة والوضوح في العالقة 
التي حتكم حام���ل الصك بحق 
انتفاعه، وتتمثل احليوية في أنها 
حددت املدة الزمنية وعدد النقاط، 
ووفرت إمكانية استبدال الفترة أو 

حتى نوع الوحدة السكنية.

أعلى معدالت إشغال في جميع 
مواسم الس���نة مبا فيها فترات 

الركود االقتصادي.
واكد ان ش���ركة ب���از للنظم 
العقارية توضح في هذا املؤمتر 
أنظمة التملك في حصص املشاع 
من خالل مجموعة مختارة من 
املشاريع الكبيرة والهامة بجوانبها 
السياحية والدينية واالقتصادية 
ومنها مشروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة وهو أول منتجع 
في قلب مكة املكرمة مما يجعله 
اختيارا ذكي���ا وعمليا حلجاج 
بي���ت اهلل احل���رام ومعتمريه، 
ومش���روع فندق كوبثورن في 
منطقة بورس���عيد بدبي والذي 
اصب���ح بحكم موقع���ه اخليار 
األمثل لزوار دبي س���واء للعمل 
أو للترفي���ه. اجلدير بالذكر ان 
حصص املشاع تستوحى أحكامها 
من عمق الشريعة االسالمية حيث 

والش���ؤون االجتماعي���ة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي«.

وتاب���ع الثنيان حديثه قائال 
»تعتب���ر ه���ذه األنش���طة مثل 
مؤمتر »يال شباب« خير فرصة 
لتش���جيع النشء عل���ى إدراك 
قدراتهم واستغاللها على الوجه 

بتطوير املش���اريع املبتكرة من 
جميع األن���واع. وتقديرا للدور 
ال���ذي يلعبه بن���ك اخلليج في 
هذا املجال، فاز البنك وللس���نة 
اخلامس���ة على التوالي بجائزة 
توطني وإح���الل الوظائف التي 
مينحه���ا مجل���س وزراء العمل 

اإلدارة، فقد حت���دث بدوره عن 
املشروعات الصغيرة من منظور 
القطاع اخلاص قائال: »لطاملا ركز 
بنك اخلليج على مستقبل الكويت 
وعماده الكوادر الشبابية الكويتية 
التي تتميز بالطاقة، حب التطور 
املتع���ددة، وااللتزام  واملهارات 

رعى بن���ك اخللي���ج أخيرا 
مؤمتر »يال شباب« الذي يهدف 
إل���ى االرتقاء بقدرات الش���باب 
الكويت���ي في مج���ال مبادرات 
األعمال واملشاريع، وذلك خالل 
الفترة من 20 إلى 21 ديس���مبر 
مبركز سلوى الصباح للمؤمترات 

في فندق مارينا.
وقد اس���تهل املؤمتر بحلقة 
نقاش���ية أدارها - مدير مؤمتر 
»يال شباب« محمد ابراهيم وشارك 
فيها عدد من كبار الشخصيات 
الذين مثلوا مختلف القطاعات في 
الكويت متحدثني عن املشروعات 
الصغيرة، وق���د حتدثت نائبة 
مجلس األمة د. روال دشتي حول 
واقع األمور من منظور تشريعي، 
مش���يرة إلى الدور الذي ميكن 
للتش���ريعات أن تلعبه في دعم 

الشباب. 
أما ممثل بنك اخلليج فوزي 
الثنيان- مدير عام شؤون مجلس 

األمثل، ومن األمثلة على ذلك 
املش���روعات الصغي���رة فمن 
خاللها يستطيع الفرد أن ينّمى 
قدراته املالية واملستقبلية على 
حد سواء، كذلك يواصل البنك 
تذليل الصعوبات التي تواجههم 
من خ���الل منتجاته املصممة 
خصيصا ألصحاب املشاريع 

الصغيرة«.
هذا وقد شارك في املؤمتر 
مدير عام الش���ركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
القناعي والذي تناول  حسان 
جزئية الش���راكة بني القطاع 
اخلاص والقط���اع العام، هذا 
وتبع احللقة النقاشية ترشيح 
أفضل عشر مشاريع مت اختيارها 
وعرضها من قبل القائمني على 
مؤمتر »يال شباب« بناء على 
معايي���ر مختلف���ة. كما متت 
مناقش���ة مدى تقدم املشاريع 

وقضايا أخرى ذات عالقة. 

أعلنت شركة مشروع مرفأ تونس املالي 
عن توقيع عقد بيع األرض املخصصة النشاء 
املشروع، ومت التوقيع على عقد بيع األرض 
في وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
خالل االحتفال بتوقيع اتفاقية حتويل األرض 
التي أبرمت بني وزير أمالك الدولة والشؤون 
العقارية رضا غريره ورئيس مجلس ادارة 
شركة مشروع مرفأ تونس املالي د.عصام 

جناحي.
ويأتي هذا التوقيع بعد استكمال الشروط 
املسبقة الواردة في اتفاقية االستثمار: تأسيس 
شركة املشروع في تونس، استكمال األنظمة 
اخلاصة باألنشطة املصرفية واملوافقة على 

املخطط الرئيسي العام.
وأعلن جناح���ي خالل احلفل عن تعيني 
شركة SCET لألنشطة الهندسية املتعددة، 
الدارة أعم���ال البنية التحتية للمش���روع، 
وتعيني مجموع���ة STUDI، وهي مجموعة 
الهندسية، العداد  تونسية لالستش���ارات 
التصاميم التنفيذية للبنية التحتية وذلك 

لكامل املشروع.
وتعليق���ا على اتفاقي���ة حتويل األرض 
وتعيني االستشاريني قال جناحي »لقد قدمت 
لنا احلكومة التونسية أقصى ما لديها من 
الدعم، ويعزى لها الفض���ل األكبر فيما مت 
احرازه من تقدم في مش���روع مرفأ تونس 
املالي حتى اآلن، ميثل التوقيع على اتفاقية 

وأض���اف »ان تعيني اثنت���ني من كبرى 
املؤسس���ات الهندس���ية الرائدة في تونس 
وهما SCET وSTUDI سيوفر اخلبرة العاملية 
والدراية احمللية املطلوبة النشاء بنية حتتية 
عاملية املس���توى سيقام عليها مرفأ تونس 
املالي، وكذلك ميث���ل هذا التعيني ثقتنا في 

اخلبرات والكفاءات التونسية«.

حتويل األرض وتعيني االستشاريني االنتقال 
باملشروع الى مرحلة االجناز، سيكون هذا 
املشروع مبنزلة أول مركز لألنشطة املصرفية 
اخلارجية )األوفش���ور( في منطقة شمال 
أفريقيا حيث س���يحقق أقصى استفادة من 
االمكاني���ات الهائلة الكامن���ة في االقتصاد 

التونسي«.

على هامش املؤمتر الدولي 
املالية  العاشر للمؤسس���ات 
واإلس���المية والذي سيكون 
بعنوان »إفرازات األزمة العاملية 
على الصناعة املالية االسالمية« 
والذي يقام في فندق كورت يارد 
ماريوت خالل الفترة من 12-11 
يناير 2010، صرح مدير ادارة 
التسويق بش���ركة باز للنظم 
العقاري���ة د. خالد الش���مري 
بأن الش���ركة قد مت تأسيسها 
انطالقا من رؤيته���ا لتعزيز 
العملي  االستثمار والتطبيق 
ألنظمة االقتصاد االس���المي 
في قطاع العقار واالس���تثمار 
ومنها حصص املشاع، وكذلك 
الكويتي  التواجد في السوق 
احمللي واخلليجي في ظل فترة 
العاملية،  األزمة االقتصادي���ة 
لتكون في طليعة الش���ركات 
املتواجدة بالقرب من املستهلك 

الكويتي واخلليجي.
وأكد الشمري على ان حصص 
املش���اع أصبحت متثل اخليار 
األمثل لألفراد والعائالت لتجنب 
ارتفاع وتزايد تكلفة اإلقامة في 
الفنادق  الفنادق، فباملقارنة مع 
تسجل وحدات حصص املشاع 

د.خالد الشمري 

رضا غريره والدكتور عصام جناحي عقب توقيع اتفاقية حتويل األرض

استضاف بنك الكويت الوطني مؤخرا 
مجموع���ة م���ن طلبة جامع���ة كولورادو 
األميركية الدارس���ني في كلي���ة االقتصاد 
واالعمال وذلك في جولة اطالعية استهدفت 
تعريف الوفد الزائر عن قرب على العمل 
املصرفي وأساليب العمل املختلفة مبا في 
ذلك إدارات البنك املختلفة والقاعة املصرفية، 
وق���د كان في اس���تقبالهم فريق العالقات 

العامة في البنك.
وقال مسؤول العالقات العامة في البنك 
ط���الل التركي إن الطلبة أب���دوا اعجابهم 
واهتمامهم الكبير مبا شاهدوه من خدمات 
متطورة وأس���اليب عمل حديثة مكرسة 
لتقدمي أرقى مس���تويات اخلدمة واحللول 
املصرفية املبتكرة لعمالئه، كما اشاد طلبة 
جامعة كولورادو بالتطور املصرفي والتاريخ 
العريق للبنك الوطن���ي وخاصة مكانته 
العاملية خالل االزمات املتعاقبة والتي متثل 
سابقة مصرفية قليلة احلدوث في العالم. 

اطلع الطلبة ايضا على العالقات الدولية 
التي يتمتع بها البن���ك من خالل وجوده 
االقليمي والعاملي املتميز الى جانب مجلسه 
االستشاري الدولي الذي يضم نخبة عاملية 
متميزة من اشهر رجال االقتصاد واالعمال 
والسياسة والفكر حول العالم وهو ما يعد 
ظاهرة عاملية تستحق الدراسة حسب اشادة 

الطلبة األميركيني.
وتأتي زيارة طلبة جامعة كولورادو في 
اطار أول برنامج يختص بدراسة االوضاع 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية يجري 
تطبيقه من قبل جامعة كولورادو، حيث مت 
اختيار الكويت كنموذج متطور لدول املنطقة 
وتشمل اجلولة التي تستغرق اسبوعا كامال، 
زيارات مماثلة للعديد من ابرز املؤسسات 
وهيئات القطاعني احلكومي واخلاص وفي 
مقدمتها بنك الكويت الوطني اكبر مؤسسة 
مالية في الكويت والبنك االعلى تصنيفا 

من الشرق االوسط.

»الخليج« رعى مؤتمر »يالّ شباب«
في إطار دعمه للشباب والتطور

د. روال دشتي ومحمد ابراهيم وحسان القناعي وفوزي الثنيان


