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»برقان« يطلق عرضًا تسويقيًا لحاملي

بطاقاته ڤيزا البالتينية والذهبية
املشاركة معنا من محالت ومتاجر 
ومؤسسات مثل بيالتس أند مور، 
أبل بيز مجوهرات داماس، فاست 

تلكو، وغيرها.
وكان بنك برقان قد أصدر في 
نفس الفترة كتيبا جديدا يوضح 
اخلصومات واملزاي����ا التي ميكن 
البنك االستفادة منها من  لعمالء 
احملالت املدرجة في الكتيب. كما مت 
إضافة العديد من املتاجر اجلديدة 

إلى قائمة اخلصومات واملزايا.
وينهي كليمينتس حديثه قائال: 
»إن بطاقات برقان ڤيزا البالتينية 
والذهبية تقدم حلامليها عاملا من 
املزايا التي ميكن االستفادة منها، 
وهي تعكس رؤيتنا ومرونتنا في 
التغيرات املستمرة  التجاوب مع 
في حياة عمالئنا ليكونوا مصدر 
إلهامنا في كل خدمة ومنتج جديد 

يتم طرحه في بنك برقان«.

لهذه الشريحة من العمالء«.
ولفت إلى أنه يستطيع حاملو 
بطاقات ڤيزا البالتينية والذهبية 
االس����تفادة مبوجب هذا العرض 
من اخلصوم����ات العديدة واملزايا 
التي تقدمه����ا العديد من اجلهات 

أعلن بنك برقان عن إطالق حملة 
ترويجية جديدة ونوعية خاصة 
بحاملي بطاق����ات فيزا االئتمانية 

البالتينية والذهبية.
وعن ه����ذا العرض قال رئيس 
مديري مجموعة اخلدمات املصرفية 
لألفراد ساميون كليمينتس: »إننا 
نهتم بش����كل كبي����ر باحتياجات 
إل����ى برامج  العم����الء، ونحولها 
وخدم����ات ومنتج����ات تلبي تلك 
االحتياجات. وكنا في بنك برقان 
نقدم حلاملي بطاقات فيزا البالتينية 
اخلصوم����ات على مش����ترياتهم 
ومدفوعاته����م بهذه البطاقة، غير 
أننا ف����ي العرض اجلديد والفريد 
وسعنا مجال املزايا ليشمل أيضا 
عمالءنا من حامل����ي بطاقة ڤيزا 
الذهبية أيض����ا« وزاد قائال: ».إن 
هذا تعبير عن فلسفتنا في تقدمي 
مزيد من املزايا احلصرية واخلاصة 

لؤي أبو اجلبني متبادالً وثائق عقد الرعاية مع علي الشطي

ساميون كليمينتس

إبراهيم القاضي

الفائز باالكيل جوزف جاكوب يتسلم اجلائزة من حمد أشكناني 

صرح رئيس مجلس ادارة بنك 
بوبيان ابراهيم القاضي بأن نسبة 
اإلقبال عل���ى االكتتاب في زيادة 
رأسمال البنك التي انتهت 7 فبراير 
اجلاري جتاوزت 85% وهو ما يؤكد 
ثقة املساهمني في مستقبل البنك 
املنافسة في سوق  وقدرته على 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية في 

الكويت.
القاضي في تصريح  وأضاف 
صحافي ان���ه يجب أن نضع في 
االعتبار أن النس���بة املتبقية من 
االكتتاب ال تعنى عدم رغبة بعض 
املساهمني في االكتتاب فيها ألنه 
معروف أن البنك مت تأسيسه في 
اكتتاب عام وبالتال���ي فان عدد 
مساهميه يفوق ال� 80 الف مساهم 
نسبة كبيرة منهم تقل ملكيتهم 

عن 2000 سهم.

وأكد القاضي أن كبار املساهمني 
وعلى رأسهم البنك الوطني )%40( 
والبنك التجاري )20%( ومؤسسة 
الى  التأمينات االجتماعية )%4( 
جانب مالك كبار آخرين من األفراد 
والشخصيات االعتبارية قد اكتتبوا 

في زيادة رأسمال البنك.
املتبقية من  النس���بة  وحول 
االكتتاب والبالغ���ة اقل من %15 
أوضح القاضي انه سيتم اتخاذ 
ق���رار بش���أنها خ���الل اجلمعية 
العمومي���ة القادمة وذلك بعد ان 
الفتوى والتشريع  ادارة  رفضت 
طرحها في مزاد عام حسب قرار 
اجلمعية العمومية االخيرة للبنك 

في هذا الشأن.
واض���اف ان اجتماع مجلس 
اإلدارة الذي عقد امس االول قرر 
التوصي���ة للجمعي���ة العمومية 

القادمة ب���أن يفتح االكتتاب مرة 
اخرى في النسبة املتبقية املشار 
اليه���ا للمس���اهمني املقيدين في 
س���جالت البنك حت���ى 21 يناير 

.2010
يذكر أن بن���ك بوبيان كان قد 
ب���اب االكتتاب ف���ي زيادة  فتح 
رأس���ماله بنس���بة 50% والت���ي 
 اس���تمرت مل��������دة أس���بوعني
  وذلك جلميع مساهميه املقي����دين
  في س���جل مساهمي البنك حتى
 2010 يناي���ر   21 تاري���خ   
فلس���ا   255 إص���دار  بس���عر 
القيمة االس���مية  للس���هم متثل 

 للسهم وهي 100 فلس مضافا إليها 
عالوة اإلصدار متضمنة مصاريف 
االكتتاب وذلك حسب قرار اجلمعية 
العمومية للبنك، التي عقدت في 

سبتمبر املاضي.

اعل���ن مدير ادارة التس���ويق ف���ي جريدة 
وتلفزيون الوطن لؤي ابواجلبني رعاية الوطن 
»جريدة وتلفزيون« ملعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن الذي تنظمه ش���ركة »معرض 
الكويت الدولي« على ارض املعارض الدولية 
مبش���رف لينضمان بذلك الى حشد من كبرى 
اجلهات والش���ركات واملؤسسات املتخصصة 
الراعية للمعرض الذي ستنطلق انشطته في 

اخلامس عشر من شهر فبراير اجلاري.
الوط���ن »جريدة  ان  ابواجلبني  واض���اف 
وتلفزي���ون« تش���ارك ف���ي مع���رض الذهب 
واملجوه���رات العاملي اميان���ا باهمية احلدث 
اقتصاديا وقدرته العالية على جذب ش���رائح 
عديدة من اف���راد املجتمع الكويتي، مؤكدا ان 
معرض الذه���ب واملجوه���رات العاملي ميثل 

حدثا اقتصاديا مهما ويلعب دورا ال يستهان 
به في تنشيط عجلة االقتصاد احمللي، وذلك 
للسمعة اجليدة التي بات يتمتع بها املعرض 
حيث كشفت الدورات السابقة للمعرض عن 
 قدرته على استقطاب اعداد كبيرة من املشاركني
  م���ن داخ���ل وخ���ارج الكويت حي���ث يقبل
  عل���ى انش���طته آالف الزوار م���ن املواطنني

 واملقيم���ني ط���وال فترة اقامت���ه، مضيفا ان 
مشاركة الوطن »جريدة وتلفزيون« بهذا احلدث 
لتس���اهم في إجناح املعرض عبر االعالن عن 

كل انشطته.
وجتدر االش���ارة الى ان مع���رض الذهب 
العاملي دأبت ش���ركة معرض  واملجوه���رات 
الكويت الدولي على ترتيبه واقامته منذ نحو 
7 س���نوات على التوالي حيث شهد املعرض 

من���وا وتطورا ملحوظا على كل املس���تويات 
 س���واء من حيث عدد الش���ركات املش���اركة

 او عدد ال���زوار الذين اس���تقطبهم او حجم 
املعروضات واملبيع���ات فيه، ويقام املعرض 
في دورته الثامنة مبشاركة حشد من الشركات 
 الكويتي���ة العريق���ة املتخصص���ة في مجال

 الذهب واملجوهرات، وكوكبة من الش���ركات 
الدولي���ة التي ج���اءت من الوالي���ات املتحدة 
األميركية وايطاليا وسنغافورة والهند وتايلند 
واململكة العربية السعودية واالمارت العربية 
املتحدة ولبنان وجمهورية مصر العريبة، حتت 
التج���ارة والصناعة  رعاية وبحضور وزير 
احمد راشد الهارون وبدعم وتشجيع من وزارة 
املالية ممثلة في االدارة العامة للجمارك ووزارة 

الداخلية.

أخ���رى بقيمة أل���ف دينار لكل 
منها. 

ويتميز البرنامج أيضا بجوائز 
الوالء، حي���ث يتمتع كل عميل 
يحتفظ برصي���د ألف دينار أو 
أكثر في البرنامج بفرص مميزة 
إضافية للفوز بواحدة من مئات 
اجلوائز ربع السنوية بإجمالي 
500 ألف دينار لكل س���حب من 
التي  السحوبات ربع السنوية 
جترى طيلة فترة البرنامج والتي 
تعتمد قيمة كل جائزة منها على 
مبلغ الرصي���د احملتفظ به في 
برنام���ج حص���ادي، مما يعني 
فرصا هائلة ومس���تمرة للفوز 
بجوائز نقدية قيم���ة بانتظار 

عمالء البرنامج املميزين. 
وتأتي هذه اجلوائز انطالقا 
من رؤي���ة البن���ك املتمثلة في 
أن يعود التوفي���ر في برنامج 
البنك  حصادي عل���ى عم���الء 
بجوائز كبرى وفرص متعددة 
تسهم في إحداث تغيير رئيسي 
في حياته���م وحتقيق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

مدى أكثر من عشرين عاما. 
وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
برنامج حصادي جوائز أسبوعية 
على مدار العام من بينها جائزة 
أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف 
دينار إلى جانب خمس جوائز 

 كب���رى بقيم���ة 500 ألف دينار
)2000 دينار شهريا على مدى 
250 شهرا( وجائزتني بقيمة 250 
ألف دينار لكل منهما )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( مما 
ميثل دخال ثابتا مس���تمرا على 

الكويت والشرق  أعلن بنك 
الفائزين  األوسط عن أس���ماء 
في السحب األسبوعي لبرنامج 
حصادي، حيث فاز هشام سيف 
الكبرى  باجلائزة األس���بوعية 
بقيمة 20 ألف دينار في السحب 
الذي أج���ري بتاريخ 3 فبراير 
اجلاري. كم���ا فاز أيضا كل من 
العمالء: محمد عبدالرزاق، احمد 
جاسم، سارة البلوشي، باالكيل 
أناكوت���ي جاكوب،  جاكوب - 
وأحمد حبيل بجوائز نقدية قيمة 

كل منها 1000 دينار.
اجلدي���ر ذك���ره أن برنامج 
حصادي يعد م���ن أكبر برامج 
التوفير في املنطقة، حيث يقدم 
في موسمه اجلديد 6 آالف جائزة 
نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني 
دينار، وتش���مل للمرة األولى 
س���حوبات على جائزة مليون 
دينار تقدم عل���ى هيئة »راتب 
مدى احلياة« بقيمة 4 آالف دينار 

شهريا على مدى 250 شهرا. 
كم���ا يت���م الس���حب كل 3 
أش���هر على جائزة ربع سنوية 

إغالق باب االكتتاب في زيادة رأسمال بوبيان

»الوطن« يرعى معرض الذهب والمجوهرات

نسبة التغطية تجاوزت %85

هشام سيف يفوز بـ 20 ألف دينار
في السحب األسبوعي لبرنامج حصادي

»الغرفة« تشارك في مؤتمر مخرجات
التعليم وسوق العمل بدول الخليج العربي

أكد مدير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب 
التاب���ع لغرفة جتارة وصناع���ة الكويت د.عبداهلل 
العبداجلادر ان ضمن اهتمام���ات »الغرفة« تدريب 
وتأهيل اخلريجني الكويتيني للعمل في القطاع اخلاص 
والعمل احلر ولذلك حرصت »الغرفة« على املشاركة 
ف���ي مؤمتر مخرجات التعليم وس���وق العمل بدول 
اخلليج العربي الذي ينظمه مركز االمارات للدراسات 
والبحوث االستراتيجية في ابوظبي في الفترة من 1 
الى 3 فبراير اجلاري وقد شارك محاضرون من كل 
دول اخلليج العربي والدول العربية واالجنبية من 
االكادمييني واملستشارين واخلبراء في مجال التعليم 
والعمل حيث مت اس���تعراض جت���ارب الدول بنظم 
التعليم وعالقتها بس���وق العمل وفرص اخلريجني 
في حصولهم على الوظائف. وقد اشاد وزير العمل 

االماراتي بدور الكويت في دع���م العمالة الوطنية وصدور قانون رقم 
19 لعام 2000 بش���أن دعم العمال���ة الوطنية للعمل في القطاع اخلاص 
وكذلك باقرار قانون العمل بالقطاع االهلي بعد اجراء التعديالت الالزمة 
التي متنح املواطن االمان الوظيفي وتقارب مميزات احلكومة مع القطاع 
اخلاص، وقد اتفق اجلميع على أن القطاع احلكومي لم يعد قادرا على 
اس���تيعاب املزيد من املوارد البشرية والتركيز على التدريب والتأهيل 
في املهارات التي يحتاجها س���وق العمل والبد من مواكبة نظم التعليم 
وحتديثها لتتناسب مع مستجدات وتطورات اسواق العمل من الناحية 
االقتصادية والتكنولوجية. وختم املؤمتر بتوصيات ومن اهمها ايجاد 
ادارات متخصصة جلمع البيانات وتنظيمها ودراستها في وزارات التربية 
والتعليم بدول مجل���س التعاون واقرار البرامج التعليمية التي تنمي 
املش���اركة ومهارات التحليل والتفكير الناقد ويجب أن تكون الفصول 
الدراس���ية موصولة بالعالم من خالل احدث وس���ائل االتصال وشبكة 
االنترنت وغرس ثقافة العمل في املجتمع والبدء في تطوير التعليم العام 
ألنة املرتكز الرئيسي لضمان تطوير التعليم العالي، ودعا املشاركون الى 

ضرورة ايجاد آلية للتنسيق بني مؤسسات التعليم 
والقطاعات االقتصادية الرئيسية مع وجود تدخل من 
السلطات املعنية لتصحيح مسار العالقة بني اجلانبني 
حني يكون الزما وحتديد الوظائف احلكومية اخلاضعة 
لسياسة االحالل وهي التي ال يجوز أن يشغلها غير 
املواطنني والزام القطاع اخلاص بتعيني النسبة احملددة 
من املواطنني وتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة، وكذلك 
أوصى املشاركون بانشاء هيئة ملراقبة جودة التعليم 
غير خاضع���ة لوزارة التعليم ومتارس دورا رقابيا 
على مؤسسات التعليم احلكومي واخلاص والتأكد 
من ان مخرجاتها تتالءم مع احتياجات سوق العمل 
وانشاء صندوق تأمني ضد البطالة ويقوم الصندوق 
بتوفي���ر فرص عمل وتطوي���ر العاطلني عن العمل 
والباحثني عن عمل مبهارات يحتاجها سوق العمل. 
وق���د افاد د.عبداهلل فهد العبداجلادر بأن مركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتدريب التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت حرص ويحرص دائما 
على تدريب وتأهيل الشباب الكويتي سواء وهم في مراحلهم الدراسية 
من خالل التدريب امليداني السنوي الذي يستقطب طالب جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي وكذلك تدريب طالب اجلامعة على 
املهارات الالزمة لس���وق العمل االقتصادي والتجاري وهنالك مشروع 
س���وف يطرحه املركز في املستقبل القريب بتنفيذ دبلوم لعام دراسي 
موجه���ة للخريجني الكويتيني والباحثني ع���ن العمل اول مرة يتضمن 
مجموعة املهارات والقدرات التي يحتاجها سوق العمل اخلاص واحلر 
ويس���د النقص الذي يحتاجه اخلريج والقط���اع اخلاص ويتواكب مع 
تطورات ومستجدات االحداث االقتصادية واملالية والتجارية وخاصة 
بعد حدوث االزم���ة املالية العاملية االخيرة والت���ي اظهرت الكثير من 
احلاجة بتعديل بعض النظم املالية واصدار التش���ريعات االقتصادية 
والتجارية التي تؤدي الى حتقيق رغبة صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح االحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري. 

د.عبداهلل العبداجلادر 


