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تعد األكثر ابتكارًا في الكويت

»Zain Create« تقدمها بالتعاون مع جيتمو أرابيا تحت مظلة

ارتفاعات األبراج الثالثة الملتوية بالمشروع تجاوزت 620 متراً

خدمات تأمينية متميزة  من »الخليج« 
بالتعاون مع »أليكو« األميركية

فولكس واجن »جيتا«  هدية »بهبهاني للسيارات« 
 إلى الفائز ببطولة الكويت المفتوحة للتنس

»زين« تفتح بوابة إلكترونية جديدة نحو عوالم الترفيه الرقمي
الشركة توفر مائدة للحوار المباشر بين عمالئها ومصممي ومصنعي الخدمات اإللكترونية

»آمار سيتي« وكياًل لـ »آي جي آي« العقارية في الكويت

دعما منها لألنشطة الرياضية 
بني الشباب، قامت شركة بهبهاني 
الوكيل احلصري  للس���يارات، 
لسيارات فولكس واجن وبورشه 
ف���ي الكويت، برعاي���ة بطولة 
الكويت املفتوحة للتنس والتي 
نظمها على مدار أكثر من أسبوعني 

االحتاد الكويتي للتنس.
قدم���ت ش���ركة بهبهان���ي 
للسيارت خالل احلفل اجلائزة 
الذهبي���ة للبطولة وهي عبارة 
عن سيارة فولكس واجن جيتا 
والتي ف���از بها الالعب عبداهلل 

يعقوب مقدس.
وقد قام حسني مراد بهبهاني 
بتسليم اجلائزة للفائز بالنيابة 
عن بهبهاني للس���يارات خالل 

احلفل اخلتامي، وبحضور رئيس 
االحتاد الكويتي للتنس الشيخ 
أحمد اجلاب���ر العبداهلل اجلابر 
الصباح ومدير عام عالمة فولكس 
واجن لدى شركة بهبهاني عبداهلل 
علي وأمني سر االحتاد الكويتي 
الغريب  للتن���س عبدالرض���ا 
العليا  اللجنة املنظمة  ورئيس 

عادل الغريب.
وبهذه املناسبة قال عبداهلل 
علي: »إن مش���اركة الشركة في 
دعم ورعاية هذه البطولة املهمة 
تأتي في إطار أنشطة املسؤولية 
االجتماعي���ة الت���ي تق���وم بها 
الشركة جتاه املجتمع الكويتي، 
حيث كانت الش���ركة وراء دعم 
هذه البطولة من���ذ أكثر من 10 

أعوام«.
وأضاف: »أن شركة بهبهاني 
تقوم دائما بدعم مختلف األنشطة 
الرياضية واالجتماعية خاصة 
تلك التي تتعلق بقطاع الشباب 
باعتبارهم الركيزة األساسية في 

املجتمع«.
وأكد على أن شركة بهبهاني 
للسيارات ال تدخر أي جهد ميكن 
أن يدع���م األنش���طة الرياضية 
والشبابية وذلك يأتي من منطلق 
حرصه���ا الدائم على مس���اندة 
ورعاية هذه النوعية من األنشطة 
خاصة تلك الرياضات التي حتتاج 
إلى املزيد من االنتشار بني الشباب 

الكويتي كالتنس وغيرها.
وأضاف: »ان شركة بهبهاني 

للسيارات تؤمن بأهمية بطولة 
الكويت للتنس ملا حتمله اللعبة 
من متعة وإث���ارة إذ تعتبر من 
األلعاب التي تشهد إقباال كبيرا 
من جميع الفئات العمرية خاصة 

صغار السن«.
من جانبه أثنى رئيس اللجنة 
املنظمة العلي���ا للبطولة عادل 
الغريب على الدور الكبير الذي 
قامت به شركة بهبهاني للسيارات 
ودعمها املتواصل للبطولة والذي 
يؤكد مس���ؤوليتها االجتماعية 
جتاه األنشطة التي تهم الشباب 
مضيفا أن هذا الدعم ساهم بدرجة 

كبيرة في إجناح البطولة.
وكانت البطولة التي استمرت 
انش���طتها خالل الفترة من 17 

فبراير إلى 8 م���ارس 2010، قد 
شهدت إقباال كبيرا من الالعبني 
املسجلني في األندية الرياضية 
احمللية ومحبي هذه الرياضة من 
اجلنس���ني، ومن ضمنهم العبو 
الوطن���ي والعبون  املنتخ���ب 
دوليون، وجتاوز عدد املشاركني 

فيها 500 العب والعبة.
وكان االحتاد الكويتي للتنس 
ق���د ق���ام بإعداد خطة ش���املة 
لالس���تفادة من ه���ذه البطولة 
وإبراز املواهب الشابة في اللعبة 
وقام بتأليف جلنة من عدد من 
املراقبني ملتابعة مباريات البطولة 
لضم املواهب الشابة إلى مدرسة 
النخب���ة في االحتاد ألقل من 12 

سنة.

افتتحت ش���ركة زين بوابة 
الترفيه  جديدة نح���و عال���م 
الرقم���ي، وهي البواب���ة التي 
ستنقل عمالءها إلى آفاق جديدة 
من خالل منص���ة متنوعة من 
اخلدمات اإللكترونية التي باتت 
تستحوذ على شغف عدد كبير 

من جيل الشباب.
وأعلنت الش���ركة في بيان 
أنها س���تفتح هذه  صحاف���ي 
الديناميكية بالتعاون  البوابة 
مع شركة جيتمو أرابيا، وذلك 
اتفاقية  بعدما قام���ت بتوقيع 
ش���راكة إس���تراتيجية معه���ا 
مؤخرا، مشيرة إلى أن القادمني 
البواب���ة اإللكترونية من  إلى 
عمالء زين سيكتشفون قائمة 
طويلة من أحدث أنواع الترفيه 

الرقمي.
وأوضحت أن جميع عمالء 
زين م���ن أصح���اب اخلطوط 
الدف���ع أو اخلطوط  مس���بقة 
آجلة الدفع بإمكانهم زيارة هذه 
البوابة عبر الهواتف احملمولة 
wap.games. من خالل موق���ع

zain )شبكة اإلنترنت قريبا(، 
مبينة أن مشترك زين سيجد 
مادة ترفيهية متنوعة من أحدث 

أبرمت شركة »آمار سيتي« 
مؤخ���را اتفاقية تع���اون مع 
الشركة املصرية »IGI العقارية« 
تخول »آمار سيتي« بتسويق 
جميع مشاريع »IGI العقارية« 
في مصر ال���ى كل من يرغب 
ف���ي اقتناء مس���اكن متميزة 
إما للس���كن أو االستثمار من 
الكويتيني واألجانب املقيمني 
في الكوي���ت إضافة الى أفراد 

اجلالية املصرية.
 IGI« ش���ركة  وتعتب���ر 
العقاري���ة« من أكب���ر وأعرق 
العقارية املصرية  الش���ركات 
واكتسبت الش���ركة سمعة ال 
نظير لها كشركة محترفة الى 
جانب خبراتها وجودتها املمتازة 
التي يشهد بها سجل أعمالها 
الناجحة  الذاخر باملشروعات 
فقد أقامت عدة مشاريع سكنية 
منذ إنش���ائها عام 1994، منها 
»حي األش���جار« و»جاردينيا 
بارك« في مدينة السادس من 
أكتوبر ومش���اريع س���ياحية 
أخرى تضمنت فندق املاريوت 
في طابا. وشركة »IGI العقارية« 
هي احدى الشركات التابعة الى 
»املجموعة الدولية لالستثمار- 
IGI« والتي تأسست عام 1973، 

خدمات األلعاب سواء الفردية أو 
اجلماعية، وذلك من خالل موزعي 
األلعاب من الدرجة األولى على 

مستوى العالم مباشرة.
وأشارت إلى أن الزوار عندما 
ميرون عبر البوابة اإللكترونية 
سيجدون ثالثة مسارات توضح 
طريقة الدخول، وهي العربية 
واإلجنليزي���ة والفرنس���ية، 
وعليه أن يختار املس���ار الذي 

ومتلك عدة شركات في مجاالت 
مختلفة م���ن ضمنها مقاوالت 
بناء والتجارة مبواد بترولية 

وصناعية وزراعية.
ومبوجب ه���ذه االتفاقية 
ستقوم »آمار سيتي« بتسويق 
أربعة من اكبر املشاريع السكنية 
اجلديدة ل�»IGI العقارية« وهي 
»كنانة« في مدينة السادس من 
أكتوبر وتعد من أكبر املشاريع 
املتكاملة التي سيتواجد بها كل 

يتناس���ب معه، كاشفة أن هذه 
 Zain البوابة تعمل حتت مظلة
Create، الت���ي تضم عاملا آخر 
الرقمي باحتوائها  الترفيه  من 
أكبر مكتبة فنية متنقلة  على 
من محتوى املوسيقى ومقاطع 

الڤيديو.
وأفادت بأن عمالء زين باتوا 
على موعد اآلن مع عوالم الترفيه 
الرقمي، والدخول بسهولة ويسر 

اخلدمات املطلوبة من العمالء، 
 Gardenia -جاردينيا سبرجنز«
Springs ف���ي مدين���ة القاهرة 
اجلدي���دة و»جارديني���ا بارك 
Gardenia Park 2-2« و»أشجار 
هايتس- Ashgar Heights« في 
مدينة الس���ادس من أكتوبر. 
وتتضمن هذه املش���اريع ڤلال 
مس���تقلة ومتالصقة وشققا 
سكنية في مجتمع سكني متكامل 
يتميز بحياة االستقاللية ويطل 

إلى نوافذ احملتويات املوسيقية، 
واأللعاب اإللكترونية، وذلك من 
خالل أصحاب احملتوى مباشرة، 
سواء كان ترفيها رقميا خاصا 
باملوسيقى بواسطة مجموعة 
روتانا، أو م���ن خالل األلعاب 
احلديث���ة من خ���الل موزعي 
األلعاب األصليني بواسطة شركة 

جيتمو أرابيا.
يذكر أن شركة »جيتمو أرابيا« 

على مناظر اخلضرة اخلالبة.
وصرح رئيس آمار سيتي 
سمير قدومي قائال: »انا وجميع 
كوادر الش���ركة سعداء مبنح 
شركة »IGI العقارية« التمثيل 
احلصري لش���ركته لتسويق 
مشاريعهم املتميزة في الكويت. 
ويتطلعون الى مساعدة اجلالية 
املصرية في الكويت وغيرهم 
في اقتناء منازل في املدينتني 
القاهرة ملا  احمليطتني مبدينة 

تتمتع بخبرة كبي����رة في مجال 
توفير خدمات الترفيه الرقمي، مبا 
في ذلك ألعاب اإلنترنت والهواتف 
احملمولة، وقامت بتطوير وإدارة 
ع����دد من البواب����ات اإللكترونية 
أنحاء  لشركات عاملية في جميع 
أوروب����ا، علما أن الش����ركة توفر 
مائ����دة حوار مباش����ر بني جميع 
عمالء زي����ن وموزع����ي األلعاب 
الدرجة األولى لدى »جيتمو  من 
أرابيا« نتيج����ة لعالقاتها القوية 
مع أضخم العالمات التجارية في 

هذا القطاع.
وأكدت زين أن هذا املشروع 
جاء بغرض تزويد عمالئها مبواد 
الترفيه الرقمي، في وقت تتحول 
فيه الهواتف النقالة وبش���كل 
متزايد إلى منصة متنوعة من 
االهتمامات ميك���ن لألفراد أن 
يعبروا من خاللها عن أسلوب 
حياتهم، مشيرة إلى أنها ستمنح 
عمالءها باستمرار آخر ما تفرزه 
ثورة خدمات الترفيه الرقمي من 
خالل هذه البوابة احليوية، إلى 
جانب زيادة اخليارات املتاحة 
أمامهم رغب���ة منها في توفير 
األحدث مبا يتناسب مع إيقاع 

احلياة السريع. 

تقدمه من جميع مرافق العيش 
العص���ري واملريح بعيدا عن 

زحمة القاهرة.
وقد قام مؤخرا سمير قدومي 
وممثلو ش���ركة آمار س���يتي 
بزيارة املش���اريع األربعة في 
القاهرة اجلديدة والسادس من 
اكتوبر، كما اجتمع مع رؤساء 
شركة »IGI العقارية« في مقرها 
بحي العجوزة بالقاهرة وبحث 
معهم تفاصيل املشاريع، ولقد 
كان لهذه الزيارة أثرا كبيرا في 
زيادة ثقة القدومي في إمكانية 
تسويق املشاريع في الكويت 
بعدما اطلع بنفسه على جودتها 

وفخامتها.
وتع���د ش���ركة آي جي آي 
العقارية شركة التطوير العقاري 
الدولية لالستثمار  للمجموعة 
وهي شركة رائدة في مجال إقامة 
الس���ياحية والسكنية  املباني 
املتميزة في مصر خالل اخلمس 

عشرة سنة املاضية.
التي  أبرز املش���اريع  ومن 
نفذتها الش���ركة مشروع حي 
األشجار والذي يقع عند مدخل 
مدينة السادس من أكتوبر في 
مصر على مس���احة 176 فدانا 

وأكثر من 3000 وحدة.

»الخليج القابضة«:650 مليون دوالر 
تكلفة مشروع »فيالمار«  البحرين

استمرار العمل بالمشروع رغم تداعيات األزمة المالية  
املقرر  الزمني  حسب اجلدول 
سلفا احتفت شركة اخلليج القابضة 
الكويتية بأول اجنازاتها في املشروع 
العقاري الكبير »فيالمار« في مرفأ 
البحرين املال����ي« وذلك باالنتهاء 
من تنفيذ س����قف قمة البرج »ب« 
مع االستمرار في بقية اإلنشاءات 
األخرى املطلوبة الستكمال البرج 
وهو ما يرف����ع إجمالي ارتفاعات 
األبراج امللتوية ال� 3 التي تشكل 
»فيالمار« الى أكثر من 620 مترا.

وفيم����ا يس����تمر العم����ل في 
»فيالمار« � البالغ كلفته نحو 650 
مليون دوالر � بأبراجه ال� 3 امللتوية 
على مختلف األصعدة اإلنشائية 
املتنوعة دون توقف رغم حتديات 
األزمة االقتصادية العاملية، قال مدير 
املشروع ستيف فلنغان: »إن إجناز 
سقف البرج »ب« يعني االنتهاء من 
إحدى أهم مراحل األعمال اإلنشائية 
ل� »فيالمار« مع تأكيد اس����تمرار 
العمل الس����تكمال بقية املشروع، 
إذ انن����ا عازمون أن يكون باكورة 
القابضة  مشروعاتنا في اخلليج 
متوافقا مع سعي الشركة لتصبح 
مطورا عقاريا عامليا وليس إقليميا 
لتفي مبا قطعته على نفس����ها في 
اس����تكمال املشروع وفقا للجدول 
الزمني احملدد له«. وحول محتويات 
البرج أوض����ح فلنغان قائال: »إن 
البرج )ب( يتكون من 43 طابقا، 

عل����ى ارتفاع يتج����اوز 160 مترا 
ويحتوي على 215 وحدة سكنية 
منها 53 ذات غرفة نوم واحدة و119 
بغرفتي ن����وم و34 وحدة أخرى 
تضم 3 غرف نوم، و6 بنتهاوس 
ب� 4 غرف نوم وغرفتي دوبلكس 
وواحدة بسوبر بنتهاوس«. وحول 
البرج »ب« كجزء رئيسي  أهمية 
من مشروع فيالمار قال فلنغان: 
»سيش����كل ذلك الب����رج بوحداته 
املتنوعة منطا س����كنيا فريدا من 
نوعه على مستوى مملكة البحرين 
ومنطقة اخلليج على حد سواء، 
حيث حرصنا في عملية التنفيذ في 
املشروع ككل باألبراج ال� 3 والتي 

يصل إجمالي ارتفاعاتها أكثر من 
620 مترا اتباع أعلى مس����تويات 
ضبط اجلودة والتصميم، وهو ما 
سيضفي متيزا سكنيا يتناسب مع 
ما أطلقته »اخلليج القابضة« منذ 
تأسيسها من نهج معماري عقاري 

.»»Signature Series« من فئة
واختتم فلنغان مؤكدا ان سير 
العمل في املش����روع مع احتفالنا 
اليوم باجناز س����قف البرج »ب«، 
الزمني  وحرصنا على اجل����دول 
في تنفيذ اإلنش����اءات من جميع 
محاورها سيشكل نقطة انطالق 
أمام املستثمرين واألفراد الساعني 

للتملك في املشروع.

وقع بنك اخلليج اتفاقية توزيع مع الشركة األميركية 
للتأمني )أليكو(، ومبوجب هذه االتفاقية، سيتمكن بنك 
اخلليج من تقدمي وثائق تأمني تعد األكثر ابتكارا في 
الكويت. وسيوفر بنك اخلليج ثالثة أنواع من خطط 
التأمني: خطة »بناء الدخل«، وخطة »التأمني الشامل 

على احلياة« وخطة »التوفير املمتاز«.
وتوفر خطة »بناء الدخل« دخال منتظما بعد انتهاء 
فترة دفع األقساط، حيث تتيح تعليم األبناء وتوفر 
معاشا تقاعديا لغاية سن التاسعة والتسعني، فضال عن 
حتقيق مردود مؤكد ومواجهة األحداث غير املتوقعة. 
كم����ا تتيح هذه اخلطة إمكاني����ة ترتيب احتياجاتك 
وحتدي����د ما ميكن ادخاره، والدخل والقيمة النقدية، 

والعوائد اإلضافية واالستحقاقات عند الوفاة. 
ويتمث����ل نوع التأمني الثاني ف����ي خطة »التأمني 
الش����امل على احلياة« املصممة حلماية عائلتك في 
أوق����ات االحتياج وتعزيز أهدافك االس����تثمارية إلى 
جانب تلبية حاجاتك املالية. وتكون أقساط التأمني 
إما شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية 
مع توافر أقساط مرنة لغاية سن اخلامسة والتسعني 

ولعشر سنوات فأكثر. 
أما نوع التأمني الثالث فيتمثل في خطة »التوفير 
املمتاز« املرتبطة بالوح����دات، والتي تتضمن جانبا 
اس����تثماريا يتيح لك بناء مس����تقبلك وادخار املال 
وحمايته. وتعتبر خطة »التوفير املمتاز« احلل املثالي 
إذا كنت ترغب في التخطيط ملستقبل أبنائك التعليمي، 
أو تأمني الدفعة األولى لش����راء منزلك، أو التخطيط 
للزواج أو التقاعد أو مجرد االدخار ملس����اعدتك على 

بلوغ أهدافك املستقبلية. 
وتنقس����م جميع خطط التأمني إل����ى فئتني هما: 
مفه����وم اخلدمة الش����املة وهو عبارة ع����ن برنامج 
يعتمد اس����تراتيجية متوازنة ومحافظة ويستثمر 
في 12 صندوقا استثماريا مختلفا في وقت واحد مع 
تخصيص مضاعف 10% في كل من هذه الصناديق. 
وترسل كشوفات احلسابات املجمعة مع رقم اتصال 
منفصل لكل م����ن فئات إدارة الصناديق والصفقات. 
أم����ا الفئة الثانية فهي عبارة عن تس����هيالت تغيير 
الصناديق التي تتيح لك نقل أموالك من صندوق إلى 
آخر لزيادة أرباحك واالس����تفادة من التغيرات التي 
تطرأ على الس����وق. وميكن تغيير أوضاع املخاطر 
تبعا ملراحل حياتك واحتياجاتك بدون دفع أي رسوم 

مقابل عمليات التحويل األربع األولى. 
وقد عقد بنك اخلليج هذه الشراكة مع شركة أليكو 
اللتزامها مبعايير وثائق التأمني العاملية، واستقرار 
وضعها املالي وقدرتها على تسديد مطالبات التأمني 
وتوفر شبكة مكاتبها اإلقليمية املتميزة على امتداد 
دول املنطقة. وتتمتع ش����ركة أليك����و بقدرات تأمني 
الرعاي����ة املدارة على امت����داد املنطقة، وتضم موارد 
عاملي����ة، كما تقدم مزايا مالية دولية إلى الش����ركات 
العاملية ومجموعة واسعة من اخلطط املصممة وفق 

احتياجات العمالء. 
ملزيد من املعلومات حول خطط التأمني التي توفرها 
ش����ركة أليكو لعمالء بنك اخلليج، يرجى زيارة أحد 
فروع البنك البالغ عددها 50 فرعا أو االتصال باخلدمة 

املصرفية الهاتفية.

جانب من توقيع االتفاقية

جانب من عمليات تنفيذ املشروع

البرج »ب« سيشكل منطا سكنيا فريدا بالبحرين

البوستر اخلاص باخلدمة اجلديدة

سمير قدومي ود.لبنة وفريق عمل الشركتني


