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أعلن بنك الكويت الوطني، 
أكبر بنك في الكويت واألعلى 
تصنيفا في الشرق األوسط، 
مؤخرا عن تقدمي عرض خاص 
الوطني  حلامل���ي بطاق���ات 
االئتماني���ة يش���تمل عل���ى 
خصوم���ات مغرية تصل إلى 
40% على جميع مشترياتهم 
من معارض ش���ركة بيضون 
وراي���ت تامي املنتش���رة في 
مختلف مناطق الكويت، وذلك 
اعتبارا من 17 حتى 21 مارس 
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املناسبة قال نائب  وبهذه 

مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في البنك الوطني عبداهلل التويجري إنه مع 
اقتراب عيد األم، وهو مناسبة مكرسة لالحتفال 
باألمهات وتكرميهن، يرغب الكثير من الناس 
في شراء وتقدمي الهدايا لألمهات، وقد توخينا 
من خالل شراكتنا مع شركة بيضون ورايت 
تامي أن نكافئ عمالءنا حاملي بطاقات الوطني 
االئتمانية على مختل���ف أنواعها ونوفر لهم 
فرصة فريدة من نوعها لشراء ما يرغبون فيه 

من هدايا مبناسبة عيد األم. 
ونحن ندعو جميع عمالئنا لالستفادة من هذا 
العرض واحلصول على خصم فوري بنسبة 
30% باإلضافة إلى 10% كنقاط برنامج مكافآت 
الوطني على جميع مش���ترياتهم من معارض 

بيضون ورايت تامي.
وأض���اف التويجري ان���ه مبق��دور عمالء 
الوطني اس���تخدام أي من بطاق��ات الوط��ني 
االئتمانية، الڤيزا، املاس���تر كارد أو الداينرز 
كلوب لسداد قيمة مش���ترياتهم من معارض 

بيضون ورايت تامي خالل فترة 
العرض التي تبدأ اعتبارا من 
17 مارس اجلاري وتنتهي في 
21 منه ويحصلون على خصم 
يصل إلى 40% من قيمة هذه 

املشتريات.
الذي  كما ميكن للعم���الء 
أيا م���ن بطاقات  ال يحملون 
الوطني االئتمانية ويرغبون 
في االستفادة من هذا العرض 
املجزي وسواه من العروض 
األخرى املغرية أن يسارعوا إلى 
التقدم بطلبات الستصدار أي 
من بطاقات الوطني االئتمانية 
سواء عن طريق االتصال بخدمة »هال وطني« 
على الرقم 1801801، أو زيارة أقرب فروع الوطني 
إليه��م أو عبر املوق�������ع اإلل��كتروني للبنك 

. www.nbk.com
وجتدر اإلشارة إلى أن شركة بيضون هي 
من أهم وأشهر شركات العطور ومستحضرات 
التجميل والهدايا الفاخرة في الكويت. وميكن 
لعمالء الوطني االستفادة من اخلصومات التي 
يوفرها لهم هذا العرض على جميع مشترياتهم 
من معارض بيضون البالغ عددها 24 معرضا 

موزعة في مختلف أنحاء الكويت.
وتنفرد ش���ركة بيضون باعتبارها الوكيل 
واملوزع احلصري ألهم وأشهر املاركات العاملية 
مثل النكوم للعطورات واملكياج، أرماني، نوتيكا، 

مارك ايكو، جس، وتوي واتش.
كما متتلك ش���ركة بيضون معارض رايت 
تامي املتخصصة ببيع الساعات واإلكسسوارات 
املختلفة، حيث تتواجد معارض رايت تامي في 

جميع مواقع معارض شركة بيضون.

انضم���ت ش���ركة االغذية 
اخلفيفة الى مجموعة الشركات 
الراعية ملع���رض الصناعات 
الذي تقيمه  الكويتي���ة 2010 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي عل���ى ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة 
من 22 الى 30 من شهر مارس 
اجلاري حتت الرعاية الرسمية 
من الهيئ���ة العامة للصناعة 
ومشاركة حشد من الشركات 

الصناعية الكويتية.
وبهذه املناس���بة قال مدير 
عام الشركة سمير عريقات ان 

ش���ركة االغذية اخلفيفة من الشركات الرائدة 
في مجال صناعة وتوزيع البطاطا )الشيبس( 
والباليت )البطاطا نصف املصنعة(، كما انها 
تعد من الصناعات الوطنية التي تعمل على بقاء 
املنتج الوطني منافس���ا قويا جلميع املنتجات 
املستوردة املماثلة لكونها على درجة عالية من 
اجلودة سواء على الصعيد احمللي او األسواق 

اخلليجية والعربية. 
وتابع عريقات تصريحاته، مش���يرا الى ان 

شركة االغذية اخلفيفة أصبحت 
م���ن الش���ركات املتميزة في 
مجال انتاج وتوزيع البطاطا 
)الش���يبس( والسناكس في 
الس���وق احمللي ايضا، وذلك 
ملا تتمتع به منتجات الشركة 
من جودة عالية نالت بها ثقة 
املستهلكني، ما انعكس بصورة 
كبي���رة وملحوظة على حجم 
مبيعات الشركة في السنوات 

االخيرة.
وذك���ر عريق���ات ان ادارة 
الش���ركة قامت بتوفير احدث 
املاكينات في مج���ال االنتاج 
والتغليف، كما تقوم الشركة باستيراد افضل 
النكهات في العالم لضمان جودة املنتجات وزيادة 

املبيعات وجذب اكبر عدد من املستهلكني.
واختت���م عريقات تصريحاته مش���يرا الى 
ان الهدف االساس���ي للشركة هو زيادة القدرة 
التنافسية للمنتج الوطني ومتكينه من الثبات 
على قاعدة قوية في وجه املنافسة الشرسة من 
قبل الشركات االجنبية وفتح اسواق خارجية 

في دول اخلليج والدول العربية.

عنبة: 500 مليون جنيه المبيعات المتوقعة 
في المعرض العقاري المصري في دورته الثالثة

»سيجما« تعرض تقنية »النانو« في عالم اإلنشاءات
أحمد  يوسف

اعلنت ش���ركة سيجما للدهان 
توصله���ا ال���ى »ث���ورة تقني���ة 
النانومترك« في مجال اإلنش���اء 

والبناء.
وج���اء االع���الن اول من امس 
خ���الل مؤمت���ر صحاف���ي عقدته 
الش���ركة بحضور املهتمني بعالم 
العق���ارات والتش���ييد والبن���اء، 
حي���ث قال���ت الش���ركة ان نظام 
تكنولوجيا النانومترك هو عبارة 
عن تقنية جديدة تسعى للمحافظة 
على البيئة. وتتبع الش���ركة هذا 
النظام للمرة األولى في دهاناتها 
العالم، حيث قامت  على مستوى 
بالعديد من املبادرات واالجنازات 
على صعيد حماية البيئة، إذ تعتمد 
على »املاء« في تركيب دهاناتها بدال 
من املواد النفطية والعضوية منذ 
اخلمسينيات، كما كان لها السبق 
في استخدام الدهانات املائية اخلالية 
متاما م���ن املواد املذيبة منذ العام 
1960. ويعتم���د »نظام س���يجما 
جارديان نانومترك« على إمكانية 
ال���ذري للدهانات  التركيب  رؤية 
النانو،  والط���الء على مس���توى 
كما باإلم���كان مالحظة التفاعالت 
الكيميائية والفيزيائية داخل وبني 
مكونات الدهان منفردة وبصورة 
أكثر دقة. ونتيجة لهذا االبتكار في 
تكنولوجيا الط���الء، فإن دهانات 
النانومترك توفر حلوال ألي مشكلة 
متعلقة باألسطح، والطبقات وأنظمة 

الدهان.

عمر راشد
الس���فير املصري طاهر  أكد 
فرحات أن معرض العقار املصري 
في دورته الثالثة متيز بوجود 
اخلدمات واالستشارات القانونية 
املجانية ملن يرغب في احلصول 
على عقار ف���ي مصر، الفتا الى 
أن األمر يأت���ي في إطار حرص 
السفارة وكذلك الشركة املنظمة 
على توفير أقصى درجات األمان 

للمتعاملني.
 وأوضح فرحات خالل افتتاحه 
أمس ال���دورة الثالثة لفعاليات 
املعرض العقاري املصري والتي 
تستمر 3 أيام أن هناك عددا ال بأس 
به من الكويتيني أفرادا وشركات 
لديهم الرغبة في احلصول على 
عقار في مصر سواء كان للسكن 
أو لالس���تثمار مع توافر خدمة 
التي تعد  العق���اري  التموي���ل 
أحد أهم األسباب وراء انتعاش 

التداوالت العقارية في مصر.
 وق���ال إن ما يس���اعد على 
التقارب  العالق���ات  تعزيز تلك 
الفك���ري والثقافي بني البلدين، 
إضافة إلى املتابعة املستمرة من 
اجلهات العاملة في مصر لتذليل 
كافة املعوقات أمام املستثمرين 

الكويتيني.
 وبني أن السفارة تسعى حاليا 
إلقامة معارض أخرى بالتنسيق 
مع الش���ركات املصرية الراغبة 
في إقام���ة مثل تل���ك املعارض 
الت���ي تعد ضروري���ة للخروج 
من حالة الركود التي يعيش���ها 
السوق منذ تداعيات األزمة املالية، 
مبين���ا أن العقار بدأ في العودة 
للتعافي مرة أخرى.  ولفت الى 
أن املع���رض هذا الع���ام يتميز 
بعنصري���ن هامني األول يتمثل 
في تقدمي منتجات عقارية جاهزة 
وموجودة على أرض الواقع، الفتا 
الى أن كافة الشركات مت مراجعة 
منتجاتها والتأكد من وجودها، 
متوقع���ا جناح املع���رض على 

االبتكار كترجمة ألفكارنا الكبيرة 
التي مازلنا نعمل على تطويرها«، 
وأضاف »جاءت هذه التقنية لتحمي 
املباني املطلية بالدهان،  أس���طح 
الرطوبة والتكلس والتأكسد  من 
والتش���قق«، مبين���ا أن »التقنية 
التكيف م���ع عوامل  إل���ى  تهدف 
املناخية في  التعرية والظ���روف 
دول اخللي���ج العربي التي تتميز 

بحرارتها ورطوبتها«.
يشار إلى إن سيجما قد عرضت 
اختراعها الفريد في أوروبا، وتتجه 
لعقد العديد من املؤمترات واألنشطة 
في دول الشرق األوسط للتعريف 
بهذا النظام بش���كل أكبر، لنش���ر 
احلس النقدي والبيئي لدى أصحاب 

وتعمل أنظمة دهانات النانومترك 
)بسبب تركيب جزيئاتها( على احلد 

من تراكم الغبار وامللوثات.
وساهمت تكنولوجيا النانو في 
التقليل من نسبة ما يعرف بالطفح 
الكلسي والتي تقوم بدورها بسد 

الثغرات على أسطح الدهانات.
وألن هذا النظام يعتمد على قدرة 
التحكم ف���ي اجلزيئات، فبإمكانه 
أن يعمل مضادا للرطوبة والغبار 
واألوس���اخ واحلرارة والتأكس���د 

واألشعة فوق البنفسجية.
وخالل املؤمتر، قال مدير مشروع 
تقنية النانومترك ستيفن ريجكارد 
»نظام سيجما جارديان نانومترك 
هو األول عامليا وقد توصلنا لهذا 

العقارات واملشاريع اإلنشائية.
وكانت الكوي���ت احدى الدول 
التي اختارتها س���يجما لتعرض 
من خاللها برنامجه���ا الذي القى 
استحس���ان اجلميع وبذلك اعرب 
الوكيل احلصري لدهانات سيجما 
في الكويت بدر الزامل عن اقتناعه 
بقدرة ه���ذه التقنية على النجاح 
في عال���م الدهانات بقوله »املنتج 
ناجح ج���دا لكون ه���ذه التقنية 
هي األولى من نوعها في الش���رق 
انفردنا نحن شركة  األوسط وقد 
أنظمة البن���اء )الوكيل احلصري 
لدهانات سيجما في الكويت( بهذه 
التكنولوجيا في بلدنا«. من جانبه، 
تطرق وكيل الشركة في الكويت بدر 

إلى أن  الراية عدنان احل����داد 
الشركة بصدد تنظيم معارض 
عقارية أخرى مشابهة تتراوح 
ما ب����ني 4 و 5 معارض خالل 
النصف الثاني من العام احلالي، 
موضحا أن تلك املعارض ستركز 

على دول مختلفة.
 وقال إن الشركة بدأت منذ 
فترة تنظيم مؤمترات ومعارض 
متخصصة، حيث بدأت تنظيم 
املعرض العقاري املصري ضمن 
باك����ورة أعمالها، الفتا  الى أن 
الشركة ستنظم مؤمتر القيادات 
التنفيذية للشركات في شهر 
أبري����ل املقب����ل، باإلضافة إلى 
النسائية في  القيادات  مؤمتر 
إلى  منطقة اخلليج باإلضافة 
تنظيم فعالية أخرى في لندن 
حول االس����تثمار في املنطقة 
العربية بالتعاون مع ش����ركة 

متخصصة في لندن.
 وبني أن صناعة املعارض 
العقارية ستشهد منوا ملحوظا 
الع����ام احلالي  يبدأ منتصف 
مدفوعة مبرحلة التعافي التي 
البورصة والعقار  تش����هدها 

التي قامت  خلفية االستعدادات 
بها الش���ركة املنظمة للمعرض 

بالتعاون مع املنظمني.
 وتوقع السفير طاهر فرحات 
تنظيم مزيد من املعارض املماثلة 
املتخصصة لترويج املنتج املصري 
في مختلف القطاعات خالل الفترة 
املتبقية، خاصة أن هناك إقباال 
ملحوظا من املس���تثمرين على 
شراء العقارات املصرية، ميشيرًا 
إلى تنافسية األسعار والتنوع في 
املساحات العقارية التي تناسب 
كاف���ة األذواق، مع التركيز على 

طلبات العائالت.
 ونفى السفير طاهر فرحات 
ما تردد عن حظر دخول منتجات 
مصرية، وأن الدخول يتم وفق 

القواعد واإلجراءات املتبعة.
 وقال إن عام 2010 سيش���هد 
مرحلة التعافي في العقار، على 
خلفية أن عام 2009 سيش���هد 

انتهاء األزمة بشكل كامل.

4 معارض عقارية

ومن جانبه، أش����ار رئيس 
مجل����س اإلدارة في مجموعة 

حاليا، مبينا أن عودة السوق 
للتعافي وبشكل كامل ستكون 
العام  في شهر س����بتمبر من 

احلالي.
 وتوقع أن الفترة احلالية تعد 
فرصة جيدة لتكوين الثروات 
واألصول حيث ان هناك فرصا 
استثمارية وعقارية جيدة في 
العديد من دول العالم وبأسعار 
مغرية جيدا وتعوض خسائر 

الشركات بشكل كامل.
 ولفت الى مشاركة الشركات 
العقارية واإلقبال من قبل الزوار 
على املعرض العقاري املصري، 
موضحا أن املعرض في الساعة 
األولى من افتتاحه شهد إبرام 5 
صفقات وهو دليل اهتمام كبير 
من جانب العمالء في الكويت من 
املواطنني واملقيمني باملعرض.

 ولفت الى أن هناك نية جادة 
إلقامة 4 معارض عقارية لدول 
مختلفة في الكويت في النصف 
الثاني من العام احلالي، متوقعا 
وصول حجم املبيعات العقارية 
ملس����تويات جيدة خاصة مع 
وجود مؤش����رات تبعث على 

الزامل إلى فوائد هذه التقنية، قائال 
»إن نظام سيجما جارديان والذي 
يتميز بخاصية النانو، نظام كانت 
تفتقر له األسواق اخلليجية عامة 
والسوق الكويتي خاصة، حيث أنه 
من املعروف أن الكويت من الدول 
التي تتميز بنسبة عالية جدا من 
الغبار على مدار السنة فمع وجود 
نظام حماية النانو ستحل مشكلة 
كبيرة موج���ودة حاليا في قطاع 
الدهانات اخلارجية وهي التصاق 
التغير  الغبار باألس���طح وكذلك 

املستمر في درجات األلوان.
وقد اتضح لنا من خالل العديد 
من الفحوصات واالختبارات التي 
أجري���ت على حماي���ة النانو أنها 
هي احلل األمثل ملثل هذه املشكلة 
وس���وف تكون تغييرا جذريا في 

عالم الدهانات اخلارجية.
واشار س���تيفن ريجكارد إلى 
ان »هذا النظام ميثل نقلة نوعية 
ألصحاب املشاريع اإلنشائية كونه 
سيطيل من عمر أسطح املباني إذ 
التشقق والرطوبة  سيحميها من 
وكل العوامل البيئية، وستنتهي كل 
املشاكل املتعلقة بصيانة األسطح 

وإعادة الطالء«.
واوضح »عمالؤنا يدركون حجم 
هذه املشكلة، لذلك جلأوا إلى حلولنا 
في مجال الدهان والطالء حلماية 
مشاريعهم وإلطالة عمر األسطح 
واألبنية بكلفة أقل وبجودة أعلى 
من الدهانات األخرى التي ال تراعي 

االشتراطات البيئية«.

الثقة في السوق العقاري.

 تنوع جغرافي

إدارة  وتوقع رئيس مجلس 
شركة إفرست لتنظيم املعارض 
هشام عنبة بلوغ حجم املبيعات 
إلى نصف مليار جنيه مصري، 
الفت����ا ال����ى أن حج����م الفرص 
املعروضة يتجاوز املليار دوالر 

مقدمة من 25 شركة.
 وبني أن املنتجات العقارية 
املوجودة تتميز بالتنوع اجلغرافي 
ف����ي كافة احملافظ����ات املصرية 
ومبساحات مختلفة وكذلك وفق 
دراسة للسوق الكويتي، موضحا 
أن التشجيع الرسمي من اجلانب 
املصري والكويتي أعطى زخما 
كبيرا للش����ركة إلقامة أكثر من 

معرض خالل العام.
 وقال إن حجم االستثمارات 
املتنوعة بني مصر والكويت بلغ 
وفق إحصائيات التمثيل التجاري 
أكثر من 100 مليار جنيه في 2009، 
وهو ما يعزز التواجد املصري 
داخل الكويت، خاصة أن هناك 
جالية مصرية كبيرة لديها الرغبة 
في االستثمار العقاري باعتباره 

أقل االستثمارات مخاطرة.
 وعن مدى تأثر االستثمارات 
األجنبية في القطاع العقاري 
مبصر على خلفية الشائعات 
التي مت تداوله���ا مؤخرا عن 
صحة الرئيس مبارك، أوضح 
عنبة أنه ال تأثير على نوعية 
تلك االس���تثمارات أو حجمها 
الفت���ا الى أن االس���تثمار في 
األوراق املالية بالدول العربية 
ومص���ر يتأثر مبا يتم تناقله 
من شائعات وذلك بسبب أن 
العربية عموما ال  البورصات 
تتمتع بالنضوج الكافي لدراسة 
وضع السوق الختيار األسهم 
التي يتم االستثمار فيها بشكل 
التس���ريبات  جيد بعيدا عن 

والشائعات غير الصحيحة.

25 شركة عقارية تقدم منتجات متنوعة تغطي كافة محافظات مصر

فرحات: ال صحة لحظر دخول منتجات مصرية إلى الكويت وجميعها تخضع لإلجراءات الرقابية المتبعة

الحداد: »الراية« تنظم 4 معارض عقارية في النصف الثاني من العام الحالي في الكويت

أحمد املهزع

عبداهلل التويجري

سمير عريقات 

)كرم دياب(لقطة جماعية تضم بدر الزامل ومايك مورفي عقب املؤمتر 

)أنور الكندري(السفير املصري طاهر فرحات يفتتح أنشطة املعرض العقاري املصري

.. ومطلعا على أحد املشاريع في مصر فرحات متفقدا مجسم الحد املشاريع

بنك الدوحة يطرح 3 سحوبات جديدة لعمالئه 
ويطلق برنامج »ضاعف فرص فوزك« 

»الوطني« يطرح خصومات تصل لـ %40
لحاملي بطاقته االئتمانية حتى 21 مارس

»األغذية الخفيفة« تنضم إلى المشاركين
بمعرض الصناعات الكويتية 2010 

مل����دة 6 ش����هور فرصتني عن 
كل 100 دينار وللعمالء الذين 
يودعون مبالغ 500 دينار ملدة 
تزيد عن الس����نة ثالث فرص 
عن كل 100 دينار مودعة في 

احلساب.
ومن جهة أخرى قال املدير 
االقليم����ي لف����رع البن����ك في 
الكويت احمد املهزع ان العمالء 
املتميزين ف����ي البنك والذين 
لديه����م 500 دينار كويتي في 
احلساب وملده اكثر من 6 اشهر 
يتم ادراج اسمائهم في السحب 
مرتني على كل 100 دينار وبذلك 
ميكنهم االستفادة من فرص 

مضاعفة للربح.
البنك  اما بالنسبة لعمالء 
املتميزين الذين لديهم رصيد 
ثابت ب� 500 دينار كويتي لفترة 
اكثر من 12 شهرا فسيحصلون 
على فرص����ة ربح ثالثية، اي 
انهم يدخلون الس����حب ثالث 
مرات عل����ى كل 100 دينار في 

أرصدتهم.
وحول اله����دف من اطالق 
احلملة اجلديدة لبنك الدوحة 
للعام 2010/ 2011 اكد املهزع ان 
البنك يولي اهتماما كبيرا خلدمة 
العمالء من افراد وشركات من 
خالل تقدمي خدمات متميزة من 
جهة، ومنح العمالء املتميزين 
الفرصة لربح مبالغ مالية تبدأ 
من 100 الف ريال قطري وتصل 

إلى مليون ريال.

على جائزة نقدية مببلغ 100 
الف ريال قطري، يحصل عليه 
العم����الء الذين لديهم ارصدة 
بحد ادن����ى 100 دينار كويتي 
ويتم السحب شهريا الختيار 
الى 10  الفائزين. باالضاف����ة 
جوائ����ز قيمة كل واحدة منها 

10 االف ريال قطري.
الفوز فقد  ولزيادة فرص 
خصص البنك سحبني إضافيني 
في شهر ابريل وشهر يوليو 
للفوز مبلب����غ 100 الف ريال 

قطري لكل فائز.
هذا والول مرة في الكويت 
يقدم بنك الدوحة فرصا اكثر 
املميزي����ن من خالل  للعمالء 
برنامج »ضاعف فرص فوزك« 
حيث سيتم اعطاء اي عميل 
يودع مبلغ 500 دينار كويتي 
الدوحة  في برنامج مليونير 

بعد النجاح منقطع النظير 
الذي شهدته حملة »مليونير 
الدوحة« خ���الل العام الفائت 
2009، أعلن بنك الدوحة احد 
البنوك القطري���ة الرائدة في 
تقدمي اخلدم���ات املتميزة في 
الكويت، عن إط���الق حملته 
املمي���زة خلدمة عم���الءه في 
أنواع  الكويت والتي تضم 3 
من السحوبات بفرص أوسع 

للربح.
وتبدأ احلملة اجلديدة لبنك 
الدوحة في الكويت في الفترة 
من مارس اجلاري وحتى شهر 
مارس من العام املقبل، وتشمل 
3 أنواع من السحوبات الشهرية 
وربع السنوية، كما تتنوع قيم 
اجلوائز ما بني 100 ألف ريال 

قطري ومليون ريال قطري.

مليونير الدوحة

التي  استكماال للسحوبات 
أطلقه���ا بنك الدوح���ة للفوز 
بجائزة املليون ريال في سحب 
»مليوني���ر الدوح���ة«، يعلن 
البنك في الكويت، عن تنظيم 
5 س���حوبات الختيار سعيد 
احلظ ليصبح مليونيرا، على 
ان يتم السحب االول في ابريل 
القادم، يليه السحب الثاني في 
شهر يوليو، والسحب الثالث 
في نوفمبر، وس���حبان خالل 

شهر ديسمبر.
الثاني  الس���حب  ويشتمل 

تشمل سحب »مليونير الدوحة« وسحبين بقيمة 100 ألف ريال لكل منهما

بمعارض »بيضون« و»رايت تايم« بمناسبة عيد األم

يقام تحت رعاية رسمية من الهيئة العامة للصناعة


