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دشن موقع »أعمالي« اإللكتروني كأول موقع متخصص في االقتصاد

بمناسبة بدء موسم مباريات كأس العالم 

حنان الشاهين تفوز بالسحب السادس 
لحملة »حول راتبك مع الوطني«

الهارون: إعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية 
أهم األهداف اإلستراتيجية لخطة التنمية

 فواز كرامي
التجارة والصناعة  أكد وزير 
أحم����د الهارون تبن����ي احلكومة 
الكويتية لسياسات مثمرة لدعم 
وتوسع دور القطاع اخلاص، وفتح 
املجال بش����كل أكبر أمامه للقيام 
ف����ي عمليات  بدوره األساس����ي 
اإلنت����اج والتوظي����ف واإلدارة 
وتوليد الدخل وضمان االستقرار 
السياسي واالقتصادي، الفتا إلى 
أن اخلطة التنموية املقبلة تعتمد 
على سياس����ات تنوي����ع القاعدة 
االنتاجية مبا يدعم حتول الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي من 
التنظيمي  خالل حتسني الوضع 
لالس����تثمار املالي وتهيئة البيئة 
اإلدارية والتنظيمية والقانونية 

للقطاع اخلاص.
اله����ارون في كلمته  وأضاف 
خالل حفل إطالق موقع »أعمالي« 
اإللكتروني االقتصادي أمس األول، 
أن احلكومة تعي متاما التحديات 
التي يواجهها االقتصاد الكويتي 
وتبذل منذ تشكيلها جهودا مكثفة 
لتهيئة األجواء السياسية املناسبة 
واملستقرة التي متكنها من التصدي 
الفاعل لتلك التحديات، مشيرا إلى 
عمل احلكومة على بلورة توافق 
وطني اقتصادي وجتس����يد ذلك 
التوافق بخطوات ملموسة السيما 
أن لدى الكوي����ت كل ما حتتاجه 
للمضي قدما لتج����اوز حتديات 
املرحلة الراهنة ومواصلة مسيرة 

البناء والتطوير.
وأش����ار إلى أن خطة التنمية 
التي أعدتها احلكومة ووافق عليها 
مجلس األم����ة تقدم مجموعة من 
الرؤى واألهداف لتحقيق العديد 
من املش����اريع، وأهمه����ا تنويع 
مصادر الدخل ومش����اريع البنى 
التحتية لشبكة السكك احلديدية 
واملوانئ ورفع معدالت انتاج الطاقة 
الكهربائية وانتاج املصافي النفطية، 
باإلضافة إلى النهوض مبشاريع 
الصحة والتعليم واإلسكان، مشددا 
على أهمية افساح املجال للقطاع 
اخلاص للقيام بدور كبير في تنفيذ 
ومتويل تلك اخلطة، اس����تجابة 

لتحقيق رغبة سمو أمير البالد.
وأك����د اله����ارون عل����ى دعوة 
احلكومة للجميع للعمل على جعل 
الكويت بيئة جاذبة لالستثمارات 
العربي����ة واألجنبية، موضحا أن 
أهم األهداف االستراتيجية للخطة 
التنموي����ة إعطاء القطاع اخلاص 
ح����ق قيادة التنمي����ة وفق آليات 
محفزة، بتهيئة الظروف والبيئة 
املواتية ليمارس هذا القطاع دوره 

املرجو.
إط����الق املوقع  وتعليقا على 
اإللكتروني اجلديد »اعمالي« قال 
اله����ارون ان احلكومة تبارك هذا 
اجلهد الوطني املتميز، والذي يقدم 
طرحا مبتكرا لنشاطات الشركات 

واملؤسسات االقتصادية، السيما 
أن املوقع هو أول موقع إلكتروني 
اقتصادي متخصص على االنترنت، 
ويجسد خطوة جديدة وبناءة، عمل 
عليها وأطلقها للنور مجموعة من 

الشباب الكويتيني الطموحني.
ولفت إلى أن احلكومة تش����د 
على أيادي كل شاب طموح يسعى 
لتقدمي األفضل لوطنه بكل ما هو 
قيم وذو فائدة للوطن واملجتمع، 
مش����يرا إلى أن احلكومة جتد من 
واجبها مس����اعدة ودعم أصحاب 

األف����كار املبدع����ة واخلالقة التي 
تساعد على تقدم ورقي املجتمع 

الكويتي.
وأكد اله����ارون فخر احلكومة 
باتباع رؤية صاحب السمو األمير 
والتي تعكس اهتمامه الكرمي بشكل 
كبير بتشجيع اإلبداع التكنولوجي 
الذي يبنى على أسس علمية خللق 
الكويتي  بيئة تنافسية للشباب 
حتقق التقدم التكنولوجي املأمول 
مبا يعزز مكان����ة الكويت علميا 

وتكنولوجيا.

وفي ختام كلمته تقدم الهارون 
التي عملت  الكوادر  بالشكر لكل 
على اطالق املوق����ع اإللكتروني، 
معربا عن امله أن يحقق اجلميع 
الفائ����دة املأمولة منه، وأن يكون 
مثاال لالقتداء به لرفع راية الكويت 
عاليا لتتبوأ مكانتها التي تستحقها 
بفضل جهود أبنائها في كل احملافل 

الدولية.

أهمية الموقع

م���ن جانب���ه ق���ال الرئيس 

التنفيذي للموق���ع اإللكتروني 
»اعمالي« فؤاد العويشي ان اطالق 
املوقع يأتي في وقت يحتاج فيه 
السوق وبشدة إلى مثل هذه املواقع 
االلكترونية، الفتا إلى أن املوقع 
ه���و األول من نوعه في الكويت 

بطبيعة عمله وخدماته.
العويشي أن موقع  وأوضح 
»اعمال���ي« يؤمن بحثا س���ريعا 
ووافي���ا ملختل���ف املعلوم���ات 
االقتصادية واملالية والعديد من 
النشاطات االقتصادية األخرى 
التي يسعى املتصفح للحصول 
عليها، والتي تعكس نتائج أعمال 
مختلف الش���ركات واملؤسسات 
االقتصادية ونشاطاتها وخدماتها 
على مختلف األصعدة، مؤكدا أنه 
بذلك فإن املوق���ع يحقق الغاية 
املقصودة من انش���ائه أال وهي 
دعم مؤسسات االقتصاد الوطني 
عبر تقدمي اخلدمات املتنوعة لها.
وأش���ار إلى أن فترة التحضير 
والعم���ل الدؤوب عل���ى إطالق 
هذا املوقع الرائد، ش���هدت عمل 
دراس���ات وبحوث على ش���بكة 
االنترنت قبل أخذ القرار إلطالق 
مش���روع »أعمالي. نت« لتوفير 
كافة شرائح مجتمع املال واألعمال 
واملهتمني باحلصول على األخبار 
من خالل تصف���ح موقع واحد، 
مؤك���دا أن املصداقية في الطرح 
كانت الدافع األول واألوحد الذي 
حرص القائمون على املوقع أن 

يكون اللبنة األساسية له.
العويشي أن موقع  وأوضح 
»أعمالي« يوفر العديد من اخلدمات 
الرائدة في مجال اخلدمات عبر 
اإلنترن���ت، تتصدرها الصفحة 
الرئيس���ية ف���ي املوق���ع والتي 
تعرض شعارات الشركات والتي 
املواق���ع االلكترونية  إلى  تقود 
الرئيسية للش���ركات املشاركة 
إلى زاوية  في املوقع، باإلضافة 
أخرى من أحدث األخبار، والتي 
تتميز بس���رعتها ومصداقيتها، 
كما يقدم املوقع زاوية الصحافة 
اليومي���ة التي تس���تعرض أهم 
اليومية، كما  أخبار االقتص���اد 
يتمتع املتصفح للموقع بزاوية 
ألبوم الصور والتي تعرض أهم 
الش���ركات وانشطتها  مشاريع 
املميزة، باالضافة إلى العديد من 
اخلدمات األخرى والتي تقدم دعما 
كبيرا لرجال األعمال الباحثني عن 
مصدر معلومات مهمة ومؤثرة 
مما يش���كل منعطفا حاسما في 
دني���ا األعمال.وفي ختام كلمته 
دعا العويشي إلى تصفح موقع 
»اعمالي« www.aamaly.net الذي 
يتميز باملصداقية واالبتكار، كما 
تقدم بالشكر إلى وزير التجارة 
والصناعة أحم���د الهارون على 
دعمه القائم���ني على هذا املوقع 

حتى مت إطالقه فعليا.

»علي عبد الوهاب وأوالده« تطلق حملة 
»عيش جو كأس العالم مع اسبرسو من بوش«

.. ويناقش العالقات المستقبلية مع سفير أرمينيا
وسبل تعزيز التعاون االقتصادي المشترك بين البلدين

التج���ارة  اس���تقبل وزي���ر 
والصناع���ة أحم���د الهارون في 
مكتبه صباح امس سفير ارمينيا 
لدى الكويت فادي تشارتش���و 
غلي���ان، حيث تب���ادل الطرفان 
احلديث حول آخر املستجدات على 
الساحة الدولية التي تهم البلدين 
الصديقني خاص���ة االقتصادية 
منها، كما ناقشا التعاون الثنائي 
التجارية وبحثا  في املج���االت 
الثنائية  العالقات  سبل تطوير 
وزي���ادة التب���ادل التجاري بني 
الكويت وارمينيا واستغالل فرص 

االستثمار املتاحة.
وقد حضر اللقاء كل من وكيل 
الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل 
املساعد لشؤون التجارة اخلارجية 

عبدالعزيز اخلالدي.

أطلقت شركة علي عبد الوهاب 
واوالده وشركاهم، ادارة االجهزة 
الكهربائية، حملة ترويجية بعنوان 
»عيش جو كأس العالم مع فنجان 
اسبرسو من بوش« بمناسبة بدء 

موسم مباريات كأس العالم.
فخ���الل موس���م مباريات 
كأس العال���م في الفترة من 11 
يونيو الج���اري الى 11 يوليو 
المقبل وعند ش���رائك صانعة 
اسبرس���و من بوش، تحصل 
مجانا على عبوتين من قهوة 
»ايل���ي« الفاخ�����رة، حي�����ث 
وجه��ت الش��ركة الدعوة لكل 
القهوة لزيارة معرض  محبي 
الوهاب  ش���ركة عل���ي عب���د 
لالجهزة الكهربائية في مجمع 
صن سيتي بالشويخ والتمتع 
الطازجة،  القهوة  بفنجان من 
حيث تقدم مجانا طوال موسم 

المباريات.
وحي����ث ان صانعة القهوة 
من بوش أجهزة أنيقة ومدمجة 
ومريحة وس����هلة االس����تخدام 
وغنية الخصائ����ص، فيمكنك 
تحضي����ر قهوة االسبرس����و، 
الت، كابتش����ينو وغيرها من 
التي تجدها في  المش����روبات 
المقهى خ����الل 30 ثانية وفقط 

بالضغط على الزر. 
المبتكرة،  التقني����ة  ان  كما 
المتميز  والجودة، والتصميم 
واالعتمادي����ة ه����ي قيم بوش، 
باقتنائك اجهزة بوش منزلية 
فانك تحصل على أكثر من 75 عاما 
من الخبرة في تصنيع األجهزة 

المنزلية، »بوش« هو احد رواد 
صناع����ة االجه����زة الكهربائية 

والمنزلية االلمانية.
الجدي����ر بالذكر ان ش����ركة 
عل����ي عب����د الوه����اب وأوالده 
وشركاهم من الشركات الرائدة 
التجزئة والجملة  في مبيعات 
الش����ركات  وواحدة من أعرق 
التجاري����ة الكويتية والتي بدأ 

نشاطها التجاري منذ أكثر من 
90 عاما تبنت خاللها سياسة 
التوس����ع لتصبح وكيال الكثر 
من 40 عالمة تجارية أميركية 
واوروبية وغيرها من العالمات 
المميزة من بينها وكالة شركتي 
الرائدتين  »بوش« و»سيمنز« 
الكهربائية  في عالم االجه����زة 

االلمانية.

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
قيامه بإجراء السحب السادس 
حلملته غير املس���بوقة حتت 
شعار »حول راتبك وقد تربح 
5000 دينار«، وذلك وسط إقبال 
كبير، وتستهدف هذه احلملة 
الضخمة التي كانت قد انطلقت 
في 7 مارس املاضي وتس���تمر 
حتى 30 اجلاري، إتاحة الفرصة 
أمام جميع عمالء حساب الراتب 
اجلدد الذين يقومون بتحويل 
رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني 
لدخول سلسلة من السحوبات 
التي  الثماني���ة  األس���بوعية 
سيجري تنظيمها على امتداد 
فترة هذه احلملة والفوز بجوائز 
نقدية قيمة كل منها 5000 دينار 

أسبوعيا.
واوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحاف���ي أن العميل���ة: حنان 
سلمان خليفة شاهني الشاهني، 
فازت بجائزة السحب السادس 

وقدرها خمسة آالف دينار.
وقالت حنان الشاهني، التي تعمل موظفة 

في معهد السكرتارية لدى الهيئة العامة للتدريب 
والتعليم التطبيقي، إنه لم ميض على انضمامها 
لعمالء حس���اب الراتب لدى الوطني سوى عدة 
أش���هر، حيث إنها قامت منذ قرابة ثالثة أشهر 
فقط، أي في شهر مارس املاضي بتحويل راتبها 
إلى بنك الكوي���ت الوطني وذلك رغبة منها في 
االس���تمرار بالتعامل مع بنكه���ا املفضل والذي 
خبرت خدماته ومزاياه قبل ذلك من خالل حتويل 
مكافأتها االجتماعية اخلاصة بالطالب على امتداد 

فترة دراستها.
وأعربت عن سعادتها البالغة لفوزها بجائزة 
ال� 5000 دينار، حيث تأكد لها انها من صاحبات 
احلظ السعيد، السيما إنها ليست عميلة جديدة 
وبالتال���ي فإنها من خالل فرصة واحدة لدخول 
الس���حب فازت بهذه اجلائزة التي »جاءتني في 
أنسب األوقات، حيث إنني كنت قد تقدمت بطلب 
للحصول على قرض شخصي بقيمة 5200 دينار 
لتغطية نفقات ومصاريف شخصية، وقد شاء 
رب العاملني ومن خالل بنك الكويت الوطني أن 

يكافئني بهذه اجلائزة التي جعلتني استغني عن 
فكرة القرض، علما بأنه سبق لي أن حصلت على 
قرض استهالكي لتمويل شراء سيارتي األولى. وال 
يسعني اآلن سوى أن أتوجه بالشكر واالمتنان 
اجلزيل لبنك الكويت الوطن���ي، وال أعتقد انه 
ميكنني في حال من األحوال مجرد التفكير في 
بنك آخر.. فما أجده لدى الوطني ليس مبقدور 

أي بنك آخر أن يقدمه لي«. 
اجلدير بالذكر أنه مت إجراء السحب السادس 
حلملة »حول راتبك وقد تربح 5000 دينار« في 
13 اجلاري في حني سيجري السحب السابع في 
20 اجلاري، حيث سيحصل كل عميل جديد من 
عمالء بنك الكويت الوطني على فرصة واحدة 
لدخول السحب، وتتميز هذه احلملة بآلية عملها 
البس���يطة، حيث ان الدخول في السحوبات ال 
يستلزم من العميل القيام بأي إجراءات أو ملء 
أي استمارات، وكل ما هو مطلوب منه هو حتويل 
راتبه إلى البنك الوطني لكي يتم إدراجه بصورة 
آلية في السحوبات األسبوعية التي ستجري في 

التواريخ التالية: 20 يونيو و7 يوليو.

الفائزة حنان الشاهني تتسلم جائزتها من املدير اإلقليمي في البنك ندى جعفر

أحمد الهارون مع فؤاد العويشي خالل االحتفال

الوزير الهارون والسفير األرميني بالكويت

الهارون متوسطا أعضاء املوقع اإللكتروني »أعمالي« خالل احلفل أمس األول  )قاسم باشا(

بوستر احلملة اجلديدة

.. وفيصل المهنا يفوز بـ 125 ألف دينار
 من جوهرة »الوطني«

العيبان: الموقع إضافة حقيقية لعالم اإلنترنت
صرح مدير املش��روع عبدالعزي��ز العيبان 
أن موق��ع »اعمالي« حرص على االبتكار بالعمل 
واملصداقية في الطرح والذي يدفع نحو التأكيد 
على عالقة القائمني على هذا املشروع بعمالئهم 
وش��ركائهم، باإلضافة إلى حرصهم األكبر على 
املوارد البشرية التي هي باألساس ركائز العمل 
األساس��ية، مش��يرا إلى أن املوقع يتميز بكادر 
محترف يعمل ليل نهار على تزويد املوقع بأحدث 
األخبار االقتصادية وأخبار الش��ركات العاملة 
في السوق حلظة بلحظة، كما يعمل على توفير 
فهرس شامل كمرجع للمعلومات حسب األخبار 

والتقارير واألبحاث.
واس��تطرد العيبان أن موقع »اعمالي« ميثل 
إضافة حقيقية لعالم اخلدمات عبر شبكة االنترنت، 
من خالل تقدميه الدعم لرجال األعمال الباحثني 
عن مصدر املعلومات الهامة واملؤثرة مما يشكل 

منعطفا حاسما في دنيا األعمال.
واختتم العيبان كالمه مؤكدا أن أهم أهداف 
املوقع هو التعاون البناء وبناء جسور العالقات 
املتينة مع الشركات والعمالء، معربا عن شكره 
ل��كل اجلهات الداعمة لهذا املوقع وفي مقدمتهم 

عمالؤه على ثقتهم الكبيرة في القائمني عليه.

اعلن بنك الكويت الوطني أسماء الفائزين في 
سحب حساب الجوهرة لشهر يونيو الجاري 
الذي أجراه البنك في الفرع الرئيس��ي، حيث 
فاز عميل بنك الكويت الوطني فيصل عبداهلل 
المهن��ا بمبلغ 125 ألف دين��ار قيمة الجائزة 
األولى لس��حب حس��اب الجوهرة الشهري، 
وفاز بالجائزة الثاني��ة وقدرها 7500 دينار 
رينالدو جرس��يا، فيما فازت بالجائزة الثالثة 
وقدره��ا 3000 دين�ار ن�ورا فيصل عبداهلل 
الصراف، كما حص��ل الفا��ئزون اآلخرون 
عل��ى 97 جائزة نقدية أخ��رى قيمة كل منها 

400 دينار.
الجدير بالذكر ان حس��اب الجوهرة يقدم 

لعمالئ��ه مزاي��ا عديدة أخ��رى، وإلى جانب 
تميزه كحس��اب من دون فوائ��د، فإنه متاح 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويؤهل 
جمي��ع عمالئه تلقائيا للدخول في الس��حب 
الشهري والحصول على فرصة للفوز بإحدى 
الجوائز المائة المخصصة لكل سحب شهري 
حيث يجري إيداع الجوائز تلقائيا في حسابات 

الفائزين في اليوم التالي للسحب.
 وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد العميل 50 
دينارا إضافي��ة، ازدادت فرصه بالفوز، كما 
يتيح حساب الجوهرة للعميل إجراء عمليات 
الس��حب واإليداع في أي وقت من األوقات 

ولدى أي من فروع الوطني العديدة.

جانب من احلضور في تدشني موقع »أعمالي«


