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اربح مئات اآلالف مع حساب »النجمة« من التجاري  شهادة النجمة من »التجاري«

من اليمني: حسني عبدالرحيم وجاسم اخلرافي وعدنان فياض وعبداهلل بورسلي وحازم إسكندر 

لقطة جماعية للفائزين

فرع الشركة اجلديد في صفاة هوم

ملوح احلربي يتسلم درعا تذكارية من جراح املطيري ومحمد العنزي 

»Infinite« بطاقة ڤيزا

»Infinite« التجاري«.. أول بنك يطرح بطاقة ڤيزا«
دأب البنك التجاري الكويتي 
على تقدمي خدم���ات ومنتجات 
متمي���زة تلبي احتياجات جميع 
العمالء وق���د كان ل� »التجاري« 
السبق في طرح حساب األرباح عام 
1978 والذي كانت تستحق عليه 
فوائد ربع س���نوية وكان يعتبر 
من املنتج���ات املصرفية املميزة 
في ذلك الوقت ملا يوفره من مزايا 

ادخارية لصغار املودعني.
 كما واصل البنك طرح وتقدمي 
العديد م���ن املنتجات واخلدمات 
الس���وق  املبتكرة في  املصرفية 
املصرفي منها على سبيل املثال 
ال احلصر »شهادة النجمة«، حيث 
يعتب���ر البنك التجاري أول بنك 
كويتي يطرح هذه الشهادة التي 
حتولت فيما بعد حلساب النجمة 
والذي يؤهل العمالء للفوز بجوائز 

عديدة.
والشهادة التي طرحها البنك 

Tijari« وحسابي  الشباب »@ 
التجاري  األول املوجه لعمالء 
الصغار. ويقوم البنك من وقت 
آلخر بإضافة املزيد من املزايا 
عل���ى احلس���ابات واملنتجات 

املصرفية املقدمة لعمالئه.

الذي شهده هذا احلساب على مر 
السنني.

والتجاري أيضا هو أول بنك 
في الكويت يط���رح بطاقة ڤيزا 
Infinite  التي توفر مزايا استثنائية 

وحصرية جلمهور العمالء.

الترويجية والبرامج التسويقية 
حلاملي بطاقات »التجاري«، إذ 
ميكن لعمالء البنك من حاملي 
البطاقات االستفادة من برامج 
العديد من  ل���دى  اخلصومات 
املتاجر ومنافذ البيع، ويعكف 

منذ أكثر من عقد من الزمان بلغ 
مجموع جوائزها السنوية حوالي 
506 ألف دينار واآلن بلغ مجموع 
اجلوائز املقدمة على هذا احلساب 
مليونني ومائتني وخمسني ألف 
دينار مما يدل على التطور الكبير 

وم���ن خ���الل ثان���ي أكبر 
شبكة فروع مصرفية متكاملة 
في الكويت يه���دف البنك إلى 
الوص���ول إلى العم���الء أينما 
تواجدوا كما يقوم »التجاري« 
بتنظيم العدي���د من احلمالت 

وقد استمر »التجاري« في 
ط���رح مجموع���ة متنوعة من 
احلسابات املصرفية املصممة 
لتلبي���ة احتياجات ش���رائح 
مختلف���ة م���ن العم���الء منها 
حساب الريادة وأيضا حساب 

فريق التسويق بالبنك التجاري 
على دراسة احتياجات السوق 
والعم���ل عل���ى تلبي���ة كافة 

احتياجات العمالء.
 وعل���ى نح���و متصل فإن 
خدم���ات التج���اري املقدم���ة 
للشركات واملؤسسات يحظى 
بأهمية خاص���ة ويقوم فريق 
العمل بقطاع االئتمان التجاري 
بالتعاون مع عمالء البنك من 
الش���ركات وتقدمي التسهيالت 
االئتمانية الالزمة لهم. وخالل 
مس���يرة عمل عمرها خمسون 
عاما جنح البنك في ترس���يخ 
وتوطيد عالقات العمل املتميزة 
مع العمالء، وس���وف يواصل 
البنك جهوده بطرح العديد من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املبتكرة التي تلبي احتياجات 
كافة عمالئنا وترتقي ملستوى 

طموحاتهم.

مسيرة عمل عمرها 50 عامًا عنوانها »التميز واالنفراد«

»الدولي« رعى حفل تخرج طلبة مدرسة الرؤية ثنائية اللغة

أعلن بنك الكويت الدولي انه 
وفي إطار مساهماته االجتماعية 
املتواصلة رع����ى حفل تخرج 
طلبة مدرسة الرؤية الثانوية 
ثنائية اللغة للعام الدراس����ي 
2009-2010، وال����ذي أقيم في 
22 يوني����و اجل����اري بفندق 

»ماريوت كورت يارد«، حتت 
رعاية وحضور رئيس مجلس 
األمة جاس����م اخلرافي، وجمع 
من الشخصيات العامة وأولياء 

أمور الطالب.
وقال ان رعايته للحفل نابعة 
من حرصه كمؤسسة وطنية 

رائدة على النهوض مبسؤولياته 
االجتماعية، وتوفير كل سبل 
الدع����م الالزمة من أجل رعاية 
املتفوق����ني وبناء  وتش����جيع 
اإلنس����ان الكويتي وتسليحه 
الوقت  بالعلم واملعرفة، وفي 
ذاته حث الطالب على مواصلة 

تفوقهم، وتقديرا للجهد الذي 
بذلوه على م����دار العام، فهذا 
أق����ل ما ميك����ن تقدميه جليل 

املستقبل.
وفي نهاية احلفل مت تكرمي 
بنك الكوي����ت الدولي من قبل 
رئي����س مجلس األمة جاس����م 

اخلرافي، وإدارة مدرسة الرؤية 
ال����ذي يقدمه  تقدي����را للدعم 
للعملي����ة التعليمية وحرصه 
عل����ى م����ؤازرة ورعاية ودعم 
مختلف األنش����طة التعليمية 
والطالبية ف����ي جميع احملافل 

احمللية. 

بحضور رئيس مجلس األمة 
..والبنك يتوسع داخليا ويركز على األعمال المصرفية الفردية

أبوظب���ي � كونا: قال مدي���ر ادارة البحوث 
االقتصادية في بنك الكويت الدولي صادق جعفر 
ابل امس ان البن���ك الذي حتول عام 2007 الى 
النظام االس���المي يقوم خالل الفترة احلالية 
بالتوس���ع داخليا من خالل زيادة الفروع في 
الكويت بجانب التركيز على األعمال املصرفية 

الفردية.
وأضاف ابل ف���ي مقابلة مع »كونا« ان بنك 
الكويت الدولي بدأ في العامني املاضني من خالل 
خطة وضعتها شركة »مكينزي« االستشارية ملدة 
خمس سنوات، العمل على زيادة احلصة السوقية 
في األعمال االقتصادية الكويتية بجانب التوسع 

واالستعداد للعمل في اخلارج مستقبال.
وق���ال على هامش مش���اركته ف���ي مؤمتر 
اقتص���ادي بأبوظبي: ان بن���ك الكويت الدولي 
يعمل خالل الفترة احلالية على اعادة تشكيل 
احملفظة العقارية التي عمل فيها قبل التحول الى 
النظام االسالمي ودخولها في مختلف األنشطة 
االقتصادية الكويتية لتحقيق عائدات مجزية 

من عملها املتنوع.
وأضاف أن البنك في الوقت احلالي يدرس 
العديد من املشاريع االستثمارية والتنموية التي 
طرحتها الكويت في خطتها التنموية اخلمسية 
احلالية للدخول في عمليات البناء أو التمويل 

أو االستثمار أو االنشاءات.
وأش���ار الى أن اخلطة اخلمسية الكويتية 
احلالية تعد من أفضل اخلطط نظرا الرتباطها 
بفترة زمنية محددة ومتيزها باملتابعة والتنفيذ 
واملراقبة، الفتا الى أن انعكاسات ايجابية كبيرة 
على التنمية واالقتصاد في الكويت ستتحقق 

في حالة جناحها.
وقال أبل انه قدم خالل مشاركته في أنشطة 

املؤمتر االقليمي حول التدفقات املالية العربية 
بع���د األزمة املالي���ة العاملية دراس���ة تناولت 
ايجابيات وس���لبيات التدفقات املالية البينية 
العربية ومقترحات تتناول النظام األساس���ي 
لعمل صن���دوق النقد العربي ومقره العاصمة 

االماراتية واملشاكل واملعوقات في عمله.
وأوضح ان الدراسة التي قدمها كانت حتت 
عنوان )موضوعات هامة ذات صلة باالندماج 
املالي بالدول العربية( ش���ملت قراءة الوضع 
الراه���ن وخصائص التدفقات النقدية العربية 
وضعفها بني الدول العربية الختالفات التشريعات 

االقتصادية بني الدول العربية.
وقال انه دعا خالل الدراس���ة الى اندمجات 
اقليمية عربي���ة قبل التكامل االقتصاد العربي 
مشيرا الى أن يكون االندماج مثل تأسيس احتاد 
اندماج دول مجلس التعاون اخلليجي واندماج بني 
دول املغرب العربي واندماج بني الدول العربية 

الوسطى كمصر وسورية واألردن.
وأضاف أن الدراسة شملت طرح آراء تتعلق 
بأن التمويل االسالمي والتعامالت املالية االسالمية 
بني الدول العربية هي األنسب لزيادة التدفقات 
املالية العربية البينية للبعد من »الهوت موني« 
أو األموال الساخنة والتدفقات الساخنة التي 
تسبب الكثير من املشاكل االقتصادية مثل التأثير 
املباشر على البورصة ورفع التضخم االقتصادي 

في الدول التي تعمل بها.
وق���ال أبل الذي يش���غل أيضا منصب أمني 
سر مجلس االدارة في بنك الكويت الدولي ان 
التدفقات املالية واألموال الس���اخنة تأتي من 
اخلارج وتقوم باملضاربات في البورصة وحتقق 
ربحا وتهرب الى اخلارج مشيرا إلى أنها تشكل 

تأثيرا كبيرا على االستثمار والتنمية.

»X - سايت« تعلن الفائزين 
في بطولة بالي ستيشن 2010

»مشاعر« دشنت أولى رحالتها البرية إلى مكة 
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة »مشاعر« إياد البصيري قيام الشركة 
وبعد توقف استمر طويال، بتسيير أولى رحالتها 
البرية إلى مكة املكرمة عبر منفذ الساملي، وذلك 

بالتنسيق مع ثلث املرحوم صقر الصقران.
وقال البصي���ري ان هذه الرحلة جاءت تلبية 
الحتياج���ات زوار بيت اهلل احل���رام من حجاج 
ومعتمرين، كما أنها متت بالتنسيق مع ثلث املرحوم 
صقر الصقران الذي قام مش���كورا برعاية جميع 
مصاريف واحتياجات الرحلة من س���كن وإقامة 

ومواصالت.
وأضاف أن »مش���اعر« قامت بتوفير حافلتني 
حديثتني ومبواصفات عالية ومصممة خصيصا 
لراحة وأمان ال���ركاب لنقل ضيوف الرحمن إلى 
املشاعر املقدس���ة، الفتا إلى أن احلملة ضمت 91 

معتمرا ومعتمرة.

بدوره قال نائ���ب املدير العام للحج والعمرة 
البرية لدى »مشاعر« وليد الثويني، ان »مشاعر« 
قامت بإسكان املعتمرين في فنادق مميزة وقريبة 
من احلرم املكي، ليعيشوا في أجواء إميانية طوال 

مدة الرحلة.
وأكد الثويني على استعداد الشركة لتسيير 
املزيد من الرحالت البرية ملن يرغب من املتبرعني 
وفق برنامج خاص، مش���يرا في ذات الصدد إلى 
وجود أكثر من متبرع يرغب في تنفيذ هذه الرحلة 

خالل األيام القليلة القادمة.
ومض���ى الثوين���ي يقول ان لدى »مش���اعر« 
برنامجا حافال لتسيير العديد من رحالت العمرة 
عن طريق البر خالل الفترة القادمة، لعل أبرزها 
رحلة »اإلسراء واملعراج، ورحلة »شهر رمضان 
املبارك«، وذلك بالتعاون مع عدد من مكاتب احلج 

والعمرة واحلمالت املتخصصة. 

»الخليج« كّرم 46 طالبًا

التي لها تأثير مباشر على تنمية 
الشباب في الكويت، وفي وقت 
الشهر اجلاري، كان  سابق من 
بن���ك اخلليج الراعي احلصري 
مللتقى املبدعني الثاني في منطقة 

اجلهراء التعليمية.
وفي ختام احلفل، كرم بنك 
اآلب���اء واألمهات على  اخلليج 
جهودهم املش���كورة وقدم لهم 
الس���عادة  الهدايا ملش���اركتهم 

والفرحة.

راس���خا بدعم مختلف شرائح 
املجتمع الكويتي من خالل مثل 
هذه األنشطة وخاصة تلك التي 
تشجع الشباب الكويتي الطموح 
العتقاده بأن شباب الكويت اليوم 

هم قادة املستقبل«.
ولف���ت ال���ى انه ف���ي إطار 
املس���ؤولية االجتماعية لبنك 
اخلليج، يحرص البنك باستمرار 
على دعم قطاع التعليم والطالب 
وغير ذلك من األنشطة االجتماعية 

كرم بن���ك اخلليج 46 طالبا 
متفوقا في مدرسة »علي اخلليفة 
الصباح املتوسطة« للبنينب، حيث 
وزع البنك اجلوائز على الطالب 
املتفوقني في حفل أقيم مبنطقة 
العيون بحضور ورعاية رئيس 

بلدية املنطقة ملوح احلربي.
وهنأ كل من رئيس البلدية 
املدرس���ة محمد غريب  ومدير 
العنزي، الطالب على إجنازاتهم 
وتس���لم كل طالب منهم هدية 
تذكارية، كما شكر بنك اخلليج 
مل���ا يقدمه من دعم وتش���جيع 
للطلبة وخص بالشكر مدير فرع 
بنك اخلليج في منطقه العيون 
جراح املطي���ري وقدم له درعا 
تذكارية، إضافة إلى هدية تقدير، 
ملا قدمه البنك من دعم للطالب 

املتفوقني.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
شوؤن مجلس االدارة في بنك 
اخلليج فوزي الثنيان: يسر بنك 
اخلليج أن يك���رم هذه النخبة 
املتميزة من مدرسة علي اخلليفة 
الصباح، فالبن���ك يؤمن إميانا  أعلنت »X-سايت« عن ارتقائها مبستوى ألعاب 

الڤيديو من خالل إطالقها ملنافسات ألعاب الڤيديو 
اخلاصة بكرة القدم وذلك تزامنا مع انطالق بطولة 
كأس العالم وذلك في إطار التزامها الراسخ بتقدمي 

أكثر ألعاب الڤيديو إثارة لعمالئها في الكويت.
وذكرت الش���ركة في بي���ان صحافي أمس ان 
منافسات X-سايت في ألعاب الڤيديو شهدت لعبة 
كرة القدم الش���هيرة منافس���ة حامية من عشاق 
ألعاب الڤيديو الذين استمتعوا بلحظات ال تنسى 
باستخدام منصة األلعاب الشهيرة بالي ستيشن 

3 سليم.
وبهذه املناسبة صرح الناطق باسم X-سايت 
م���ن إلكترونيات الغامن انه منذ إطالق سلس���لة 
منافس���ات ألعاب الڤيديو منذ عامني، والش���ركة 
تسعى على الدوام لتطبيق مفاهيم مبتكرة من أجل 
إرساء معايير جديدة في عالم ألعاب الڤيديو، وقد 
شهدت منافسات هذا العام التي أجريت مبعرض 
X-س���ايت في األڤنيوز إقباال كبيرا من أكثر من 

300 مشترك.
وأضاف: من املثير أن نشهد تزايد أعداد هواة 
ألعاب الڤيديو في الكويت بهذه الصورة املشجعة. 
لقد احتلت X-سايت من إلكترونيات الغامن مرة 
جديدة مركز الصدارة في عرض أحدث ما توصلت 
إليه صناعة ألعاب الڤيديو في العالم، وهي تؤدي 
دورا محوري���ا في تقدمي أحدث وأفضل املنتجات 

لعشاق ألعاب الڤيديو في الكويت«.

 FIFA 2010 وقد شارك في بطولة بالي ستيشن
كأس العالم جنوب أفريقيا التي أقيمت مبعرض 
X-سايت في األڤنيوز من 20 إلى 23 مايو املاضي، 
250 العبا قدموا مهارات متميزة. وقد حصل طالل 
جاس���م، الذي س���بق له الفوز بلقب أفضل العب 
FIFA 10 في الكويت، على تذكرة سفر إلى جنوب 
افريقيا حلضور مباريات الدور نصف النهائي في 

بطولة كأس العالم.
أما الفائز باملرتبة الثانية، أحمد العنيزي، فحصل 
على جهاز بالي ستيشن 3 سعة 120 غيغابايت، في 
 PSPgo حني نال الفائز الثالث، جاسم طارق، جهاز
أسود اللون، أما اجلمهور الذي حضر املنافسات 
فاستمتع بنشاطات واقعية وافتراضية متعددة 
على امتداد النهار، مبا في ذلك مس���ابقة مصغرة 
 .Modnation Racers ،على أحدث لعبة بالي ستيشن
وقد استهلت البطولة بعرض راقص متميز على 
أنغام النشيد الوطني للفيفا بصوت املغني العاملي 
كنعان، بينما رسمت على وجوه األوالد أعالم الدول 

املشاركة في بطولة كأس العالم.
وفي الثالث من يونيو 2010، وبعد نهار حافل 
باخلط���ط والتكتي���كات في لعب���ة Konami برو 
إيفولوشن سوكر 2010 على منصة بالي ستيشون 
3، تغل���ب طاهر الكعبي على منافس���يه عبداهلل 
زومي وحس���ني القالف في املباراة النهائية أمام 
حش���د كبير تابع مجريات املنافسة الشائقة على 

شاشة عمالقة في األڤنيوز. 

أقيمت بمعرض األڤنيوز من 20 إلى 23 مايو الماضي

تستعد لتسيير رحالت أخرى في »اإلسراء والمعراج« و»رمضان«

»رفلكشنز« تفتتح فرعًا جديدًا 
في »صفاة هوم«

اعلنت »رفلكشنز«، اإلضافة اجلديدة الى مجموعة شركات يوسف 
أحمد الغامن واوالده والرائدة ف���ي توفير تصاميم فائقة اجلودة 
واألناق���ة عن افتتاح فرع جديد لها في صالة عرض »صفاة هوم« 

الواقعة في منطقة الراي الى جانب محالت »اكس � سايت«.
وقالت »رفلكش���نز« ان مبادرتها تأتي ضمن إس���تراتيجيتها 
التوس���عية لكي تكون منتجاتها مبتناول الراغبني في التس���وق 
املتنوع من مفروش���ات وحمامات حتت سقف واحد، فتمنح بذلك 
اكبر شريحة من العمالء فرصة احلصول على منتجاتها املبتكرة 

من حمامات نوعية وإكسسوارات تضفي قيمة جمالية عليها.
وحول توسع »رفلكشنز«، قال مدير عام ادارة قطاع البناء في 
مجموعة ش���ركات يوسف أحمد الغامن واوالده غاري هاتشر: »ان 
اختيارنا التوس���ع في »صفاة هوم« جاء بناء على حرصنا على 
توفير أقصى فائدة ممكنة لعمالئنا مع مراعاة عامل الوقت واجلهد«، 
مضيفا »اليوم أصبح بإمكان عمالئنا التس���وق في »صفاة هوم« 
وانتقاء كافة مستلزمات املنزل سواء من مفروشات وحمامات في 

مكان واحد«.
وأضاف: »ان متيز »رفلكش���نز« يكمن فيما تقدمه من منتجات 
أوروبية عريقة وذات أسعار معقولة في الوقت نفسه، وهي تناسب 
رغبة العمالء في اقتناء حمامات أنيقة تضفي ملسات جمالية على 

منازلهم«.
وتقدم صالة العرض اجلديدة باقة متنوعة وحصرية من احلمامات 
واإلكسسوارات، منها اخلالطات املميزة وحامالت الصابون واملناشف 
واملرايا الفخمة وغيرها الكثير، وهي تتيح عاملي الرفاهية والراحة 
للمستخدمني. وباإلضافة الى ذلك، تقدم »رفلكشنز« حصريا مجموعة 
من حمامات األطفال واإلكسسوارات املكملة لها والتي حتيل عامل 

االستحمام لألطفال الى مرح وتسلية ال تضاهى.
اجلدير بالذكر أن »رفلكشنز« تقدم قطعا جمالية من احلمامات 
املنوع���ة والتي تلبي كل األذواق، وتس���مح للعمالء بأن يصمموا 
حماماتهم تبعا ألهوائهم ورغباتهم وتدليل أنفسهم بلمسات عصرية 
أنيقة تعكس الفخامة والراحة وسط تصاميم وألوان جذابة تتمتع 

باجلودة العالية.


