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من تصميم فرساتشي واالنتهاء منه عام 2013

»داماك العقارية« تطلق برج
»داماك تاور« السكني بوسط بيروت

أعلنت ش����ركة داماك العقارية عن اطالقها لداماك تاور البرج 
الس����كني املميز في وس����ط مدينة بيروت والذي سيتم االنتهاء 

منه في العام 2013. 
وتعاقدت ش����ركة داماك العقارية مع دار فرساتش����ي، االسم 
االيطالي الشهير عامليا بتوفيره مقاييس غير مسبوقة من الفخامة 
والرفاهي����ة، لوضع التصاميم الداخلية لبرج داماك تاور الواقع 

في قلب العاصمة بيروت. 
وقالت الش����ركة في بيان صحافي أم����س ان داماك تاور هو 
برج مرتفع يضم وحدات سكنية رحبة بتصاميم داخلية مميزة 
تعكس مس����تويات مميزة من الرفاهية، بينم����ا تزين تصاميم 
فرساتش����ي الغني���ة ع���ن التعري����ف كل األماكن العامة داخل 
البرج مبا فيها النادي الصح��ي والرياضي، رده���ة االستقب���ال 

والبه���و الرئيس��ي. 
وتعليقا على الش����راكة مع فرساتش����ي التي تعد األولى من 
نوعها على مستوى الشرق األوسط، أعرب رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة داماك العقارية حسني س����جواني عن سعادته بتحقيق 
رؤية الش����ركتني وإجناز أفخم وأكثر املباني السكنية متيزا في 
بيروت قائال: »حتتل ش����ركة دام��اك مكان�������ة رائ��دة في قطاع 

العق��ارات.
وقد متكنت خالل مسيرتها من أن تنجز العديد من املشاريع 
الفاخرة، وتأتي شراكتنا مع فرساتشي لتتوج مسيرتنا احلافلة 

بالنجاحات واالجنازات«.

لقطة لصهاريج تخزين الزيت في بلجيكا

.. و5 من عمالئه فازوا بـ »آي باد« في السحب األول
للشراء عبر بطاقتي »األسرة« و»الخير«

أجرى بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
الس����حب األول للحمل����ة الترويجية 
لتشجيع العمالء على استخدم بطاقات 
»بيتك« مس����بقة الدفع والذي يستمر 
حتى أغس����طس املقبل حيث تش����مل 
احلملة بطاقتي »األس����رة« و»اخلير« 
وتتيح لكل عميل يستخدم ايا منهما 
بقيمة 10 دنانير داخل او خارج الكويت 
فرصة للف����وز كل ي����وم بجهاز »آي 
باد«، حيث يحصل مس����تخدم بطاقة 
»األس����رة« على 20 فرصة ومستخدم 
بطاق����ة »اخلير« على 10 فرص مقابل 
كل عملية شراء وتتزايد الفرص بتزايد 

حجم املشتريات.
وقد قام نائب مدير إدارة البطاقات 

املصرفية سالم عبدالوهاب الدويسان 
بتكرمي الفائزين وهم: محمد عبداهلل 
الشطي، علي هادي القالف، عبدالقادر 
جاسم الفريح، احمد يوسف الهولي، 

فرح فهد الرميح.
من جهتهم أبدى الفائزون سعادتهم 
وشكرهم ل�»بيتك« على تقدمي املنتجات 
التي تتناس����ب مع احتياجاتهم، كما 
ثمنوا جهود احلملة في حتقيق هدفها 
وهو مكافأة عمالء »بيتك« من حملة 
البطاقتني )األس����رة واخلير( وكذلك 
تشجيع استخدام البطاقات كأسلوب 
حضاري امن وس����ريع للشراء ونقل 
األم����وال ومن الوس����ائل املهمة لدعم 
مبيع����ات التجار وتوفير وقت وجهد 

العمالء.
وبينوا أن اجلوائز تعبر عن رغبة 
»بيتك« ف����ي مواكبة التقنية احلديثة 
وتوفير أجهزة حظيت باالهتمام مؤخرا، 
ومنها أجهزة »اآليفون« و»اآلي باد« 
مما يعطى للجوائز قيمة وأهمية لدى 
العميل، خاصة ان »بيتك« أطلق مؤخرا 
خدمات ملستخدمي أجهزة اي فون واي 
ب����اد وبالتالي تعد احلملة ش����كال من 

أشكال التكامل والتنسيق.
وتتيح بطاقة »األس����رة« للعمالء 
مراقبة وإدارة النفقات الشهرية ألسرهم، 
كونها بطاقة مدفوعة مسبقا، وميكن 
لصاحبها استخراج ما بني 2 و7 بطاقات 
من بطاقته ملن يريد حتى لو لم يكونوا 

من عمالء بيتك فيما متكن بطاقة »اخلير« 
حاملها من مساعدة احملتاجني بصورة 
غير مباشرة عبر استخدامه للبطاقة، 
إذ في كل مرة يق����وم العميل بإجراء 
عمليات الش����راء باستخدام البطاقة، 
يتبرع »بيتك« ب� 0.5% من كل عملية 
شراء محليا وخارجيا على مدار العام، 
وتستخدم هذه األموال إلرسال أشخاص 

غير قادرين للحج والعمرة.
كما تتميز بطاقات »بيتك« للدفع 
املس����بق باألمان والقبول لالستخدام 
املزاي����ا األخرى مثل  إل����ى  باإلضافة 
اخلصومات التي تقدم في اكبر وأرقى 
احملالت واملتاجر مما يجعلها اخليار 

املفضل للدفع محليا ودوليا.

..ومكرما الفائز محمد الشطيسالم الدويسان يكرم الفائز احمد الهولي

شعار »كيبكو«

يقام خالل الفترة من 5 ـ 7 يوليو المقبل بتنظيم شركة »برقان الديرة«

3 شركات تشارك
»Before & After« في معرض

أعلنت 3 شركات جديدة عن 
 Before &« مشاركتها في معرض
After« الذي تنظمه شركة برقان 
الديرة خ����الل الفترة من 5 � 7 
يوليو املقبل، حيث يقدم املعرض 
كل ما يتعلق بعمليات التجميل 
وأحدث الطرق في هذا املجال، 
الثالث هي »املركز  والشركات 
الكندي« و»مركز وايت  الطبي 
ذتل«، و»مرك����ز عناية األملاني 

الطبي«.
وبهذه املناس����بة قال املدير 
الكندي  الطبي  االداري للمركز 
د.عبدالوهاب محمد عبدالوهاب 
ان املركز أقدم على املشاركة في 
املميزة،  املعرض نظرا لفكرته 
خصوصا ان املركز من املراكز 
الرائدة في اجلراحات التجميلية 

على مستوى الكويت.
وأضاف أن املركز يقدم أيضا 

اجلراحات املختلف����ة لتجميل 
الوج����ه والرقب����ة وجراحات 
جتميل األن����ف وجتميل األذن 
الوطواطية أو الكبيرة مع جراحة 
شد اجلفون التجميلية وجراحة 
التجميلية. وتشخيص  الذقن 
وعالج األمراض اجللدية املختلفة 
وإزالة الشعر الزائد والتقشير 
الكيميائي إلزالة حب الشباب، 
الكلف والهاالت  البقع،  الندب، 

السوداء حول العينني. 
م����ن جانبه ق����ال مدير عام 
»مرك����ز وايت لطب األس����نان 
د.محمد الغواص« ان املركز يعد 
من أحدث مراكز طب األسنان في 
الكويت ويتميز مبوقعه الفريد 
والراقي وس����ط مدينة الكويت 
وإطاللته الرائعة على اخلليج 
العربي، واحتوائه على أحدث 
األجهزة واملعدات في عالم جتميل 

األسنان، كما يضم املركز نخبة 
من خيرة األطباء الذين يتمتعون 
بخبرة كبيرة وشهادات علمية 
من الواليات املتحدة األميركية 
واململك����ة املتحدة، الفتا إلى أن 
املركز سيقدم هدايا وخصومات 

قيمة لزوار املعرض.
بدوره أعرب نائب الرئيس 
التنفيذي ملركز عناية األملاني 
الطبي )IGMC( فيصل يعقوب 
بودي عن تفاؤله باملشاركة في 
معرض » Before & After«، الفتا 
إلى أن املركز يعد من الصروح 
الطبي����ة الدولية احلديثة على 
الكويت، واملتعددة  مس����توى 
التخصصات ويقدم مجموعة من 
اخلدمات الطبية واجلراحية من 
خالل املمارسات الطبية املبتكرة 
وفق أحدث أنظمة التكنولوجيا 

في املجال الطبي.

»كيبكو« تقوم بجولة للقاء مستثمرين
في آسيا والخليج وأوروبا

� رويترز: قال مصدر  لندن 
في بنك امس ان مشاريع الكويت 
القابض���ة )كيبكو( س���تجري 
جولة للقاء مستثمرين في آسيا 
والشرق االوسط واوروبا تبدأ 
في 30 اجلاري، وابلغ مصدر في 
السوق »رويترز« في وقت سابق 
ان جولة اللقاءات جاءت جزءا 
من برنامج الشركة لالستثمار 
في سندات متوسطة االجل تباع 

في اخلارج.
وقال املسؤول في بنك يساهم 
في ترتيب اجلولة ان اللقاءات 
ستبدأ في هونغ كونغ وتنتقل 

الى س���نغافورة في الثاني من 
الى االمارات  يوليو ثم تتوجه 
في الرابع م���ن يوليو وتختتم 
في لندن واملانيا وسويسرا في 
اخلامس والسادس من يوليو 

املقبل.
والبنوك التي ستشرف على 
اجلولة هي »سيتي بنك« و»بي.
ان.بي. باريبا« و»اتش.اس.بي.

سي«.

»البترول العالمية« تدشن 24 صهريجًا 
لتخزين الزيت بمحطة المزج في بلجيكا

جمال املطوع

نبيلة املالحسني إسماعيل

دمشق � )كونا(: قال رئيس 
مجلس إدارة بنك الشام اإلسالمي 
جمال املط����وع ان البنك حقق 
إيراداته من األنشطة  منوا في 
التمويلية قدره 96.7% إذ وصل 
إلى  وللمرة األول����ى إجماليها 
297.275 مليون ليرة سورية قبل 
خصم نصيب أصحاب الودائع 

االستثمارية.
ف����ي بيان  وأش����ار املطوع 
صحاف����ي الى ان مجموع الذمم 
وأرصدة األنش����طة التمويلية 
قد بلغ قراب����ة 4.216 مليارات 

ليرة.
واضاف ان »خدمات متويل 
االفراد وقطاع التجزئة جتاوزت 
املليار ليرة ف����ي 2009 مقارنة 
بأقل من نصف مليار ليرة في 

.»2008
كما أشار الى ان هذه األرقام 
تعكس »النمو الكبير ألنشطة 
البنك نتيجة اعتماد إستراتيجية 
جديدة في العم����ل«، مبينا ان 
موجودات البنك احلالية جتاوزت 
11 مليار ليرة سورية وان حقوق 
املساهمني جتاوزت 1.823 مليار 

ليرة.
على س����ياق متصل أوضح 

دشنت شركة البترول العاملية 
لزيت الوقود )كيه بي اي ال( 24 
الزيت  صهريجا جديدا لتخزين 
في مصنع املزج اخلاص بالشركة 

مبدينة انتورب البلجيكية.
وقالت سفيرتنا لدى االحتاد 
األوروبي وبلجيكا نبيلة املال في 
حفل االفتتاح ان املشروع اجلديد 
يرمز لتعزيز العالقات بني الكويت 
ومملكة بلجيكا في مجال الطاقة.
وأضافت املال أمام حشد كبير من 
البلجيكيني ومديري  املسؤولني 
الطاقة والعاملني في املصنع في 
احلفل الذي أقيم على ضفاف نهر 
شيلدت ان هذا التدشني يأتي في 
الثقة لدى  وقت حرج ليغ����رس 
اجلمهور الذي تزايدت مخاوفهم 
من املستقبل.وأشارت الى انه رغم 
األضرار الت����ي جنمت عن األزمة 
االقتصادية إال ان الكويت بفضل 
قيادتها التي تتمتع برؤية بعيدة 
للمس����تقبل واقتصاده����ا القوي 
قادرة على تنفيذ مشاريع البنية 
التحتي����ة في الداخ����ل واخلارج 
مشددة على احلفاظ على التواجد 

في انتورب.
يذكر أن ش����ركة زيوت )كيو 
ايت( تتبع شركة البترول الكويتية 
العاملية )كيه بي ايه( التي تأسست 
عام 1983 وتعتبر الذراع الدولية 

ملؤسسة البترول الكويتية.
من جانبه قال رئيس ش����ركة 
البترول الكويتية العاملية حسني 
اسماعيل ان رأس مال الشركة على 
مدار السنوات ال� 25 املاضية تعدى 

مليارات الدوالرات.
وأضاف »لدينا اليوم عمليات 
في جميع القارات تقريبا مبشاريع 

كما ذكر املطوع انه »منذ بداية 
2009 جرى تطبيق السياس����ة 
البنك  اجلديدة واليوم يحصد 
ف����ي زيادة  املتمثلة  النتائ����ج 
اإليرادات وقفزها الى أكثر من 
200%«، الفتا إلى أن البنك »يتطلع 
الى الربحية عبر السياس����ات 
التي س����تركز على  اجلدي����دة 
التوسع اجلغرافي واستقطاب 
العمالء وتقدمي اخلدمات النوعية 
واملميزة في السوق املصرفي���ة 

السوري��ة«.
يذك����ر أن البن����ك ال����ذي مت 
الترخي����ص له ف����ي عام 2006 
كأول بنك إسالمي في سورية 
وبرأس مال ق����دره 5 مليارات 
ليرة سورية ساهم في تأسيسه 
كل من ش����ركة »دار االستثمار 
بنسبة 12.5% والبنك اإلسالمي 
للتنمي����ة بنس����بة 9% والبنك 
التجاري بنس����بة 10% وشركة 
مجموعة األوراق املالية بنسبة 
5% وش����ركة الشال لالستثمار 
بنس����بة 4.5% وشركة املهيدب 
القابضة الس����عودية بنس����بة 
3% والشركة الكويتية املتحدة 
لالستثمار وهي شركة كويتية 

حكومية بنسب���ة %3.

املطوع ان بنك »الشام االسالمي« 
»غير نهجه وحت����ول الى بنك 
جتاري بعد ان كان استثماريا 
وسبب ذلك هو اخلسائر التي مني 
بها نتيجة نهجه االستثماري« 
مش����يرا ال����ى ان ارتباط البنك 
بشركة »الدار االستثمارية« التي 
كانت متلك قرابة 12% من أسهمه 
وتدير صناديق استثمارية لها 
في اخلارج وخساراتها املتالحقة 
جراء تأثرها بأزمة املال العاملية 
كان السبب الرئيسي في تكبد 
البنك خس����ائر بأكثر من 200 

مليون ليرة.

تكرير رئيسية في الصني وڤيتنام 
ورغم ذلك ف����إن العمل هنا يعد 
مناسبة خاصة حيث باتت بلجيكا 
وخاصة أنتورب مركزا استراتيجيا 
للشركة في أوروبا لسنوات عدة 
ومع وجود شبكة لتجارة التجزئة 
تضم أكثر من 300 محطة خدمة 
باالضافة الى مصنع خلط الزيوت 
أنتورب أصبحت نقطة  هذا فإن 
محورية لعملياتنا في شمال غرب 

أوروبا«.
ولفت إسماعيل الى ان املصنع 
س����يكون مركز تصنيع الزيوت 
عالي����ة اجلودة ملعظ����م أوروبا.
وتابع اسماعيل ان )كيه بي اي( 
اس����تثمرت أكثر م����ن 20 مليون 
يورو في املصنع اجلديد للتأكد 
من وفائنا مبسؤولياتنا البيئية 
واثبات التزامنا بأننا على مستوى 

العاملية. 
ان الصهاريج اجلديدة  وذكر 
تعد مشروعا هندسيا رئيسا تطلب 
بناءه 142 ألف ساعة عمل ولم تقع 
حوادث خالل مرحلة تشييده لذا 

فعلينا ان نحتفل اليوم مبعلم آخر 
ل� )كيه بي اي( وأنتويرب.

من جانبه، قال املدير العام ل� 
)كيه بي اي ال � بلجيكا( جوليانو 
فران����زي ان الصهاريج اجلديدة 
تتمتع بق����درة تخزين تصل الى 
36 مليون برميل بعد استبدالها 
بالصهاريج القدمية التي مت تفكيكها 
وإزالتها م����ن املوقع.ويأتي هذا 
التجديد في إطار اخلطة اخلمسية 
للشركة الرامية الى زيادة انتاج 
زيت الوقود الى 250 مليون ليتر 
سنويا.وأضاف ان زيوت املصنع 
ستس����اعد في صناعة السيارات 
وصناعات أخرى.وبهذه املناسبة 
قال نائ����ب رئيس بلدية أنتورب 
روبرت فوره����ام »ان هذا النوع 
من االس����تثمارات يدل على قوة 
العالقات بني الكويت وبلجيكا«.

واض����اف ان »ارتباط املدينة 
االس����تراتيجي بالبحر وموقعها 
املرك����زي في أوروب����ا يجعل من 
بلجي����كا ش����ريكا جتاري����ا مهما 

للكويت«.

البنك قام بتغيير نهجه االستثماري إلى تجاري

المطوع: »الشام اإلسالمي« حقق نموًا
في إيراداته التمويلية أكثر من %96

في حفل تكريم خريجي كلية الصيدلة

الجابر: دعم »بيتك« لقطاعي الصحة والتعليم
يمثل شراكة حقيقية لتنمية المجتمع

أكد مس���اعد املدير العام لقطاع اخلدمات املساندة 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( عبدالعزيز عبداهلل 
اجلابر أهمية مشاركة القطاع اخلاص في دعم القطاعات 
احليوية التي من شأنها إحياء مشاريع التنمية ومن 
أهم تلك املجاالت الصحة والتعليم واألمن والشباب، 
حيث تشكل كل منها أولوية في حياة األفراد واملجتمع 

بشكل عام.
وفي حفل تك���رمي خريجي كلية الصيدلة بجامعة 
الكويت أوضح اجلابر أن »بيتك« كان واليزال ملتزما 
بالدور االجتماعي الذي يضطلع به من خالل املساهمة 
احلقيقية في التنمية الصحية التي ينش���دها جميع 
أبناء املجتمع، حيث أنشأ خالل هذا العام عدة مشاريع 
ملموس���ة من أبرزها افتتاح مراكز اإلسعاف التي من 
شأنها القيام بدور أساس���ي في إنقاذ األرواح، حيث 
يعتزم »بيتك« افتتاح مراكز إسعاف أخرى من خالل 

خطط وبرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتابع اجلابر ان »بيتك« يولي أيضا اجلانب التعليمي 
أهمية قص���وى وذلك من خالل دع���م جميع املراحل 
الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، 
باإلضافة إلى اجلامعات اخلاصة التي يدرس بها أبناء 
الكويت، مش���يرا إلى أن تع���اون »بيتك« مع جامعة 
الكويت في تنفيذ برنامج دبلوم االقتصاد االس���المي 
بدعم كامل من »بيتك« ميثل شراكة حقيقية إلى جانب 

األنشطة األخرى.
وأض���اف: ان جه���ود الدولة في إنش���اء الكليات 
االكلينيكية التي تعن���ى باملجال الصحي حتتاج إلى 
دعم القطاع اخلاص في املساهمة معها بإحياء البرامج 
واألنش���طة التي من ش���أنها رفع املستوى التعليمي 
وتش���جيع الدارس���ني، وان تواجد »بيتك« اليوم مع 
حملة ش���علة العلم من خريجي كلي���ة الصيدلة هو 

إحدى وس���ائل الدعم للمجال الصحي والتعليمي في 
الوقت نفسه.

وبني اجلابر أن مبدأ االقتصاد والصيرفة اإلسالمية 
هو أن املال ال يعمل وحده ولكن من خالل أصول كما 
أن مبدأ إعمار األرض هو مبدأ أساسي في هذه الصناعة 
املالية، ومنه انطلق »بيتك« في االستثمار في املجال 
الصح���ي والصناعات الدوائية من خالل مس���اهمته 
الكبيرة في مستش���فى السالم، وكذلك مساهمته في 

شركة ياكو للمعدات الطبية.
ومتنى اجلاب���ر في ختام كلمته جلميع اخلريجني 
واخلريجات من كلية الصيدل���ة التوفيق في احلياة 
العملية ومتكني أنفسهم من حمل األمانة واملساهمة في 
رفعة الكويت من خالل املجال الصحي، كما شكر األسرة 
التعليمية في كلية الصيدلة على اجلهود املبذولة في 

سبيل النهوض مبستوى الطلبة والطالبات.

صورة جماعية للخريجنيعبدالعزيز اجلابر في حفل تخريج طلبة كلية الصيدلة


