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لقطة جماعية لبعض احلضور

جانب من عملية السحب على جوائز »حساب النجمة« الشهري

عبداهلل الفوزان يهنئ الفائز في سحب الدانة األسبوعي 

جناح وزارة األوقاف 

فلحة والناجم وصبحي يحتفلون باختتام امللتقى

د.حسان فلحة ممثل احلكومة اللبنانية واملستشار الناجم ومالك صبحي واملستشار بدر املفرج خالل افتتاح امللتقى 

صالح السلمي

اختتام أنشطة الملتقى الكويتي ـ اللبناني في بيروت

مللف األوقاف في العالم اإلسالمي 
من خ����الل املطبوع����ات املتعددة 
واملتنوعة. كما كانت وكالة األنباء 
الكويتية »كونا« خير س����فير في 
املعرض وكان لها الدور اإلعالمي 
الكبي����ر واملتميز، حيث أش����ارت 
الباحثة في مجال التسويق بدور 
إلى اخلدمات اإلخبارية  العيسى 
التي تقدمه����ا »كونا«، إضافة إلى 
التي تقدمها  اخلدمات املص����ورة 
التي  »كونا«، وأهمية املطبوعات 
مت عرضها في املعرض والتعاون 
املستمر بني »كونا« ولبنان خاصة 
الوكالة  اتفاقي����ة مع  بعد توقيع 

الوطنية لإلعالم في لبنان.

العامة لألوقاف والتي ش����اركت 
بجناح مت من خالله عرض املسيرة 
الوقفية الكويتية وإجنازات األمانة 
كنموذج يحتذى به على مستوى 
العالم ومتيز املوقع أيضا بعرض 
اإلصدارات التعريفية بالوقف ومت 
الترويج ملسابقة الكويت الدولية 

ألبحاث الوقف.
وكان وف����د األمانة مكونا من: 
مراق����ب إدارة اإلع����الم والتنمية 
الوقفية وائل الشطي، ورئيس قسم 
اإلعالم والعالق����ات العامة بإدارة 
اإلعالم والتنمية الوقفية باألمانة 
هيا الزيان، وقد أكد الشطي أهمية 
الكويت كونها هي الدولة املنسقة 

ل����وزارة األوقاف دور بارز، حيث 
قال رئيس الوفد بدر العازمي إن 
لهذه املعارض أهمية كبيرة ملا لها 
من تواصل وترابط وتوطيد أواصر 
العروبة واحملبة على املس����توى 
الشعبي واملستوى الفكري املتبادل 
بني األشقاء، كما عرضت الوزارة 
العديد من املطبوعات واإلصدارات 
املتميزة والتي حازت قبول وإعجاب 
احلضور من زوار املعرض وكان 
ال����وزارة متمي����زا مملوءا  موقع 
باحلض����ور للحصول على املزيد 

من اإلصدارات .
ومن اجلهات املش����اركة وكان 
لها حضور متمي����ز أيضا األمانة 

في إطار املعارض واملؤمترات التي 
تنظمها الشركة لتوطيد العالقات 
بني اجلهات املشاركة من البلدين 
الشقيقني والعمل على إيجاد فرص 
جديدة ومتنوعة في شتى املجاالت 
الثقافية والتجارية واالستثمارية 
والفكري����ة لتب����ادل اخلب����رات 

والتكنولوجيا بني األشقاء .
أن الشركة تسعى دائما  وأكد 
لتقدمي كل ما هو جديد في مجال 
املعارض واملؤمترات طبقا ألحدث 
الوس����ائل العلمية والتي تساعد 
على التواصل املستمر بني الدول 

الشقيقة والصديقة 
وم����ن اجلهات املش����اركة كان 

اختتمت أنشطة معرض امللتقى 
الكويتي � اللبناني والذي أقيم في 
لبنان خالل الفت����رة من 15 - 19 
يونيو املاضي بفندق سفير بيروت، 
حيث حضر االفتتاح ممثل احلكومة 
اللبنانية د. حسان فلحة والقائم 
بأعمال السفارة الكويتية في بيروت 
الناجم والعديد  املستشار جاسم 
من رجال السياس����ة والس����فراء 
ورجال األعمال ووفد من جامعة 
الدول العربية والذي زار املعرض 
وأبدى إعجابه الشديد مبثل هذه 
املب����ادرات التي تزيد الترابط بني 

الدول العربية بعضها البعض.
املناسبة، قال د. فلحة  وبهذه 
إن هذا امللتقى يحس����ب للبلدين 
الشقيقني حيث يصب في تنمية 
القواسم املشتركة بني البلدين على 
املستوى الثقافي والتجاري أيضا، 
وأش����اد بدور امللتقى في توطيد 
العالق����ات بني لبن����ان والكويت، 
منوها باملس����اعدات التي قدمتها 
الكويت للبنان في األيام الصعبة 
وأيضا املوقف الرسمي والشعبي 
الداعم للكويت إب����ان الغزو، كما 
الكويت  التي تقدمه  أشاد بالدور 

للدول الشقيقة.
من جانبه، أكد املستشار الناجم 
أن ه����ذه اخلطوة تأت����ي في إطار 
التعاون الكويتي � اللبناني املشترك 
الكبي����رة والوطيدة  والرواب����ط 
بني البلدين وع����ن عمق الروابط 

التاريخية بني البلدين.
وعن امللتق����ى ايضا، أكد مدير 
عام س����كاي إكس����بو للمعارض 
واملؤمترات اجلهة املنظمة للملتقى 
مالك صبحي أن هذا امللتقى يأتي 

يعتبر خطوة تمهيدية لتنشيط المعارض والمؤتمرات المشتركة بين البلدين

»بيتك« يواصل تنظيم الملتقيات النسائية 
للتعريف بخدماته المصرفية 

تس���تهدف تلك الش���ريحة من 
العميالت وذلك بهدف التعاون مع 
»بيتك« وهي شركة املثنى للتأمني 
التكافلي ومستشفى السالم وذلك 
من خالل تقدمي فرصة مجانية 
للحضور في فحص الدم والسكر 
الس���المة الصحية  للتأكد من 
للعميلة، كما قدمت شركة أطياب 
اخلزامي هدايا مجانية وعروضا 
خاصة للمشاركات في امللتقى، 
باإلضافة إلى مش���اركة شركة 
الساير � لكزس، بتقدمي 3 أنواع 
من سياراتها للقيادة التجريبية 

للعميالت املشاركات.

دائما في أكثر من 35 فرعا يخدم 
ه���ذه الفئة، كم���ا تتميز أيضا 
باألجواء التي جتس���د العالقة 
الوطيدة بني املوظفات والعميالت 

من مختلف الشرائح.
كما قدمت املوظف املشاركات 
عرضا تقدمييا خاصا بالبطاقة 
االئتمانية املاسية وذلك بتناول 
مميزات استخدامها والعروض 
التي صممها »بيتك« لعميالت 
النخبة من خالل تلك البطاقة، 
عالوة على تقدمي بعض املنتجات 
والعروض والهدايا النس���ائية 
من خالل مؤسس���ات وشركات 

نظم بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« لقاءين نسائيني وذلك بعد 
جناح التجربة األولى في تنظيمه 
النس���ائي األول خالل  امللتقى 
يونيو املاضي، ليؤكد اهتمامه 
بش���ريحة الس���يدات وتقدميه 
اخلصوصية التي تتناسب مع 

متطلبات العميالت.
وقد تضمنت امللتقيات التي 
حضرتها مديرة املنطقة الثالثة 
هال���ة التناك تعريف���ا بجميع 
منتج���ات »بيت���ك« املصرفية 
والتجارية، وم���ن أهمها أنواع 
البطاقات االئتمانية وكذلك منتج 
التأمني التكافلي من خالل تعريف 
العميالت مبميزاته واجلوانب 
العميل  التي متنح  الش���رعية 
االطمئنان في االستفادة من ذلك 
املنتج باإلضافة إلى احلسابات 
املصرفية اخلاصة بالسيدات وهي 
)السندس � التميز � األولوية(.

وتناولت املوظفات املشاركات 
م���ن القطاع التج���اري عرضا 
السيدات على  خاصا بشريحة 
سيارات لكزس اجلديدة وذلك 
بتقدمي خصم خاص للمدعوات 
على العرض املقدم خالل امللتقى 
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لهن 
أنواع  القيادة ملختلف  بتجربة 
سيارات اللكزس خالل امللتقى.
اللقاءات  وتتميز سلس���لة 
التي ينظمها »بيتك« لعميالته 
بخصوصية التعامل حيث يتم 
التواصل بني »بيتك« وعميالته 

»برقان« يقّدم خصومات حصرية لالشتراك 
بعضوية نادي ومرافق منتجع صحارى الكويت

اعلن بنك برق���ان عن بناء 
ش���راكة مع منتج���ع صحارى 
الكويت يقدم من خاللها لعمالئه 
من حاملي بطاقات ڤيزا بالتينوم 
االئتمانية، خصومات حصرية 
تبلغ 20% عند االشتراك بعضوية 
الغولف داخل  نادي وملع���ب 
املنتج���ع وكذلك عن���د تأجير 
الڤلل وذلك للسنة الثانية على 

التوالي.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه اخلطوة املتميزة تؤكد 
االهتمام الكبير الذي يوليه بنك 
برق���ان لتقدمي كل ما هو جديد 

ومتميز من خدمات وعروض حصرية.
وعن املزايا التي يقدمها ه���ذا العرض، قالت 
رئيس مديري قطاع اخلدمات املصرفية الشخصية 
بالبن���ك منيرة املخيزمي: إننا س���عداء لبناء هذه 
الشراكة اإليجابية مع منتجع صحارى لالستفادة 
من اخلصومات املقدمة منه، واحلصرية حلاملي 
بطاقة ڤيزا بالتينوم بطاقة النخبة وقد سبق أن 
أطلقنا هذا العرض أيضا في العام املاضي حيث 
لقي إقباال وترحيبا من عمالئنا، ولذلك حرصنا 
على جتديد هذه الشراكة مع منتجع صحارى ملا 
فيه من مزايا إضافية تلبي رغبة عمالئنا من حملة 

هذه البطاقات.
وعن طريقة االستفادة من هذا 
العرض، اضافت: »ان ما نقدمه 
لعمالئنا من حاملي بطاقات ڤيزا 
بالتينوم يعني التوفير الفعلي 
لنحو 500 دينار عند االستفادة 
من اخلصم املمنوح لهم حصريا 
وهو 20%، وبهذه القيمة املميزة، 
فإننا نضع ب���ني أيدي عمالئنا 
فرصة جيدة لالستمتاع بعضوية 
الڤلل  الغول���ف وتأجير  نادي 
الع���روض املقدمة في  بأفضل 

السوق الكويتي«.
الفتة الى ان إدارة اخلدمات 
املصرفية في البنك تعمل البتكار وتطوير أنسب 
الع���روض التي يحرص بنك برقان على تقدميها 
جلميع ش���رائح عمالئ���ه من حامل���ي البطاقات 
االئتمانية بفئاتها الثالث الكالس���يكية والذهبية 
والبالتينوم، إضافة للعروض اخلاصة واحلصرية 
لعمالء خدمات برمييير املصرفية ليبقى البنك في 
الريادة من حيث التفاعل املثمر مع عمالئه لتقدمي 
كل ما هو متميز س���واء في احلياة املصرفية أو 
الشخصية للعمالء. اجلدير بالذكر ان بطاقة ڤيزا 
بالتينوم هي البطاقة الوحيدة في الكويت التي 

توفر ميزة االسترداد النقدي.

تعزيزاً لخدمات عمالئه من حاملي بطاقات ڤيزا بالتينوم االئتمانية

منيرة املخيزمي

..و»التجاري« يعلن الفائزين في سحب »النجمة« الشهري

»الخليج« يعلن الفائزين في سحب الدانة األسبوعي

3 فائزين يحصل كل واحد منهم 
على جائ���زة ال� 100 ألف دينار، 
كما يتميز هذا احلساب بأنه من 
دون فوائد وميكن السحب منه 
واإليداع فيه في أي وقت، إضافة 
إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي علي���ه، واحلصول على كل 
اخلدمات املصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين، واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتماني���ة في حالة عدم حتويل 

الراتب.
واعرب البنك عن تهانيه جلميع 
الفائزين في سحب النجمة، مشيرا 
الى أنه سيتم قيد اجلوائز النقدية 
إلى حس���ابهم في البنك، ووجه 
الشكر لوزارة التجارة والصناعة 
على تعاونها الدائم وإش���رافها 
الفعال على عمليات السحب التي 

متت بسالسة ونظام.

السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربعة شهور على جوائز بقيمة 
300، 000 دينار يتم فيه اختيار 

تؤمن للعمي���ل فرصة الدخول 
بالسحب الش���هري على جائزة 
ال� 100.000 دينار، والدخول في 

دينار.
 اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حساب »النجمة« 

اعلن البنك التجاري الكويتي 
ع���ن اجرائ���ه عملية الس���حب 
النجمة،  الشهري على »حساب 
وذلك في املركز الرئيسي للبنك 
في متام الساعة 6:30 من مساء 
4 يوليو اجلاري، بحضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة جاسم 
البنك  الهاجري، كما حضر عن 
التج���اري موظف���ون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة 
اإلعالن والعالقات العامة وقطاع 
الدع���م الفن���ي وإدارة أمن نظم 
معلوم���ات التكنولوجيا وجمع 

كبير من عمالء البنك.
وقد ف���ازت باجلائزة األولى 
وقدرها 100 ألف دينار هناء فاروق 
عبد الغف���ار العوضي، وحصل 
الفائزون من الثاني حتى احلادي 
والعش���رين على جائزة قدرها 
1000 دين���ار، وحصل الفائزون 
من الثاني والعشرين الى احلادي 
والثمانني على جائزة قدرها 500 

أعلن بنك اخلليج ع���ن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار السنة لعمالء الدانة 
حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة 

ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول فترة ممكنة. 
وق���ال البنك في بيان صحاف���ي انه أجرى في 4 
يوليو اجلاري السحب األسبوعي الثاني والعشرين 
ل� »حساب الدانة »معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، هم: 
نواف فواز صالح الدهيمن، محمد سامي احمد العمر، 
تركية بن فنيطل محمد العنزي، محمد احمد عبداهلل، 
صفاء اسماعيل حمزة اسماعيل، زينب جابر جاسبي، 
محمد كولوزار نواب خان، بدر ناصر الدبوس، محمد 

مصطفى حمزة، ومحمد اشفاق محمد مشتاق«.
اجلدير بالذكر انه يتعني على العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار تلقائيا، كما 
يتميز حساب الدانة في بنك اخلليج بأنه باإلضافة 
إلى كونه حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو 
يش���جع العمالء أيضا على توفي���ر املال. فكلما زاد 
املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلس���اب زادت 

الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حس���اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

السلمي لـ »األنباء«: »إيفا« تغلق مكتبيها مؤقتًا في دبي
إلى حين تحسن األوضاع في المنطقة

أرجع السبب إلى تراجع أسواق المال الخليجية لتقليص المصاريف

منى الدغيمي 
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو 
املنتدب لشركة ايفا لالستشارات املالية الدولية 
)ايفا( صالح الس����لمي في تصريح خ��اص ل� 

»األنباء« انه مت إغالق مكتبي لشركة ايفا لألوراق 
املالية في دبي نتيجة تراجع أسواق املال في 
املنطقة وانخفاض حجم التداوالت، مشيرا إلى 
أن هذا اإلجراء مؤقت إلى حني حتسن األوضاع 

في املنطقة. وأضاف أن »ايفا« فضلت توفير 
املصاريف لغياب اإليرادات ملكتبيها في الفترة 
الراهنة، الفتا إلى أن أكثر من 14 مكتبا للوساطة 

املالية أقدمت على غلق مكاتبها.


