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منظر عام لفندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء

فندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء.. واحة للجمال

عادل احلماد في لقطة تذكارية مع املكرمني

أعل����ن فندق ومنتجع كوبث����ورن اجلهراء 
الذي يقع شمال الكويت مبوقع منفرد وهادئ 
عن فرصة التمتع بصيف ال ينسى، من خالل 
عروض خاصة تناسب كل النزالء لتستهدف 

جميع الشرائح 
وسعت ادارة وفريق عمل الفندق الى جعل 
االقامة بالفندق هادئة ومريحة سواء عبر الغرف 
بعرضها اخلاص الذي يش����مل وجبة اإلفطار 
والغذاء وبحد أدنى ليلتني أو بعرض الشاليهات 
الذي سيأخذ الزوار الى عالم مليء باملتعة ملا 

يحيط بهذه الشاليهات من مساحات خضراء 
وحمامات س����باحة راقية املستوى ملشاهدة 
مناظ����ر خالبة ال تعبر عنها الكلمات بل تعبر 
عنها روعة الطبيعة بسحرها اخلالب ومالعب 
خاصة لكرة القدم والطائرة صممت خصيصا 

لتناسب ذوقكم ورغبات أطفالكم.
ولم تنس إدارة وفريق عمل الفندق رغباتكم 
في احلصول على وجبات عشاء مميزة ولذا قمنا 
بإعداد ليلتني خاصتني لضيوفنا الكرام، ليلة 
على الطراز اإليطالي وأخرى على الطراز الهندي 

بكل ما حتمله الكلمة من معان وبسعر خاص جدا 
اعتبارا من 2010/06/15 حتى 2010/08/09.

باختيارك فندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء 
تكون قد تركت صخ����ب املدينة لتنتقل معنا 
ال����ى واحة جميلة داخل دولتنا، ونحن نعدك 
بأن جنعلها دقائق من خالل استقبالنا احلافل 

وخدمتنا املميزة. 
بادر مشكورا الى اإلسراع بحجز غرفتك من 
االن وسنهتم نحن وطاقمنا بباقي التفاصيل 

لتخوض معنا جتربة ال تنسى.

فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء..
واحة جديدة تعبر عن روعة الطبيعة

»بوبيان« يكّرم مجموعة من موظفيه الحاصلين
على شهادة  الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية

ف���ي اط���ار حرص���ه على 
البشرية وزيادة  دعم موارده 
خبراتهم في مختلف املجاالت 
أعلن بن���ك بوبيان عن تكرمي 
مجموعة م���ن موظفيه الذين 
انهوا بتميز احد ابرز البرامج 
التدريبي���ة التي نظمها معهد 
الدراس���ات املصرفي���ة والتي 
حصلوا من خاللها على شهادة 
»اخلدم���ات املصرفية واملالية 

االسالمية«.
وقام مدير ع���ام مجموعة 
البشرية عادل احلماد  املوارد 
بتك���رمي املوظفني الذين انهوا 
البرنامج وهم: احمد محمد عبيد 

وبدر محمد علي وعمر زهير 
الريان ومتاني حجي العنزي 
واميرة ابراهيم شوشة وهبه 

محمد طه. 
وقال احلماد في كلمة القاها 
خالل اللقاء الذي مت فيه تكرمي 
املوظف���ني : »ان ادارة البن���ك 
التنفيذية تع���ي متاما اهمية 
املوارد البشرية ومن ثم فانها 
ال تدخر جهدا في توفير كافة 
البرامج التدريبية في الداخل 
واخلارج ومبا يحقق االهداف 
املوضوع���ة جلمي���ع موظفي 

البنك«.
واكد ان رفع مستوى كفاءة 

موظفي البنك من خالل زيادة 
الدورات  خبراتهم سواء عبر 
التدريبية او االحتكاك العملي 
من شانه ان ينعكس في نهاية 
املطاف على مس���توى خدمة 
العمالء باعتبارهم الهدف االهم 
البنك ومختلف  في انش���طة 

عملياته.
البرنامج   وحول اهمي���ة 
والش���هادة التي حصل عليه 
موظفو البنك، قال احلماد ان 
التطورات االخيرة التي شهدتها 
صناعة املال والبنوك االسالمية 
تفرض املزيد م���ن التحديات 
الدورات  التي تستلزم زيادة 

التدريبي���ة ملوظف���ي البن���ك 
واخلبرات املكتسبة السيما ان 
البنك يعد واحدا من اهم البنوك 
العاملة وفق احكام الشريعة 

االسالمية في الكويت.
وكانت الدورة التي استمرت 
حلوالي 6 اش���هر قد تضمنت 
العدي���د من احملاض���رات في 
صلب العمل املالي االس���المي 
النظام االقتصادي في  ومنها 
االس���الم وطبيع���ة اخلدمات 
املالية االسالمية وما مييزها 
الى جانب طبيعة  عن غيرها 
العقود واملعامالت املصرفية 

االسالمية. 

»الطيران المدني« تبرم اليوم
عقد مدينة الكويت للشحن الجوي

بحضور الفهد ووزير المواصالت

د.محمد البصيري الشيخ أحمد الفهد

وكهرباء وماء وصرف صحي 
وصرف مياه األمطار.

ومتتد مدة تنفيذ املرحلة 
األولى من هذا املشروع لنحو 
400 يوم والتي تشمل أيضا 
جتهي���ز مس���احات ومواقع 
مراف���ق ش���ركات الش���حن 
اجل���وي واملناول���ة والدعم 

اللوجستي.

املشروع على انشاء ساحات 
لوقوف عدد 67  طائرة شحن 
من اجليل اجلديد العمالق فئة 
اإليرباص A380 وفئة البوينغ 
B747-800 باالضافة الى انشاء 
طرق ومواقف للش���احنات 
والس���يارات ومركبات نقل 
البنية  البضائ���ع وأعم���ال 
التحتية من خدمات اتصاالت 

العام���ة  االدارة  تب���رم 
للطيران املدن���ي اليوم عقد 
تنفيذ وإنشاء مشروع مدينة 
الكويت للشحن مبطار الكويت 
الدولي )املرحلة األولى( وذلك 
بحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
الفهد ووزير  الش���يخ أحمد 
الدولة  املواصالت ووزي���ر 
لشؤون مجلس األمة د.محمد 
 البصي���ري وذلك ف���ي مقر
للطي���ران  العام���ة  االدارة 

املدني.
ويعتبر مش���روع مدينة 
الدولي من  الكويت للشحن 
أهم املشاريع التي وردت في 
الدولة للتنمية، ويقع  خطة 
املشروع على مساحة 3 ماليني 
متر مربع تقريبا بني املدرج 
الغربي القائم واملدرج الثالث 
اذ تعتبر هذه املدينة األكبر 
من نوعها في الشرق األوسط، 
كما تشتمل املرحلة األولى من 

»بيتك« يتبرع بـ 3.3 ماليين دينار لـ »بيت الزكاة«
لتعزيز جهود أبناء الكويت اخليرين 
وتنظيم إيصال التبرعات والزكاة 
إلى مستحقيها وإقامة املشروعات 
واألنشطة، مشيدا في ذلك بجهود 

بيت الزكاة والقائمني عليه.
ويت����وزع مبلغ التب����رع الذي 
قدم����ه »بيت����ك« إلى بي����ت الزكاة 
كالتالي:ملي����ون دينار ملس����اعدة 
األس����ر احملتاجة واملتعففة داخل 
الكويت، و1.220 مليون دينار لدعم 
مشاريع اجلمعيات واللجان اخليرية 
الكويتية العاملة في مجال اإلغاثة 
اإلنسانية، و652 ألف دينار لتنفيذ 
مشاريع خيرية في الدول احملتاجة، 
و250 ألف دينار ملساعدة احلاالت 
املرضية الستكمال العالج وشراء 
الدواء وفق النظم واللوائح اخلاصة 
ببيت الزكاة، 200 ألف دينار ملشروع 
طال����ب العلم عن كفالة 666 طالب 
علم شرعي بجامعة األزهر، و50 ألف 
دينار للمساهمة في مشروع إفطار 

الصائم خارج الكويت.
وحضر اللق����اء من بيت الزكاة 
عض����و مجلس اإلدارة محمد أحمد 
املخيزمي وعادل خالد اجلري ومن 
»بيت����ك« مدي����ر إدارة التس����ويق 
العامة بالوكالة سعيد  والعالقات 

توفيقي.

املجتمع اآلن ثمار التأييد والدعم، 
س����واء في ش����كل اخلدمات املالية 
اإلس����المية املتخصصة واملتميزة 
أو عن طريق املساهمات االجتماعية 
في األنشطة املختلفة والتي أصبحت 

طابعا مميزا ألعمال »بيتك«.
التعاون والتكافل  ونوه بروح 
التي متيز طابع احلياة في املجتمع 
الذي  الكويتي والدور املتخصص 
تنهض به جهات دعم العمل اخليري 

من مس����اهماته االجتماعية وفق 
احتياجات ومتطلبات العمل اخليري 

داخل الكويت وخارجها.
وق����ال املخي����زمي: »إن الدع����م 
الس����نوي الذي يقدمه »بيتك« إلى 
بيت الزكاة لتوزيعه على املستحقني 
وفقا لآلليات والضوابط املعتمدة، 
الوف����اء للمجتمع،  هو أحد صور 
ورسالة تقدير وإعزاز إلى كل من 
س����اند مس����يرة »بيتك« ويقطف 

التكافل بني أفراد املجتمع«.
من جانبه أك����د رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في »بيتك« 
بدر عبداحملس����ن املخيزمي أهمية 
احلرص على أداء الدور االجتماعي 
باعتب����ار »بيتك« مؤسس����ة مالية 
إسالمية تتمتع مبنهجية عمل ذات 
خصوصية في النظ����رة إلى املال 
ودوره كعنصر رئيسي في خدمة 
املجتم����ع وتنميت����ه، حيث يطور 

أش����اد املدير العام بالوكالة في 
بيت الزكاة عبدالعزيز أحمد البزيع 
بالتبرع ال����ذي قدمه بيت التمويل 
الكويتي )بيت����ك( والبالغ 3.372 
ماليني دينار، وأكد انه سيس����اهم 
مساهمة فاعلة في تعزيز أنشطة 
وخدمات بيت الزكاة وإدامة العديد 
من املساعدات التي يقدمها للكثير 
من اجلهات الت����ي تتركز معظمها 
داخل الكويت، معتبرا أن هذا الدعم 
السنوي من »بيتك« ليس بالغريب 
على هذه املؤسسة املالية العريقة 
التي تتميز بدور محوري وأساسي 
في مختلف األنش����طة االجتماعية 

اخليرية.
وقال في تصريح صحافي خالل 
تس����لمه ش����يك التبرع من رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
في »بيتك« بدر عبداحملسن املخيزمي: 
»إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا 
بني اللجان املختصة في بيت الزكاة 
ونظيرتها في »بيتك« بشأن توجيه 
التبرعات إلى مصارفها الشرعية، 
ومراع����اة الضواب����ط املعتمدة في 
اجلهتني وهذا بحد ذاته يعد منوذجا 
مثاليا للتعاون والتنسيق بني جهتني 
وطنيتني لتحقيق هدف واحد وغاية 
مشتركة تتلخص في تعزيز روح 

بدر املخيزمي يسلم عبدالعزيز البزيع شيك التبرع بحضور محمد املخيزمي


