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أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن اجراء عملية السحب الشهري 
على »حساب النجمة«، وذلك في 
املركز الرئيس����ي للبنك في متام 
الساعة 6:30 من مساء األول من 
أغسطس اجلاري، بحضور كل من 
ممث����ل وزارة التجارة والصناعة 
جاس����م صالح الهاجري، وممثلة 
وزارة الداخلية تهاني املرشود، كما 
حضر عن البنك التجاري موظفون 
من قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
العامة  وإدارة اإلعالن والعالقات 
وقطاع الدع����م الفني وإدارة أمن 
نظم معلومات التكنولوجيا وجمع 

كبير من عمالء البنك.
واوضح البنك في بيان صحافي 
أن اجلائزة األولى وقدرها 100 ألف 
دينار كان����ت من نصيب العميلة 
نورة يونس فرحان، وفاز عشرون 
عميال أخ����ر باجلائزة من الثانية 
إلى احلادية والعش����رين وقدرها 
1000 دينار، فيما فاز ستون عميال 
الثانية والعشرين  باجلائزة من 
إلى احلادي����ة والثمانني وقدرها 

500 دينار.
اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حس����اب »النجمة« 
تؤم����ن للعميل فرص����ة الدخول 
للس����حب الش����هري على جائزة 

مصطفى عبداهلل حسن، أمباالث 
فاتل شي محمد شريف، عطارواال 
غالم عل����ي طيب علي، فهد خلف 
حنيف الشمري، راما فتال، فراس 
محمود عبد عودة، أحمد علي سليم 
احللو، الشيخ جابر خالد اجلابر 
الصباح، إسراء علي منصور احلاج، 
محمد يوسف عس����اف، يعقوب 
ناصر يوسف العبداجلليل، جنان 
مطر سلمان الشمري، نبيل محمد 
سلطان محمد، وضاح عمر صبيح 
سالمة، عمادالدين صديقي، سمير 
سعد أحمد الصابري، شهربان نايف 
عبدالرحمن الفضلي، شني زيجياجن، 
فخرية عبدالكرمي عبداهلل رمضان، 
ش����كرية فرايدون علي فرايدون 
رستم، نفيس����ة مول شيموكيل، 
سامي محمد أبوشيشة عبدالرسول، 
أحمد محسن حسني اجلعفر، محمد 
حسني علي الزيد، أمل محمد علي 
العنزي، مابيل مارجاريت أندرادي، 
عزيز خنياب حسيني عظمي، شاهد 
مصطفى غالم مصطفى، س����مير 
بدر يوسف العيسى، خالد أحمد 
جابر خطاب، عل����ي أصغر راج، 
إميان خليل عبداهلل جرخي، فادية 
أحمد مطر الشطي، وليد إبراهيم 
محمد إبراهيم، ودانيا محمد عدنان 

احلفار.

فاطمة عيس����ى عبداهلل بن نخي، 
الص����ادق، رأفت  حس����ن صالح 
دانيال مح����ارب أرمانيوس، باقر 
مجيد محمد صادق، وعبدالكرمي 

سليمان حمد.
كما ف����از باجلوائز من الثانية 
والعشرين الى احلادية والثمانني 
وقدرها 500 دينار كل من: عزيزة 
حمد عبدقاسم، سعيد زكي نعوم 
وهب����ة، خال����د عبداللطيف علي 
احلمدان، عظمةاهلل بادي صاحب، 
حميدة معيلي بن بريكان الشراري، 
بيبي ش����رين محم����د أمني، رقية 
أبواحلس����ن ص����ادق، حمد طالل 
يوس����ف النفيس����ي، فالح محمد 
راشد العجمي، علي يوسف عبداهلل 
النجار، فريد عبدالرحمن عبدالعزيز 
العثمان، عبدالقادر محمد الشحادة، 
عبداملنعم عبدالعظيم عبداملنعم 
مشالي، رايق نقوال عبدو، ياسني 
إبراهي����م كناكري، حس����ني علي 
عثمان سند، سيبني كل أمان اهلل، 
حس����ني علي ب����ركات علي، خالد 
أحمد جابر خطاب، فوزية حسني 
حجي عب����داهلل، أحمد عبداملجيد 
بهاء الدين، جميل محمد إسماعيل 
الفودري، إيهاب كامل جرس عازر، 
وليد خالد عبدالوهاب الرومي، رمي 
مبارك عاصي س����يف امليع، نوال 

100 ألف دينار نورة يونس فرحان، 
وفاز باجلوائز من الثانية وحتى 
احلادية والعشرين وقدرها 1000 
دينار كل من: عبداهلل علي عباس 
حبيب، فراس رياض العبس����ي، 
عدن����ان ش����ايع أحم����د منصور، 
س����لمان علي عباس أش����كناني، 
فاض����ل حبيب حس����ني حس����ن، 
جاكير محمد رامجان، محمد جنم 
العلي، عبدالكرمي سليمان حمد، 
باسل محمد ياسر مسباح، منيرة 
ناصر عبداهلل األقص، ناصر سعد 
العدواني، مناحي بصيص  عبيد 
سعود العجمي، أحمد محمد محمود 
اجلبالي، أمينة أحمد فالح عبداهلل، 

ال����� 100.000 دينار، والدخول في 
السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربع شهور على جوائز بقيمة 
300 ألف دينار يتم فيه اختيار3 
فائزين يحصل كل واحد منهم على 

جائزة 100 ألف دينار.
وقد عبر البنك عن تهانيه جلميع 
الفائزين في سحب »النجمة«، الفتا 
الى انه سيتم قيد اجلوائز النقدية 
إلى حسابهم في البنك، ووجه البنك 
الشكر لوزارة التجارة والصناعة 
على تعاونها الدائم وإشرافها الفعال 
على عمليات الس����حب التي متت 

بسالسة ونظام.
وقد فاز باجلائزة األولى وقدرها 

كشفت شركة كيمز إحدى 
شركات مجموعة زاجل خلدمات 
اإلنترنت عن تعاقدها مع قناة 
أبوظبي الرياضية لتس���ويق 
وبي���ع اش���تراكات مباريات 
الدوري اإلجنليزي، املقرر أن 
تنطلق في الرابع عش���ر من 
أغسطس اجلاري، بلقاء مهم بني 

فريقي أرسنال وليڤربول. 
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن هذه اخلطوة تأتي 
استكماال خلطتها الهادفة إلى 
تقدمي عروض مميزة لعمالئها، 
وبعد النجاح الكبير الذي حققته 
الرياضية،  مع قناة اجلزيرة 
من خالل تس���ويق اشتراكات 
مباري���ات بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2010. 
وفي هذا اخلصوص، أوضح 
مدي���ر أول قط����اع اإلنترنت 
وأمن املعلومات بشركة زاجل 
طارق العلي أن شركة »كيمز« 
سعت للحصول على حقوق 
تس���ويق وبيع اش���تراكات 
مباري���ات الدوري اإلجنليزي 
نظرا مل���ا يتمتع به من أهمية 
بني جمهور وعشاق كرة القدم، 
باعتباره أقدم دوري كرة قدم 
في العال���م، وحتتل مبارياته 
رأس قائمة أجم���ل املباريات 

العاملية. 
البث سيشمل  وأضاف أن 
ال���دوري  جمي���ع مباري���ات 
اإلجنليزي التي يصل عددها إلى 
380 مباراة، وميكن مشاهدتها 
عبر ست قنوات تعرض على 
م���دار الس���اعة، وس���يتمكن 

عادل الصقعبي

شعار الدوري اإلجنليزي

لقطة جماعية ملوظفي البنك واحملاضرين 

جانب من عملية السحب على حساب النجمة

..وشعار قناة أبوظبي الرياضية

»كيمز« تتعاقد مع »أبوظبي الرياضية«
لتسويق مباريات الدوري اإلنجليزي

طارق العلي

املش���اهدون من متابعة هذه 
املباريات باللغتني العربية أو 
اإلجنليزية، والتي تبث ألول 
مرة عبر تقنية الوضوح العالي 
»HD«، إل���ى جان���ب البرامج 
التي ستستضيف  التحليلية 
قناة أبوظب���ي الرياضية من 
خاللها نخبة مميزة من خبراء 
كرة القدم، لتقييم أداء الالعبني، 
وإلقاء الضوء على أدق أحداث 

وتفاصيل املباريات. 
وأكد أن »كيمز« تقدم عرضا 
خاصا لعمالئها يتضمن بيع 
جهاز رسيفر »HD« هيومكس، 
امل���زود ببطاقة ذكي���ة، وهو 
الرس���يفر الوحي���د واملعتمد 
أبوظبي  الس���تقبال قن���وات 
الناقل���ة ملباريات  الرياضية 
الدوري اإلجنليزي، مع اشتراك 
ملدة سنة كاملة مقابل 80 دينارا، 
كما س���يحصل كل مشتر لهذا 

الرسيفر، على اشتراك إنترنت 
مجاني بسرعة 1.5 ميغابيت، أما 
بالنسبة ملشتركي »كيمز« فإنهم 
سيحصلون على جتديد مجاني 
الش���تراكهم احلالي بالسرعة 

املشتركني بها. 
واختت���م العلي تصريحه 
باإلش���ارة إلى أن الش���ركتني 
تعمالن حاليا على بث مباريات 
الدوري اإلجنليزي عبر شبكة 
اإلنترنت، وقال إن الهدف من 
وراء بث املباريات عبر شبكة 
اإلنترنت إرضاء رغبة الكثير 
من عمالء الشركة ومتكينهم 
من متابع���ة املباريات في أي 
مكان وزمان خاصة أن الشركة 
لديها ش���بكة نقاط السلكية 
في الكويت تصل الى أكثر من 
200 موقع مما ميكن ملشتركي 
»كيمز« مشاهدة املباريات على 

جهازهم احملمول.

بواقع 5.11 فلوس وحقوق المساهمين إلى 42.9 مليون دينار

1.4 مليون دينار أرباح »دانة الصفاة« للنصف األول

نورة فرحان تفوز بـ 100 ألف دينار من سحب »التجاري« الشهري

الشركة حققت بعض اخلسائر 
في استثماراتها خالل فترة الربع 
الثاني نتيجة الظروف احمللية 
والعاملي���ة غير املواتية والتي 
ألق���ت بآثارها الس���لبية على 

االستثمارات بصفة عامة.
وفي اخلتام توقع الصقعبي 
استمرار الش���ركة في حتقيق 
نتائ���ج أفض���ل ف���ي ض���وء 
املبذولة لرفع كف��اءة  اجلهود 
األداء وبفض���ل تضافر جهود 
التنفيذية  العامل���ني واإلدارة 
واتباعهم السياس���ات وخطط 
العمل املرسومة من قبل اإلدارة 
العليا شاكرا للج���ميع اجل��هود 
املبذول���ة في حتقي���ق أهداف 

الشركة.

فلوس للس���هم مقارنة بربح 
قدره 1.36 فلس للسهم لنفس 
الفترة من العام السابق، وبلغت 
القيمة الدفترية للس���هم حتى 
نهاية الرب���ع األول من الع��ام 
احلالي مبلغ 149.5 فلس للسهم 
مقارنة مببلغ 154.2 فلس للعام 

املاضي.
وأشار الصقعبي في تصريح 
صحافي الى أن مبيعات قطاع 
إدارة املطاع���م والتجهي���زات 
بلغت 3.668.595 دينارا حتى 
2010/6/30 مقارن���ة مببل���غ 
3.433.605 دناني���ر لنف���س 
الفترة من العام املاضي وذلك 
بنسبة منو قدرها 7%، كما بلغت 
مبيعات قطاع العمليات )األسماك 

والدانة( مبلغ 2.902.031 دينارا 
حتى نهاية 2010/6/30 مقارنة 
مببلغ 3.401.217 دينارا لنفس 

الفترة من العام املاضي.
وفي مع���رض تعليقه على 
النتائ���ج املالية لش���ركة دانة 
الصفاة الغذائية قال الصقعبي 
ان النتائ���ج الت���ي حقق����تها 
الشركة تعتبر جيدة في ضوء 
املعطي���ات االقتصادية وحالة 
التي تشهدها  النسبي  الركود 
األس���واق احمللي���ة والعاملية، 
متوقع���ا أن تتحس���ن نتائج 
الش���ركة تباعا خالل الفترات 

القادمة.
وبخصوص االس���تثمارات 
الش���ركة تبذل جهودا  أكد ان 
التأثيرات  مضنية للحد م���ن 
السلبية لألزمة االقتصادية على 
استثمارات الشركة، موضحا أن 

إدارة  قال رئيس مجل���س 
ش���ركة دانة الصفاة الغذائية 
عادل الصقعبي ان مجلس إدارة 
الشركة اعتمد البيانات املالية 
للشركة عن الفترة املنتهية في 
2010/6/30 حيث أظهرت النتائج 
النهائية حتقيق الشركة صافي 
ربح ق���دره 1.446.005 دنانير 
مقابل ربح قدره 383.943 دينارا 
لنفس الفترة من العام املاضي، 
وبلغت حقوق املساهمني حتى 
2010/6/30 مبلغ 42.955.782 
دينارا مقارنة مببلغ 44.298.752 
دينارا لنفس الفترة من العام 

املاضي.
الس���هم  كما بلغت ربحية 
حت���ى 2010/6/30 مبل���غ 5.11 

.. وتقنيات عصرية تتواكب ومتطلبات العمالءتصميم عصري لسيارة XJ اجلديدة

أعلنت شركة جاكوار عن وصول سيارات XJ اجلديدة 
كليا إلى صاالت عرض الزياني، وكيلها احلصري في 
الكويت، وقد جاءت سيارات XJ اجلديدة كليا بأناقتها 
وميزاتها املتطورة وشخصيتها الرياضية لتمنح قطاع 
السيارات الفاخرة روحا جديدة مفعمة باجلرأة، فضال 
عن تقدميها مزيجا مغريا يجمع بني التصميم املتميز 
والرفاهية املريحة وامليزات الهندسية املتطورة، دون 

املساومة على أي منها.
 XK وبن���اء على النجاح الذي حققه كل من طرازي
وXF اجلديدين، يأتي تقدمي سيارات XJ اجلديدة كليا 
كنقطة حتول في عالمة جاكوار املفعمة بالقوة واحليوية 
وباعتبارها أفضل سيارة بأربعة أبواب تصنعها الشركة، 

تنتقل جاذبيتها إلى جيل جديد من العمالء.
في هذا السياق، قال مدير تصميم سيارات »جاكوار« 
إيان كالوم »تعتبر سيارات XJ اجلديدة ترجمة عصرية 
شاملة لسيارة جاكوار املثالية. إنها بالتأكيد أروع تعبير 

عن توجهات جاكوار اجلديدة في التصميم«.
من جهة أخرى، متتاز سيارات XJ بعدد من املزايا 
الفريدة في تصميمها اخلارجي والداخلي، مثل السقف 
البانورامي الزجاجي املبتكر الذي يعد جزءا ال يتجزأ 
من مفهوم تصميم سيارات XJ اجلديدة كليا، إذ مينح 
السيارة انخفاضا وانسيابية أعلى، كما يعزز بشكل 

كبير من اإلضاءة والرحابة في الداخل.
وتتميز املقصورة في س���يارات XJ اجلديدة كليا 
 Luxury :بتقدميها أربعة مستويات من املواصفات، هي
وPremium Luxury وPortfolio وSuper Sport، مما يتيح 
للعم���الء إمكانية اختيار املواصفات والتصميم الذي 
يناسب أذواقهم الشخصية، سواء من حيث اللون أو 

القشور اخلشبية أو اجللود بشكل لم يسبق له مثيل 
في سيارات جاكوار من قبل.

وتستفيد سيارات XJ من محركات جاكوار القوية 
والفعالة واألكثر تط���ورا على اإلطالق، وهما محرك 
عادي الشحن وآخر فائق الشحن بثماني أسطوانات 
وسعة 5.0 ليترات، كما تتضمن خيارات XJ اجلديدة 
كليا ثالثة إصدارات مختلفة بقوة 385 حصانا و470 

حصانا و510 أحصنة.
اجلدير بالذكر أن س���يارات XJ متوافرة في صالة 
ع���رض الزياني في الري، اعت��ب���ارا من يوليو 2010 

وصاعدا.
وارتقت تقنيات جاكوار الديناميكية إلى مستويات 
جديدة فيما يتعلق بكل خصائص سيارات XJ اجلديدة، 
مبا فيها تعليق الهواء والديناميكيات التكيفية )نظام 
تخفي���ف االرجتاجات املتغير باس���تمرار( والتحكم 
التفاضلي الفعال والتحكم بواس���طة مقود س���ريع 
النس���ب، مما يقدم معاجلة ديناميكية وجتربة قيادة 

مرنة ومريحة لطاملا اشتهرت بها جاكوار.
كما مت تزويد السيارة في الداخل بالعديد من التقنيات 
احلديثة املتطورة، مثل لوح���ة األدوات االفتراضية 
املدهشة ذات الدقة العالية مبقاس )12.3 بوصة( التي 
تكمل شاش���ة اللمس ذات ال� 8 بوصات والتي تعمل 
بتقنية العرض الثنائي، حيث ميكن للركاب مشاهدة 
فيل���م »دي ڤي دي« أو برنامج تلفزيوني بينما يقوم 
الس���ائق بعرض وظائف القي���ادة أو تتبع معلومات 

املالحة عبر األقمار الصناعية.
وتتضم���ن خيارات األنظم���ة الصوتية احمليطية 
االستثنائية أحدث أنظمة »باورز وويلكنز« بقوة 1200 

واط. باإلضافة إلى ميزات متطورة للمعلومات والترفيه 
مثل األنظم���ة الصوتية واملالحية املثبتة على قرص 
صلب، ناهيك عن إمكانية توصيل األجهزة السمعية 

والبصرية احملمولة عبر منفذ وسائط فعال.
وتتبع سيارات جاكوار XJ اجلديدة كليا نهجا جديدا 
من حيث االستدامة في عالم السيارات الفاخرة، فقد 
متت صناعة هيكلها من مادة األملنيوم وفق التكنولوجيا 
املس���تخدمة في صناعة الطائرات، األمر الذي يجعل 
من XJ أخف من منافس���اتها ب���� 150 كلغ على األقل، 
مما يعزز من مس���تويات األداء واملعاجلة واالقتصاد 
إلى حد كبير، مع زيادة كبيرة في مس���تويات القوة 

والنقاء والسالمة.
وتعتبر XJ اجلديدة كليا س���يارة اقتصادية ذات 
تكلفة منخفضة للغاية عند اقتنائها، إذ تتمتع مبعدالت 
منخفضة من حيث استهالك الوقود واالنبعاثات الغازية 

ضمن فئتها.
ب���دوره، قال مدير عام جاكوار الندروڤر الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا روبن كولغان »إننا متحمسون 
جدا إلطالق هذه السيارة اجلديدة كليا، والتي ترسي 
معايير جديدة في مجال التصميم واألداء والهندسة. 
إن عمالء جاكوار في هذه املنطقة يبحثون عن الفخامة 
والشخصية الفريدة واألداء املتميز، ونحن على ثقة بأن 
سيارات XJ اجلميلة والتي تتمتع بقيادة مبهجة، ستحقق 

.»XFو ،XK جناحا باهرا هنا، متاما كسابقاتها
وستكون الطرازات املزودة بقاعدة عجالت طويلة 
متوافرة اعتبارا من تاريخ إطالق الس���يارات، بينما 
سيتم توفير الطرازات املزودة بقاعدة عجالت قصيرة 

بناء على الطلب.

ثمرة التغيير الجذري واتباع نهج جديد تصل اآلن إلى الكويت

»جاكوار« تطرح »سيارات XJ« الجديدة في صاالت عرض الزياني

أعلن بنك برقان عن تنظيمه 
ورش���تي عمل ملوظفيه حول 
طرق تقدمي اإلسعافات األولية 
في حاالت الطوارئ وكذلك في 
تقنيات إطفاء احلرائق وعمليات 
اإلخالء عن���د الضرورة، وذلك 
بالتعاون مع كل من اإلدارة العامة 

لإلطفاء ووزارة الصحة.
وأوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحافي أن هذه اخلطوة تأتي 
التزامه املس���تمر  انطالقا من 
االجتماعي���ة  باملس���ؤولية 
ومواطنيت���ه جت���اه موظفيه 
ومجتمعه، واهتمامه بتطبيق 
أشد الشروط واملعايير في مجال 
السالمة العامة ملوظفيه وبيئة 

عملهم.
وقد ج���رى تنظيم ورش 
التطبيقية  العمل والن���دوات 
عل���ى مدى يومني ف���ي املبنى 
الرئيس���ي للبن���ك، بحضور 
مسؤولي فرق الطوارئ وإدارة 

األمن في البنك.
وعن هذه الدورات، قالت مدير 
عام مجموعة املوارد البشرية 
والتطوي���ر بالبن���ك مليحة 
العيار: »إن اهتمامنا مبوظفينا 
باعتباره���م أهم األصول التي 

تبني جن���اح البن���ك يدفعنا 
باستمرار إلى تط��وير وإطالق 
برامج ومب���ادرات توع��وية تهم 
جم���يع أف���راد فريق الع���مل 
خاصة في ح���االت الط��وارئ 
التي تس��تدعي معرفة ودراية 
كاملت�����ني بالتعام���ل مع تلك 
احلاالت للمحافظة على سالمة 
اجلمي���ع وحماي���ة األصول 

البشرية واملادية للبنك«.
مشيرة الى ان: »هذه الندوات 
وورش العم���ل تأت���ي كجزء 
م���ن التزامنا نح���و موظفينا 
ومجتمعنا ليبقى بنك برقان 

بيئة آمنة ومطمئنة للعمل«.
وأكدت: »اننا في بنك برقان ال 
نتوقف عند التدريب والتأهيل 
االحترافي املتخصص في العمل 
املصرفي، بل نعمل بالتنسيق 
مع جميع اجلهات من هيئات 
ووزارات لتقدمي كل اخلبرات 
التي ميكنها أن تعود بالسالمة 
والفائدة على املوظفني بشكل 
خاص وعلى البنك بشكل عام، 
كما أود أن أتوجه بالشكر إلى 
العامة وإدارة  إدارة اخلدمات 
األمن ف���ي البنك لتنظيم هذه 
الدورة التدريبية وورشة العمل 

االستراتيجية واملهمة«.
وقد أجرى البنك ورشة عمل 
في 28 يولي����و املاضي قدمها 
ممثل����و إدارة العالقات العامة 
باإلدارة العامة لإلطفاء حيث مت 
تعريف املوظفني بطرق التعامل 
مع احلري����ق وتنظيم عمليات 
اإلخالء ونقل املصابني إلى حني 
وصول رجال اإلطفاء واإلسعاف، 
كما مت التركيز على فعالية عمل 
أنظمة مكافحة احلرائق ومرشات 
املاء املوزعة بشكل مدروس في 

البنك بجميع فروعه. 
التالي حضر  الي���وم  وفي 
فريق من وزارة الصحة � قسم 
خدمة املجتمع بإدارة الطوارئ 
الطبي���ة لتق���دمي املعلومات 
التطبيقية حول  واإلرشادات 
اإلس���عافات األولية وطريقة 
تقدميها حسب حاالت اإلصابة 
التي ميكن التعرف عليها بشكل 
عام حلني وصول الدعم الطبي، 
ومت تنفي���ذ بع���ض التمارين 
التي  العملي���ة  والتدريب���ات 
قدمت للحضور معلومات مهمة 
وضروري���ة لالرتقاء بطريقة 
ردود أفعالهم وتصرفاتهم في 

حاالت الطوارئ.

»برقان« ينّظم لموظفيه دورات توعوية
في الدفاع المدني واإلسعافات األولية


