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قياديو »الداخلية« ومسؤولو »االولى للوقود« على هامش االجتماع 

علي الكليب

بدر املخيزمي 

20 سبتمبر عمومية »األهلية«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية املؤجلتني للشركة األهلية القابضة )أهلية( ستنعقد يوم 
االثنني املوافق 2010/9/20 حيث سيتم خاللها مناقشة جدول األعمال 
املرسل للمساهمني علما أن الشركة موقوفة عن التداول لعدم ارسال 

البيانات املالية املرحلية كما في 2010/3/31.

»المارينا مول« يختتم حملته
التسويقية األولى »فرصة لربح 20 ألف دينار«

اختتم املارينا مول انشطة 
التس���ويقية االولى  حملت���ه 
»فرصة لربح 20 ألف دينار« 
بتنظيم سحب توج مبوجبه 
فائزي���ن م���ن زواره بجوائز 
قيمة، حيث حصل الفائز االول 
عبدالوهاب إبراهيم حيدر، على 
قسائم شرائية بقيمة 20 ألف 
دينار، بينما نال الفائز الثاني 
وليد اإلبراهيم قسائم بقيمة 5 

آالف دينار.
وقد حضر السحب ممثل عن 
وزارة التجارة وممثل عن شركة 
عالم املارين���ا هو عبدالرحيم 
العوضي، باإلضافة الى حشد 

من زوار املجمع.
وكانت احلملة قد استمرت 
على مدى 45 يوما وهدفت الى 
املارينا ومنحهم  مكافأة زوار 
فرص���ة مزدوجة للتس���وق 

والربح، وش���كلت احلملة خط���وة أولى، ضمن 
خطة إستراتيجية تتضمن سلسلة من احلمالت 
التس���ويقية الالحقة التي تهدف الى متييز زوار 

املجمع وتعزيز أواصر العالقات معهم.
وقد هنأ ممث���ل »املارينا م���ول« عبدالرحيم 
العوض���ي الفائزين احملظوظني، قائال: »يس���رنا 
اليوم ان نكافئ عمالءنا وأن نشاركهم فرحة الفوز، 
وبالتالي نس���تطيع القول انن���ا قد حققنا هدفنا 
االستراتيجي من إطالق احلملة أال وهو منح عمالئنا 

الفرصة للتسوق املمتع والربح في آن واحد«.
وأضاف: »انن���ا حريصون على تلبية رغبات 
الزوار ف���ي احلصول على جترب���ة مختلفة في 

التسوق«، مؤكدا أن عالم املارينا بصدد تصميم 
عدد من احلمالت التسويقية الالحقة في املستقبل 
القريب من شأنها دعم مفهوم التسوق وتعزيزه 
لتعطيه بعدا أشمل، وتدعم في الوقت نفسه مكانة 
املارينا مول الريادية في صناعة التسوق وتخدم 
إستراتيجيته حول متييز زواره وكسب رضاهم 

دائما.
اجلدير بالذكر أن حملة »املارينا مول« منحت 
فرصة الربح لكل متس���وق ف���ي محالت املارينا 
مول وكل زائر ملطاعم ومقاهي »الكرسنت« عبر 
دخول السحب الكبير، عند إنفاقه بقيمة 5 دنانير 

كحد أدنى.

عبدالرحيم العوضي يسلم الفائز اجلائزة

»األولى للوقود« و»الداخلية« بحثتا سبل 
سالمة وأمن مرتادي محطات الوقود

الش���ركة األول���ى  اعلن���ت 
انه  للتس���ويق احمللي للوقود 
في اطار احل���رص على تعزيز 
التعاون بني  وتنمية مج���االت 
الشركة ووزارة الداخلية، مت عقد 
اجتماع مع قياديي الوزارة بقيادة 
الوكيل املساعد لشؤون العمليات 
اللواء د. مصطفى الزعابي ومدير 
ع���ام اإلدارة العام���ة للعمليات 
املركزية الل���واء جمال الصايغ، 
حيث بحث الطرفان سبل وآليات 
زيادة التعاون بينهما ومت التأكيد 
على ضرورة نشر التوعية بني 

اجلمه���ور وزبائن احملطات في 
مجاالت الس���المة وتوفير أعلى 
معدالت األمان ملرتادي محطات 

األولى للوقود. 
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي ان االجتماع أثمر االتفاق 
على مشاركة الشركة في احلمالت 
التوعوي���ة واألمني���ة املتبادلة 
واملوجهة للجمهور، كما مت االتفاق 
على آلية واضحة لنظام االتصال 

واملتابعة في احلاالت الطارئة.
وق���د حضر االجتم���اع عن 
الشركة كل من العضو املنتدب 

حم���زة بخش ونائ���ب العضو 
املنتدب للتسويق واملبيعات محمد 
اخلارجي، ومديرة العالقات العامة 
واإلعالم نوال الدرويش، ومدير 
السالمة وضبط اجلودة م.محمد 
إبراهيم، ومدير احملطات ناصر 
العويد. واعربت ش���ركة األولى 
للوقود عن ش���كرها وتقديرها 
ل���وزارة الداخلي���ة وقيادييها، 
على الدعم الال محدود والتعاون 
املثمر ملا في���ه املصلحة العامة 
وسالمة مرتادي محطات األولى 

للوقود.

في اجتماع حضره قياديو الوزارة ومسؤولو الشركة

»التجارية العقارية« تطرح مشروعي »السيمفوني«
و»برج التجارية« في معرض العقار الرمضاني

بإطاللته الفريدة على اخلليج 
العربي باإلضافة إلى اخلدمات 
الفندقي���ة األخ���رى من صالة 
متع���ددة األغ���راض، قاع���ات 
مؤمت���رات واجتماعات وكذلك 

مطاعم ومقاه.
ولفت إلى أن النادي الصحي 
ميزة تضاف لفندق ميسوني 
حي���ث يدار من قبل س���يكس 
سنسز وقد قامت الشركة بعمل 
التصميم الفريد للنادي بإيحاء 
من البيئة احمليطة مع مراعاة 
اس���تخدام أحدث ما توصلت 
التكنولوجيا ف���ي مجال  ل���ه 
الطبيعي واالسترخاء،  العالج 
وس���يقوم بتق���دمي اخلدمات 
للزوار واملش���تركني نخبة من 
املتخصص���ني به���ذا املجال مت 

اختيارهم بعناية فائقة.
 وأضاف أن الشركة التجارية 
العقاري���ة س���وف تقوم خالل 
املعرض بعرض أراض للبيع 
في منطقتي املنقف واملهبولة.

ال���ى  المخيزي���م  واش���ار 
المحلي  انه، عل��ى الصعي���د 
يح���رص »بيت�����ك« على أداء 
ال��ذي ينبع  دوره االجتماعي 
م���ن منطل���ق أن للم��ال دورا 
ف���ي المجتم��ع، ل���ذا يتوج��ه 
بمساعداته إل��ى دع��م األعمال 
الخيرية واألنشطة التنموي��ة 
عب���ر الهيئات والمؤسس���ات 
النف��ع  والوزارات وجمعيات 
العام الرسمية، ودعم��ا لجه��ود 

الحكومة في هذا المجال.
واكد أن أداء »بيتك« لدوره 
االجتماعي ينبث���ق من دوره 
كمؤسسة مالية إسالمية تشعر 
باالنتماء لهذا الوطن، وأن عليها 
مسؤولية تجاه دعم األولويات 
الرئيس���ية في حياة المجتمع 
لتحقيق التنمية الش���املة في 

مختلف المجاالت.

شارع اخلليج العربي في منطقة 
الس���املية، ويضم ثالثة أجزاء 
متكاملة، اجلزء األول س���وق 
جت���اري صمم ليض���م أفضل 
امل���اركات العاملي���ة )مالبس � 
مجوه���رات � إكسس���وارات � 

عطور( .
وأش���ار الى ان���ه مت توقيع 
عقود اس���تثمار مع العديد من 
وكالء املاركات العاملية ومازال 
هناك العديد من العمالء الذين 
مت اختياره���م بعناي���ة فائقة 
التعاقد،  يقومون بإج���راءات 
أما اجلزء الثان���ي فعبارة عن 
برجي مكاتب إدارية مت تنفيذها 
لتلب���ي احتياجات الش���ركات 
الكب���رى ورجال األعمال حيث 
يجعل من العم���ل متعة ومن 
النجاح غاية، أما اجلزء الثالث 
فهو فندق ميسوني األول من 
نوعه بالشرق األوسط. والذي 
يعد إضافة عصرية للخدمات 
الفندقية بالكويت حيث يتميز 

على تأدية دورها بما في ذلك 
المختلفة وفي  دعم قدراته���ا 
مقدمته���ا بيت الزكاة الكويتي 
الذي تس���لم مؤخرا تبرعا من 
بيت���ك بقيم���ة 3.372 ماليين 
دين���ار توزع بمعرف���ة البيت 
في مجاالت الخير والمساعدة 
والدع���م للهيئات واألنش���طة 
القواعد  واألسر واألفراد وفق 

التي يضعها بيت الزكاة.
واوض���ح: »وفي هذه األيام 
المباركة التي يستحضر فيها 
المس���لم قيم ش���هر رمضان 
المبارك وفي مقدمتها التعاون 
الخير  ف���ي  واإلخ���اء والبذل 
والعطاء، ف���ان بيتك يأمل أن 
إزالة  يس���اهم تبرعه هذا في 
جزء من المعان���اة عن جانب 
المتضررين في باكستان  من 

من جراء الفيضانات«.

مواتية للش���ركات الراغبة في 
التأجير.

وأشار إلى أن املشروع الثاني 
ه���و مجمع س���يمفوني ويعد 
مشروع سيمفونيا بتصميمه 
الفريد وعناصره املتكاملة أحد 
العقارية  التجارية  إس���هامات 
في التطور العمراني بالكويت 
ويتميز بإطاللته الساحرة على 

مس���اعدات كثيرة في مجاالت 
متعددة داخل الكويت بواسطة 
الرس���مية  الجهات والهيئات 
المعتمدة، ضمن توجه مستمر 
الهيئات  من »بيتك« لمساعدة 
الخيرية  واللجان والجمعيات 

ان »التجارية« س���وف تشارك 
في املعرض لتقدمي مشروعني 
كبيرين إل���ى جانب أراض في 

منطقتي املهبولة واملنقف.
وذكر ان املشروع األول هو 
مشروع برج التجارية والذي يعد 
صرحا عقاريا مميزا بتصميم 
هندسي فريد ذي طابع جمالي 
البرج في شارع السور  ويقع 
مبحافظ���ة العاصم���ة وصمم 
ليعمل بنظام املباني الذكية حيث 
التحكم في جميع مرافقه  يتم 
وخدماته الكترونيا حيث يجمع 
البرج بني العديد من األنشطة 
اإلدارية والتجارية والترفيهية 
ويضم البرج مكاتب باإلضافة 
إلى مركز جتاري ألرقى املاركات 
العاملية وعددا من املطاعم الراقية 
ال���ذوق الرفيع، كما  ألصحاب 
يضم البرج ناديا صحيا وحمام 
سباحة لتوفير وسائل الراحة 
للمستأجرين وقد مت البدء في 
تأجير البرج ومازالت الفرصة 

صحافي ان »بيتك« س���يقوم 
خالل اليومين المقبلين بتسليم 
شيك التبرع إلى جمعية الهالل 
الكويت���ي، معربا عن  األحمر 
أمله في أن يساهم في تخفيف 
المتضررين  معاناة إخوانن���ا 
من الفيضان���ات الكبيرة التي 
تس���ببت ف���ي دم���ار وخراب 
الكثير من المساكن والمرافق، 
المشردين  وخلفت اآلالف من 
والمفقودين، مؤكدا ان »بيتك« 
المشاركة ضمن  يحرص على 
الجهود الرسمية التي تتوجه 
إلغاثة الدول الشقيقة والصديقة 
المشرقة  مما يرسخ الصورة 
للكويت وعطاء شعبها ويعظم 
مفهوم التعاون والتقارب بين 
الش���عوب لخدم���ة المعان���ي 

اإلنسانية السامية. 
وأض���اف ان »بيت���ك« قدم 

التجارية  الش���ركة  أعلنت 
العقاري���ة عن مش���اركتها في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات وتنطلق 
أنشطته السبت املقبل وتستمر 
حتى 24 أغسطس اجلاري، حيث 
يقام املعرض الذي اس���تقطب 
مشاركات واسعة حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
الدولة لشؤون اإلسكان  وزير 
وزير الدولة لش���ؤون التنمية 

الشيخ احمد الفهد.
التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
ملجموعة العق���ار علي الكليب 
العقارية  التجارية  ان الشركة 
تنتهج نهجا إستراتيجيا يضعها 
ف���ي مقدمة مط���وري وصناع 
العقار ف���ي الكويت لتركيزها 
على املش���روعات الكبرى ذات 
املعايير العاملية التي تضيف إلى 
الوجه اجلمالي للكويت، مضيفا 

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعض���و المنت���دب في بيت 
الكويتي )بيتك( بدر  التمويل 
عبدالمحسن المخيزيم عن تبرع 
»بيتك« بمبلغ 2 مليون دوالر 
إلغاثة متضرري السيول في 
باكس���تان عبر جمعية الهالل 
الكويتية وذلك تأكيدا  األحمر 
للدور االجتماعي لبيتك بمفهومه 
الواس���ع الذي يشمل مساعدة 
الشعوب اإلسالمية المتضررة 
من الكوارث وتقديم يد العون 
لها تأصيال لروح العطاء والبذل 
التي جب���ل عليها أهل الكويت 
منذ الق���دم، كما تأتي المبادرة 
أيضا استجابة سريعة لدعوة 
الحكومة التي سارعت للتبرع 
لجهود اإلغاثة وحثت الجميع 

على المشاركة.
وقال المخيزيم في تصريح 

المخيزيم: »بيتك« يتبرع بمليوني دوالر إلغاثة باكستان
تأكيداً لدوره االجتماعي وتخفيفاً لمعاناة المتضررين من الفيضانات

.. و13 فائزًا جديدًا في سحب البنك على الحمالت الترويجية للبطاقات المصرفية
اعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
نتائج الس���حب األس���بوعي الذي يقام 
ضمن حمالت���ه الترويجي���ة في مجال 
البطاقات املصرفية خالل فترة الصيف 
والتي شملت هذه املرة حملة البطاقات 
مسبقة الدفع إضافة إلى حملة االشتراك 
 3D Secure املجاني في خدمة ثالثي األمان
عبر املوق���ع االلكتروني، بع���د انتهاء 
فترة سحوبات حملة استخدام بطاقات 
التيسير االئتمانية، حيث فاز 13 عميال 
في سحوبات احلملتني، وتستهدف هذه 
احلمالت الترويجية تش���جيع العمالء 
على استخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
ومسبقة الدفع واالس���تفادة من خدمة 

ثالثي األمان.

وقال مدير إدارة البطاقات املصرفية 
بالوكالة س���الم عبد الوهاب الدويسان: 
ان احلملة تستهدف إلى جانب تشجيع 
العم���الء على اس���تخدام البطاقات في 
عملية الشراء، توفير املزيد من وسائل 
األم���ان للحفاظ على حقوقهم وأموالهم 
وذلك باالشتراك في خدمة ثالثي األمان 
3D Secure والتي يعد »بيتك« األول في 
تطبيقها على مستوى البنوك احمللية.  
وجاءت نتائج سحوبات احلملتني اللتني 
أجرتهم���ا إدارة البطاق���ات في »بيتك« 
ف���ي حضور ممثل ع���ن وزارة التجارة 

والصناعة، على النحو التالي: 
في الس����حب األس����بوعي الثامن حلملة 
التسوق االلكتروني اآلمن عبر االنترنت من 

خالل االشتراك املجاني في خدمة ثالثي األمان 
3D Secure، والذي يقدم للفائزين جهاز »آي 
فون«، فاز كل من: خالد نايف مرزوق العتيبي، 
عهد علي الزكور، إخالص خالد سالم محمد، 
موضي طرقي محسن العتيبي، سارة صباح 
حمود الصباح، فهد طماح مفرح السبيعي، 

أمينة عبداهلل إسماعيل الصحاف. 
وفي السحب التاسع حلملة استخدام 
بطاقات »بيتك« مس���بقة الدفع، والذي 
يق���دم للفائزين جهاز »آي باد«، فاز كل 
من: محمد محزم فالح احلبيني العازمي، 
نهال عبداحلميد خالد محمد، فيصل غازي 
سحمي املطيري، ردينة يعقوب يوسف 
العمر، نورة بدر عبدالرحمن الشويب، 

سالم الدويسانجمال مهدي عوض الشمري.


