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»الخليج« يرعى المشاريع الخيرية

لمبرة »الرحمة« و»اقرأ وارتق«

أعلن بنك اخلليج عن رعايته ملشروعني من املشاريع 
التي تنظمها مبرة الرحمة اخليرية خالل شهر رمضان، 
وهذه املش����اريع تتضمن مشروع »من فطر صائما« 
الذي يهدف إلى توفير اإلفطار ملختلف األسر واألفراد 
احملتاجني من مختلف اجلنس����يات في جميع أنحاء 
الكوي����ت باإلضافة لتوفير وجبات اإلفطار للمصلني 
في املساجد في مختلف املناطق طوال الشهر الفضيل، 
وستضمن رعاية بنك اخلليج توفير وجبات اإلفطار 
ألكثر من 2000 ش����خص من احملتاجني طوال ش����هر 

رمضان املبارك.
أما املش����روع اآلخر الذي يرعاه البنك فهو »اقرأ 
وارتق« الذي يهدف إلى تطوير وزيادة الوعي بكتاب 

اهلل عز وجل »القرآن الكرمي«.
ويتضمن هذا املش����روع حلق����ات جتويد القرآن، 
فضال عن مسابقات حفظ القرآن الكرمي، كما سيعمل 
هذا املشروع على طباعة ونشر القرآن الكرمي وترميم 

النسخ القدمية منه.

وبهذه املناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس اإلدارة 
في بنك اخلليج فوزي الثنيان في تصريح صحافي: 
»ش����هر رمضان املبارك هو شهر املشاركة والعطاء، 
ويسعدنا كبنك أن نشارك في مثل هذه املشاريع التي 

تساهم في تخفيف معاناة األسر املتعففة«.
اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج يرعى هذه املشاريع 
للعام الثاني على التوالي حيث سبق أن رعى البنك 
مشروع »من فطر صائما« الذي نظمته مبرة الرحمة 
اخليرية سابقا، وقد وفر هذا املشروع اإلفطار ل� 2000 
شخص من احملتاجني من مختلف اجلنسيات طوال 
الشهر الفضيل، وإلى جانب ذلك، نظمت أيضا املبرة 
مبادرة »برد عليهم« التي هدفت إلى تزويد العائالت 
احملتاجة بثالجات ووحدات تكييف الهواء لتخفيف 
حرارة الصيف. وقد حث بنك اخلليج جميع املؤسسات، 
املنظمات واألفراد على املساهمة االجتماعية من خالل 
تفعيل حمالت املسؤولية االجتماعية، ليس فقط خالل 

الشهر الفضيل، ولكن طوال العام.

.. ويستضيف قرقيعان »نصور« 
السنوي في متجر بروي بـ »األڤنيوز«

أعلن بنك اخلليج عن اس��تضافته ألنش��طة 
القرقيعان الس��نوية خالل الفترة من 24 إلى 26 
أغسطس اجلاري، وذلك في متجر بروي مبجمع 
األڤني��وز ال��ذي روعي في تصميم��ه احتياجات 
األطفال وأذواقهم ومنط عيش��هم وجهز بأفضل 
وس��ائل الراحة والترفيه. وأوضح البنك في بيان 
صحافي أنه من خالل هذا احلدث الذي سيستمر 
ملدة 3 أيام، سيتمتع األطفال ببطاقة ألعاب بروي 
بقيم��ة 5 دنانير، باإلضافة للعديد من املزايا التي 
تتوافر ملن يقوم بفتح حسابي »نصور« و»البوم«، 
أما بالنس��بة ملن لديهم بالفعل هذان احلس��ابان 
فس��يتمتعون بخصم 20% عند ش��رائهم بطاقة 
الع��اب بروي. وس��ينظم بنك اخللي��ج مجموعة 
واسعة من األنش��طة التفاعلية واأللعاب املشوقة 
املخصصة للصغار حتى س��ن الثالثة عشرة، كما 

سيحظون أيضا بأكياس القرقيعان املميزة. 
وبه��ذه املناس��بة، ق��ال مدير قطاع حس��اب 
الش��باب في البنك ناصر الديحان��ي: »أصبحت 
أنش��طة القرقيعان املقامة على فترة 3 أيام، حدثا 
مرتقب��ا خالل ش��هر رمضان الك��رمي يحتفل به 
كل بيت كويتي. ورمضان هو ش��هر املش��اركة 
واالهتمام باملجتمع، وقد س��اهمت هذه املبادرات 
الرمضانية في إقامة صلة فريدة بني البنك وأطفال 
الكوي��ت«.  وأض��اف: »لقد مت تصميم حس��ابي 

»نصور« و»البوم« ملن��ح األطفال جتربة تعليمية 
ممتعة وتش��جيعهم على التوفير في سن مبكرة. 
فخالل األيام ال� 3 التي س��تقام خاللها أنش��طة 
القرقيعان، يس��تطيع الصغار، أصحاب حسابات 
»نص��ور« و»البوم« اس��تخدام بطاقات الصراف 
اآللي اخلاصة بهم للحصول على خصم 20% على 

جميع مشترياتهم من بطاقات ألعاب بروي. 
اجلدير بالذكر أن حس��اب »نص��ور« قد أعد 
لألطف��ال حتى عمر 6 س��نوات حي��ث ال يتطلب 
فتحه س��وى إيداع مبلغ أدنى ق��دره 10 دنانير، 
ويقدم ه��ذا احلس��اب هدايا ترحيبي��ة مجانية، 
وإعفاء من رس��وم احلد األدنى للرصيد، وبطاقة 
الص��راف اآللي ماس��تركارد املجانية، إضافة إلى 
خصوم��ات حصري��ة في مجموع��ة مختارة من 
املتاجر واملطاعم، أما حس��اب »البوم« فقد صمم 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 7 و13 س��نة 
حي��ث مينح أصحاب احلس��اب هداي��ا ترحيبية 
مجانية باإلضافة لإلعفاء من رس��وم احلد األدنى 
للرصي��د. ويقع متجر ب��روي املبتكر في مجمع 
األڤنيوز وهو يس��اهم في إحي��اء مخيلة األطفال 
وإبداعهم، التي تعكس اس��تراتيجية البنك الرامية 
إلى منح عمالئها الصغار جتربة تس��وق مشوقة 
تتيح لهم التعرف على مزايا ونش��اطات ترفيهية 

عديدة. 

فهد العويهان يتسلم شيك الرعاية من فوزي الثنيان

الشيخ محمد اجلراح متحدثا خالل الغبقة

جانب من موظفي البنك اجلراح يتوسط أنور بوخمسني وحميد الرشيد لدى تكرميه إلحدى املوظفات

مسؤلو البنك يشاركون األطفال فرحتهم 

قالت إدارة اإلعالن والعالقات العام����ة في البنك التجاري انه جريا 
على عادته الس����نوية في ش����هر رمضان املبارك، فقد قامت باالحتفال 
بفرحة »القرقيعان« في كل من مركز حس����ني مكي جمعة ومستش����فى 
ابن س����ينا إلدخال السعادة والفرحة بهده املناس����بة الرمضانية التي 
تعتبر إحدى التقاليد والع����ادات الكويتية التراثية القدمية التي يعتز 
بها املجتمع الكويتي. وفي هذا اإلطار، أش����ارت املدير التنفيذي بإدارة 
اإلعالن والعالقات العامة بالبنك أماني الورع، في تصريح صحافي، إلى 
اهتمام البنك التجاري مبشاركاته املستمرة في النشاطات االجتماعية 
واإلنسانية التي تخدم أفراد املجتمع، خاصة التي تهتم باألطفال، حيث 
اتخذ البن����ك من هذه الزيارات عادة ايجابي����ة يحرص عليها من خالل 

املناسبات السعيدة واألعياد.
وأضافت: ان البنك التجاري اعد برنامجا حافال باالنشطة واملساهمات 
لشهر رمضان املبارك بدأها بإقامة حفل القرقيعان ألطفال مركز حسني 
مكي جمعة متضمنا برنامجا ممتعا شمل مسابقات متنوعة و»دي جي« 
وأغاني رمضانية وشخصيات كرتونية محبوبة لألطفال، باإلضافة إلى 
العديد من األنشطة املسلية وتوزيع القرقيعان على األطفال وأسرهم، 
بهدف إدخال البهجة إلى نفوس����هم في هذه املناس����بة، كما قام موظفو 
العالقات العامة بزيارة مستش����فى ابن سينا ملشاركة األطفال الراقدين 
في األجنحة والعيادات اخلارجية لتوزيع القرقيعان على األطفال التي 

ارتسمت على وجوهم ابتسامة وفرحة.
وأكدت أن البنك التجاري س����يواصل التزامه بدعم مختلف قطاعات 
املجتمع الكويتي، مؤكدا بذلك على مكانته كمؤسسة مالية كويتية رائدة 

ملتزمة من حيث املساهمة الفعالة في خدمة املجتمع.

الجراح: »الدولي« حقق مؤشرات نجاح عديدة 
ويواصل تطوير منتجاته وخدماته المالية اإلسالمية

في سبيل حتقيق املزيد من التقدم والنجاح لبنك الكويت 
الدولي ليتبوأ مكانته املرموقة في العمل املصرفي اإلسالمي.  
واستدرك قوله: على الرغم من اجلهود التي بذلناها جميعا 
منذ التحول وحتى اآلن، فإننا مطالبون بالسير قدما في 
حتقيق املزيد من االجنازات وقبول التحديات. وقال: لقد 
حققنا خالل الفترة املاضية بجهودكم املشكورة، إجنازات 
عديدة وجناح ملموس في حتقيق ما نصبو إليه جميعا، 
فقد أصبح البنك بعد أن قمنا جميعا بعمل دءوب خالل 
الثالثة س���نوات املاضية من تنفيذ كل املشروعات التي 
يحتاجه���ا البنك ليمارس أعماله كمصرف ش���امل وفقا 
للشريعة اإلسالمية. وأضاف: أقولها وأنا أصدقكم القول 
انه لوال األزمة العاملية وتداعياتها وانعكاساتها السلبية 
على االقتصاد احمللي لكانت نتائج مصرفنا أفضل بكثير 
مم���ا نحن عليه اآلن، ومع ذل���ك فإنني متفائل من خالل 
مثابرتكم وعملكم املتواصل أن نحقق املزيد من النجاح 
والتقدم، وخاصة ان البنية األساسية للبنك قد اكتملت اآلن 
وأصبح جاهزا لالنطالق نحو حتقيق أهدافه املنشودة.

وأشار الرشيد إلى أن املرحلة املقبلة مليئة بالتحديات 
وتتطلب بذل أقصى اجلهود من املوظفني للس���ير قدما 
نحو حتقيق األهداف املرجوة وذلك من خالل توس���يع 
قاع���دة العمالء وكس���ب ثقتهم مبا س���يقدمه البنك من 
خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطور السوق املصرفي 

اإلسالمي.
ورحب في ختام كلمته بانضمام د.محمود ابوالعيون 

للعمل في البنك كرئيس للمدراء التنفيذيني.
وحضر الغبقة قيادات البنك ومسؤولوه التنفيذيون من 
مساعدي املدير ومديري اإلدارات وقد مت في نهاية احلفل 

تكرمي املوظفني الذين امضوا 15 عاما في خدمة البنك.
وتخلل الغبقة إجراء س���حوبات عل���ى األرقام حيث 
قدمت للفائزين 20 كوبونا بقيم���ة 50 دينارا و5 تذاكر 
س���فر وكان حميد الرشيد من بني الفائزين بتذكرة سفر 

إلى البحرين.

واحد يعمل لرفعة شأن البنك.

التقدم والنجاح

من جانبه، أشاد العضو املنتدب حميد الرشيد بحرص 
البنك الدائم على تعزي���ز روح األلفة والتعاون والعمل 
فيما بني جميع العاملني بروح األسرة الواحدة املتعاونة 
املتحابة التي يسودها الود واملسؤولية املشتركة واالحترام 

والثقة املتبادلة.
وتابع: نحن نعمل جاهدين على استغالل املناسبات 
الكرمية في حتقيق ذلك، وفي هذا السياق مت تنظيم هذه 
الغبقة الرمضانية تكرميا للجهود التي تبذلونها يوميا 

منى الدغيمي
أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الش���يخ 
محمد اجلراح أن ما حققه »الدولي« من مؤشرات جناح 
عديدة جتلت في النمو املستمر في األداء التشغيلي وزيادة 
عدد فروعه الس���يما خالل أصعب الظروف االقتصادية 
العاملية وفي ظل منافسة قوية، يعد إحدى ثمار منهجيته 
وسياسته الراسخة في تطوير موارده وكفاءاته البشرية 

وتوفير األجواء احملفزة لإلبداع والتميز.
ودعا الشيخ محمد اجلراح � خالل الغبقة الرمضانية 
التي نظمها »الدولي« ملوظفيه جريا على عادته السنوية 
� العامل���ني في البنك الى ضرورة العمل يدا بيد لتحقيق 
مجموعة من األهداف يسعى البنك لتحقيقها خالل السنوات 

القليلة املقبلة قائال:
أوال: انن���ا نريد أن ننهض بهذا البن���ك وننقله نقلة 
نوعية س���واء في االداء البش���رى او في االداء املالي مبا 
ينعكس عل���ى حجم البنك من ناحية وعلى ربحيته من 

ناحية اخرى.
ثانيا: اننا نس���تهدف ان يك���ون للبنك دور فاعل في 
خدمة الكويت بوجه عام، وخدمة مواطنيها بشكل خاص. 
والبد لتحقيق ذلك من التواصل مع السوق للوقوف على 
نبضه ورس���م سياسات البنك مبا يس���اعد على توفير 

احتياجات السوق.
ثالثا: ان توجهنا للعمل املالي االس���المي ال ردة فيه 
وسنطور من املنتجات واخلدمات املالية االسالمية باستمرار 

لتحسني االداء وإرضاء مختلف االحتياجات.
رابعا: ان نحافظ على االلتزام باالهتمام بالقوة البشرية 
التي نعتز بها في البنك، وسنطور اداءها وندعمها ونقويها 

قدر املستطاع.
وأكد أن توجهات اإلدارة هذه البد أن يقابلها من جانب 
العاملني االلتزام مبعايير األداء املصرفي بل والتميز عنها، 
وان يقابلها املزيد من العطاء واجلهد واملثابرة في خدمة 
البنك كل في مجاله، وأن يسود بينهم روح العمل كفريق 

نظم غبقة رمضانية لموظفيه

الرشيد: المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات وتتطلب بذل الجهود لتوسيع قاعدة العمالء

»التجاري« يشارك مركز »مكي جمعة« و»ابن سينا« القرقيعان 

القدومي: نتطلع لفرص مميزة لتنشيط السوق العقاري
أعلنت شركة أمار سيتي العقارية عن مشاركتها 
في معرض »لكويت عزنا« الرمضاني املقام خالل 
الفترة من 26 الى 28 اغسطس اجلاري في معرض 
الكويت الدولي مبش���رف قاعة رقم 6، وذلك من 
خالل طرح خدمات عقارية جديدة تس���اهم في 
تسهيل االمور على املس���تثمر لشراء العقارات 
واالراضي في اخلارج من خالل التعاون مع كبرى 
الشركات.  حرصت شركة أمار سيتي العقارية 
من خالل تعاقدها مع كل من شركة )اي جي اي( 
املصرية وش���ركة املرام الندمارك وشركة اجياد 
العقارية وشركة كيروس���يز الوكيل احلصري 
لهم في الكويت بطرح وحدات س���كنية مختلفة 
في مدينة كنانة 6 اكتوبر املنفذة من قبل شركة 
)اي جي اي( املعروفة عامليا« بتقنية مشاريعها 

كحي االشجار وجاردينيا 1 وجاردينيا 2.
وتطرح الشركة حاليا مشروع »كنانة« وهو 
عبارة عن كمباوند متكامل يتضمن شققا مبساحات 
ومن���اذج مختلفة تبدأ من 80 مت���را مربعا الى 

140 مترا مربعا للشقة الواحدة تتكون من دور 
واحد ومنها تتكون من دورين مع تسهيالت في 
التملك للش���قق ميتد خلمس سنوات وما مييز 
املشروع انه كامل التشطيب )تسليم على املفتاح( 
والتسليم للشقق سيكون بعد ثالث سنوات من 

فترة التملك. 
وأكد عضو مجلس اإلدارة واملدير العام بشركة 
أمار سيتي العقارية سمير القدومي أن الشركة 
ستطرح شققا س���كنية ضمن مش���روع املرام 
»الند مارك« في مركز القاهرة اجلديد )التجمع 
اخلامس(، كما س���تطرح أفضل مشاريع اجياد 
كاس���ل والتي تتناسب مع رغبات كل من يرغب 
في التملك او اإلستثمار من الكويتيني واملقيمني 
في الكويت، إضاف���ة الى افراد اجلالية املصرية 
واملش���روع عبارة عن مجمع جتاري ضخم يقع 
في قل���ب القاهرة � محافظة 6 اكتوبر ويتضمن 
محالت جتارية مبساحات مختلفة حتقق عوائد 

مجدية للمستثمرين. 

»أمار سيتي« تقدم أفضل العروض االستثمارية في مصر 


