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»بيير 8« قيد االنشاء بارتفاع 20 دورًا

جانب من عملية السحب

فازت بالجائزة األولى عذاري عبدالرحمن بـ 500 غرام ذهب

»الساير« أجرت السحب الكبير لعروض الصيف
اعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده عن اجرائها السحب 
الكبير في 19 سبتمبر اجلاري الساعة 
السادسة مساء في معرض قطع غيار 
تويوتا الس���اير بالشويخ – شارع 
كن���دادراي، وذلك بحض���ور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اشكناني، ونائب مدير تسويق قطع 
الغيار ممثال ملؤسسة الساير أومن 

فيليب.
وقالت شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده في بيان صحافي انها 
حرصت على أن يتم الس���حب وفقا 
للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرص 
متعادلة لكافة عمالء الس���اير، مما 
يعزز فرص فوز املشتركني بالتساوي. 
وذلك لعروض الصيف التي أطلقته 
الشركة من 12 يونيو الى 12 سبتمبر 
2010، والذي كان عبارة عن عرض 
خاص على قطع غيار تويوتا الساير 

األصلية، مما أعطى زبائن معارض 
قطع الغي���ار ومراكز خدمة تويوتا 
فرصة التأهل لدخول السحب الكبير 
على جوائز مغرية مقابل كل 5 دنانير 
من فاتورة قطع غيار تويوتا الساير 

األصلية.
 وقد فازت باجلائزة األولى: عذاري 
علي جعفر حسن عبدالرحمن )كوبون 
رقم 25474( وهي 500 غرام ذهب، 
وفازباجلائزة الثانية: عمر عبدالرحمن 
محمد ش���مس الدي���ن )كوبون رقم 

198270( وهي 250 غرام ذهب.
الثالثة فهو:  الفائز باجلائزة  اما 
خالد عبداهلل عيد عيفان )كوبون رقم 

112248( وهي 100 غرام ذهب.
وقد باركت شركة الساير للفائزين 
وتقدمت بالش���كر جلمي���ع عمالئها 
الختياره���م لقط���ع غي���ار تويوتا 
الساير األصلية وثقتهم مبراكز خدمة 

تويوتا.

استيعاب ودعم العمالة الوطنية من أهم ركائز خطط البنك

الجالل: »بيتك« شريك إستراتيجي
في رعاية معرض الفرص الوظيفية السابع

دور كبير للقطاع الخاص في استيعاب ودعم العمالة الوطنية 
التي تشهد نمواً  متسارعاً مع تزايد أعداد الخريجين في السوق

أكد مدي���ر ادارة الموارد 
البشرية والخدمات في بيت 
التموي���ل الكويتي )بيتك( 
محمد عبدالرحمن الجالل، 
عل���ى دور القطاع الخاص 
في استيعاب ودعم العمالة 
الوطنية لتوفير فرص عمل 
فعلية للقوى العاملة الكويتية 
التي تشهد نموا سريعا مع 
تزايد أعداد الداخلين الجدد 
إلى سوق العمل من مخرجات 
التعليمي���ة  المؤسس���ات 
المختلف���ة والباحثين عن 
التطوير وتلبية طموحاتهم، 
مشيرا الى اهمية ذلك السيما 

أن جهود القطاع الحكومي لن تكفي في هذا المجال 
من دون مساهمة مؤسسات القطاع الخاص، وهو 
األمر الذي دفع »بيتك« لالستثمار في هذا المجال 
حيث يعتبر استيعاب وتأهيل العمالة الوطنية 

من أهم ركائز خططه واستراتيجياته.
واضاف الجالل بمناس���بة مشاركة »بيتك« 
كشريك استراتيجي في رعاية مؤتمر ومؤتمر 
الفرص الوظيفية السابع )وظائف 2010(، والذي 
سيقام خالل الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل 
برعاية إس���تراتيجية من برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وتنظمه 
شركة فيجن للخدمات اإلعالمية بقاعة الراية، 
أن »بيتك« باعتباره مؤسس���ة رائدة في قطاع 
الصيرفة اإلسالمية وفي النهوض بالمسؤولية 
االجتماعية، يحرص على جذب الكفاءات الوطنية، 
وتدريبها وتأهيلها عمليا ونظريا ومن ثم حثها 
على االنخراط في العمل بقطاعات البنك المختلفة، 
حيث تتاح لهذه الكفاءات فرص حقيقة متنوعة 
لتلبي���ة طموحاتها وتطلعاتها في ضوء تنوع 
وتعدد قطاعات ومجاالت االستثمار لدى »بيتك« 
داخليا وخارجيا، بما يتيح الفرصة إلثراء قدرات 
الكفاءات التي تلتحق بالعمل لدينا ويوفر لهم 

بيئة عمل مواتية.
وأش���ار الى أن »بيتك« يش���ارك في الدورة 
الس���ابعة لمؤتمر ومعرض الفرص الوظيفية 
كما دأب على المش���اركة في الدورات السابقة، 
انطالقا م���ن التزامه بدع���م العمالة الوطنية، 
وإيمانا من���ه بأهمية ودور المعرض باعتباره 
أحد أهم االنشطة الدورية التي تجمع هذا العدد 
الكبير من المؤسسات الراغبة في االستفادة من 
الكوادر الوطنية ذات الكفاءة، مع الباحثين عن 
فرص عمل حقيقية من الشباب الكويتي تحت 

سقف واحد بما يساهم في 
وضع حلول ناجعة للبطالة 
وتراجع نسبتها، مشيرا في 
هذا الصدد إلى أن المعرض 
حقق نجاح���ا ملحوظا في 
دوراته الس���ابقة من خالل 
التي وفرها  العم���ل  فرص 

للكوادر الوطنية.
وش���دد عل���ى أن خطط 
المعتم���دة في  التوظي���ف 
»بيتك« تركز على التوظيف 
والتدري���ب النوعي وليس 
الكمي، من خالل استقطاب 
الكف���اءة  ذات  الك���وادر 
واالختصاص التي تمثل قيما 
مضافة للبنك في جميع قطاعاته وأنش���طته 
المتنوعة وتطويرها بش���كل مستمر من خالل 
برامج تدريبية نوعية متخصصة، بما يتواكب مع 
توسع أنشطة »بيتك« محليا وخارجيا كمؤسسة 
مصرفية عالمية تقدم خدماتها ومنتجاتها في 
أس���واق عديدة حول العالم، وبما ينسجم مع 
زيادة المنافسة على مستوى الصناعة المصرفية 

اإلسالمية. 
وذك���ر الجالل أن »بيتك« وفر أكثر من 400 
وظيفة خالل العامين األخيرين، في الوقت الذي 
يعطي فيه البنك أولوية لتوظيف الكويتيين، 
مشيرا في هذا الصدد إلى أن »بيتك« استوفى 
نس���بة العمالة المطلوبة من الجهات الرقابية 
حيث تصل هذا النس���بة حاليا إلى 63% بينما 
يحرص على زيادتها في المستقبل مع الحفاظ 

على كوادره الحالية وتطويرها .
وبين أن »بيتك« أحدث نقلة نوعية في العملية 
التدريبية لديه من خالل إدخال التقنية الحديثة 
في هذه العملية وهو األمر الذي يتجس���د في 
اعتماد التعليم االلكتروني الذي يتيح للموظف 
االستفادة تقنيا من برامج عالمية راقية معتمدة 
لدى كبرى مؤسس���ات التدريب كل في مجال 
تخصصه وتطلعاته، مع تحليل ومراقبة نسب 
النجاح واألداء لكل موظف أثناء تلقيه التعليم 

االلكتروني.
 وأكد أنه مع انطالق مشاريع التنمية وتنشيط 
دور القطاع الخاص على صعيد خارطة االستثمار 
المحلي، ينتظر أن تتعزز قدرات مؤسس���ات 
القطاع الخاص لجهة خلق فرص عمل جديدة 
الستقطاب العمالة الوطنية وتأهيلها لتحقيق 
متطلبات هذه المؤسسات، والتجاوب مع الهدف 

األهم وهو تحقيق التنمية المستدامة. 

محمد اجلالل  بنسبة إنجاز تصل إلى 50% وارتفاع 20 دورًا والتسليم نهاية عام 2011

أعلنت ش����ركة أبيار للتطوير 
العق����اري ع����ن اس����تمرار أعمال 
اإلنشاءات في مشروع »بيير8« الذي 
قامت الشركة بطرحه نهاية عام 
2008. وقال الرئيس التنفيذي في 
الشركة حسني البصري إن العمل 
في إنشاءات مشروع بيير8 يعتبر 
مرحلة مهمة بالنس����بة للشركة، 
اذ يعتب����ر املش����روع واح����دا من 
املشروعات الهامة التي تقوم أبيار 
بتطويرها، إلى جانب مشروعاتها 
األخرى، مش����يرا الى أن الشركة 
ته����دف دائما إل����ى حتقيق رضى 
العم����الء، وذلك من خالل عقارات 
فاخرة تتخط����ى توقعاتهم فيما 
يتعلق بالتميز والرفاهية، والتي 
من شأنها ترسيخ مكانة الشركة في 

السوق العقاري في املنطقة.
وأضاف ان شركة ابيار تبدي 
التزاما تاما نحو ضمان اكتمال أعمال 
البناء في مش����روع بيير8، حيث 
سيتم تسليم املشروع وفق مخطط 
زمني طموح، لضمان االلتزام التام 
باخلطط الزمنية للتسليم.  وحول 
املشروع بيير 8، اوضح البصري 
انه من تصميم ش����ركة »أتكنس« 
احدى كبرى الشركات العاملية في 
مجال االستشارات والتصميمات 

الهندسية، ويتكون البرج من 39 
طابقا في منطقة مرسى دبي، تتألف 
من 234 وحدة تتكون من ش����قق 
االستوديو وحتى الشقق املؤلفة 
من غرفتني، إضافة إلى بنتهاوس، 
وثالثة منازل تاون هاوس تتألق 
على منص����ة الواجه����ة البحرية 
وتتميز بشرفات مطلة على املرسى، 
ومت اجناز ما نسبته 50% وارتفاع 
20 دورا.واشار الى انه عند االنتهاء 
من إنشائه، سيوفر مشروع بيير8 
بيئة آمن����ة ومريحة ملا يقرب من 
234 عائلة، حيث سيكون مبثابة 
مالذ جذاب للعائالت خارج حدود 
مركز املدينة، حيث يضم الطابق 
األرضي من الب����رج مجموعة من 
أرقى احملالت التجارية واملطاعم، 
حيث حتتل موقعا مميزا يطل على 

منطقة مرسى اليخوت. 
اجلدير بالذكر ان شركة أبيار 
للتطوير العقاري عينت شركة مسك 
للمقاوالت لتكون مقاوال رئيسيا 
لهذا املشروع، وتركز الشركة على 
تسليم مش����روع بيير8 في نهاية 

عام 2011. 

حسني البصري 

البصري: »أبيار« مستمرة في إنجاز مشروع »بيير8« 

برنامج الجوائز الوحيد في الكويت »وفقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية«

»األهلي المتحد« يعلن أسماء الفائزين  في السحوبات 
األسبوعية على جوائز  »الحصاد اإلسالمي«

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
أسماء الفائزين في السحوبات 
األس���بوعية حلساب »احلصاد 
االسالمي« التي أجريت في 1، 8، 
و9 سبتمبر اجلاري، حيث فاز 
كل م���ن: جميل أحمد عبدالنبي 
الصادق، راشد عبداهلل ناصر 
الكبيسي ويوسف سلمان كمال 
الكبرى  باجلائزة األس���بوعية 

بقيمة 20 ألف دينار.
ف���ي بيان  البنك  واض���اف 
انه فاز أيضا بجوائز  صحافي 
نقدي���ة قيم���ة كل منه���ا 1000 
دين���ار، كل من العم���الء: ليلى 
أحمد عبدالرحمن حلساب مي 
فيصل، ناصر علي الكعبي، نادر 
كرمي مهدي املس���قطي، فاطمة 
مهدي عبدالنبي حلساب محمد 
حس���ني، وأمينة جاس���م راشد 
ياس���ني، فريدة عباس حاجية 
الصفار، س���يف عجي���ل مطر 
الظفيري، أيوب يوسف اجللم، 
سيد قاسم سلمان محمد وطالل 
إبراهيم رضا، عدنان شعبان أبو 
رحمة، عيس���ى عبداهلل ناصر 
عبدان، حبيب حس���ن مداراة، 
سانتوش بابو سريداران، ونورة 
حمد عيس���ى.  اجلدير بالذكر 
أن حس���اب احلصاد االسالمي 
يعد من أكبر حسابات التوفير 
في املنطق���ة وينفرد بعروضه 
الكبيرة باالضافة الى انه برنامج 
اجلوائز الوحي���د املتوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية، حيث 
يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدي���ة يبلغ مجموعها 
10 مليون دينار، وتشمل للمرة 
األولى س���حوبات على جائزة 
مليون دينار كويتي تقدم على 
هيئة »راتب مدى احلياة« بقيمة 
4000 دينار ش���هريا على مدى 

250 شهرا. 
ويتم السحب كل 3 أشهر على 
جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 
500 ألف دين���ار )2000 دينار 
ش���هريا على مدى 250 شهرا( 
وجائزتني بقيمة 250 ألف دينار 
لكل منهما )2000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا( مما ميثل 

دخال ثابتا مس���تمرا على مدى 
أكثر من عشرين عاما. 

وع���الوة على ذل���ك، يقدم 
حساب احلصاد االسالمي جوائز 
أس���بوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أس���بوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها. 
ويتميز احلساب أيضا بجوائز 
الوالء، حي���ث يتمتع كل عميل 
يحتفظ برصي���د ألف دينار أو 
أكثر في احلساب بفرص مميزة 
إضافية للفوز بواحدة من مئات 
اجلوائز الربع سنوية بإجمالي 
500 ألف دينار لكل سحب من 

التي  الربع سنوية  السحوبات 
جترى طيلة فترة البرنامج والتي 
تعتمد قيمة كل جائزة منها على 
مبلغ الرصي���د احملتفظ به في 
حساب احلصاد االسالمي، مما 
يعني فرصا هائلة ومس���تمرة 
للف���وز بجوائز نقدي���ة قيمة 
بانتظار عمالء احلساب املميزين. 
واوضح البنك ان هذه اجلوائز 
تأتي انطالقا من رؤيته املتمثلة 
في أن يعود التوفير في حساب 
احلصاد االس���المي على عمالء 
البنك بجوائ���ز كبرى وفرص 
متعددة تسهم في إحداث تغيير 
رئيس���ي في حياتهم وحتقيق 
أحالمهم الشخصية واألسرية. 

طارق الشويرد يسلم اجلائزة الى الفائز سيف عجيل مطر الظفيري وأيوب يوسف اجللم

..والبنك يحصل على موافقة لتمديد فترة 
شراء أسهم في المصرف التجاري العراقي

ذكر البنك األهلي املتحد أن هيئة األوراق املالية وافقت 
بتاريخ 16 سبتمبر اجلاري على طلب البنك متديد فترة شراء 
6.6 ماليني س��هم من أسهم املصرف ملدة شهرين آخرين 
تبدأ بعد 7 أيام من تاريخ نشر إعالن رغبة البنك في شراء 
أسهم املصرف في الصحف احمللية في العراق، وذلك نظرا 
لعدم متكن البنك من شراء كمية األسهم املشار إليها أعاله 

في الفترة السابقة والتي انتهت بتاريخ 14 اجلاري.

»الخليج« يعلن الفائزين في سحب »الدانة« 
األسبوعي الثالث والثالثين

اعلن بنك الخليج عن اجراء السحب األسبوعي 
الثالث والثالثين لحساب الدانة في 19 سبتمبر 
الجاري، معلنا بذلك عن أسماء 6 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: 
فوزي عيد جابر، عل���ي بهادر، مهدي مقطوف 
الفضل���ي، زهرة عمر الم���ال المال، صفاء أحمد 
عبداهلل العلي، ونوال عبداهلل أحمد مال اهلل.

ويتعي���ن على العمالء إيداع الحد األدنى لفتح 
حساب الدانة وهو 200 دينار للتأهل ودخول 
السحوبات األسبوعية، الربع سنوية والسنوية 
تلقائيا، كما يتميز حساب الدانة من بنك الخليج 

بأنه باإلضافة إلى كونه حس���اب يمنح فرص 
متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على 
توفير المال. فكلما زاد المبلغ المودع وطالت 
مدة بقائه في الحس���اب زادت الفرص المتاحة 
للفوز. كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من 
الخدمات المتميزة منه���ا خدمة »بطاقة الدانة 
لإليداع الحصري »التي تمنح عمالء الدانة حرية 
إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى 
خدمة »الحاسبة« التي تمكن عمالء الدانة من 
حس���اب ما لديهم من فرص للفوز في سحب 

الدانة. 

»الدولي« أقام مسابقة رمضان األولى لموظفيه

تحقيقا للتواصل مع الموظفين 
وكس���ر روتين العمل اليومي، 
أقام بنك الكويت الدولي مسابقة 
رمضان األولى للموظفين، إلضفاء 
جو من البهجة والتنافسية بين 
الموظفي���ن واختبار معرفتهم 
بالمعلومات العامة في ش���تى 

المجاالت.
المس���ابقة 15  وتضمن���ت 
سؤاال مقسمة إلى 5 محاور في 
الدينية، والعلمية،  المعلومات 
والرياضية، والمعلومات العامة، 

وأسئلة خاصة عن بنك الكويت 
الدولي.

وقد أجري السحب في مبنى 
الرئيسي بحضور مدير  البنك 
فرع المبنى الرئيس���ي س���الم 
الشمري، وقد فاز في المسابقة 

كل من:
المرك���ز األول: منى طه، من 

إدارة الخدمات اإلدارية.
المرك���ز الثان���ي: س���حاب 
دي���ب، م���ن اإلدارة المصرفية 

التجارية.

المركز الثالث: عمار مهدي، 
من اإلدارة المصرفية لألفراد.

وقد القت المسابقة إقباال مميزا 
من الموظفين حيث أسهمت في 
تقوية روح المنافسة الشريفة 
والبحث عن المعلومات مما أدى 
إلى جو من األلفة والمودة في 
شهر الخير، وقد قررت إدارة 
البن���ك جعل هذه المس���ابقة 
سنوية من باب التواصل مع 
موظف���ي البنك بعيدا عن جو 

العمل اليومي. 

عملية السحب بحضور وحدة العالقات العامة ومدير فرع املبنى الرئيسي 

أطلقت مسابقتها التي تتضمن فرصًا للفوز برحلة لثالثة أيام

سيارة ميني تختار االحتفال
 في بيروت

اعلنت ميني، الس���يارة صغيرة الحجم صاحبة الش���خصية 
القوية العاصمة اللبنانية بيروت إلقامة حدث صاخب بالموسيقى 

والموضة والتصميم الجميل. 
وحرصا على أن يحصل عشاق »ميني« من حول العالم على 
فرصة االنضمام إلى االحتفال الرائع، أطلق الوكالء الحصريون 
والموزعون المعتمدون ل� »ميني« في دول مجلس التعاون الخليجي 
مسابقة عبر اإلنترنت للفوز بتذكرتي سفر إلى أحد أبرز األحداث 
التي تنظمها »ميني« في المنطقة العام الحالي، فضال على إمكانية 

فوزهم بمجموعة من الهدايا المميزة األخرى.
وللمشاركة في المسابقة، يمكن لسكان دول مجلس التعاون 

.www.MINI-me.com الخليجي زيارة الموقع االلكتروني
 ومن خالل اإلجابة عن خمسة أسئلة بشكل صحيح والحصول 
على أكبر عدد من التصويت، حتى يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل، 
س���يتمكن ش���خصان من دول مجل��س التع���اون الخليجي من 
االحتف���ال مع العالم���ة التجارية المرموق���ة والالمعة في لبنان 

الشهر المقبل. 
وبهذه المناس���بة، تم إعداد برنامج غني بالمرح والتشويق 
ليوم السبت 23 أكتوبر 2010 حيث يحظى الفائزون بفرصة قيادة 
طرازين من »ميني« إلى مدينة بيبلوس )جبيل( التاريخية، ومع 
مغيب الش���مس، سوف ينس���جم إبداع الفنانين اللبنانيين من 
الموضة إلى التصميم والموسيقى مثل فرقة سالترهاوس، الذين 

سيمنحونكم أمسية يصعب نسيانها.
وفي ه���ذا اإلطار، قالت مدير ميني، مجموعة BMW الش���رق 

األوسط سارا كليبرت:
»تش���كل ميني عالمة تجارية تش���جع المش���اريع المدينية 
والمسابقات واألحداث التي تشجع على اإلبداع، وبالتالي، يجمع 
هذا الحدث مجموعة من عناصر المرح والترفيه والتشويق بطريقة 
مميزة تحفر في الذاكرة، إن ميني عالمة تجارية عالمية وبالتالي 
نتطلع إلى الترحيب بالفائزين في المسابقة ولكن أيضا بكل فرد 

في المنطقة يرغب في مشاركة حبه لميني«.


