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الشيخ أحمد الفهد

أحمد شربجي د.طارق السويدان

عبدالرزاق عيسى اللطيف الفائز بسيارة ميني كوبر يتسلم اجلائزة من عبدالعزيز البالول

من اليمني: عبدالعزيز البطي وفهد املبارك ونايف اجليماز وعبدالوهاب البابطني

بنك الدوحة اعلن اسماء الفائزين في سحب البنك لشهر أغسطس

»الرعاية السكنية« تعرض 82.7 ألف وحدة سكنية 
ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثامنة في معرض اإلسكان

»الوطنية لالتصاالت« تسلم سيارة »ميني كوبر«
إلى الفائز في سحب سبتمبر

»األهلي المتحد« يتعاون مع »بيت الزكاة«
لتيسير  إيداع وتحويل الزكاة

في مختلف فروع البنك أو من خالل خدمة »المتحد نت«

في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل ولمواجهة تداعيات األزمة المالية

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تسليم اجلوائز للفائزين بالسحب 
الشهري اخلامس والذي أجري في الثامن من الشهر اجلاري والذي القى صدى 
طيبا على مس���توى العمالء واملشتركني، خاصة ان عملية دخول السحب ال 
تتطلب أي مجهود يذكر سوى أن يبدأ رقم العميل بالرقم 6 ويستخدم خدمات 
»الوطنية« ليستفيد من العروض النوعية التي تقدمها ليكون مخوال بعدها 

للدخول في السحب.
وقد مت االعالن عن اسم سعيد احلظ الفائز بسيارة »ميني كوبر كاب« طراز 
2011، واملقدمة من ش���ركة علي الغامن وأوالده للسيارات وكانت من نصيب 
عميل »الوطنية« عبدالرزاق عيسى اللطيف، حيث أجري السحب بحضور 

ممثلي وزارة التجارة وعدد من قياديي الشركة الوطنية لالتصاالت.
وبهذه املناسبة، أقيم حفل تسليم مفتاح السيارة للفائز في معرض شركة 
علي الغامن وأوالده للس���يارات، حضره مدير العالقات العامة في الش���ركة 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول ال���ذي قدم تهانيه للفائز، ومؤكدا: 
»أن سحوبات الوطنية الش���هرية تشهد جناحا منقطع النظير، ونحن نعد 
باملزيد من اجلوائز القيمة واملميزة في الش���هور الس���بعة املقبلة، حصريا 
لعمالئنا ومش���تركينا، وما عليهم في ذلك سوى استخدام خدمات الشركة 

واالستفادة من عروضنا«.

ينطلق معرض اإلسكان في 
دورته الرابعة عشرة حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش���يخ أحمد الفهد، وذلك في 
الفترة من 29 نوفمبر إلى الثاني 
من ديسمبر 2010، حيث تقيم 
املع���رض جمعية املهندس���ني 
الكويتية وتعده وتنظمه الشركة 
املتح���دة للتس���ويق وتنظيم 
املع���ارض »يوني اكس���بو«، 
والذي يعد أكبر تظاهرة سنوية 
تشهدها الكويت منذ انطالقته 
األولى ع���ام 1997، تضم أكبر 
عدد من الشركات واملؤسسات 
املتخصصة في القطاع اإلنشائي 

واملقاوالت حتت سقف واحد.
ويحظى معرض اإلس���كان 
العامة  برعاية من املؤسس���ة 
للرعاية السكنية كل عام حيث 
يتمي���ز جناحها ف���ي املعرض 
الت���ي جتتذب  مبعروضات���ه 
جمهورا عريضا من املواطنني 
الراغبني في متلك بيت أو قسيمة 
للبناء، وقد أعلنت املؤسسة أنها 
سترعى معرض اإلسكان الرابع 
عشر وتعرض في جناحها به 
مش���روعات للخطة اخلمسية 
السابعة واجلاري تنفيذها حاليا، 
ومشروعات اخلطة اخلمسية 
الثامنة وتض���م 82738 وحدة 

شركات مساهمة عامة لتنفيذ 
املش���روعات اإلسكانية بنظام 

.B.O.T �ال
العامة  وتسعى املؤسس���ة 
للرعاي���ة الس���كنية من خالل 
رعايتها ملعرض اإلسكان الرابع 
عش���ر إلى التعري���ف مبفهوم 
التي تقدمها  الرعاية السكنية 
الكويت للمواطنني واملشروعات 
اإلسكانية التي أجنزتها املؤسسة 
وحجم املرافق العامة التي وفرتها 
من ري���اض األطفال واملدارس 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
ومس���اجد ومراك���ز ضاحية 
وجتاري���ة وصحي���ة ومخافر 
إلى أعمال  للشرطة، باإلضافة 
الطرق وخدمات البنية التحتية 
ومحطات ومحوالت كهربائية 
وش���بكات الص���رف الصحي 

سكنية موزعة على مجموعة من 
املدن واملناطق من بينها مدينة 
جابر األحمد وتضم 6679 وحدة 
سكنية، مشيرة الى انه قد مت 
االنتهاء من جزء منها وسيتم 
االنتهاء من جميع وحداتها في 
2012 و2013، أما مدينة س���عد 
العب���داهلل فتضم 3576 وحدة 
سكنية ويتم االنتهاء من تنفيذها 
كاملة عام 2011، ومدينة صباح 
األحمد تض���م )9574( وحدة 
سكنية، و508 وحدات سكنية 
مبشروع النهضة اإلسكاني مت 
اجنازها، ومشروع شمال غرب 
الصليبخات ويضم 1736 وحدة 
سكنية باإلضافة إلى إعادة تأهيل 
عدد من الوحدات السكنية في 

منطقة الظهر.
 وتضمن���ت أيض���ا اخلطة 
الس���ابعة والثامنة  اخلمسية 
العام���ة للرعاية  للمؤسس���ة 
السكنية عددا من املشروعات 
 »B.O.T« �اإلس���كانية بنظام ال
بعد إصدار قانون رقم 2010/50 
في 28 يونيو املاضي اخلاص 
بتأسيس شركات مساهمة عامة 
املدن السكنية  كويتية لتنفيذ 
بنظام ال� »B.O.T« حيث تضم 
مدين���ة اخليران 35530 وحدة 
س���كنية وتضم مدينة املطالع 
25000 وحدة سكنية متنوعة 
بني قسائم وبيوت وشقق وجار 
العمل حاليا على تأسيس عدة 

وشبكات مياه األمطار وشبكات 
الهاتف والكهرباء واملياه وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

األخرى.
ويتخذ معرض اإلسكان منذ 
انطالقه إستراتيجية واضحة 
تق���وم عل���ى توفي���ر احللول 
املتطورة للقضية اإلسكانية التي 
تواجه املواطن الكويتي وتركز 
احلكومة مبؤسساتها املعنية 
الرعاية اإلسكانية  على تقدمي 
وتعريف املواطن���ني باملفهوم 
الصحيح للرعاية السكنية، كما 
يساهم القطاع اخلاص مبا لديه 
من إمكانيات في تقدمي احللول 
واملقترحات األنس���ب لتوفير 
السكن املالئم لكل مواطن، وتقدم 
الشركات واجلهات املشاركة في 
املعرض سنويا أحدث املنتجات 
في العالم التي تس���تخدم في 
القطاع اإلنش���ائي، كذلك تقدم 
تعريفا بأساليب البناء احلديث 
واخلدم���ات اجلديدة في مجال 
املقاوالت، كذلك يقدم املشاركون 
في املعرض حل���وال متويلية 
العقاري  وائتماني���ة للتمويل 
م���ن خالل بنوك ومؤسس���ات 
مالية واستثمارية متخصصة، 
باإلضافة إلى ذلك تقوم جمعية 
املهندس���ني الكويتي���ة بتقدمي 
خدمات استش���ارية للجمهور 
وبتقدمي النصائح اإلرش���ادية 
للبناء وإقامة البرامج التوعوية 

حول القضية اإلسكانية خالل 
املعرض.

وقد جنح معرض اإلسكان 
في التفوق على م���ا عداه من 
مع���ارض مماثلة ف���ي املنطقة 
وأصبح املعرض حدثا اقتصاديا 
مهما تترقبه جميع األوس���اط 
االقتصادية والتجارية وشريحة 
كبيرة من أبناء املجتمع، وذلك 
بفضل دعم اجلهات احلكومية 
وتشجيعها ملعرض اإلسكان منذ 
انطالق دورته األولى، مما عزز 
من مكانة املعرض وساهم بشكل 
واضح وملم���وس في إجناح 
املعرض وترسيخ وجوده على 

خارطة املعارض في الكويت.
ويأت���ي معرض اإلس���كان 
الرابع عشر ليكون أكبر جتمع 
الكويت للش���ركات  تش���هده 
واملؤسسات العاملة في مجال 
التش���ييد والبن���اء والتمويل 
العق���اري، ويضم معروضات 
املواد  لشركات متخصصة في 
التسليح  اإلنشائية من حديد 
واألسمنت والطابوق واألرضيات 
املبان���ي واملواد  وكيماوي���ات 
اخلصوصية، كذلك معروضات 
لآلليات واملعدات املس���تخدمة 
العام���ة وآليات  املقاوالت  في 
التكييف املركزي واملشغوالت 
احلديدية وأحواض السباحة 
واألدوات الصحية والتمديدات 

الكهربائية.

يقام في 29 نوفمبر المقبل ويرعاه الشيخ أحمد الفهد

البن���ك األهلي املتحد  قام 
بالتعاون مع بيت الزكاة بتقدمي 
خدمات خاصة للجمهور ميكنهم 
من خاللها إي���داع أو حتويل 
الزكاة أو اخليرات لصالح بيت 
الزكاة في أي من فروع البنك 
األهلي املتحد أومن خالل خدمة 

»املتحد نت«.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
التنفي���ذي بالوكالة  الرئيس 
للخدمات املصرفية في البنك 
األهلي املتحد شريف اخلولي، 
في تصريح صحافي ان البنك 
يسعى دائما الى التعاون مع 
مجموعة من الش���ركاء الذين 
ميكنه���م تلبي���ة احتياجات 
اجلمهور واجناز معامالتهم في 
وقت قياس���ي وبأقل مجهود، 
ومن هذا املنطل���ق قام البنك 
باالتفاق مع بيت الزكاة من أجل 

تيسير عملية ايداع أو حتويل 
الزكاة أو الصدقات لصالح بيت 
الزكاة في أي من فروع البنك 
األهلي املتحد أو من خالل خدمة 

»املتحد نت«.
وأضاف انه يتم تسلم مبالغ 
الزكاة/ الصدق���ات من عمالء 
البنك األهلي املتحد وغير عمالء 
البنك، عن طريق اإليداع النقدي 
لغير عم���الء البنك، وخصما 
من احلساب لعمالء البنك، ثم 
إيداعها في احلسابات املخصصة 
لبيت الزكاة بحس���ب طبيعة 
املشروع اخليري الذي يرغب به 
املودعون وقد قام البنك بفتح 
حسابات خاصة ملشاريع الزكاة 
واخليرات اخلاصة ببيت الزكاة 
حيث يستطيع احملسنون الكرام 
التبرع للبنود التالية: الزكاة، 
زكاة الفطر، الصدقات، كفارات 

الكس���وة،  ونذور، مش���روع 
مشروع متويل األسر الفقيرة، 
دفع ب���الء، الصدقة اجلارية، 
كما يستطيع املتبرعون كفالة 
األيتام وتسديد مبالغ الكفاالت 
اخلاصة بهؤالء األيتام والتبرع 

لهم مببالغ إضافية.
م���ن جانبه، ق���ال مراقب 
التسويق في بيت الزكاة نايف 
شايع اجليماز: »نشكر البنك 
األهلي املتحد على تعاونه مع 
بيت الزكاة من أجل تيس���ير 
عملية تس���لم مبال���غ الزكاة 
والصدق���ات من احملس���نني 
ع���ن طريق اس���تخدام خدمة 
البنك،  »املتحد نت« لعم���الء 
وخدمة اإليداع النقدي في أي 
 من فروع البنك األهلي املتحد

املنتش���رة في جمي���ع أرجاء 
الكويت«.

»العربية للمشروعات« تقدم جوائز نقدية
 لـ 4 مشاريع في مسابقة معرض الكويت العلمي

»اإلبداع الخليجي« تدشن برنامجي »المهارات اإلعالمية« 
وإعادة هندسة الموارد البشرية في دبي

إعادة هندس����ة املوارد البشرية 
يسعى لتحقيق عدد من األهداف 
تتمثل في التعرف على املفاهيم 
األساسية إلعادة هندسة العمليات 
اإلدارية بشكل عام واإلملام مبنهج 
إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
واملراحل واخلطوات التي تتم في 
إطار هذا النهج واكتشاف العمليات 
عالية القيمة في إدارة تنمية املوارد 
البش����رية والتدريب على كيفية 
اس����تخدام مفاهيم إعادة هندسة 
العمليات اإلدارية والتدريب على 
تطبيق منهج إعادة الهندسة في 
إعادة هندسة عمليات إدارة املوارد 

البشرية. 

والتمك����ن من تخطي����ط وتنفيذ 
احلمالت اإلعالمي����ة وإتقان فن 

إنتاج الرسائل اإلعالمية. 
وق����ال إن مح����اور البرنامج 
األربع����ة تس����عى لتحقيق تلك 
األهداف من خالل املهارات امليدانية 
العامة في املؤسسات  للعالقات 
املعاصرة وإدارة وتنظيم األحداث 
اإلعالمي����ة وامله����ارات اإلعالمية 
املباشرة، مبينا أن احملور الرابع 
يتناول العالق����ات العامة صمام 
العاملة في  األم����ان للش����ركات 

القطاعات املختلفة.
وبدوره، أوض����ح مدير عام 
الشركة أحمد شربجي أن برنامج 

تدشن شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشارات والتدريب برنامجي 
املهارات اإلعالمية للعالقات العامة 
وإعادة هندسة املوارد البشرية في 
إمارة دبي خالل الفترة من 17 إلى 
20 أكتوبر املقبل وسط حضور 
متميز من املديرين العاملني في 
مجالي املوارد البشرية والعديد من 
املتخصصني العاملني في مجالي 
البشرية وإعادة هندسة  املوارد 

املوارد البشرية. 
وبهذه املناسبة، أشار رئيس 
مجلس إدارة شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستشارات والتدريب د.طارق 
السويدان الى أن إقامة برنامجي 
املهارات اإلعالمية للعالقات العامة 
البشرية  املوارد  وإعادة هندسة 
في دبي تأتي تلبية الحتياجات 
العديد م����ن منظمات األعمال في 
القطاعني احلكومي واخلاص إلى 
تطوير قدرات العاملني فيها من 

اإلدارة العليا في املجالني. 
ولفت الى أن برنامج املهارات 
اإلعالمية يسعى لتنمية القدرات 
العملية ف����ي مجاالت االتصاالت 
واإلعالم وصقل مهارات اإلقناع 
لألفراد العاملني في مجال العالقات 
العامة والتمكن من إدارة النوافذ 
اإلعالمي����ة بطريق����ة احترافية 

»فلكس ريزورتس«
 تكافئ عمالءها 

بمجوهرات »الماركيز«
قامت شركة فلكس ريزورتس 
والعق���ارات  للمنتجع���ات 
بإجراء سحب على مجوهرات 
»الماركيز« خصت به عمالءها 
حرص���ا منها عل���ى متييزهم 
ومكافآتهم، وكان باب املشاركة 
 Flex بالس���حب، الذي نظم في
Executive، مفتوحا أمام جميع 
عمالء فلكس في مختلف مرافقه 
 ،Flex Women، Gourmet ومنها
وفلكس صالون وس���با خالل 
ش���هر يونيو، ليحصلوا على 
الفرصة للفوز مبجموعة رائعة 

من مجوهرات ال ماركيز.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحاف���ي ان هذه املبادرة أتت 
لتكرمي والء عمالئها وإخالصهم، 
الفريدة  الهدايا  مبجموعة من 
واملتمي���زة. حي���ث س���حر 
الفائزون بروعة وجمال األملاس 
واملجوهرات التي فازوا بها من 

محالت »ال ماركيز«.
وفي هذا الصدد، قالت نائبة 
العام بالش���ركة بسمة  املدير 
النقي: »أردنا أن نضيف الترفيه 
واملتعة لألعضاء اجلدد من خالل 
الهدايا التي حصلوا عليها عند 
االش���تراك في فلكس كمصدر 
لتش���جيعهم على االستمرار، 
فإننا نس���عى في فلكس دائما 
لتحفيز املزيد من الناس على 
أكثر  العيش بأس���لوب حياة 
صحة مما ينعكس على جميع 

أفراد املجتمع«. 
وق���د منح���ت »ال ماركيز« 
كال م���ن من���ال الثامر، ش���هد 
حسني وخلود املطيري جائزة 
قيمة في حضور فريق شركة 
فلكس، وأكدت شركة فلكس انها 
ستستمر في جهودها الرامية 
إلى تعزيز أسلوب حياة صحي 

على مستوى الكويت.

أعلنت الشركة العربية الدولية 
للمشروعات الصناعية مشاركتها 
في مسابقة معرض الكويت العلمي 
الثالثة حيث ستقدم جوائز نقدية 
العلمية  للفائزين في املش���اريع 
الفئات األربعة  ابتكارا في  األكثر 
التي تتضمنها املسابقة، تشجيعا 
لالبتكارات الطالبية في مجاالت 

العلوم والرياضيات.
العربية  الش���ركة  وس���تقدم 
الدولية للمش���روعات الصناعية 
جائزة بقيم���ة 650 دينارا للفائز 
بأكثر مشروع ابتكارا في فئة علوم 
الفائزون  البيئة، فيما سيحصل 

ألكثر مشروع ابتكارا في فئات علوم األحياء وعلوم 
الفيزياء وعل���وم األرض على جائ���زة وقدرها 450 

دينارا.
 وقال العضو املنتدب في الشركة العربية الدولية 
للمشروعات الصناعية، فاضل العون: »تأسست الشركة 
العربية الدولية للمشروعات الصناعية على جوهر 
احملافظة عل���ى البيئة وهي اليوم تتميز بكونها أحد 
املشاريع األكثر مواكبة للحلول واالبتكارات العاملية 

في تدوير املخلفات اإلنشائية على 
مستوى الشرق األوسط.

ويأتي دعمنا ملسابقة معرض 
الكويت العلمي ضمن منهج استمرار 
تشجيع املشاريع واحللول العلمية 
البيئة  لتحديات احملافظ���ة على 

وإعادة تدوير املخلفات عامة.
املدير   ومن ناحيته���ا، قالت 
التنفيذي ملسابقة معرض الكويت 
العلمي، أسيل التركيت: هذه املرة 
األولى التي تنضم إلينا ش���ركة 
متخصصة في إعادة التدوير، فذلك 
دليل عل���ى الصدى الذي حصلت 
عليه مس���ابقة مع���رض الكويت 
العلمي في س���نواتها املاضية، فقد شهدنا العديد من 
املشاريع املتخصصة بالبيئة التي تؤكد على أهمية 
أخذ خطوة في احملافظة عليها، كما شهدنا العام املاضي 
مشروعا مبدعا من عبدالعزيز فؤاد الربيعان وهو الطالب 
الذي حاز جائزة أكثر مشروع ابتكارا في الفئة البيئية 
حيث متيز بابتكار مدخنة للمصانع صديقة للبيئة، 
ويس���رنا جدا أن تنضم لنا الشركة العربية الدولية 

للمشروعات الصناعية ملكافأة الطالب املبدعني.

أعلن »بنك الدوحة« الفائز في 
السحب الشهري السابع لبرنامج 
حساب التوفير »مليونير الدوحة« 
هذا العام ملبل���غ 100 ألف ريال 
قطري، وعشرة فائزين آخرين 
بجائزة ال� 10 آالف ريال لش���هر 
أغسطس، وذلك استكماال حلملته 
املميزة التي أطلقها لعام 2010. 
وفاز محمد مبارك سعيد الكعبي 
بجائزة ال� 100 ألف ريال قطري، 
وحصل 10 عم���الء آخرون من 
سعداء احلظ على اجلائزة النقدية 
التي تبلغ قيمتها 10 آالف ريال، 
وهم حسني عوض زين، وأمينة 
عبدالغني محمد، وعبداهلل محمد 
على، وعلى عوض حسن، وعدنان 
حسن، وعزة السيد عبدالعال، 
ودييتر جورجني جيجلر، ودين 
جوزيف ديسوزا، وكازي محفاال 

اختر، وفان اكزنشاجن.

جوائز السحب

ويدخل في الس����حب جميع 
عمالء حساب »مليونير الدوحة« 
من الذي����ن لديهم أرصدة نقدية 
أدنى 100 دينار، ويشتمل  بحد 
على جوائز ش����هرية تصل الى 
الى  مليون ريال قطري اضافة 
الذهب والذي تصل في  جوائز 
مجموعها الى 25 كيلو غراما من 

الذهب اخلالص.
وملزي����د من التمي����ز لعمالء 
»بنك الدوحة« في الكويت، قرر 
البنك منح العمالء الذين لديهم 
ارصدة بقيم����ة 500 دينار في 
الدوحة وملدة  حساب مليونير 
6 اشهر، احلصول على فرصتني 
عن كل 100 دين����ار مودعة في 
حس����ابهم للدخول في السحب 
الشهري للفوز باجلوائز النقدية 

تقدمي خدمات متميزة من جهة، 
ومنح العمالء املتميزين الفرصة 
لربح مبالغ مالية تبدأ من 10 آالف 
ريال قطري وتصل إلى مليون 
ريال. وقال »ان حملة هذا العام 
مت اطالقها خصيصا لعمالء فرع 
الدوحة في الكويت وذلك التاحة 
الفرصة لعمالء البنك في الكويت 
لربح جوائز نقدية طوال العام. 
مش����يرا الى ان الفرصة التزال 
س����انحة للحصول على جائزة 
املليون ريال قطري في سحب 
»مليونير الدوحة« الذي سيقام 

املميزة. اما بالنسبة لعمالء البنك 
املتميزي����ن الذين لديهم رصيد 
ثابت ب����� 500 دينار لفترة اكثر 
من 12 شهرا فسيحصلون على 
3 فرص لدخول السحب الشهري 
عن كل 100 دينار في ارصدتهم. 
وحول الهدف من اطالق احلملة 
الدوحة للعام  اجلديدة لبن����ك 
2011/2010، اك����د املدير االقليمي 
لفرع بن����ك الدوحة في الكويت 
احم����د امله����زع ان البنك يولي 
اهتماما كبي����را بخدمة العمالء 
م����ن افراد وش����ركات من خالل 

الشهر املقبل«. واضاف املهزع: »ان 
البنك ال يألو جهدا من اجل تعزيز 
موقعه في السوق الكويتي، كما 
يسعى دائما الى تسهيل العمليات 
املصرفية امام عمالئه، وذلك من 
خالل اطالق اخلدمات املصرفية 
املتعددة  املتنوعة واخلي����ارات 
لفتح احلسابات وتشمل احلساب 
اجلاري وحساب الوديعة الثابته، 
وحساب التوفير، باالضافة الى 
حس����اب حتت الطل����ب والذي 
يتناس����ب مع ظ����روف احلياة 

اليومية املختلفة.

الكعبي يفوز بجائزة الـ 100 ألف ريال 
في سحب »بنك الدوحة« لشهر أغسطس

أسيل التركيت


