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بنك الدوحة يحصل على جائزة األعمال 
المستديمة من »جولدن بي كوك العالمية«

فندق سفير مارينا الكويت يستضيف معرض الزفاف الثاني

حصل بنك الدوحة الذي يعتبر واحدا من البنوك الرئيسية واملتطورة 
في قطر على جائزة األعمال املستدمية من جولدن بي كوك العاملية لهذا 
العام. وقد تسلم الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الدوحة ر.سيتارامان 
اجلائزة من رئيس وزراء الس����ويد الس����ابق اوال اولسنت في االحتفال 
باملؤمتر العاملي اخلامس حول املسؤولية االجتماعية للشركات بحضور 
عدد من كبار قادة رجال األعمال من مختلف القطاعات في مدينة لشبونة 
بالبرتغال وذلك في 24 اجل����اري. ويدل حصول بنك الدوحة على هذه 
اجلائزة على اهتمام البنك بالقضايا االجتماعية والتوعوية، باإلضافة 
إلى الطريقة التي اتبعها البنك في احلفاظ على مركزه باعتباره واحدا 

من البنوك الرائدة في مجال احملافظة على البيئة في دولة قطر.
وقد أعرب ر.سيتارامان عن سعادته لتسلم اجلائزة قائال: »لقد حتول 
بن����ك الدوحة إلى كيان حيوي هام وه����و يضع نصب عينه العديد من 
القيم الثابتة والتركيز على العميل بصورة كبيرة. وتعد هذه اجلائزة 
مبثابة اعتراف باملبادرات التي قام بها بنك الدوحة في مجال املسؤولية 
االجتماعية للشركات مثل الصيرفة اخلضراء، املنافع واملزايا التعليمية 

والصحية، باإلضافة إلى تناوله للقضايا االجتماعية.
لق����د مثل النموذج الفعال الذي قدمه بن����ك الدوحة والذي متثل في 
املبادرات االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية، باإلضافة إلى مس����اهمة 
البنك في االرتقاء باحلياة العامة خطوة في الطريق إلى األمام. لقد وصل 
صافي أرباح بنك الدوحة في النصف األول من العام 2010 إلى ما قيمته 
615 مليون ريال قطري والتي نتجت عنها أرباح على األسهم بلغت %23.7 
وهي تعد واحدا من أفضل العوائد في مجال القطاع املصرفي. وقد ارتفعت 
قيمة إجمالي األصول إلى أكثر من مليار ريال قطري، بزيادة تصل إلى 
أكث����ر من 2.5% حيث ارتفعت من 43.8 مليار ريال قطري في 30 يونيو 

ر. سيتارامان متسلما اجلائزة من رئيس وزراء السويد السابق2009 إلى 44.9 مليار ريال قطري في 30يونيو 2010.

قاعة الفندق التي سيتم فيها استضافة املعرض

)قاسم باشا(يوسف اجلالهمة مترئسا عمومية الشركة

هواية الرسم مع األطفال

جناح البنك التجاري في شركة نفط اخلليج

تسلم األطفال ألجهزة »ويي« و»بالي ستايشن«

بودي: موافقة المساهمين على زيادة رأسمال
»الجزيرة« تؤكد ثقتهم في توجهها اإلستراتيجي

»التجاري« يعرض خدماته المصرفية على العاملين بـ »نفط الخليج«
استكماال لبرنامج الزيارات التي تقوم بها وحدة 
املبيعات املباشرة في قسم التسويق والبحوث 
في البنك، قام موظفو وح����دة املبيعات بزيارة 
املبنى الرئيسي للشركة الكويتية لنفط اخلليج، 
وذلك في إطار تعزيز التواصل مع العمالء ضمن 
خطة تسويقية شاملة تهدف الى تعريف جمهور 
العمالء باملنتجات واخلدمات املصرفية املتنوعة 

التي يقدمها البنك.
وق����ام موظف����و املبيعات بع����رض مجموعة 
احلس����ابات املتوفرة لدى البن����ك على موظفي 
الشركة ومنها حساب الريادة املصمم لشريحة 
خاصة من العمالء ذوي الوظائف املهنية العالية، 
كاملهندس����ني واملدققني واألطباء حيث يوفر هذا 
احلس����اب ألصحابه مجموعة قيمة من اخلدمات 
واملميزات احلصرية لتلبية جميع احتياجاتهم 

املصرفية.
كما قام موظفو البنك بشرح املزايا املتعددة 

التي يوفرها حساب النجمة واجلوائز القيمة التي 
يقدمها للعمالء وكذلك »حس����ابي األول« املصمم 

خصيصا لعمالء التجاري الصغار.
باإلضافة إلى ذلك مت تعريف العاملني بالشركة 
على العروض التس����ويقية املميزة املتوفرة في 
بطاقات التجاري االئتمانية التي متنح العمالء تأمينا 
شامال اثناء السفر باالضافة الى خصومات عديدة 

ومتنوعة لدى املطاعم واحملالت املتنوعة.
وأكد التجاري انه يحرص على التواجد بصفه 
مستمرة في مختلف الوزارات والشركات الكبرى 
به����دف تعريف العاملني بالوزارات والش����ركات 
الكبرى باحلسابات واحلمالت التسويقية املتجددة 
التي يطرحها البنك والتي تعود بنفع كبير على 
العمالء وتسهل تسوقهم داخل وخارج الكويت 
بأمان وراحة بال، كما يسعى البنك دوما لتقدمي 
خدمة أفضل لعمالئه مباشرة عبر ثاني اكبر شبكة 

فروع مصرفية متكاملة في الكويت.

عموميتها أقرت إلغاء عالوة اإلصدار البالغة 50 فلسًا للسهم »الوطني« يقدم لألطفال في مستشفى
بنك الكويت الوطني أجهزة »ويي« و»بالي ستايشن«

قامت أس����رة العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
مبشاركة مجموعة من موظفي ادارة املوارد البشرية بزيارة 
خاصة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال في منطقة 
الصباح الطبية وأهدتهم اجهزة »ويي« و»بالي ستايشن« 
لتكون متواجدة دائما في غرفة اللعب في املستشفى. وقال 
عماد العبالني رئيس املوارد البشرية ان أسرة البنك حترص 
بش����دة على تخصيص جزء من وقتها اخلاص للقيام بهذه 
الزيارات كجزء من املس����ؤولية االجتماعية جتاه األطفال 

املرض����ى للتخفيف من معاناتهم وآالمهم. كما نهتم بتقدمي 
الهدايا واللعب مع األطفال بسبب شعورنا باملسؤولية جتاه 
األطفال وضرورة االهتمام بهم ومش����اركتهم هذه املعاناة، 
وهو ما يدفع البنك إلى القيام مبثل هذه الزيارات الدورية 
وجتهيز مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال في منطقة 
الصباح الطبية بكل ما من ش����أنه التخفيف عنهم. اجلدير 
بالذك����ر ان بنك الكويت الوطني قد أطل����ق مؤخرا مبادرة 
صحية رائدة هي االولى م����ن نوعها في الكويت واملنطقة 

وه����ي »برنامج البنك الوطني لعالج أم����راض اللوكيميا« 
الرامي إلى توفير العالج والرعاية الصحية لألطفال الذين 
يعانون من أمراض الدم والس����رطان وتقدمي خدمات طبية 
تطويرية في مجال أمراض الدم والسرطان لألطفال وجراحة 
األعصاب مع مستشفى غريت أرموند ستريت البريطاني 
 Great Ormond Street لألطفال في لن����دن – اململكة املتحدة
Hospital )GOSH( ملدة ثالث س����نوات وبكلفة مالية بلغت 

3 ماليني دينار.

أحمد يوسف
وافق مساهمو مجموعة طيران اجلزيرة على 
توصيات مجلس اإلدارة بإلغاء بند عالوة إصدار 
بقيمة 50 فلسا من زيادة رأسمال الشركة من 22 
مليون دينار إلى 42 مليون دينار، وذلك متاشيا مع 

الوضع احلالي في األسواق املالية في املنطقة.
جاء ذلك خالل أعمال اجلمعية العمومية العادية 
للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 

.%67.56
وكانت اجلمعي���ة العمومية األخيرة لطيران 
اجلزي���رة، قد وافقت على زي���ادة رأس املال عن 
طريق إصدار 200 مليون س���هم بس���عر الطرح 
100 فلس للمس���اهمني احلاليني باإلضافة الى 50 
فلس���ا عالوة إصدار، وذلك إلكمال عملية متويل 
االستحواذ على »شركة سحاب لتأجير الطائرات«، 
التي مت دمجها ملجموعة طيران اجلزيرة في األول 

من يناير 2010.
وفي بيان صحافي للشركة، قال رئيس مجلس 

إدارة ش���ركة طيران اجلزيرة مروان بودي: »ان 
موافقة املس���اهمني على زيادة رأس���مال الشركة 
ه���و تأكيد لثقتهم بطي���ران اجلزيرة وبتوجهها 
االستراتيجي، وان االس���تحواذ على »سحاب«، 
يتيح ملجموعة طيران اجلزيرة تأجير الطائرات 
وتعزيز هذا االجتاه ويعطي للشركة القدرة على 
تخطي التقلبات االقتصادي���ة، كما يوفر مصدر 

عوائد جديدا للمجموعة«.
يذكر ان طيران اجلزيرة تشغل أسطوال مكونا 
م���ن 11 طائرة من ط���راز إيرباص A320 برحالت 
مباشرة إلى 18 وجهة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا. وليومنا هذا، نقلت طيران اجلزيرة 
أكثر من 6 ماليني مسافر منذ إطالق عملياتها في 
أكتوبر من العام 2005. وفي العام 2009 أصبحت 
طيران اجلزيرة أكبر مش���غل في مطار الكويت 
الدولي، ناقلة أكثر من 1.8 مليون مسافر، ما يعادل 
22% من إجمالي املسافرين من وإلى مطار الكويت 

الدولي.

وبهذه املناسبة، قال يان فردان، 
مدير عام سفير مارينا الكويت: »لقد 
عدنا بتشكيلة رائعة للمستلزمات 
التي صممت  الضرورية لألفراح 
خصيص����ا لتجعل من حلم العمر 
ذك����رى ال تنس����ى، ويجم����ع هذا 
املعرض، الذي ينظمه فندق سفير 
مارينا الكويت، بني األناقة والناحية 
العملية في عروضه املميزة التي 

واملاكي����اج العصري، الكوش����ات 
والزينة مبختلف أنواعها، باإلضافة 
إلى مجموعة فري����دة من الزهور 
الش����وكوالتة وكعكة  املنس����قة، 
الزفاف، إضافة إلى ال� »دي چي« 
ومستلزمات اإلضاءة والصوت، 
كما سيكشف املعرض عن باقات 
حصرية ورائعة لرحالت ش����هر 

العسل.

تشمل جميع مستلزمات األفراح 
لالحتفال بعرس مثالي«.

كما يضمن الفندق للعروسني 
تلبية قسم كبير من متطلبات 
زفافهم عند زيارة هذا املعرض 
الس����نوي الناجح الذي يشتهر 
باجلودة واألس����عار املناس����بة 

معا. 
وأضاف فردان: »ألننا نفهم 
جيدا مصاعب التحضير للزفاف 
التي يتعرض له العروسان، فقد 
حرصنا على تسهيل هذه العملية 
عن طريق تنظيم معرض متميز 
التحضي����ر للزفاف  يجعل من 
جتربة ممتعة، حيث س����يتاح 
جلمي����ع العم����الء اختي����ار كل 

مستلزماتهم بكل سهولة«.
يفت����ح املع����رض أبوابه من 
الس����اعة 10 صباح����ا وحتى 10 
مس����اء، حيث يتيح للعروسني 
فرصة التواصل والتنسيق مع 
العارضني املتخصصني  جميع 
واحلصول على املشورة بكل ما 

يخص ليلة العمر.

يستعد فندق س����فير مارينا 
الكوي����ت الس����تضافة معرض����ه 
الثاني للزفاف، الذي يس����تمر من 
29 سبتمبر اجلاري وحتى 1 أكتوبر 
القادم في »مسرح وصالة الشيخة 
سلوى صباح األحمد«، وسيضم 
معرضا حصري����ا ومميزا جلميع 

مستلزمات الزفاف.
ويقدم الفندق جلميع املقبلني 
على الزواج عروض زفاف فريدة 
من نوعها تشمل على سبيل املثال 
ال احلصر االقامة باجلناح امللكي 
إلى جانب كعكة الزفاف املصنعة 
خصيصا لتعكس شخصية وذوق 

العروسني.
وتأتي فكرة املعرض لتس����هل 
عملية اإلع����داد للزف����اف، حيث 
سيس����تقبل »مس����رح وصال����ة 
س����لوى صباح األحمد« أكثر من 
20 متخصص����ا وعارضا كويتيا 
حتت سقف واحد لتقدمي تشكيلة 
متميزة من املستلزمات الرئيسية 
لألفراح، والتي تضم فساتني الزفاف 
والس����هرات األنيقة، اإلكسسوار 


