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عبدالعزيز البالول

القناعي: »بوبيان« يرعى ويشارك 
في معرض العقار الدولي

»االمتياز لالستثمار«: إعالن أسماء 
الفائزين في المسابقة الرمضانية غدًا

اإلبراهيم: المسابقة استهدفت تفعيل
الدور المجتمعي ودعم العمل المالي اإلسالمي

اعل���ن بن���ك بوبي���ان عن 
الكويت  مشاركته في معرض 
للعقار الدول���ي الذي يقام في 
ارض املعارض مبش���رف في 
الفترة من 11 ال���ى 15 اكتوبر، 
مستعرضا ابرز وأهم اخلدمات 
التي يقدمها وفق احكام الشريعة 
التي  االسالمية الس���يما تلك 
طرحها مؤخرا والتي تتناسب 

مع مختلف شرائح املجتمع. 
وبهذه املناس���بة، قال مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
والدع���م املصرفي ف���ي البنك 
ناظم القناعي تعليقا على هذه 

املشاركة انها تأتي في إطار اهتمام البنك باملشاركة في األنشطة 
االقتصادية التي جتعله في تواصل مس���تمر مع اجلمهور حيث 
تتاح له الفرصة لعرض منتجاته واخلدمات التي يقدمها ملختلف 

شرائح املجتمع.
وأك���د أن املعارض العقارية تعتبر م���ن اجنح املعارض التي 
تالقي اقباال من اجلمهور كونها تتيح للكثيرين فرصة احلصول 
على مسكن العمر او احلصول على فرصة استثمارية من خالل 
اقتناء العقارات التي ميكن ان تدر عليهم االرباح خاصة في ظل 
املؤشرات االيجابية التي تؤكد أن العقار سيظل دائما املالذ اآلمن 
لالستثمار في ظل ما تشهده األسواق العاملية واالقليمية واحمللية 

من تقلبات.
واش���ار الى ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة مميزة من 
اخلدمات الشخصية التمويلية واالستثمارية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومن أهمها أدوات التمويل االسالمية املتعددة 
التي متنح العميل جميع احتياجاته املختلفة س���واء كانت مواد 
انش���ائية أو أثاث وهي التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء 
منزل أحالمه بطريقته اخلاصة باالضافة الى أنواع التمويل األخرى 
التي تلبي جميع احتياجات عمالئنا املختلفة سواء كانت سيارات 

او قوارب ومعدات بحرية أو الكترونيات. 
كما يقدم بنك بوبيان أيضا حس���اب الراتب مبزاياه العديدة 
التي متنح العميل خدمة الرسائل القصيرة مدى احلياة واخلدمة 
املصرفية عبر االنترنت وكذلك اعفاء العميل من رسوم احلد األدنى 
من الرصيد وبرنامج خصومات وعروض مميزة على العديد من 

احملالت التجارية واملطاعم.

ح���ددت ش���ركة االمتي���از 
لالس���تثمار غدا موعدا إلعالن 
الرمضانية  المس���ابقة  نتائج 
التي نظمتها الشركة طوال شهر 

رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحاف���ي انه س���يتم توزيع 
الجوائز بحضور مساعد المدير 
العام للش���ركة سالم سليمان 
االبراهيم، الذي سيقدم الجوائز 
العش���رة األوائل  للفائزي���ن 
بحضور ممثلين عن وزارتي 
التجارة والصناعة والداخلية 
وذلك في تمام الساعة السابعة 

مساء في مقر الشركة في برج الداو.
وسيحصل الفائز األول على جائزة نقدية بقيمة 5000 دوالر، 
والفائز الثاني على 3000 دوالر، والفائز الثالث على 1500 دوالر، 
والفائ���ز الرابع على 1000 دوالر، بينما س���يحصل الفائزون من 

الخامس حتى العاشر على 750 دوالرا لكل منهم.
وفي هذا الصدد، أكد مس���اعد المدير العام لش���ركة االمتياز 
لالس���تثمار سالم اإلبراهيم ان الشركة تهدف عبر هذه المسابقة 
لتدعيم العمل المالي االسالمي من خالل اثراء المعلومات المتعلقة 
بالصناعة المالية االس���المية وتفعيل الدور المجتمعي لشركة 
االمتياز لالس���تثمار والتي أخذت على عاتقه���ا ابراز هذا الدور 

باعتباره من األهداف المهمة في خطة عمل الشركة.

ناظم القناعي

سالم اإلبراهيم

»X ـ سايت« تفتتح معرضًا جديدًا
في »صحاري مول« الجهراء

اعلنت »X � س���ايت« م���ن إلكترونيات 
الغامن، عن قيامه���ا بتعزيز وجودها في 
منطقة اجلهراء عبر افتتاح فرع جديد في 
صحاري مول باجلهراء، حيث يحتل معرض 
X-سايت اجلديد موقعا متميزا وميتد على 
مساحة طابقني يضمان أحدث املنتجات في 

عالم اإللكترونيات.
وبه���ذه املناس���بة، قال نائ���ب رئيس 
إلكترونيات الغامن شاهد خان »يسرنا أن 
نضيف معرضا جديدا إلى سلسلة معارض 
X � س���ايت املوجودة في الكويت. فنحن 
نسعى باستمرار إلى توفير جتربة تسوق 
مثالية لعمالئنا عبر تقدمي أرقى مستوى من 
اخلدمات التي جتعل من هذه التجربة مثاال 

حيا للقيمة العالية والراحة املطلقة«.
وأض���اف: »مع افتتاح املعرض اجلديد 

في اجلهراء جنحنا بشكل كبير في حتقيق 
منوذج آخ���ر للتصميم العص���ري الذي 
مييز معارض X � س���ايت من إلكترونيات 
الغامن، حيث جمعنا بني اللمسة املعاصرة 
والتفاعل املباشر مع العمالء«. ويأتي افتتاح 
املعرض اجلديد في اجلهراء ضمن سياق 
خطة التوسع االستراتيجية التي تعتمدها 
املجموعة في الكويت، والهادفة إلى توفير 
معارض X � سايت من إلكترونيات الغامن 
في مواقع يسهل على العمالء الوصول إليها 

في جميع أنحاء الكويت.
ويعتبر معرض X � سايت اجلديد أكبر 
متجر لبيع اإللكترونيات في اجلهراء، وهو 
يجسد مفهوما مبتكرا في التصميم جرى 
تطويره عبر االس���تعانة بخبرات شركة 

دولية رائدة في الهندسة والتصميم.

ويترافق االفتتاح مع عروض ترويجية 
مذهلة وأس���عار خيالية على مجموعة من 
املنتجات. فلدى إنفاق 10 دنانير داخل معرض 
X � سايت اجلديد في اجلهراء خالل الفترة 
املمتدة بني 6 و30 اجلاري، يحصل العمالء 
على قس���يمة تخولهم املشاركة في سحب 
للفوز بعشر دراجات بانشي ATV طراز ياماها، 
كذلك تشهد الفترة املمتدة بني 6 و10 اجلاري 
تنزيالت ضخمة على مجموعة من املنتجات، 
لالحتفال بافتتاح معرض X � سايت اجلديد 
في صح���اري مول. وميك���ن للعمالء الذي 
يقومون بزيارة X � سايت معرفة املزيد عن 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم 
اإللكترونيات االستهالكية من خالل مشاهدة 
عروض تفاعلية مثيرة، إضافة إلى االستفادة 

من العروض اخلاصة الفورية.

»الوطنية لالتصاالت« تمنح خصمًا %50
على الرسائل النصية المرسلة إلى مصر

يتسنى لعمالء الشركة من أبناء 
اجلاليات التمتع بالقيمة املخفضة 
حني إج����راء املكاملات مع أهاليهم 
وأقربائه����م ف����ي بلدانهم بنصف 

التكلفة احلقيقية.

من الع����روض املماثل����ة للكثير 
من اجلاليات املقيم����ة في البالد 
الواليات املتحدة، واألردن،  مثل: 
وس����ورية، والهند، والبنغالدش 
وغيرها من ال����دول، وذلك حتى 

في هذا اليوم التاريخي املميز«.
التخفيض  اجلدير بالذكر أن 
على قيمة الرسائل سيستمر ملدة 
24 ساعة من بداية اليوم األربعاء، 
وقد سبق أن قدمت الشركة العديد 

أعلن����ت الش����ركة الوطني����ة 
لالتصاالت عن تقدميها تخفيضا 
بنسبة 50% لعمالئها عند إرسالهم 
رس����ائل قصيرة SMS إلى مصر 
مبناسبات احتفاالت عيد القوات 
املسلحة في السادس من أكتوبر. 
وحول هذا العرض اخلاص، عبر 
مدير العالقات العامة في الشركة 
عبدالعزيز البال����ول قائال: »إننا 
ال ن����زال نحتفل مع عمالئنا على 
اختالف مناس����باتهم، مبزيد من 
احلب والتآخي، كما نحرص على 
خلق التواص����ل معهم من خالل 
التعرف على طبيعة ثقافاتهم. وإن 
مناسبة 6 أكتوبر لهي حدث مهم 
العربي  في تاريخ مصر والعالم 
أجمع، وهذا ما جعلنا نقدم عرضا 
اس����تثنائيا للجالية املصرية في 
الكويت، لكي تتواصل مع أحبائها 

»الدولي« يختار العثمان في الحملة التسويقية لـ »شباب الدولي«
اختار بنك الكويت الدولي الطالب اجلامعي 
ترك����ي عثمان عبداهلل العثم����ان ليكون أحد 
الوجوه الش����ابة في احلملة التسويقية التي 
ينظمها البنك حلساب »شباب الدولي«، والتي 
تهدف إلى تشجيع الشباب على تنمية الوعي 
االدخاري، واالستفادة من املزايا العديدة التي 
يتمتع بها هذا احلساب. وقال البنك في بيان 
صحافي انه مت اختيار تركي العثمان لتفوقه 
في دراسته بكلية اآلداب، كما انه من احلافظني 

لكتاب اهلل، إذ انه بدأ في حفظ القران الكرمي 
وهو في س����ن العاش����رة وأمت حفظ����ه العام 
احلالي، وحقق مراك����ز متميزة في كثير من 
املسابقات منها مسابقة سمو أمير البالد حلفظ 
القران الكرمي، ومسابقة اخلرافي، كما انه من 
الشباب املمارس للرياضة، وخصوصا لعبة 
كرة الق����دم، وله هوايات أخرى متعددة منها 
القراءة ومطالعة الشعر العربي الفصيح. من 
جانبه، أعرب تركي العثمان عن سعادته الختيار 

بنك الكويت الدولي له ليكون احد املشاركني 
في هذه احلملة، الفتا إل����ى أن اختياره وقع 
على حساب »شباب الدولي« لتمتعه بالعديد 
من املزايا التي تش����مل توفير أرباح سنوية 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما انه مينح 
الشباب بطاقة سحب آلي ذات تصميم مميز 
بلونني مختلفني ميكن استخدامها في أكثر من 
900 ألف جهاز سحب آلي، وأكثر من 18 مليون 

جهاز نقطة بيع حول العالم.

فرع X ـ سايت الجديد في الجهراء


