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»الوطني«: لحاملي الـ»ماستركارد االئتمانية« 
ميزة الدخول مجاناً إلى استراحة المطارات

»الدولي« يختار طالل الشقيح أصغر الشباب 
المنضمين لحملة حساب »شباب الدولي«

وفد مرافئ أبوظبي يزور »الموانئ الكويتية«
لتوطيد العالقات المشتركة

الوطني  الكويت  أقام بنك 
شراكة مع شركة ماستركارد 
إنترناش���ونال ملن���ح حاملي 
الوطني ماستر كارد  بطاقات 
الدخ�ول  االئتماني�����ة مي��زة 
مجانا إلى قاعات االس���تراحة 
في عدد من املطارات اإلقليمية، 
وذلك في إط���ار حرصه على 
توفي���ر أفض���ل املنتج���ات 
واخلدمات حلامل���ي بطاقات 

الوطني االئتمانية.
وبهذه الشراكة، بات مبقدور 
حاملي بطاقات »الوطني«، ورلد 
ماس���تر كارد ولك تيتانيوم 
وبالتين���وم  ماس���تركارد 
التمتع بالدخول  ماستركارد، 
مجانا واستخدام قاعة اللؤلؤة 
في مط���ار الكوي���ت الدولي، 
املبنيني  وقاعات مرحب���ا في 
1 و3 في مط���ار دبي الدولي، 
وقاعات الدرجة األولى ورجال 
األعمال في املبنيني 1 و3 مبطار 

القاهرة الدولي.
واوض���ح البن���ك في بيان 
صحافي انه يكف���ي أن يقوم 

ق���ال بنك الكوي���ت الدولي 
التسويقية  ان أنشطة احلملة 
الدولي« عبر  حلساب »شباب 
مجموعة من الشباب الكويتي 
املميز مازالت مستمرة، مشيرا 
إلى انه مت اختيار طالل الشقيح 
الطالب في ثانوية اإلمام مالك � 
بنني، والبالغ من العمر 16 عاما، 
ليكون بذلك أصغر الشباب الذين 

انضموا إلى احلملة.
وأوض���ح البنك ف���ي بيان 
صحاف���ي ان االختي���ار وقع 
عل���ى الطالب طالل الش���قيح 
بعد اإلجنازات املش���رفة التي 
حققها س���واء على املس���توى 
احمللي أو اخلارجي، فقد متكن 
الش���قيح من احلص���ول على 
جائزة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد للتفوق 
واإلبداع 4 مرات على التوالي، 
كما حصل على املركز األول في 
األوملبياد الوطني للحاسوب على 
مستوى الكويت للعام 2009 � 
2010، وحصل أيضا على درع 
اإلبداع على مس���توى الكويت 
من وزي���رة التربية د.موضي 
احلمود للعام الدراس���ي 2008 
� 2009، وقد حصل على املركز 
الكويت  األول على مس���توى 

استقبلت مؤسس���ة املوانئ الكويتية وفدا 
من مرافئ ابوظبي يترأسه رئيس مجلس ادارة 
مرافئ ابوظبي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة 
ابوظبي للموانئ توفيق يوسف املبارك وعضو 
مجلس ادارة مراف���ئ ابوظبي ونائب الرئيس 
لعمليات املوانئ في ش���ركة ابوظبي للموانئ 

محمد جمعة الشامسي.
وبهذه املناسبة قال املبارك ان هذه الزيارة 
تأت���ي في اط���ار توطيد العالق���ات بني مرافئ 
ابوظبي وشركة موانئ ابوظبي وبني مؤسسة 
املوانئ الكويتية، موضحا ان الوفد حمل معه 
دعوة الى الشيخ د.صباح جابر العلي من أجل 
ترؤسه مؤمتر »قمة املوانئ والتجارة« باعتباره 
رئيس احت���اد املوانئ العربية البحرية ومدير 

عام مؤسسة املوانئ الكويتية وهي واحدة من 
ابرز املؤسسات املالحية في املنطقة، موضحا 
ان املؤمتر يعد عامليا ويجمع مشاركات خليجية 
وعربية وعاملية وسيعقد في ابوظبي في مارس 

2011 املقبل.
واضاف املب���ارك ان الوفد ج���اء بناء على 
دعوة كرمية من الش���يخ د.صباح العلي، من 
اجل التنسيق بشأن بعض القضايا والتحديات 
التي تواجه املوانئ اخلليجية والعربية، خاصة 
ان املؤمتر سيناقش مجموعة من هذه التحديات 
املالحية والتجارية، عالوة على بعض اخلطط 
االستراتيجية التوسعية لبعض املوانئ وحتديات 
البنية التحتية التي قد تشهد جزءا كبيرا من 

برنامج املؤمتر.

عمالء »الوطني« بإبراز بطاقات 
الوطني ماستركارد لدى مكاتب 
االستقبال لالستفادة من هذا 
العرض واستخدام أي من هذه 
القاعات، مش���يرا الى أن هذا 
العرض يشمل أيضا اثنني من 
األطفال املرافقني ممن ال تتجاوز 

أعمارهم 12 عاما.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 

في مس���ابقة املشروع الوطني 
لترش���يد الكهرباء واملاء بعمل 
الكهرباء  مشروع حلل مشكلة 

بالبالد.
أما على املستوى اخلارجي، 
فقد استطاع الشقيح احلصول 
املرك���ز األول في جائزة  على 
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز � فئة الطالب 
املتميز � للع���ام 2009 � 2010، 
واحلصول على جائزة س���مو 
الشيخة لطيفة بنت محمد آل 
مكتوم إلبداعات الطفولة على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي 4 مرات على التوالي 

الكوي���ت الوطني خالد العلي 
»نح���ن مس���رورون للغاية 
لشراكتنا مع شركة ماستر كارد 
إنترناشونال من أجل توفير 
أفضل املنتج���ات واخلدمات 
اخلاصة بالبطاقات االئتمانية 
والتي حتم���ل معها املزيد من 

القيمة املضافة لعمالئنا«.
واض���اف »وانطالق���ا من 
معرفتنا بأن البطاقات االئتمانية 
أصبحت أمرا حيويا ال غنى عنه 
لدى الس���فر، فقد حرصنا أن 
نضفي ملسة من الفخامة على 
جتربة السفر لدى عمالئنا عبر 
إتاحة املج���ال أمامهم لدخول 
واستخدام قاعات االستراحة 
في املطارات مجانا، كما ميكن 
لعمالئن���ا حامل���ي بطاق���ات 
الوطني االئتمانية االستفادة 
الفنادق،  ل���دى  من عروضنا 
إضاف���ة إلى ما نوفره لهم من 
أثناء  تغطية تأمينية شاملة 
الس���فر مقابل قيامهم بشراء 
تذاكر السفر مستخدمني بطاقات 

الوطني االئتمانية«.

في مجاالت مختلفة، كما حصل 
على جائزة التفوق الدراس���ي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
الت���ي ينظمها مكت���ب التربية 

العربي.
التسويقية  وتهدف احلملة 
حلساب »ش���باب الدولي« إلى 
تنمية الوع���ي االدخاري لدى 
فئة الشباب، وتعريفهم باملزايا 
العديدة التي يقدمها احلساب، 
والتي منها توفير أرباح سنوية 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
ومنح الش���باب بطاقة سحب 
آلي ذات تصمي���م مميز ميكن 
اس���تخدامها في أكثر من 900 
ألف جهاز س���حب آلي، وأكثر 
من 18 مليون جهاز نقطة بيع 
حول العالم، ومتكني الشباب من 
االستفادة من برنامج خصومات 
مميز من اكبر احملالت التجارية 
ف���ي الكويت من خ���الل كتيب 
»الدولي مول«، كما يعد حساب 
»شباب الدولي« من احلسابات 
املميزة والتي حظيت بإعجاب 
كبي���ر، فهو اح���دى اخلدمات 
التي أطلقها  املميزة  املصرفية 
البنك من اج���ل تقدمي خدمات 
بنكية تتناس���ب مع أعمارهم، 

وتلبي احتياجاتهم املالية.

إحدى الخدمات المصرفية المميزة التي أطلقها البنك للشباب بين 14 و21 عامًا

خالد العلي

طالل الشقيح

مساعد املزيد يهنئ عمرو عبدو إبراهيم أحد الرابحني في سحب الدانة األسبوعي

علي موسىعصام الصقر

طالل الهنيدي

الصقر: صفقة بيع 46% من »زين«
ماضية في مسارها الصحيح وتتم وفق جميع القوانين

»بيتك« ينظم لقاء لموردي المواد واألعمال اإلنشائية
الهنيدي: البنك يهدف لتوثيق العالقة مع الشركات والمؤسسات الكويتية وزيادة التواصل وتبادل اآلراء

»الوطني« وافق على تمويل مشروع الحمراء بـ 20 مليون دينار
رويترز: قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير التنفيذي لشركة احلمراء العقارية 
خالد العثمان إن بنك الكويت الوطني وافق 
على متويل مشروع احلمراء مببلغ إضافي 
قدره 20 مليون دينار وإعادة جدولة قرض 

سابق بقيمة 90 مليون دينار.
ل�  ف���ي تصريح  العثمان  وأوض���ح 
»رويترز« أن الشركة متكنت كذلك من 

زيادة رأسمالها من 60 مليون دينار إلى 
100 مليون دين���ار طبقا لالكتتاب الذي 
أعلنت عنه من قبل وانها »ال تواجه حاليا 

أي مشكلة في التمويل«.
وقال إن الشركة لم تتلق أي عروض 
لشراء برج احلمراء الذي متلكه والذي 
يعد أول ناطحة سحاب في الكويت، مؤكدا 
أن الشركة بدأت بالفعل في عملية تأجير 

وحداته وأا هذه العملية تسير بوتيرة 
جيدة.

وأضاف »كل شيء يسير حسب اخلطة، 
سننتهي من املشروع في منتصف 2011 

دون أي مشاكل«.
يذكر أن برج احلمراء الذي أش���رف 
على االكتمال يتكون من 77 طابقا ويبلغ 
ارتفاع���ه 414 مترا وهو املبنى األضخم 

في الكويت، إذ تبلغ مس���احة البناء في 
كل طابق منه نحو 2400 متر مربع وهو 
واحد من أكبر ناطحات السحاب في العالم 
وفقا لبيانات سابقة للشركة، وتأسست 
شركة احلمراء العقارية املالكة للمشروع 
عام 2004 برأسمال 60 مليون دينار وهي 
إحدى الش���ركات التابعة لشركة أجيال 

العقارية.

»الخليج« يعلن الفائزين في السحب األسبوعي لـ »الدانة«

أكد نائ����ب الرئيس التنفيذي 
الوطني  الكويت  ملجموعة بن����ك 
عصام الصقر أن صفقة بيع %46 
من شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
لصالح شركة اتصاالت اإلماراتية 
»ماضية في مسارها الصحيح«، 
مس����تغربا »حملة التصعيد غير 

املبررة على هذه الصفقة«.
وقال الصقر في حديث لقناة 
»العربية« ان الطرف املشتري له 
احلق في اختيار املساهمني الذين 
يرغب بالتفاوض معهم، واألطراف 
التي يرغب بالتعامل معها، نافيا 
أن يكون هناك اس����تفزاز من قبل 
شركة »اتصاالت« ألي من املساهمني 

في »زين«.
وأكد الصقر أن الصفقة وآلية 
تنفيذها احترمت القوانني املرعية 
اإلجراء بالكامل، واستغرب حملة 
التصعيد على الصفقة، متسائال: 
»ما وراء هذا التصعيد غير املبرر؟ 
الصفقة قانونية بجميع املقاييس 
وحتترم جميع األنظمة والقوانني 
املرعية اإلجراء، ولم يحصل فيها 
تعد على أحد أو جتاوز على حقوق 

أحد«.

أثنى ع���دد من كبار موردي 
املواد واألعمال اإلنش���ائية في 
الس���وق احمللي على منتجات 
وخدمات »بيتك« والتسهيالت 
الكبيرة التي يقدمها وأوجه الدعم 
والتعاون العديدة التي يرعاها 
»بيت���ك«، وتس���تهدف حتريك 
مبيعات التجار وخدمة السوق 
والعم���الء وزيادة وتيرة األداء 
للموردين وموظفيهم في جميع 

املجاالت.
وطالبوا باستمرار هذا التوجه 
وروح التعاون، والتقدير ألهمية 
تعزيز قدرات السوق وتعميق 
املصالح املشتركة بني أطرافه، 
مشددين على أن املكانة الكبيرة 
لبيتك والثق���ة التي يتمتع بها 
لدى مختلف ش���رائح العمالء، 
باإلضاف���ة إلى ج���ودة اخلدمة 
واالنتش���ار في معظم األماكن 
احليوية عبر سلسلة كبيرة من 
الفروع، عامل أساسي في زيادة 
مبيعات التجار وحتريك السوق 

أعلن بنك اخلليج عن إجراء السحب األسبوعي السادس والثالثني 
حلساب الدانة في 10 أكتوبر اجلاري، معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: شيخة عبداهلل 
العثمان الرشيد، يوس���ف عبد اللطيف البصيري، اميرة محمد علي 
مقدس، اقبال عيس���ى س���لمان العطار، عمرو حس���ن صبري عبدو 
ابراهيم، عبداهلل عبدالرحمن نزال، عبداخلالق هاشم خضير، يحيى 
جاسم محمد عوض، محمد موسى عبداهلل شمساه، وفي محمد ضيف 

اهلل هايف شرار.
وحث البنك في بيان صحافي اجلميع على أن يفتحوا حساب الدانة 
أو يضاعفوا إيداعاتهم كي تزداد فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح سحب 

مليونير الدانة، الفتا الى أن آخر موعد لذلك هو 31 اكتوبر اجلاري.
ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 
دينار للتأهل ودخول السحوبات األسبوعية، الربع سنوية والسنوية 
تلقائيا، كما يتميز حس���اب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى 
كونه حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات املتميزة منها خدمة 
»بطاقة الدانة لإليداع احلصري« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 

عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

إذن هذا التصعيد؟«.
ونق����ل الصق����ر عن ش����ركة 
الوطنية« إعالنها  »االستثمارات 
أن أكثر من 98% من مساهمي »زين« 
سيدخلون في الصفقة، مؤكدا أن 
»الصفقة ناجحة بكافة املقاييس 
وماضية في مسارها الصحيح«.

م����ن جانب آخر، ق����ال رئيس 
مجل����س إدارة ش����ركة مجموعة 
األوراق املالي����ة علي موس����ى ان 

مش���يرا الى »أننا نخرج دائما 
من إقامة ه���ذه اللقاءات برؤية 
جديدة ومقترحات تساهم في 
تطوير األداء والسلوك املهني في 
العمليات التجارية وتقييم أداء 
السوق ومستوى خدمات بيتك ما 
يؤكد ويعمق الدور الكبير الذي 
ينهض به بيتك كأحد أهم صناع 

السوق في الكويت«.

وأضاف أن »موقفنا القانوني 
كمستش����ار للطرف املشتري هو 
موقف سليم متاما، وأبوابنا لطاملا 

كانت مفتوحة للجميع«.
وأكد الصقر أن »هذه الصفقة 
ذات أهمي����ة كبي����رة لالقتص����اد 
الكويتي، إذ من شأنها أن تضخ أكثر 
من 12 مليار دوالر إلى السوق، كما 
أنها ستدخل أكثر من 500 مليون 
دينار إلى صغار املستثمرين، ملاذا 

وتسهيل إجراءات وعمليات البيع 
للمشترين خاصة أن منتج املواد 
واألعمال اإلنش���ائية وعمالءه 
يتمتعون بخصوصية معينة، 
يتفهمه���ا بيتك جي���دا، ويقدم 
في إطارها جميع املس���اهمات 
من عروض وتسهيالت، تخدم 
املواطن الراغب في بناء أو ترميم 
منزله، وكذلك باقي العمالء، مما 
ينعش بشكل عام حركة التشييد 
التي تعتمد عليها كثير من فئات 

العاملني والصناعات.
من جانب���ه، أفاد مدير إدارة 
اخلدمات التمويلية في »بيتك« 
ط���الل إبراهي���م الهني���دي في 
تصري���ح صحافي ب���أن اللقاء 
ال���ذي نظمت���ه إدارة اخلدمات 
التمويلية ب� »بيتك« وشمل 65 
شركة ومؤسسة من موردي املواد 
واألعمال اإلنشائية يؤكد منهجية 
بيتك في تطوير وتوثيق العالقة 
مع الشركات واملؤسسات الكويتية 
وزيادة التواصل وتبادل اآلراء، 

خالفنا األساسي مع شركة اتصاالت 
اإلماراتية بش����أن العرض املقدم 
لشراء 46% من أسهم شركة زين 
يتمثل في تهميش 20% من حاملي 
األسهم، مؤكدا أن سعر السهم املقدم 

عادل.
وأكد موسى في حديثه لقناة 
العربية ان مجموعة األوراق املالية 
ال تهدف لعرقلة صفقة اتصاالت 
وزي����ن، ولكنها ترغ����ب فقط في 

 ولف���ت الهني���دي ال���ى ان 
»بيتك« لم يقف عند حد معني 
ف���ي خدمة مورديه وتس���هيل 
إجراءاته���م وتطوي���ر وتأهيل 
موارده���م البش���رية من خالل 
الدورات التدريبية املتخصصة 
والتي ينظمها لهم خصيصا في 
جميع املجاالت الشرعية، املهنية 
والرقابية باإلضافة إلى مهارات 
تقدمي اخلدمة والتسويق وذلك 
من اجل املس���اهمة ف���ي زيادة 

مبيعاتهم.
واضاف: »ننظم هذا اللقاءات 
بني فترة وأخرى بهدف تعزيز 
التواصل مع املوردين واالستماع 
إلى مالحظاتهم ومقترحاتهم والرد 
على ما لديهم من استفسارات، 
كما يتم تناول مجريات السوق 
وتطوراته وأبرز مس���تجداته، 
والش���ك أن مثل هذه األنشطة 
تساهم بشكل كبير في تعزيز 
قدرة التاجر الكويتي في عرض 
وجهة نظره التي يستقي جزءا 

تطبيق األصول.
ولفت موس����ى إل����ى أن املادة 
74 تلزم الش����خص أو الشخص 
الذي يرغب في شراء  االعتباري 
30% من أس����هم شركة مدرجة أن 
يبادر بتقدمي عرض شراء لكافة 
األس����هم املتداولة وفقا للشروط 

التي حتددها الالئحة.
وقال »لدينا اعتراض بالفعل 
على املشتري وليس البائع الذي 
له احلق في بيع ما عنده من أسهم 

بالطريقة التي يراها مناسبة«.
وقال »نحن نس����اعد الصفقة 
وال نعرقلها، وبإمكان مستشاري 
اتصاالت اإلماراتية في الكويت أن 
يعرفوهم إلى أين ميكن أن يتجهوا 

حلملة ال� 20% من أسهم زين«.
وأك����د موس����ى أن ش����ركته 
الوس����ائل املتاحة  ستس����تخدم 
للحيلولة دون تهميش حملة ال� 

20% من األسهم.
يذكر أن ش����ركة االستثمارات 
الوطني����ة تقول ان هذه املادة من 
الالئحة مادة مش����روطة، وتؤكد 
االس����تثمارات أن التصرف الذي 

حصل قانوني وصحيح.

كبي���را منها م���ن العمالء، هذه 
اللقاءات تعطينا صورة واضحة 
إلى حد كبير عن آراء عمالئنا من 
املوردين واألفراد حول منتجاتنا 
وخدماتنا بشكل عام وأداء السوق 

أيضا«.
وأشار إلى أن املوردين طالبوا 
بتنظي���م املزيد من املهرجانات 
الترويجي���ة وتكثيفه���ا نظرا 
الذي  الكبير  للمردود االيجابي 
حتققه على مس���توى السوق 
اعتمادا على الثقة التي يتمتع بها 
بيتك والقدرة التنظيمية العالية 
واملهارة في اس���تخدام األدوات 
اإلعالنية املتع���ددة مما يحقق 
أفضل قيمة للعمالء ويس���اهم 
بشكل كبير في زيادة مبيعات 
التجار واملوردين، وقد مت التأكيد 
عل���ى أن احلمالت التي ينظمها 
بيتك تأتى بعد دراسة مستفيضة 
لعدة عوامل من أهمها ضرورة 
أن يقدم بيتك خالل احلملة أو 

املهرجان قيمة مضافة.

»اتصاالت« اإلماراتية من حقها التعامل مع أي طرف لتشتري منه أسهم »زين«
موسى: خالفنا األساسي مع »اتصاالت« اإلماراتية يتمثل في تهميش 20% من حاملي األسهم

أكثر من 98% من مساهمي الشركة داخل الصفقة

شمل 65 موردًا عرضوا مقترحاتهم وتصوراتهم عن السوق


