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تس����تعد أكثر من 120 شركة ووكيل عطور 
محليا ودوليا لطرح أحدث منتجاتهم في معرض 
اخلريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه ش����ركة 
معرض الكويت الدولي حتت رعاية وكيل وزارة 
التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي على أرض 
املعارض الدولية مبشرف وذلك خالل الفترة من 

2 الى 13 اجلاري.
وبهذه املناس����بة، قالت مديرة املعرض لدى 
شركة معرض الكويت الدولي رقية الرشدان ان 
املشاركات في هذه الدورة قياسية بشكل ملحوظ، 
مشيرة الى ان الشركة لم تستطع تلبية جميع 
طلبات املش����اركة التي تلقتها في وقت متأخر، 
بعدما نفدت جميع املساحات املقررة للمعرض 
حيث ستقام العروض بالصاالت أرقام 5، 6، 7 

وهي مساحه قياس����ية تعكس اإلقبال الكبير واملتزايد على هذا 
املعرض الذي يعتب����ر واحدا من أقدم وأهم املعارض التي دأبت 
على ترتيبها وإقامتها الشركة منذ أكثر من 30 عاما بل وأكثرها 

جماهيرية.
واشارت الرشدان في تصريح صحافي الى ان املعرض حظي 
مبشاركات دولية ملحوظة حيث جاءت شركات للعطور الشرقية 
والبخور واخللطات العربية من كل من البحرين والس����عودية 
واإلمارات، حيث اعتادت هذه الش����ركات على تلبية احتياجات 
شريحة واسعة من أبناء املجتمع يأتون خصوصا لزيارة املعرض 
واالطالع على أحدث اخللطات واملجموعات العطرية التي تقدمها 
هذه الشركات لعمالئها والتي تتسم بخصوصية معينة، إذ تعتمد 
في جميع مكوناتها على املواد اخلام الشرقية الطبيعية دون وجود 

ألي مواد كيماوية فكلها مواد عطرية طبيعية 
مثل دهن العود واملسك وزيوت الورد والعنبر 

وغيرها من املكونات الطبيعية.
وكشفت عن الرعاية املميزة التي حظي بها 
املعرض في دورته التي س����تقام حيث تقدمت 
لرعايته نحو 19 جهة، مما يؤكد األهمية التي بات 
ميثلها معرض اخلريف للعطور سواء للشركات 
الراعية واملش����اركة او جلمهور املعرض الذي 
يتجاوز عدده ال� 70 ألف زائر، حيث تضم قائمة 
الرعاة كال من: الشركة العربية للعود، مؤسسة 
أجمل العاملية، وأطياب اخلزامي، وشارمل باريس 
للتجميل، وبودي سنتر برفيوم، وصالون حنان 
دشتي، والرصاصي دبي، وأمل الكويت، وشركة 
ياكو الطبية، وأطياب املس����رة، وروعة للعود 
والبخور، وعرب ليمتد جروب، وش����ركة عطورات اصغر علي، 
وشركة املرجاح )فزاع امللكي(، وشركة نخبة العود، ومؤسسة 

نيوكالسيك، ومصور فوتوجيت قلوريا جينز كافيه.
وأضافت ان الش����ركات املشاركة ستس����تعرض جميع أنواع 
العطورات الشرقية واخللطات العطرية العربية اجلديدة والبخور 
والعطورات الغربية ألش����هر امل����اركات العاملية ومواد التجميل 

واإلكسسوارات النسائية ولوازم جتهيز الصالونات.
اجلدير بالذكر ان املعرض يفتح صاالته ال� 3 أمام الزوار على 
مدى فترتني صباحية من الس����اعة 9.30 صباحا الى الس����اعة 1 
ظهرا واملسائية من الساعة 4.30 عصرا الى الساعة 9.30 مساء، 
وي����وم اجلمعة فترة واحدة من الس����اعة 5 عصرا الى الس����اعة 

10.30 مساء.

رقية الرشدان

فاروق الزنكي

خالل استخدامهم شبكة »زين السعودية« طوال نوفمبر الجاريبزيادة قدرها 131% عن أرباح نفس الفترة للموازنة

تنطلق أنشطته على أرض المعارض الدولية غداً

أولى المحطات ستفتتح األربعاء المقبل وعينت مستشاراً لوضع إستراتيجية إلعادة الهيكلة

الزنكي: 927 مليون دينار أرباح »مؤسسة البترول« 
في النصف األول من 2010 ـ 2011

العمر: »زين« تقدم تسعيرة محلية لعمالئها 
المسافرين ألداء فريضة الحج

الرشدان: أكثر من 120 شركة ووكياًل محليًا ودوليًا
تستعد لطرح معروضاتها في معرض الخريف للعطور

بخش: »األولى للوقود« تسعى الفتتاح 3 محطات 
جديدة بـ 3.6 ماليين دينار 

اعلن الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي 
ان املؤسسة حققت خالل النصف االول من العام املالي 2010 � 2011 
نتائج مالية مجزية، اذ بلغ صافي االرباح 927 مليون دينار اي بزيادة 
قدرها 131% عن ارباح نفس الفترة للموازنة وبزيادة قدرها 67% عن 

االرباح الفعلية احملققة في النصف االول من العام املاضي.
وتوقع الزنكي ان حتقق املؤسسة ارباحا واعدة في نهاية السنة 
املالية 2010 � 2011 وذلك وفقا للدراسات والتوقعات باستمرار معدالت 

الطلب العاملي والنمو االقتصادي.
جدير بالذكر ان العمليات التش���غيلية متث���ل 74% من صافي 
االرباح والنس���بة املتبقي���ة والبالغة 26% متث���ل صافي ايرادات 

االستثمارات.
جتدر االشارة الى ان اللجنة املالية في املجلس االعلى للبترول 
كانت قد اعتمدت البيانات املالية السنوية ملؤسسة البترول الكويتية 
للس���نة املالية 2009 � 2010 االسبوع املاضي، ودعت شركتي نفط 
الكويت والبترول الوطنية للتخلص من مخزون قطع الغيار الوجود 

في مخازن الشركتني.

خطوط اإليزي والفواتير واإلنترنت والبالك بيري ستستفيد من هذا العرضالعمليات التشغيلية تمثل 74%.. وتوقعات بأرباح واعدة في نهاية العام المالي

أحمد مغربي 
املنت���دب في  ق���ال العضو 
الشركة األولى لتسويق الوقود 
حمزة بخش ان الشركة تسعي 
لتدش���ني 3 محطات منوذجية 
للوقود ف���ي منطقة كبد وغرب 
الشعيبة وغرب مشرف بقيمة 
إجمالية تتجاوز ال� 3.6 ماليني 
دينار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احملطات التي تديرها الش���ركة 
إل���ى 43 محط���ة، موضحا أن 
احملطات اجلديدة ستضم أسواقا 
مركزية لبيع املواد االستهالكية 
اخلفيفة و»كوفي شوب« ومطاعم 
الس���ريعة باإلضافة  للوجبات 
املتكاملة كغسيل  إلى اخلدمات 

السيارات وخدمات البنشر.
حدي���ث بخش ج���اء خالل 
مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
أمس لإلعالن عن استراتيجية 
»األولى لتسويق الوقود« خالل 
اخلطة اخلمسية واإلعالن عن 
افتتاح محطة وقود في جديدة 
في منطقة غرب مش���رف يوم 
االربعاء املقبل، وبني بخش أن 
اخلطة اخلمسية للشركة تتضمن 
تطوير جميع احملطات القائمة 
مبا فيه���ا املوجودة في املناطق 
السكنية حيث ستعمل الشركة 
علي تطوير من 6 إلى 8 محطات 

في كل 5 سنوات.

 خطة إستراتيجية

وأضاف بخ���ش قائال: »لقد 
وضعنا خطتنا اإلستراتيجية 
النقص احلاصل  لكي نستدرك 
في محطات الوقود في الكويت 

التي حتتاج الى ما ال يقل عن 200 
محطة جديدة باإلضافة إلى ال� 
124 محطة القائمة حاليا، السيما 
أن عدد السيارات في تزايد، وهذا 
سينعكس بالتالي على ضرورة 
إنشاء محطات جديدة في املناطق 

السكنية اجلديدة«.
وأضاف: »محط���ات األولى 
النموذجي���ة مع ما  اجلدي���دة 
تؤمنه من تسهيالت يستفيد منها 
املس���تهلك، من شأنها أن تقلب 
املفهوم التقليدي حملطات الوقود 
وتؤسس لعهد جديد ومتطور من 
احملطات ذات القيمة املضافة«.

وكشف بخش أن الشركة قامت 
االسبوع املاضي بتعيني مستشار 
عاملي لوضع استراتيجية جديدة 
وإعادة هيكلة الشركة، موضحا 
انه من ضمن إستراتيجية الشركة 
اجلديدة، تطوير الناحية اجلمالية 

في كافة احملطات التابعة للشركة، 
مش���يرا الى أن 17 محطة قد مت 
تأهيلها في هذا اإلطار حتى اآلن، 
وأكد أن هذه اخلطة ستساعد على 
تقدمي »األول���ى« بصورة الئقة 

سواء عبر شعارها أو ألوانها.

استرجاع األبخرة

الش���ركة تطبق  أن  وذك���ر 
في احملطات الث���الث اجلديدة، 
وألول مرة ف���ي الكويت، نظام 
التي تصدر  استرجاع األبخرة 
عن عملية تعبئ���ة الوقود مما 
يساعد على احملافظة على البيئة 
خالية من التلوث، مش���يرا الى 
أن الش���ركة تعم���ل حاليا على 
الراهنة في  استبدال املضخات 
محطاتها بأخرى حديثة متتاز 
بس���رعة التعبئة باإلضافة الى 
استقبالها لكروت الدفع مبختلف 

أنواعها من دون احلاجة للذهاب 
الى صندوق الدفع.

وذك���ر أن »األولى للوقود« 
ستس���تحدث قريب���ا بطاقات 
تعبئة تت���م إدارتها عن طريق 
الش���ركة مباش���رة وليس عن 
طريق ش���ركات أخرى على أن 
يكون اخلي���ار للعميل بحرية 
االختيار بني االثنني، كاشفا عن 
مشروعني للتطوير في احملطات 
قيد التطبيق، حيث يتعلق األول 
بتوفي���ر نظام قي���اس مركزي 
خلزان���ات الوق���ود في احملطة 
بحيث حتافظ على وسيلة آمنة 
وفعالة إلدارة املخزون والكشف 
عن التسربات في حال حدوثها، 
الثاني فيدور حول تطوير  أما 
نظام األمن واملراقبة في احملطات، 
وهو يشتمل على تركيب كاميرات 

متطورة وملحقاتها بالكامل.

حمزة بخش متوسطا نوال الدرويش وعادل العوضي خالل املؤمتر الصحافي

كش���فت »زين« أنها طرحت 
عروضا خاصة ومميزة لعمالئها 
املسافرين إلى اململكة السعودية 
لتأدي���ة فريضة احل���ج للعام 

احلالي.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان عمالء زين في الكويت 
سيكون بإمكانهم إجراء مكاملتهم 
الهاتفية وفق األس���عار احمللية 
في اململكة السعودية خالل فترة 
موسم احلج والتي تبدأ اعتبارا 
من اليوم إلى األول من ديسمبر 

املقبل.
وأك���دت أن عميل »زين« لن 
يكون بحاجة إلى إجراء مكاملاته 
أو إرسال الرسائل القصيرة أو 
استخدام البالك بيري أو االنترنت 
بأسعار التجوال املعتادة، طاملا 
يجري اتصاله من خالل شبكة 
زين في السعودية، مشيرة إلى 
أنه مبجرد اختي���ار عميل زين 
لشبكة زين السعودية على هاتفه 
النقال فإن جميع اتصاالته املرسلة 
ستعامل وفق التسعيرة احمللية 

في السعودية.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 

ورغبات عمالئها«، مبينا أن زين 
تعتبر نفسها ش���ريكا رئيسيا 
للمجتم���ع، وهي في ذلك حتقق 
املشاركة الفعالة وتقدمي القيمة 

املضافة.
وأفاد بأنه: »مع سريان هذه 
اخلدمة فعليا فإن جميع عمالء 
زين من أصحاب اخلطوط املسبقة 
الدفع )اإلي���زي( واآلجلة الدفع 
)الفواتير( سيس���تفيدون من 
خدمات االتصال وفق التسعيرة 
احمللية في اململكة السعودية ولن 
يكونوا بحاجة إلى أسعار التجوال 
الدولي ماداموا يستخدمون شبكة 

زين.
يذكر أن ع���رض زين خالل 
موس���م احلج هو خدمة تسمح 
لعمي���ل الش���ركة ف���ي الكويت 
العربية  اململكة  ف���ي  بالتجوال 
السعودية من دون دفع رسوم 
التج���وال املعت���ادة، وما على 
العمي���ل إال أن يتصل من خالل 
شبكة »زين« في السعودية حتى 
املكاملات الصوتية  يستفيد من 
الرس���ائل القصيرة  وخدم���ات 
وخدمات االنترنت والبالك بيري 

وفق التسعيرة احمللية هناك.

خالد العمر: »حترص شركة زين 
على ان تكون باس���تمرار على 
مقربة من زوار بيت اهلل احلرام 
كل عام، وهذه املبادرة نبعت من 
حرصها على مش���اركة عمالئها 
التي تسيطر  املشاعر اإلميانية 
أثناء تأدية  اللحظات  على هذه 

مناسك احلج«.
وب���نينّ ان: »ه���ذه املب���ادرة 
ستساهم كثيرا في إبقاء عمالء 

زين املس���افرين إل���ى األراضي 
املقدس���ة على اتص���ال دائم مع 
أقاربهم وذويهم«، مش���يرا إلى 
أن الشركة لم تكن لتفوت هذه 
املناسبة املباركة دون أن تشارك 

عمالءها هذه املشاعر.
وأضاف: »تبحث زين دائما 
عن أفضل احللول والتطبيقات، 
من خالل مجموعة من املبادرات 
احليوية التي تتقابل مع طموحات 

خالد العمر

65 جهة تعلن مشاركتها في معرض اإلسكان الرابع عشر في 29 الجاري
أعلن���ت جمعية املهندس���ني 
الكويتية انها انهت بالتعاون مع 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض »يوني اكسبو« جميع 
االستعدادات إلقامة الدورة الرابعة 
عشرة ملعرض اإلسكان في الفترة 
من 29 نوفمبر اجلاري إلى الثاني 
من ديسمبر املقبل، حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الفهد، ومبشاركة  الشيخ أحمد 
65 جهة من اجلهات احلكومية 
وشركات ومؤسسات متخصصة 
في القطاع اإلس���كاني، حيث مت 
إعداد برنامج إعالمي توعوي يقام 
على هامش املعرض ويتضمن 
العديد من احملاضرات والندوات 
والفعاليات اإلعالمية للتوعية 
بالقضية اإلسكانية والتعريف 

بأفضل وسائل ومواد البناء.
كم���ا يقام املع���رض برعاية 
مجموعة من كبريات الشركات 
واملؤسسات التي تعمل في قطاع 
اإلسكان في مقدمتها: مجموعة 
محم���د عبد احملس���ن اخلرافي 
التابعة، وش���ركة  وش���ركاتها 
صناع���ات التبري���د والتخزين 
وشركة اخلليج املتحدة لإلنشاء 
وشركة مشرف للتجارة العامة 
واملقاوالت، وشركة الصناعات 
الوطني���ة ملواد البناء وش���ركة 
اخلليج العربي القابضة والشركة 

الكويتية األولى.
الذهبية فقد  الرعاي���ة  أم���ا 

حصلت عليها ش���ركة س���دمي 
الكويت للتجارة العامة، وشركة 
دخي���ل اجلس���ار للصناع���ات 
الكهربائي���ة، وش���ركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية، 
واملجموعة اآلسيوية ملواد البناء 

)سيراميك رأس اخليمة(.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
شركة تكنولوجيا البناء للتجارة 
العامة واملقاوالت م.لؤي صفر 
ان الشركة تكرر مشاركتها في 
معرض اإلسكان للسنة الرابعة 
عشرة علي التوالي حيث يتطلع 
العمي���ل الي ما ه���و جديد من 
منتجات وخدمات خاصة باإلسكان 
ومشاركتنا هي التواصل مع عمالء 
الشركة احلاليني، باإلضافة الى 
تعريف العم���الء اجلدد بأعمال 
ومنتجات الشركة حيث ان الكثير 
من العم���الء ال يهتمون بقطاع 
املقاوالت وبالتالي يتم تعريفهم 
بالشركات املتخصصة ومنتجاتها، 
مشيرا الى أن الشركة متخصصة 
بأعمال املساح وباملضخات وأعمال 
األصباغ اخلارجي���ة باإلضافة 
ال���ى الديكورات اخلارجية التي 
يتم تصميمها وتنسيقها بشكل 
متكامل من جهة واحدة، وبالتالي 
يتطابق التصور الذي مت تصميمه 
من قبلنا واملوافقة عليه من قبل 

العميل مع التنفيذ في املوقع.
واوضح ان تباطؤ الس���وق 
الكويتي خصوص���ا في مجال 
العقار االستثماري والتجاري، 
وبالتالي تأث���ر قطاع املقاوالت 
خالل العامني املاضيني، أما القطاع 

آالف دينار ملدة 30 يوما وحساب 
الثريا وهو حساب الراتب الوحيد 
بالكويت الذي يعطي عمالءه فرصا 
لربح 12 ألف دينار بالسنة عبارة 
عن جائزتني كل منها مببلغ 60 ألف 
دينار متنح على دفعات شهرية 
مبعدل )5000 دينار شهريا ملدة 
سنة واحدة( ويجري بنك برقان 
السحب على حساب الثريا مرتني 
في السنة لعمالئه أصحاب هذا 

احلساب.
وأش���ارت إلى أن بنك برقان 
منذ أن بدأ باملشاركة في معرض 
اإلسكان استطاع أن يحقق إقباال 
واهتماما متزايدين، قائلة »إننا 
نطمح لتلبية احتياجات مجتمعنا 
وعمالئن���ا عل���ى أكم���ل وجه، 
وكمؤسسة مالية رائدة نتطلع إلى 
االستمرار في تقدمي احللول املالية 
للعمالء من خالل حزمة املنتجات 
املتنوعة والواسعة التي حتمل 

القيمة املضافة لعمالئنا«. 
وبينت ان بنك برقان يعتبر 
املصرف الوحيد في دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي تتم إعادة 
 ISO اعتماده لش���هادة اآلي���زو
27001:2005 وذلك عن التطبيق 
الفعال ألنظمة إدارة أمن املعلومات 
والبيانات في أقسام تكنولوجيا 
املعلومات، كما أن البنك يعتبر 
الوحيد أيضا في حصوله على 
جائزة اجلودة ملؤسسة جي بي 
مورغان للس���نة الثالثة عشرة 
على التوالي إضافة إلى جوائز 
أخرى عديدة في مختلف قطاعات 
اخلدمة املصرفية واإلدارة الفعالة 

للعمليات. 
بدوره، اكد مدير إدارة التسويق 
واملبيعات بشركة أسمنت الكويت 
علي حسني الكندري أن الشركة 
حترص دائما على املشاركة في 
معرض اإلسكان، كونه أحد أهم 
املعارض التي تشهدها الكويت في 

املجال اإلسكاني والعمراني.
أن الشركة تقوم  الي  وأشار 
بإنتاج ثالثة أنواع من االسمنت 
وهي االسمنت البورتالند العادي 
املقاوم لألمالح رقم  واالسمنت 
الرمادي وفقا  »5« واالس���منت 
للمواصفات القياسية الكويتية 
والعاملية، كما ميكنها إنتاج أي 
نوع من أنواع االسمنت مبا فيها 
املتطورة منها بحسب متطلبات 
التنموية  املشاريع اإلنش���ائية 
احلالية واملس���تقبلية، ومتتاز 
منتجات الشركة باجلودة العالية 
والقوة واملتانة، وتعتبر شركة 
اسمنت الكويت الشركة الصناعية 
التي تق���وم بصناعة  الوحيدة 
االس���منت بالكامل في الكويت، 
والش���ركة الوحي���دة احلاصلة 
على عالمة اجل���ودة من الهيئة 
العام���ة للصناعة من منتجاتها 

من االسمنت.
وبالنسبة ملشروع إقامة الفرن 
الثان���ي إلنتاج الكلنك���ر املادة 
األساسية في صناعة االسمنت، 
والذي يجري تنفيذه علي ارض 
مصنع الشركة مبنطقة الشعيبة 
الصناعية املادة األساسية بطاقة 
إنتاجية في حدود 2.5 مليون طن 

من الكلنكر سنويا.

اإلسكاني فتأثر بسب قانون الرهن 
العقاري وتوابع���ه على العقار 
السكني بشكل عام، منوها الى ان 
اآلونة األخيرة شهدت حتركا في 
اإلنشاء واملقاوالت للعقار السكني 
وذلك بسبب الطلب املتزايد على 
بيوت السكن اخلاص، باإلضافة 
الى ندرة األراض���ي في مناطق 
السكنية الداخلية، ويتمثل احلل 
بتوفير احلكومة لألراضي التي 
متتلكها أصال وال يتم حتريرها. 
التجاري  أما بالنس���بة للعقار 
واالستثماري فيمكن أن يتسارع 
النمو في حال حتويل الكويت الى 
مركز مالي على مستوى عاملي.

وأشار الى أن الشركة أجنزت 
العديد من املش���اريع التجارية 
واالستثمارية في مختلف مناطق 
الكوي���ت منه���ا ن���واد صحية، 
وعمارات سكنية، باإلضافة الى 

العديد من الڤلل.
من جانبه، قال مدير شؤون 

العمالء في شركة مشرف للتجارة 
العامة واملقاوالت محمد اجلاسر 
ان الش���ركة ترعى وتشارك في 
معرض اإلسكان هذا العام لتعرض 
أنش���طتها وخدماتها وخبراتها 
الطويلة في مجال تنفيذ املشاريع 
اإلسكانية، مشيرا الى أن شركة 
مشرف للتجارة واملقاوالت تتطلع 
الى أن تكون من الشركات الرائدة 
في املساهمة في اخلطة التنموية 
احلالية بجميع مراحلها والتي 
تتماشى مع إمكانياتها وتأهيالتها 
الكبيرة والتي  الفنية  وخبرتها 
استطاعت بناءها خالل األربعني 

عاما املاضية.
وأشار الى ان سوق اإلنشاء 
والبن���اء كان باإلمكان أن يكون 
أفضل من وضعه احلالي حيث 
ان عام 2010 شهد بعض املشاريع 

الكبيرة لإلعمار.
وأشار إلى أن شركة مشرف 
للتجارة واملقاوالت تلعب دورا 

الكويت  إقليميا مبش���اريع في 
واإلمارات )أبوظبي ودبي( وقطر 
وإيران، موضحا ان الشركة أجنزت 
وأمتت مشاريع بقيمة 60 مليون 
دينار مع وزارة األشغال العامة، 
وتضمنت مش���اريع تصميمية 
وتش���غيلية وصيانة للمنشآت 
مبحطات الضخ اجلديدة في منطقة 
اجلهراء ومنشآت معاجلة املجاري 
في منطقة كبد بسعة قدرها 270 
ألف متر مكعب في اليوم وقد مت 
وصل أنابيب النقل للمجاري من 
محطة الضخ في منطقة اجلهراء 
إلى محطة املعاجلة اجلديدة في 

منطقة كبد. 
كما مت تسليم أعمال السوق 
مبركز مش���اريع األس���واق في 
أبوظبي ال���ى »الدار« حيث كان 
املشروع بقيمة 58 مليون دينار، 
وحاليا تنجز الشركة مشروعني 
للهيئ���ة العام���ة لإلس���كان في 
الكويت بقيمة 37 مليون دينار 

التربة وإنشاء  ويشمل حتسني 
طرق جديدة ومواقف س���يارات 
وأعمال البنية التحتية في املنطقة 

السكنية بشمال الصليبخات.
وقالت رئيس م���دراء قطاع 
اخلدمات املصرفية الش���خصية 
في بنك برقان منيرة املخيزمي ان 
البنك يشارك في معرض اإلسكان 
ليعرض باقة متنوعة من املنتجات 
واخلدمات والتس���هيالت املالية 
الالزمة التي تخدم زوار املعرض 
وتلبي احتياجاتهم، وتساعدهم 
على امتالك بيت العمر، باإلضافة 
إلى التركيز على مزايا حسابات 
عدة يقدمها بنك برقان لعمالئه 
ومنها: حساب »يومي« الذي يالقي 
جناحا باهرا حيث ان حس���اب 
»يومي« هو احلس���اب األول من 
نوعه والوحيد الذي يتيح الفرصة 
لربح جائزة يوميا قدرها 5 آالف 
دينار عن طريق دخول السحب 
مبجرد إيداع العميل ملبلغ خمسة 

منيرة املخيزمي  علي الكندري محمد اجلاسر  لؤي صفر 
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