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بالتعاون مع شركة السينما الكويتية الوطنية 

  red الخليج« يقدم عرضًا جديدًا لعمالء حساب«
على تذاكر السينما خالل عيد األضحى 

بوستر العرض اجلديد 

أعلن بن���ك اخلليج امس عن 
طرح حملة ترويجية مش���تركة 
مع الش���ركة الوطنية الكويتية 
للس���ينما خالل عيد األضحى، 
حيث س���يتمكن عمالء حساب 
red™ م���ن تلقي خصومات على 
احدث أفالمهم املفضلة ويسري 
العرض خالل الفترة من 16 إلى 

20 نوفمبر اجلاري.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه احلملة الترويجية موجهة 
لعمالء حساب red™ الذين ميكنهم 
التمتع بآخر عروض األفالم وذلك 
من خالل دف���ع 500 فلس فقط 
بدال م���ن 3 دنانير باس���تخدام 
بطاقة red™ للصرف اآللي عند 
شراء التذاكر عن طريق شبابيك 
احلجز ف���ي جميع دور العرض 
السينمائي للشركة، حيث يسدد 
بنك اخلليج 2.5 دينار لش���ركة 
الوطنية عن  الكويتية  السينما 
كل تذكرة مت بيعها لعمالء حساب 

 .™red
وفي هذا الص���دد، قال املدير 
التنفيذي في مجموعة اخلدمات 
البنك  املصرفية الشخصية في 

ياسر سليمان: »يستمتع األفراد 
بعيد األضحى من خالل اخلروج 
والتنزه مع األصدقاء والعائالت، 
وتشير الدراسات إلى أن شركة 
السينما الكويتية الوطنية تتمتع 
بواحدة من أعلى معدالت اإلنفاق 
بني عمالء red™ خالل هذه الفترة، 
حيث يلتزم بنك اخلليج بتوفير 
اخلدمات املصرفية التي تناسب 
احتياجات كل شرائح عمالئنا«.

 ™red ويعد برنامج بنك اخلليج
املصمم خصيصا لطالب اجلامعات 
والكليات الذين تتراوح أعمارهم 
بني 17 و24 عاما هو الوحيد من 
الكويت ويوفر حاليا  نوعه في 
سحوبات شهرية. وسيدخل جميع 
عمالء حساب red™ في السحب 
الشهري اجلديد بشكل تلقائي عند 
حتويل اإلعانة الطالبية الشهرية 

.™red إلى حساب

عادل عمور

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في الشركة  والعضو 
املتحدة للترفيه والس���ياحة 
عادل حسن عمور عن مشاركة 
الش���ركة في مع���رض العقار 
الكويتي »سيتي  واالستثمار 
سكوير العقاري« الذي تنطلق 
أنش���طته خالل الفترة من 27 
الى 30 نوفمبر اجلاري، ويقام 
املعرض حتت رعاية وحضور 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد، ويضم املعرض 25 ش���ركة تتوزع 
على شركات العقار احمللي واخلليجي والعربي 
وعددا من البنوك، فضال عن الشركات التي تقدم 

خدماتها العقارية في األسواق االقليمية.
وأوضح عم���ور في تصري���ح صحافي أن 
املشاركة في املعرض تهدف الى تأكيد احلرص 
على املساهمة في املعارض العقارية، التي تعد 
فرصة جيدة للتواصل مع عمالء الشركة وذلك 
عبر ط���رح مجموعة من اخلدم���ات والفرص 
العقارية، مش���يرا إلى أن املعرض ميثل فرصة 
ذهبية ملتابعة أكبر عدد من املشروعات العقارية 
مجتمعة حتت سقف واحد كما سيوفر املعرض 
للعمالء فرصة للمقارنة بني جميع املشروعات 

املطروحة واختيار األنسب منها.
وأوضح أن الشركة املتحدة للترفيه والسياحة 
ستطرح حزمة من املشاريع املتنوعة في املعرض 
حيث انها تستهدف تطوير ادائها خالل املرحلة 
املقبلة، الفتا إلى أن الشركة تأسست عام 2005 
من قبل ش���ركة مجمعات األسواق واستطاعت 
منذ اليوم األول لتأسيسها أن تكون لديها رؤية 
واضحة في االس���تحواذ على بعض املشاريع 
التشغيلية القائمة، مبينا أن الشركة متكنت من 
احلصول على حق إدارة »منتزه الش���عب« من 
قبل شركة مجمعات األسواق، ومن ثم استحوذت 
على حصص إستراتيجية في مشروعي »سليل 
اجلهراء« الذي يتضمن س���وقا جتاريا وفندقا 
ومنتزها ترفيهيا و»منتجع صحارى« الذي يعد 
مبثابة ملعب عمالق للجولف وفق االشتراطات 
الدولية داخل الكويت، باالضافة إلى سوق جتاري 
وناد صحي و»سبا«، ثم اشترت حصة رئيسية 
وإستراتيجية تتضمن حق التشغيل واالدارة في 
منتزه »عني ع���ذاري« بالبحرين، وقامت أيضا 
بتأسيس شركة سعودية لالستحواذ على بعض 
املشاريع القائمة داخل اململكة السعودية، وحتديدا 

في املنطقة الشرقية التي تضم 
»اخلبر، الدمام، شاطئ نصف 
الى أن قائمة  القمر« وأش���ار 
أهم املشاريع التابعة للشركة 
تضم حصة رئيسية في منتزه 
»الس���املية« الواق���ع في قلب 
الساملية، ومنتزه »عني عذاري« 
في البحرين، ومنتزه »القرم« 
في سلطنة عمان، ومنتزه »امللك 
فهد« و»األمير محمد بن فهد« 
العربية  الدمام باململك���ة  في 
السعودية، إضافة إلى منتزه 
»99« في اجلهراء ومش���روع 
»صح���ارى« وإدارة منتزهي 

الشعب ومرح الند بالكويت.
وأوضح ان الشركة املتحدة للترفيه والسياحة 
قامت باملش���اركة في تأسيس عدة شركات في 
الفترة السابقة على سبيل املثال وليس احلصر 
مت تأسيس ش���ركة الفرص اخلليجية كذلك مت 
تأسيس شركة سياحة العاملية السعودية إضافة 
إلى تأسيس شركة متخصصة في مجال األغذية 
برأسمال قدرة 30 مليون ريال سعودي، كذلك 
دخول الش���ركة في استثمارات عديدة مع عدة 
شركاء آخرين لدعم وتنشيط االقتصاد واملساهمة 
في النهوض بالقطاعني السياحي والترفيهي في 
الب���الد، حيث يحتاج هذا القطاع إلى املزيد من 
االهتمام، فهو رافد مه���م وحيوي ويعتبر في 
بعض الدول مثل تركيا وتونس رقما واحدا في 
الدخل القومي ونحن نأمل ان يكون رقم 2 في 

دخل البالد بعد النفط.
وأفاد بأن الش���ركة تشكلت لديها قناعة بأن 
مجال التطوير العقاري الترفيهي البد أن يسانده 
مجال تطوير اخلدم���ات الغذائية، وعليه فقد 
قامت بتأسيس ش���ركة غذائية في السعودية 
تسمى الش���ركة السعودية للخدمات الغذائية، 
وقد مت االستحواذ من خاللها على عدة مطاعم 
هندي���ة، وماركات عاملية، منه���ا محالت كادي 

للحلويات.
وأضاف: »أنشأنا بالشراكة مع شركة كلحا 
األردنية، ش���ركة لتقدمي املأكوالت األردنية في 
اململكة السعودية، وبات أداء هذا الشركة أكثر 
من رائع، كما مت تأسيس شركة غذائية خاصة 
بالشركة املتحدة للترفيه والسياحة داخل الكويت، 
الهدف منها االستفادة من انخفاض االيجارات 
املوجودة في الكويت حاليا، وكذلك االستفادة 
من املنتزهات املوجودة لدى الش���ركة املتحدة 
للترفيه والسياحة إلنشاء مطاعم كمنافذ للبيع، 

ونتوقع أداء جيدا لتلك الشركة«.

يقام تحت رعاية وحضور الشيخ أحمد الفهد في 27 الجاري

»المتحدة للترفيه والسياحة« تطرح 
مشاريع متنوعة في معرض »سيتي سكوير« 

العمر التقى قيادات العمل المصرفي العربي

»بيتك« شارك في ملتقى بيروت للمؤسسات المالية اإلسالمية

العمر ونائب حاكم مصرف لبنان د.رائد شرف الدينمحمد العمر يكرم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

نظم بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
على هامش ملتقى بيروت للمؤسس���ات 
املالية اإلسالمية الذي عقد اخلميس املاضي 
لقاءات جانبية مع املش���اركني في امللتقى 
من قيادات العمل املصرفي العربي تباحث 
خاللها الرئيس التنفيذي ل� »بيتك« محمد 
العمر مع تلك القيادات حول آفاق وسبل 
تطوير الصناعة املصرفية في ظل التغيرات 

السريعة التي يشهدها العالم على أكثر من 
صعيد. وكان »بيتك« قد قام بتكرمي رئيس 
مجموعة دلة البركة الشيخ صالح كامل 
لدوره في انتش���ار وتعزيز صناعة املال 
اإلسالمية، وحاكم مصرف لبنان املركزي 
رياض سالمة لدوره في حتقيق االستقرار 
في النظام املصرفي اللبناني والذي ينعكس 
بصورة إيجابية على استقرار اقتصادات 

املنطق���ة خاصة أنها بدأت تش���هد مزيدا 
من التداخل فيما بينه���ا. وكان العمر قد 
أوضح خالل تلك اللقاءات أن هوية »بيتك« 
كمؤسس���ة مالية تلتزم باحكام الشريعة 
اإلسالمية جتعل منهجه في العمل موجها 
نحو اعمار األرض والتعامل مع قطاعات 
االقتصاد احلقيقي والذي يضمن من خالله 
االستغالل األمثل للموارد املتاحة في املجتمع 

وبذلك تكون فرصة التنمية احلقيقية أكبر 
واالستفادة أعم وأشمل، كما ركز في لقاءاته 
على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الفتوى 
في »بيتك« في حماية املؤسسة والعميل من 
خالل قراراتها وارائها فيما يخص موافقة 
منتجات وخدمات وأداء املصرف مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية التي تتحقق فيها الفائدة 

واملنفعة للمجتمع وأفراده.

رئيس حترير »ذي بانكر« مع بعض موظفي »بيتك«

الشيخ أحمد العبداهلل يتوسط الوفد الكويتي خالل زيارته لشركة سينوبيك الصينية

.. ويشارك في مؤتمر »ذي بانكر« العالمي عن الصيرفة اإلسالمية

العبداهلل يتفق على إتمام مشروع المصفاة المشترك

ش����ارك نائ����ب رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة 
بيت إدارة السيولة اململوكة لبيت 
الكويت����ي )بيتك( عماد  التمويل 
املنيع في امللتقى الس����نوي الذي 
تنظمه مجلة »ذي بانكر« العاملية 
املتخصصة في الش����ؤون املالية 
واالقتصادية، والذي عقد مؤخرا 
في لندن ملدة يوم واحد بحضور 
ومشاركة ش����خصيات مصرفية 
رفيعة من قطاعي البنوك والتمويل 
من مختلف بقاع العالم، حيث متت 
مناقشة العديد من احملاور املتعلقة 
بالصناعة املصرفية اإلسالمية وأفق 
تطورها، وقد مت التركيز على األمور 
القانوني����ة واإلجرائي����ة املتعلقة 
بالصناع����ة ودور هيئات الفتوى 
والتشريع في اإلشراف على سير 

أمور املؤسسات املصرفية اإلسالمية. وفي هذا اخلصوص، قال املنيع في تصريح صحافي 
ان املؤمتر الذي يعقد للعام الثاني على التوالي بإش����راف مجلة »ذي بانكر« شهد نقاشات 
مكثفة ومثمرة وتبادال لألف����كار واخلبرات والرؤى حول جوانب فنية متخصصة تتعلق 
بالصناعة املصرفية اإلس����المية وآخر تطوراته����ا، باإلضافة إلى التحديات القانونية التي 
واجهها املتعاملون في هذه الصناعة، مش����يرا إلى أن امللتقى ركز في دورته األخيرة على 
أربعة محاور رئيسية أهمها الشكل احلالي لصناعة الصيرفة اإلسالمية في ظل التحديات 

واملشاكل املختلفة التي واجهتها في ظل األزمة املالية واالئتمانية العاملية.

وأضاف ان احملور الثاني للملتقى 
ركز على مصادر البحث واإلحصاء 
بالنس����بة للعمليات ذات العالقة 
بالصناعة املصرفية اإلس����المية 
واخلاصة بحجم األصول والالعبني 
األساسيني في هذه الصناعة وواقع 
املشهد احلالي واملستقبلي بالنسبة 
لهذه الصناعة والالعبني األساسيني 
فيها، مش����يرا في هذا الصدد إلى 
أن احد مراكز الدراس����ات العاملية 
الزميلة ملجل����ة ذي بانكر قدمت 
بيانات مهمة وايجابية للغاية حول 
أعمال الصيرفة اإلسالمية عموما 
والتوقعات املستقبلية لها والتي 
أكدت فيه����ا قدرة الصناعة املالية 
اإلس����المية على جذب املزيد من 
الالعبني واملستثمرين الراغبني فيها 
واالستمرار في حتقيق مستويات 
عالية من النمو الس����نوي املستدام. وبني املنيع أن احملور الثالث ركز على الدور الرئيسي 
للهيئات الش����رعية في املؤسس����ات املالية اإلس����المية في املرحلة احلالية واملستقبلية، 
خصوصا فيما يتعلق مبراقبة وتقييم األعمال واملنتجات املصرفية واالستثمارية ومحاولة 
التأكد من مطابقتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية املتعارف عليها باإلجماع حسب املجامع 
الفقهية املعروفة وتلك املتوافقة مع معايير هيئة احملاس����بة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلس����المية، مشيرا إلى أن أحد أبرز التفاصيل التي نوقشت في هذا احملور مقترح صياغة 

ميثاق ملعايير اإلفتاء املالي الشرعي. 

بك���ني � كون���ا: اتف���ق وزير 
النف���ط ووزير االعالم الش���يخ 
العبداهلل ورئيس شركة  أحمد 
»س���ينوبيك« الصينية لتكرير 
النفط س���و شولني على تعزيز 
اجلهود املشتركة من اجل امتام 
مش���روع مجمع يض���م مصفاة 
تكرير نفط عمالقة ومنش���آت 
بتروكيماوية والذي يرتقب موافقة 

احلكومة الصينية عليه.
وأثنى العب���داهلل لدى لقائه 
سو في مقر شركة »سينوبيك« 
على دعم الكويت املتواصل ألول 
مشروع مصفاة في الصني مشترك 
بني البلدين وتبلغ تكلفته تسعة 
مليارات دوالر بس���عة إنتاجية 
تبل���غ 300 ألف برمي���ل يوميا 
ومليون طن من االيثيلني ومن 

املقرر تشغيله في عام 2013.
وقال »ان زيارتي الى الصني 
تهدف الى دفع سير العمل نحو 
تشييد املش���روع، مشددا على 
احلاجة الى االسراع في االجراءات 
الالزمة من اجل احلصول على 
املوافق���ة األخيرة م���ن )جلنة 
االصالح والتنمية الوطنية( لبناء 
املصفاة وهي اعلى جهة صينية 
لش���ؤون التخطيط االقتصادي 
مترقبا مبادرة سو نحو تعزيز 

اجلهود خلدمة هذا الغرض«.
ومتثل شركة البترول العاملية 
الكويت في مفاوضات ماراثونية 
مع اجلان���ب الصيني الذي قدم 
موافقة )جلنة االصالح والتنمية 
الوطنية( املبدئية على املشروع 
ف���ي مايو املاض���ي والتي أقرت 
باتخاذ جزيرة )دونغاي( التابعة 
ملدينة )زاجنيانغ( مقرا للمجمع 
ثم حصل املش���روع كذلك على 

موافقة وزارة احلماية البيئية في 
الصني في سبتمبر املاضي.

وسيتم تشييد املشروع وفق 
التقني���ات البيئية املعتمدة في 
الصني والتي تتماشى ومعايير 

البيئة والصحة والسالمة.
وفي تصريح أدلى به رئيس 
شركة »سينوبيك« قال »سنعمل 
معا من اجل دفع سير املشروع، 
وهناك تق���دم كبير فيما يتعلق 

باملوافقات على املشروع« مضيفا 
»ان املشروع حصل على املوافقة 
البيئية  فيما يتعلق باجلوانب 
منه واستخدام ارض في منطقة 
بحرية«. وأكد ان تقييم توفير 
الطاقة في املجمع املزمع إنشاؤه 
مت عرضه على »جلنة االصالح 
الوطني���ة« متوقعا  والتنمي���ة 

املوافقة على التقييم قريبا.
وكان هناك اتفاق مبدئي بني 

الكوي���ت والصني في عام 2005 
بإنش���اء املش���روع في منطقة 
»نانشا« عاصمة إقليم »غوانغزو« 
بي���د انه تق���رر تغيي���ر املوقع 
العتبارات بيئية خشية تأثيره 
على املنطقة اآلهلة بالسكان وفي 
مايو 2009 ق���رر اجلانبان نقل 
موقع املشروع الى منطقة ال تضم 
عددا كبيرا من السكان في نفس 

االقليم.

مع التمتع برصيد إضافي لمدة 6 أشهر

»ڤيڤا« تطلق عرضًا مميزًا على خدمة
 »بالك بيري« لخطوط الدفع المسبق

ضمن إطار مهرجان 
 ،»Festiva  VIVA«
وتلبي���ة الحتياجات 
عمالئه���ا، وحرص���ا 
منه���ا على تس���هيل 
اختياراته���م، أطلقت 
ش���ركة االتص���االت 
الكويتية )ڤيڤا( عرضا 
مميزا على خدمة »بالك 
بيري« خلطوط الدفع 

املسبق.
ومبوجب هذا العرض يحصل عمالء الدفع 
املسبق بعد االشتراك بهذه اخلدمة خالل فترة 
العرض، على رصيد إضافي ش���هري بقيمة 5 
دنانير ملدة 6 أش���هر، متكنهم من التواصل مع 

أحبائهم وأصدقائهم.
وعند االشتراك بخدمة »بالك بيري« يتمتع 

العميل باستخدام مجاني 
غير محدود للخدمات، 
حيث يستطيع تصفح 
اإلنترنت ع���ن طريق 
 Browser  Blackberry
واإلطالع عل���ى بريده 
اإللكتروني أو احملادثة 
 Blackberry بواس���طة
Messenger، باإلضافة 
إل���ى إمكاني���ة تصفح 
اإلنترنت عن طريق Browser VIVA وذلك وفق 

تعريفة تنافسية خاصة باخلدمة.
كما ميكن لعميل الدفع املسبق التمتع بخدمات 
»بالك بيري« والدخول إلى اإلنترنت أثناء تواجده 
خارج الكويت من خالل خدمة التجوال.ومازال 
قطار »VIVA Festiva« جاريا مبفاجآته وعروضه 

ليثبت مجددا للعمالء أن »VIVA« دائما تقدر.

»إيكيا الكويت« تطلق حملة خاصة لتجديد غرفة الجلوس بكفالة أطول 
أطلقت شركة ايكيا الكويت، أشهر شركات األثاث العاملية 
من السويد، لزبائنها ومحبيها في الكويت حملة خاصة لتجديد 

غرف اجللوس، وذلك بأسعار خاصة وضمانات أطول.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه احلملة النوعية 
التي متتد طوال نوفمبر اجلاري توفر للزبائن وزوار معرض 
ايكيا فرصة اختيار أجمل املنتجات املبتكرة في تصميمها 
والعالية في جودتها بأقل األسعار املمكنة وبتنوع كبير في 
املنتجات، سواء أكان ما تبحث عنه طاولة طعام أو »صوفا« 
أو أرففا أو إكسسوارات أو اإلضاءة وغيرها لتكون في متناول 

يديك بقيمة ستدهشك وتناسب اجلميع.
وتساءلت: هل تفكر في جتديد غرف اجللوس في منزلك 
ولكنك لم تقرر متى وأين ستبدأ؟ هل تفكر في شراء أثاث 

لغرفة اجلل����وس ولكنك تبحث عن ضم����ان اجلودة بأقل 
األس����عار؟.. وأجابت: ال تنتظر أكث����ر من ذلك، حيث يوفر 
العرض اجلديد عاملا غنيا بالتنوع سواء من خالل درجات 
األلوان أو املوديالت والتصاميم وصوال إلى أصناف وأنواع 
األقمشة اجليدة املستخدمة لتكون لك متعة االختيار، خاصة 

في عالم الصوفا مثل: ايكتورب، كاليستاد، كيفيك، كرامفورس، 
أرليد، ألفروس، سموغن، ايكيا استوكهولم، وبيستا، كما 
ميكن شراء أغطية إضافية لوسائد الصوفات حيث يسهل 

فكها وغسلها كلما أردت ذلك.
وتقدم »ايكيا« عند ش����راء أي صوفا ضمانة متتد بني 5 
و10 س����نوات، كما أن جميع قطع الصوفات املصنوعة من 
اجللد األصلي تقدم ضمانة مدتها 5 سنوات، بينما كرسي 

)بوانغ( يقدم للزبائن ضمانة متتد إلى 10 سنوات.
وتت�ميز ج�ميع ق�طع األث����اث اخل�اصة بح�ملة جتديد 
غ�رفة اجل�لوس بأنها قطع أثاث عالية اجل�ودة مت اخت�ارها 
من خل�ال االس�����تخدام اليومي والطويل، ما جع�لها تثبت 

جودة عالية ومتانة دائمة.


