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»الوطنية لالتصاالت« تحتفل مع عمالئها وتكتشف بناء على توصيات »المركزي«

مواهبهم الفنية احتفاالً باليوبيل الذهبي لالستقالل

وفد »متحف الكويت للسيارات« 
يقوم بزيارة دور رعاية المسنين واألطفال

»برقان« يستكمل إعداد أنظمته المصرفية لتطبيق 
استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي »إبيان«

المعرض المصري السابع للعقار واالستثمار
ينطلق األربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 40 جهة

أعلن بنك برقان عن االنتهاء من إعداد أنظمة 
العمل الداخلية التقنية والبشرية للعمل بنظام 
رقم احلساب الدولي »إبيان« والذي يأتي العمل 

به بناء على توصيات بنك الكويت املركزي.
 IBAN ويهدف العمل بهذا النظام نظام رقم
إلى تسهيل وتعزيز عمليات التحويل املالي بني 
البنوك احمللية والعاملية وضمان أعلى درجات 
العمليات  اجلودة والس���رعة والفعالية لهذه 

املصرفية.
وفي ه���ذا الصدد، قال رئيس مديري قطاع 
تكنولوجيا املعلومات بالبنك إيفان جينس���ن 
في تصريح صحافي: »نحن سعداء بنجاح كل 

االستعدادات الداخلية سواء على مستوى النظام التكنولوجي املصرفي 
أو على مستوى طريقة إدارة العمليات املصرفية لتطبيق رقم احلساب 
املصرفي الدولي IBAN وعملية إص���دار هذه األرقام جلميع عمالئنا، 
ونحرص في بنك برقان على االرتق���اء الدائم بأنظمة عملنا بطريقة 

تتجاوب بشكل سريع مع جميع التطورات في 
العمل املصرفي لنضمن جلميع عمالئنا إمتام 

عملياتهم بفعالية وسرعة ترضيهم«.
وأوضح ان رقم احلساب املصرفي الدولي في 
الكويت يتكون من 30 خانة تضم رقم احلساب 
احلالي املوجود لدى العميل، باإلضافة إلى خانات 
حروف تدل على رمز الدولة ورمز البنك الذي 

فيه احلساب.
وأضاف: »يع���د بنك برقان من أوائل بنوك 
الكويت التي حققت وبنجاح اس���تكمال جميع 
االس���تعدادات التكنولوجي���ة لتطبيق إصدار 
واستخدام رقم احلساب املصرفي الدولي »إبيان« 
والذي س���يبدأ العمل فيه فعليا في يناير املقبل حسب توصيات بنك 
الكويت املركزي، ويساعد العمل بالنظام املصرفي اجلديد على زيادة 
فعالية العمل املصرفي للتحويالت وذل���ك بطريقة اقتصادية فعالة 

تعود بالنفع على البنك وعمالئه على حد سواء«.

تش����ارك »الوطنية لالتص����االت« عموم املجتمع 
الكويت����ي أفراحه بالعيد ال� 50 الس����تقالل الكويت 
وتطلق بهذه املناسبة أكبر مسابقة إلكترونية باسم 
»GiveKuwait« والتي من شأنها أن متنح عمالءها فرصة 
إظهار حبهم للكويت بطريقتهم اخلاصة وأسلوبهم 
املميز. ويس����تطيع عمالء »الوطنية« املشاركة في 
ه����ذه احلملة عبر التقاط صور أو تس����جيل مقاطع 
ڤيديو أو تسجيل مقاطع غنائية صوتية عن الكويت 
www.wataniya.  :وحتميلها على املوقع االكتروني

com/givekuwait، ومبوجب احلملة يستطيع العمالء 
التصويت ومشاركة املواد املصورة أو املسجلة مع 
أصحابهم من خالل شبكات التواصل االجتماعية مثل 
ال� »فيس بوك« وال� »تويتر«، وفي نهاية املس����ابقة 
سيعتبر هذا املوقع مبثابة مكتبة شاملة لكل املواد 

التي يتم حتميلها من قبل املشاركني الذين حرصت »الوطنية« على أن 
تدعمهم وتساعدهم في إظهار مواهبهم الفنية وتعزيزها وكل ذلك من 

منطلق حبهم ووالئهم للكويت.
وملزيد من نش����ر املعرفة حول أعمال املش����اركني ف����ي احلملة فإن 
»الوطنية« س����تعمل على وضع ملصقات لألعمال املصورة لتبث على 
مختلف القن����وات. وقد عملت »الوطنية« عل����ى التعامل مع جلنة من 
احلكام املتمرس����ني في حقولهم لدعم عملية التصويت، حيث تتضمن 
اللجنة امللحن عبداهلل القعود ومخرج األفالم الس����ينمائي عبداهلل بو 
شهري واملصور بهاء الدين القزويني. وكل من احلكام الثالثة سيساهم 
بالنسبة املقررة ألفضل عمل مصور أو مسجل وتشكل نسبة تصويتهم 

30% بينما النسبة املتبقية مخصصة لزائري املوقع.
وفي تصريح لها حول هذه املس����ابقة أكدت مدير أول االتصال في 
»الوطنية لالتصاالت« رهام العي����ار بالقول: »ان حتضيرات الوطنية 
للذكرى اخلمسني الستقالل الكويت متلؤها احلماسة واالبتكار ونحن 
نهدف من خاللها الى تقدمي حملة إعالمية مميزة في الكويت مع مستوى 

عال من االبداع كما نسعى دوما لتشجيع كافة عمالئنا 
على املشاركة والتعبير عن حبهم للكويت بصورة 

أو بڤيديو أو حتى بتسجيل صوتي«.
من ناحيته، أشاد امللحن عبداهلل القعود بحملة 
»الوطنية«، مؤكدا أن هذه املبادرة من شأنها تعزيز 
احلس الوطني لدى كافة فئات املجتمع الكويتي وقال: 
»نحن سعداء بهذا التعاون مع الوطنية لالتصاالت 
والتي تشعرنا بالفخر خاصة ونحن نحتفل باليوبيل 
الذهبي الستقالل الكويت، وسنسعى خالل تقييمنا 
للمشاركات إلى اختيار املواد اإلعالمية األكثر تعبيرا 
عن حب الكويت س����واء كانت ص����ورا أو ڤيديو أو 
تس����جيال صوتي«. هذا وتنطلق احلملة اليوم )19 
ديسمبر 2010( وتستمر حتى نهاية فبراير من العام 
املقبل. ولكي تشجع شباب الكويت على املشاركة فإن 
»الوطنية« قد خصصت جوائز للرابحني مبعدل كل اسبوع وهي عبارة 
ع����ن أجهزة iPads لكل فائز من كل مجموعة، عالوة على جوائز أخرى 

حسب كل مجموعة كالتالي:
التسجيل الصوتي: تسجيل ڤيديو كليب ألغنية من أحلان عبداهلل 
القعود باإلضافة إلى رحلة مجانية لشخصني حلضور حفل موسيقي 
عاملي. التصوير الفوتوغرافي: كاميرا ديجيتال DSLR ورحلة مجانية 
لشخصني لوجهة عاملية. التسجيل املرئي: رحلة مجانية إلى هوليوود 

واملشاركة في عمل سينمائي مع إحدى شركات اإلنتاج العاملية.
ملن يريد املشاركة في املسابقة التي تطرحها الوطنية وبشكل سهل 
وسريع يرجى زيارة ستاند الوطنية في مجمع األڤنيوز اليوم وغدا حيث 
سيكون بانتظاركم طاقم التصوير املرئي واملسموع ليسجل ما تودون 
املشاركة به سواء كانت أغنية أو ما شابه، كما سيتم تنظيم حفل لتوزيع 
اجلوائز في شهر فبراير املقبل. يضاف الى ذلك أن »الوطنية« ستعرض 
كل الصور املرس����لة في كتاب للعرض بينما تسجيالت الڤيديو سيتم 

دمجها في فيلم واحد يبث على التلفزيون والسينما وكذلك األغاني.

ريهام العيار

ممدوح يوسف احمد عبدالرحمن 

ناصر البليهيس د. خالد الشمريعبدالعزيز الرومي

عبداحلميد شومان

يفتتح الس����فير املصري لدى 
الكويت طاهر فرحات االربعاء املقبل 
املعرض املصري للعقار واالستثمار 
في دورته السابعة، الذي تستمر 
فعالياته خالل الفترة من 22 الى 
26 ديس����مبر اجلاري مبش����اركة 
أكثر من أربعني شركة ومؤسسة 
عقارية واستثمارية تعرض عشرات 
املشروعات االستثمارية في جميع 
أنحاء مصر من بينها مشروعات 
اس����كانية وس����ياحية وجتارية 
ومزارع وقرى س����ياحية وڤيالت 
وشاليهات وشقق وأراض زراعية 

وأراضي بناء.
ويقام املعرض برعاية مجموعة 
اخلراف����ي التي تعرض من خالله 
منتج����ع بورت غالب الس����ياحي 
مبدينة مرس����ى علم على شاطئ 
البحر األحمر، كما يقام بالتنسيق 
مع مكتب التمثيل التجاري املصري 
بدولة الكويت وبإشراف من الهيئة 
املصرية العامة لشؤون املعارض 
واألسواق الدولية وبالتعاون مع 
االحت����اد الدولي لرج����ال األعمال 
مبصر )عمار يا مصر(. وفي هذا 
اخلصوص، قال مدير عام مجموعة 
لؤل����ؤة الوس����ام العقارية أحمد 
ان املجموعة ستقدم  عبدالرحمن 
مفاجأة سارة لعمالئها في املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السابع 
وذلك في إطار حرص املجموعة على 
أن تقدم لعمالئها أفضل العقارات 
من حيث املواقع ومتيز األس����عار 
وأنظمة التقس����يط املختلفة التي 
تناسب اجلميع، وأضاف ان هناك 
مفاجأة أخرى تتمثل في تقسيط 
دفعات املقدم والتعاقد على 3 أشهر 
باإلضافة إلى تسهيالت مميزة جدا 
خالل فترة املعرض. واش����ار إلى 
أن املجموع����ة س����تقدم مجموعة 
من املشروعات العقارية اجلديدة 
في مصر من بينها منتجع رحاب 
أكتوبر سيتي بأرقى مناطق بحدائق 
أكتوبر منطقة الڤيالت والنوادي 
واحلدائق والقرية الكونية وعلى 
ربوة عالية ترى االهرامات بوضوح 
ويضم املش����روع م����وال جتاريا 
وأماك����ن ترفيهية وخدمات عالية 
اخلصوصية وحدائق شاس����عة 
لألطفال ومسجدا بتصميم اسالمي 
رائع ويضم املشروع مباني سكنية 
مختلف����ة املس����احات ووجه����ات 
بتصميمات فريدة وأسعار وطرق 
تقسيط مميزة جدا وفي االسكندرية 
طريق الساحل الشمالي عند الكيلو 
124 طريق اسكندرية مطروح سيدي 
عبدالرحمن وعلى هضبة مرتفعة 
ليضمن رؤي����ة مميزة للبحر من 
جميع الوحدات مت تخطيط املشروع 

على مساحة 30% فقط.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة سيتي اليت لإلنشاء 
والتعمير ممدوح يوسف إن الشركة 
ستش����ارك في املعرض املصري 
للعقار واالس����تثمار السابع لكي 
الوحدات  تعرض مجموعة م����ن 
السكنية والتجارية في مشروعها 
مدينة س����يتي اليت التي تقع في 
قلب املدينة ش����رقا على ش����ارع 
مصطفى كامل مباش����رة بواجهه 
بحرية بالقرب من حدائق املنتزه 

واملعم����ورة والطري����ق الدول����ي 
الساحلي والكورنيش.

بدوره، قال مدير إدارة التسويق 
بشركة باز للنظم العقارية د. خالد 
الش����مري ان مشاركة الشركة في 
معرض العقار املصري السابع تأتي 
في إطار التواصل مع عمالئها حيث 
دأبت على تطوير األساليب احلديثة 
وتق����دمي كل ما هو جديد في عالم 
العقار في مشاريع وخدمات متنوعة 
على مر الس����نني للمحافظة على 
تربعها على عرش القمة ومواصلة 
النجاح واحد تلو اآلخر، بدءًا من 
مشروع فندق كبثورن في منطقة 
بورس����عيد وال����ذي أصبح بحكم 
موقعه اخلي����ار األمثل لزوار دبي 
س����واء للعمل أو للترفيه، وحيث 

فترة التملك فيه 30 عاما.
واشار الى ان هناك مشروعا آخر 
هو منتج����ع منازل العني في مكة 
املكرمة وهو أول منتجع في قلب 
مكة املكرمة مما يجعله اختيارا ذكيا 
وعمليا حلجاج بيت اهلل احلرام 
ومعتمريه وتك����ون فترة التملك 
فيه 50 عاما، فضال عن مش����روع 
باز مارين����ا في منطقة مرس����ى 
علم الواقعة على ش����اطئ البحر 
األحمر ف����ي مصر والذي يتضمن 
منتجعا فندقي����ا بواجهة بحرية 
متتد ألكثر من 70 مترا، مبحاذاة 
املمشى الس����ياحي ملدينة مرسى 
علم وأجنحته املتنوعة واملتميزة 
البح����ر األحمر  بإطاللته����ا على 
وحمامات السباحة واملسطحات 
املائية  الش����الالت  اخلضراء ذات 
وخيارات كثيرة إلحجام األجنحة 
والغ����رف والعديد م����ن احملالت 
التجارية وسالسل املطاعم العاملية . 
وتكون فترة التملك فيه بشكل دائم 
وغير محدد املدة وهناك مشاريع 

قادمة في القريب العاجل.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة من����ازل للتطوي����ر 

العقاري مبصر عبدالعزيز الرومي 
أن الشركة ستعرض في املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السابع 
املرحلة الثانية من مشروع »ليان 
ريزيدنس« الواقع في قلب القاهرة 
اجلديدة »التجمع اخلامس« والذي 
تصل مساحته الى كيلومتر مربع 
ويضم 441 ڤيال باالضافة الى مركز 
جتاري خدمي. وأضاف ان مشروع 
»ليان« هو تكملة ملنظومة احلياة 
التي تتناغم بانسجام  األساسية 
بكل سبل الراحة والرفاهية، مشيرا 
الى ان املشروع يضم ڤلال وقصورا 
و80% من مساحته خضراء سيتم 
بيعه بأس����عار مناسبة. وأضاف 
الرومي ان مشروع ليان سيكون 
اضافة حقيقي����ة للعمالء فهو من 
التي تتميز باالطاللة  املش����اريع 
اخلالبة وروعة التصميم وتكامل 
اخلدم����ات وقربه م����ن الكثير من 
اجلامعات مثل اجلامعة األميركية 
التجاري����ة باالضافة  واملجمعات 
الى انه االختيار األمثل لالستثمار 
الناجح كما وفرت الشركة تسهيالت 
كبيرة للعمالء من أهمها ان التسليم 
خالل ستة أشهر ومرونة في السداد 
من غير فوائد ودون دفعة تسلم، 
باإلضاف����ة إلى ضمان على املبنى 

ملدة 10 سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
إسكان املشتركة ناصر البليهيس 
أن الشركة ستطرح خالل املعرض 
املصري للعقار واالستثمار السابع 
مجموعة من املش����اريع العقارية 
واالس����تثمارية م����ن بينها أقوى 
وأضخم املش����اريع باالسكندرية 
)فليمنج � وشاطئ بينكي والساحل 
الش����مالي( وعدة مشاريع أخرى 
مبدينة 6 أكتوب����ر القاهرة حيث 
تتراوح اس����تثمارات الشركة في 
مصر وحدها مب����ا ال يقل عن 90 
مليون جنيه، كما أعلن البليهيس 
عن فتح باب احلجز باملرحلة الثانية 

من مشروع مدينة ناصر السكنية 
حيث يقع املشروع على طريق مصر  
� اسماعيلية على الدائري مباشرة 
حيث يتمت����ع بالهدوء والرفاهية 
واملس����احات اخلضراء وحمامات 
السباحة إضافة إلى وجود اخلدمات 
املميزة )مجم����ع تعليمي – مول 

جتاري – مركز طبي ومساجد(.
أما املدير التنفيذي لشركة الربان 
للتجارة والتس����ويق عبداحلميد 
شومان فقال إن الشركة ستطرح في 
جناحها باملعرض املصري للعقار 
السابع مجموعة من  واالستثمار 
املش����اريع العقارية املميزة وفي 
مقدمتها قطع أراضي مبس����احات 
مختلفة بأس����عار غير مس����بوقة 
وتس����هيالت في الس����داد ترضي 
جميع األذواق واملستويات وذلك 
مبنتجع األصيل بالساحل الشمالي 
عند الكيلو 60 طريق اإلسكندرية 
مرسى مطروح مقابل قرية الريفيرا 
السياحية وعلى  وقرية تيباروز 
الكنج مريوط مباش����رة،  بحيرة 
مش����يرا الى ان الشركة ستفصح 
عن مفاجآتها للجمهور طوال أيام 
املعرض في هذا املشروع. مع العلم 
أن التسليم لقطع األراضي فوري 
وبإمكان الشركة أن تقدم منوذج 
الڤيال أو الشاليه املقترح ألي قطعة 
أرض وكذلك القيام بعملية البناء 
للعميل بأسعار تنافسية وفي نفس 
الوقت على نظام دفعات ميسرة، 

إذا رغب العميل في ذلك.
وأوضح ش����ومان أن من بني 
املشروعات التي ستطرحها الشركة 
عمارتني سكنيتني مبدينة 6 أكتوبر 
مبشروع إس����كان الصفوة بحي 
اإلعالميني وس����وف يتم طرحهما 
للبيع مبجموعة من التس����هيالت 
في السداد والتقسيط على دفعات 
ميس����رة وكذلك التس����ليم خالل 
فترات قريبة جدا مما يعطي الثقة 

واملصداقية للعميل.

»أكواسان« تشارك في معرض الكويت للبناء 
أعلنت شركة »أكواسان« الصناعية مشاركتها في املؤمتر واملعرض 
الثاني للبناء احلديث للمستشفيات في الكويت واملزمع إقامته خالل 
الفترة من 17 إلى 18 يناير 2011، برعاية وزير الصحة د.هالل الساير، 
وبالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية وقسم الهندسة املدنية 
بجامعة الكويت، وتنظمه شركة يونيفرسال العاملية للمعارض واملؤمترات. 
وبهذه املناسبة، قال مدير عام الشركة م.خالد بدر في تصريح صحافي، 
إن هذا املؤمتر سيتيح للشركات احمللية والعاملية املتخصصة في بناء 
وجتهيز املستشفيات الفرصة الستعراض أعمالها ومنتجاتها وخبراتها 
أمام املسؤولني في وزارة الصحة ووزارة األشغال باإلضافة إلى القطاع 
الطب���ي اخلاص، خاصة أن انطالقة هذا املؤمتر تأتي تزامنا مع إطالق 
مشاريع التنمية العمالقة التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها واملتعلقة 

بزيادة السعة السريرية للمستشفيات احلالية.

قام وفد من متحف الكويت 
للسيارات التاريخية والقدمية 
والتقليدية بزيارة خاصة لدور 
رعاية املس����نني ومستش����فى 
الش����يخة بدرية األحمد اجلابر 
الصب����اح لألطفال وذلك يومي 

14 و15 ديسمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
اللجنة االعالمية ملتحف السيارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
م.زكريا دش����تي، إن الوفد قام 
بعرض بعض من التحف النادرة 
من س����ياراته التاريخية خالل 
ل����دور رعاية  زيارتة اخلاصة 
املسنني ومستش����فى الشيخة 
بدرية األحمد اجلابر الصباح، 
وذل����ك ضمن أه����داف املتحف 
االجتماعية لتمكني نزالء الدور 
واألطفال من االستمتاع مبشاهدة 
حتف ونودار مت احملافظة عليها 
منذ زم����ن طويل لتظ����ل رمزا 

لتاريخ الكويت.
واوضح دشتي في تصريح 
صحافي، أن املتحف يضم العديد 
من السيارات التاريخية املميزة 
منها: سيارة ألمير الكويت الراحل 

املغفور له الشيخ جابر األحمد، 
وهي من ن����وع امبيريال وذلك 
خالل توليه منص����ب محافظ 
الس����يارة  األحمدي، كما يضم 
الرئاسية ألمير الكويت الراحل 
املغفور له الشيخ عبداهلل السالم 
من نوع لينكولن والتي كانت 
الرئاسية ألمير  السيارة  أيضا 
الراح����ل املغفور له  الكوي����ت 
الشيخ صباح السالم.  واضاف 

ان املتحف يضم ايضا سيارات 
عاملية مثل سيارة العميل السري 
جيمس بوند وهي من أوس����ن 
مارتن دي بي 5 وهي السيارة 
التي استخدمت في تصوير احد 
افالمه، باإلضافة الى العديد من 
السيارات املميزه والتاريخية.

ولفت الى قيام رجل األعمال 
جواد بوخمسني بالتبرع بسيارته 
من نوع »بي ام دبليو« للمتحف، 

والتي كانت احدى الس����يارات 
الفائ����زة في مس����ابقة الكويت 
للسيارات الفارهة والتاريخية 
التي اقيمت ألول مرة بالشرق 
الكويت في يناير  األوسط في 
أبوابة  2010. ويفت����ح املتحف 
التاسعة  الساعة  للجمهور من 
صباحا الى الواحدة ظهرا ومن 
الى  الساعة اخلامس����ة عصرا 

الثامنة مساء.

وفد املتحف في دار رعاية املسنني


