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لخدمة المستثمرين الكويتيين بمصر والمصريين العاملين بالكويت

»الدولي« يوقع اتفاقيتي تعاون 
مع بنكين في مصر 26 الجاري

»األهلي« يقدم لعمالئه عروضًا خاصة وخصومات 
تصل إلى 40% من فندق أتالنتيس دبي

لحاملي بطاقات »ڤيزا األهلي« وبالتعاون مع »ڤيزا إنترناشيونال« 

واس���تثماراتهم في املشاريع 
البنوك املصرية  التي متولها 
من خالل حساباتهم املفتوحة 

لدى بنك الكويت الدولي.
وقال البنك في بيان صحافي 
أم���س ان بنك الكويت الدولي 
يهدف من وراء ذلك إلى توطيد 
البنوك  التع���اون مع  أواصر 
املصرية وفت���ح نافذة للبنك 
الواعد،  على السوق املصري 
واملع���روف أن بن���ك الكويت 
الدولي قد تأسس في عام 1973 
كبنك عق���اري، ثم حتول في 
منتصف ع���ام 2007 إلى بنك 
الدولي كبنك خاضع  الكويت 
لرقابة بن���ك الكويت املركزي 
ويعمل وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.

والخدمات لعمالئنا وبأفضل 
الت���ي تعود  القيمة  المزاي���ا 
عليه���م بالفائدة، حيث يمكن 
اآلن لجمي���ع عمالئنا حاملي 
االقامة  بطاقات ڤي���زا االهلي 
الفنادق  ارق���ى  في واحد من 
الخمس نجوم في دبي بتكلفة 
152 دينارا واالستمتاع باالقامة 
في غرفة ديلوكس لشخصين 
افطار مجاني لشخصين،  مع 
والحصول على كوبون عشاء 
بقيمة 62 دينارا في مطعم روندا 
لوكاتيلي أو روستانج، ودخول 
مجاني الى حديقة أكوا فنتشر 
المائية والى لوست تشامبرز 
وأسعار تفضيلية في خليج 
الدالفين والعديد من المميزات 

الرائعة االخرى«.

املصرية العاملة بالكويت والتي 
يزيد عددها على نصف مليون 
مصري، لتيسير عمليات حتويل 
مدخراتهم للبن���وك املصرية 

الخدم���ات المصرفية لالفراد 
)بالوكالة( س���تيوارت لوكي: 
»انن���ا نحرص بش���كل دائم 
على تقديم أنس���ب العروض 

الدولي  الكويت  أعلن بنك 
أن رئيس مجلس إدارة البنك 
الشيخ محمد جراح الصباح 
التنفيذيني  ورئيس املديرين 
في البنك د.محمود أبوالعيون، 
سيقومان بزيارة إلى القاهرة 
في 26 اجلاري للتوقيع على 
اتفاقيتي تع���اون مع كل من 
بنك فيصل اإلسالمي املصري 
والبنك التجاري الدولي مبصر، 
بهدف حتقيق التعاون املشترك 
بني األط���راف الثالثة خلدمة 
املس���تثمرين الكويتي���ني من 
أصحاب االستثمارات في مصر، 
والطلبة الكويتيني الدارسني في 
اجلامعات واملعاهد املصرية، 
والعائ���الت الكويتية املقيمة 
مبصر، وكذلك خدمة اجلالية 

أعلن البنك االهلي عن تقديم 
خصومات لعمالئه تصل الى 
40% عند حج���ز اقامتهم في 
فندق أتالنتيس الفاخر في دبي 
باستعمال أي من بطاقات ڤيزا 
أو السحب  االهلي االئتمانية 
اآللي، وذلك بالتعاون مع شركة 
انترناشيونال، مع منح  ڤيزا 
العديد  فرصة الحصول على 
من المزايا القيمة التي يحرص 

البنك على تقديمها لعمالئه.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان ه���ذه الخطوة تأتي لتؤكد 
التزامه بتقديم أفضل العروض 

والمنتجات.
وحول هذا العرض الجديد 
المخص���ص لحاملي بطاقات 
»فيزا االهلي«، قال مدير عام 

الشيخ محمد جراح الصباح

ستيوارت لوكي

في سحب شهر ديسمبر وفاز بـ 125 ألف دينار 

»جوهرة الوطني« من نصيب حسام حنتولي 

جيهان خضر جمعة الشاوي، 
صالح حس���ن عبداهلل العباد، 
عبدالعزيز محم���د عبدالكرمي 
اخلميس، رياض باقر عبداخلضر 
العلي، محمد فيصل محمد حداد، 
احمد محمد سعد الهاجري، أحالم 
سمير عبد املجيد منصور، محمد 
سمير عبدالعزيز الشهاب، خلود 
عبدالعزي���ز عب���داهلل الباوي، 
ستسكو العراقي، فيصل صالح 
محمد السيف، على احمد كرمي، 
سويلم حميد مبارك الرشيدي، 
رضا مرهون علي القالف، ليلى 
فاض���ل عباس مقام���س، عادل 
عبدال���رزاق طارش م���وازي، 
شروق بدر ناصر اخلالدي، بدر 
فهد عبداحملسن الطريجي، فهد 
علي عبدالعزيز املخيزمي، مناور 
جالي طالق مسعد الشمري سالم 
على، عم���ر محمد أحمد البحر، 
محمود علي سالم السالم، القاصر 
اية حبيب احمد اسماعيل كرمي 
وفيصل ابراهيم احمد الغصني 

فاز ب� 400 دينار.

فاطمة محمد علي حسني، فاطمة 
س���عيد ناصر، محمد عبداهلل 
شاوردي، باسم نعيم مصطفى، 
سعود على سعد املطيرى، اميان 
فاضل حسن املزيدي، نرجس 
عبداهلل سليمان احلرز، القاصر 
لينا حمد محمد البوعليان، اميان 
العبدالهادي، معتز  فهد جاسم 
مصطفى محم���د جعفر، خالد 
خليف���ة حامد حس���انني، عماد 
محمد حس���ني املس���اعد، آمنة 
حس���ني علي ص���ادق، عبداهلل 
حسني عبدالعزيز الكهيم، محمد 
جميل ترو، محمد عبدالوهاب 
عبداهلل بحروه، صديقة غلوم 
حاجي احمد، انوار محمود محمد 
خليل، جالل فالح فالح حجيالن، 
الفليج،  كرمية فهد عبدالعزيز 
عمر الفاروق علي عبد الصمد، 
حيدر خ���ان عبدالرحمن، أمل 
عبدالرحمن عبدالوهاب معرفي، 
وفاء عبدالعزيز ابراهيم املشعل، 
عبداهلل احمد املغازي البسيوني، 
نادية عبدالرضا عبداهلل احملمد، 

الدين فايز الغاطس، جاكيلينكى 
ساتيانارايانا مورتي، نوال حسن 
علي السنافي، عبداجلليل قاسم 
حسني دشتي، خميس محيي الدين 
جنم، وس���مية ناصر طاحوس 
الهاجري، القاصر كندة يوسف 
عبداحلميد الصقر، روح انكيز 
محمد سعادات، وضحة مشعان 
اخلضير، عبدالصمد كاليبارامبيل 
عبداهلل، سهير عوض عبدالسيد، 
القاصر  علي عباس علي تقي، 
الوقيان،  ف���ارس  حصة طارق 
القاص���ر علي حس���ن عبداهلل 
مال علي، عبداهلل س���الم خادم 
ابوقماشة، عادل مهدى فرهانيان، 
هيا محمد مناحي حمد الريش، 
ضحى علي السيد اسماعيل، احمد 
معتوق احمد الوايل، ناصر فهد 
العبيد، سوسن حيدر  يوسف 
محم���د اخلليفة، نايف عبداهلل 
نايف ابراهيم، هشام عواد بجران 
العواد، خلفة صالح العويص، 
هبة فاضل عباس مقامس، خالد 
مهدي قطيف الشمري، القاصر 

في أي وقت ولدى أي من فروع 
الوطني العديدة.

وذكر البنك أن كال من سالم 
ابراهيم  العجمي،  فهيد س���الم 
غريب حم���د العجمي، القاصر 
منيرة ناصر سعد مبارك اجلري، 
احالم محمد رفي���ع عبدالرضا 
بهبهاني، ابتسام جبار سدخان، 
فهد مرزوق عاي���ض العتيبي، 
عبدالوه���اب عب���داهلل الدخيل 
الش���ايع، سالم جعيثن سحلي 
القاصر حنني حمد  اجلوزاني، 
فهد العجمي، اميان محمد عيسى 
العبداجلادر، احمد على س���يد 
البهبهاني، محمد ناصر  ناصر 
العجم���ي، غادة روبار  افنيس 
نصر، القاصر شهد عادل محمد 
الش���طي، جابر محم���د بخيت 
القاص���ر ناصر فيصل  املري، 
عبداحملس���ن العدوان���ي، دالل 
حسن احمد ابراهيم، محمد احمد 
جاسم اجلاركي، القاصر أميرة 
فراس محم���ود خلف محمود، 
آني صوفي كوريسل، حمد نور 

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
الفائزين في سحب  عن أسماء 
حساب اجلوهرة لشهر ديسمبر 
2010، وفاز حسام جمال فارس 
حنتولي مببلغ 125 ألف دينار، 
اجلائزة األولى في سحب حساب 
اجلوهرة الشهري، كما فازت مرمي 
ناصر غالب علي باجلائزة الثانية 
وقدرها 7.500 دنانير، فيما فاز 
كوسوم كابيال باجلائزة الثالثة 
وقدرها 3.000 دينار، وحصل 
الفائزون اآلخرون على 97 جائزة 
نقدية أخرى قيمة كل منها 400 

دينار.
وقال الفائز باجلائزة األولى 
وقدرها 125 الف دينار حس���ام 
حنتول���ي »طامل���ا متني���ت أن 
أكون أح���د الرابحني في إحدى 
جوائز اجلوهرة الش���هرية، إال 
أنن���ي لم أتوقع أن تتحقق تلك 
األمنية باجلائ���زة االولى، وقد 
فتحت حس���اب اجلوهرة منذ 
س���نتني عندما عرض علي أحد 
موظفي البنك الوطني احلساب 
ومميزاته. وبفضل هذه اجلائزة 
بات باستطاعتي أن أحول خططي 
املستقبلية إلى واقع، وسأحقق 
حلمي ب���أن أذهب برحلة حول 
العالم، كما أنوي التبرع بجزء 

منها إلى احملتاجني«.
هذا ويقدم حساب اجلوهرة من 
الوطني املزايا العديدة لعمالئه، 
وإلى جانب متيزه كحساب بدون 
فوائد، فإنه مت���اح للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء ويؤهل 
جميع عمالئه تلقائيا للدخول في 
السحب الشهري واحلصول على 
فرصة للف���وز بإحدى اجلوائز 
املائ���ة املخصصة لكل س���حب 
شهري، ويجري إيداع اجلوائز 
تلقائيا في حس���ابات الفائزين 
في اليوم التالي للسحب، وكلما 
ازداد رصيد العميل مبقدار 50 
ازدادت فرصه  دينارا إضافية، 
في الفوز. وجتدر اإلشارة إلى أن 
حساب اجلوهرة يتيح للعميل 
إجراء عمليات السحب واإليداع 

مزايا عديدة يتمتع بها حساب الجوهرة ومتاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء

الفائز باجلائزة األولى حسام جمال فارس حنتولي مع مديرة فرع السور ياسمني البنوان ومسؤول حسابه بدر العون


