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الفائز باجلائزة األولى طارق عفيفي مع مدير فرع املواصالت خالد بورحمة

خصومات لعمالء »red« في كاريبو كوفي

سعد العتيبي

»جوهرة الوطني« من نصيب طارق عفيفي 
أعلن بنك الكويت الوطني عن فوز 
طارق حامد السيد عفيفي مببلغ 125 ألف 
دينار، اجلائزة األولى في سحب حساب 
اجلوهرة لشهر يناير 2011 والذي جرى 
في املركز الرئيسي للبنك حتت إشراف 

وزارة التجارة والصناعة.
كذلك، فاز عبدالرضا عباس عبدالرضا 
جمعة باجلائزة الثانية وقدرها 7.500 
دينار، فيما فاز صفوت فخري اجنلي 
متي باجلائ����زة الثالثة وقدرها 3 آالف 
دينار، وحصل الفائزون اآلخرون على 
97 جائ����زة نقدية أخرى قيمة كل منها 

400 دينار.
وقد تسلم طارق عفيفي، الذي يعمل 
سائقا لدى احدى الش����ركات احمللية، 
جائزته من مدير فرع املواصالت خالد 
بورحم����ة. وأعرب عفيفي عن ش����كره 
الوطني وقال:  الكويت  وامتنانه لبنك 
»أنا متفاجئ جدا من هذا اخلبر، فقبل 

يومني فقط قررت إغالق حساب اجلوهرة 
الذي فتحته من سنتني حلاجتي للمبلغ 
لعالج احد اف����راد عائلتي، وبحمد اهلل 
وفضله تلقيت اتصاال من أحد مسؤولي 
البنك يخبرني بأني قد ربحت اجلائزة 
األولى التي طاملا حلم����ت بها«. وعبر 
عفيفي عن تفاؤله بالسنة اجلديدة التي 
خبأت له هذه املفاجأة الرائعة ومتنى 

ان تكون سنة خير للجميع.
هذا ويتميز حس����اب اجلوهرة من 
الوطني باملزاي����ا العديدة التي يقدمها 
لعمالئه. وإلى جانب متيزه كحس����اب 
م����ن دون فوائد، فإنه متاح للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء ويؤهل جميع 
الس����حب  عمالئه تلقائيا للدخول في 
الشهري واحلصول على فرصة للفوز 
بإحدى اجلوائز املئة املخصصة شهريا، 
ويجري إيداع اجلوائز تلقائيا في حسابات 

الفائزين في اليوم التالي للسحب.

تعيين سعد العتيبي عضوًا في »كاسكو البتيل« القطرية
أعلن���ت الش���ركة الكويتية 
الطيران )كاسكو( عن  خلدمات 
تعيني م.س���عد العتيبي عضوا 
في مجلس إدارة شركة كاسكو 
البتيل التي تتخذ من قطر مقرا 
لها ومتلك شركة )كاسكو( فيها 
ما نس���بته 49% إضافة الى %51 

للجانب القطري.
وقد وافق مجلس إدارة الشركة 
الطيران  الكويتي���ة خلدم���ات 
)كاس���كو( في اجتماعه األخير 
العتيبي  على اختيار م.س���عد 
احلاصل على ماجس���تير إدارة 
 City في النقل اجلوي من جامعة
University م���ن اململكة املتحدة 
في الع���ام 2002 واحلاصل على 
شهادة البكالوريوس في هندسة 
الهندس���ة  الكمبيوتر من كلية 
الكويت  ف���ي جامعة  والبترول 
في العام 1993، وذلك في خطوة 
مباشرة من مجلس اإلدارة إلفساح 

الطيران،  الكويتي���ة خلدم���ات 
اضافة الى عضويته في العديد 
العاملية والعربية  من املنظمات 
مثل اجلمعية امللكية للطيران في 
لندن واجلمعية الدولية للعالقات 
العامة ف���ي بريطانيا وجمعية 
الكويتية وجمعية  املهندس���ني 
الكويتية واالحتاد  الصحافيني 
الدولي للصحافة العاملية واحتاد 

الصحافيني العرب وغيرها.
وتعتبر شركة كاسكو البتيل 
التي أسست في قطر عام 2003 من 
االستثمارات الواعدة التي يوليها 
الكويتية  إدارة الشركة  مجلس 
خلدمات الطيران )كاسكو( جل 
اهتمامه خالل املرحلة املقبلة نظرا 
ملا يتميز به السوق القطري من 
فرص متعددة خالل السنوات ال� 
10 املقبلة، األمر الذي س���يحقق 
قيمة مضافة الستثمارات الشركة 

األم.

املجال للكفاءات الوطنية لتطوير 
العمل في اس���تثمارات الشركة 

املختلفة.
ويتولى العتيبي اآلن وظيفة 
رئيس املكتب اإلعالمي في مؤسسة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية، 
عضو مجلس إدارة في الشركة 

»الخليج« يقّدم خصمًا بـ 15% لحاملي 
بطاقات »red« في »كاريبو كوفي«

شركة مملوكة لـ »سفن« توّقع 
عقدًا بقيمة 14.4 مليون دينار

رامي جبرين مديرًا عامًا 
جديدًا لـ »بيرنر الكويت«

أعلن بنك اخلليج عن شراكة جديدة مع كاريبو كوفي، حيث 
يحصل عمالء البنك من حامل���ي بطاقات »red« للصرف اآللي 
على خصم 15%.  ويستمر عرض بنك اخلليج من 10 يناير إلى 
10 أبريل 2011 في جميع فروع كاريبو كوفي في الكويت. وملقهى 
كاريبو كوفي، التابع ملجموعة شركات الساير 26 فرعا في جميع 
أنحاء الكويت. واجلدير بالذكر أن كاريبو كوفي حصل مؤخرا 

على جائزة أفضل خدمات مقدمة من املقاهي لعام 2010.
 هذا، وقد حصل بنك اخللي���ج على جائزة »أفضل برنامج 
والء« من مجلة »بانكر ميدل إيس���ت« تقديرا لبرنامج املكافآت 
املكثف لدى بنك اخلليج الذي يقدم مجموعة واسعة من العروض 
الرائعة، واخلصومات الكبيرة، باإلضافة إلى قس���ائم الشراء 
املتواف���رة اآلن لدى أكثر من 581 تاجرا في 300 محل في أنحاء 

الكويت.
وقد مت تصمي���م برنامج مكافآت اخللي���ج لتزويد العمالء 

مبجموعة كبيرة من املكافآت حسب نوع حسابهم.
وقد أطلق بنك اخلليج برنامج »red« اجلديد لتلبية احتياجات 
طالب اجلامعات والكليات، حيث يحصل عمالء هذا احلساب على 
خصومات حصرية لدى احملالت واملطاعم املختلفة باستخدام 

بطاقة »red« للصرف اآللي.

ذكرت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن »سفن« 
ان شركة اخلليج لالنشاءات واالعمال البحرية واملقاوالت العامة 
اململوكة بالكامل للش���ركة قد أبرمت عقد مقاولة بالباطن الجناز 
االعمال املدنية اخلاصة مبشروع أعمال إنشاء محطة تعزيز رقم 
171 – غرب الكويت لصالح شركة نفط الكويت مببلغ اجمالي وقدره 

14.4 مليون دينار ملدة 24 شهرا. 

أعلنت شركة بيرنر، مزودة 
القط���ع األملانية، وواحدة من 
شركات البيع املباشر الرائدة 
في أوروبا ع���ن تعيني رامي 
جبرين مديرا عاما لش���ركة 

بيرنر الكويت.
ويتمتع جبرين بخبرة 10 
س���نوات في مجالي تطوير 
األعمال واألدوار االدارية عبر 
منطقة الشرق األوسط انطالقا 
من خبرته محليا مع مجموعة 
فؤاد الغامن وأوالده وإقليميا مع 
شركات كبرى في قطر واليمن 
واألردن على حد س���واء، كما 
عمل لفت���رة غير قصيرة مع 
شركة مماثلة ورائدة في مجال 
الصناعة في قطر، األمر الذي 
مينحه القدرة على تولي ادارة 
ش���ركة بيرنر بعدما وضعت 
الشركة حجر األساس لها في 
الكوي���ت باالضافة الى وضع 
أساس كامل في جميع أنحاء 
املنطقة، فضال عن خبرته في 
مجال البيع املباشر للعمالء في 

قطاعي البناء والسيارات.
من جانبه، قال جبرين عن 
تعيينه: »العميل لدينا في شركة 
بيرنر هو شريك لنا، نعمل هنا 

ف���ي الكويت مع عمالئنا على 
أس���اس يومي لتحقيق أعلى 
وأفضل النتائج لهم عن طريق 
جعل وظائفهم أسهل وأسرع 
من خ���الل منتجاتنا االملانية 
عالية اجلودة، وبالتالي ميكنهم 
الربحية وحتسينها«.  زيادة 
كما اضاف قائال: »جتعل بيرنر 
مبجموع���ة معداتها وقطعها 
الش���املة، والتي تدعمها كل 
من اجلودة واخلبرة االملانية، 
من نفس���ها الشركة الوحيدة 
ف���ي الكويت لتقدمي مثل هذه 
اخلدم���ات واملنتج���ات ف���ي 

الصناعات ذات الصلة«.

البنك يواصل تعزيز برنامج المكافآت

رامي جبرين


