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 شعار بنك اخلليج ورفلكشنز

 احد موظفي املبيعات في «التجاري» يشرح خدماته ملوظفي «اجلنسية ووثائق السفر»

 م.إبراهيم صالح

 «مجموعة الخرافي» تعتزم إنشاء مشروعات جديدة
   في قطاعي الصناعة والسياحة بمصر خالل العام الحالي

 أعلنــــت مجموعة اخلرافي 
عن ضخ اســــتثمارات جديدة 
لتوســــيع أعمالهــــا في مصر 
وإنشاء مشروعات جديدة في 
قطاعي الصناعة والســــياحة 

خالل العام احلالي.
  وصرح رئيــــس مجموعة 
اخلرافــــي مبصــــر م.إبراهيم 
بــــأن املجموعة قررت  صالح 
زيادة اســــتثماراتها في مصر 
العــــام احلالي ســــواء  خالل 
بإضافة خطوط إنتاج جديدة 
في املصانع أو إقامة مشروعات 

جديدة.
  وأوضح عقــــب مباحثاته 

االســــتثمارات في مصر ضخ 
١٥٠ مليــــون جنيه في مصنع 
الشركة العربية لاللكترونيات 

مع وزيــــر التجارة والصناعة 
والقائم بأعمال وزير االستثمار 
م.رشيد محمد رشيد مساء أمس 
األول أن خطة زيادة استثمارات 
املجموعة في مصر خالل العام 
احلالي تتضمن ضخ ٢٠٠ مليون 
جنيه في مصنع شركة األملنيوم 
العربية لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
من ٦٠٠ طن شهريا الى ألف طن 
شهريا على أن يخصص ٢٠٪ 
من اإلنتاج للتصدير، ويجري 
حاليا تطوير املصنع بأحدث 
التكنولوجية لرفع  املعــــدات 

الطاقة اإلنتاجية.
  كما تتضمــــن خطة زيادة 

إلضافة خطوط إنتاج جديدة 
وزيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة 
٥٠٪ وذلك لتصنيع وجتميع 
مختلــــف أجهــــزة الكمبيوتر 
وأجهزة التلفزيون من ماركة 
سامسونغ، كما ستتم إضافة 
١٠ آالف متــــر مربع ملســــاحة 
املصنع احلالية، مشيرا الى أن 
هذا املصنع ميثل جتربة رائدة 
وناجحة للمشاركة بني القطاع 
اخلاص واحلكومة، حيث تساهم 
هيئات حكوميــــة من وزارتي 
التربية والتعليم واالتصاالت 
مع مجموعة اخلرافي في هذا 

املصنع.

  وأضاف صالح في تصريح 
صحافــــي ان اخلطة تتضمن 
أيضا في قطاع الصناعة زيادة 
استثمارات املجموعة في مصانع 
الورق التابعة إلضافة خطوط 
إنتاج جديدة إلنتاج الكرتون 
املغطى املصقول لزيادة الطاقة 
اإلنتاجيــــة مــــن ١٠٠ ألف طن 
سنويا الى ١٨٠ ألف طن سنويا 

خالل عامني.
  وفيمــــا يتعلــــق بزيــــادة 
اســــتثمارات املجموعــــــة في 
التنمية السياحية والعقارية 
قال صالح ســــيتم اســــتكمال 
تطويــــر مطــــار مرســــى علم 
لزيادة طاقته الى ٣ آالف مسافر 
يوميا، باالضافــــة الى إضافة 
توسعات ومشروعات سياحية 
جديدة في منطقة بورت غالب 
تشمل إنشاء جامعة تعليمية 
متخصصة ومستشفى عاملي 
للنقاهة حيث مت توقيع اتفاق 
التأمني  مع بعــــض شــــركات 
الطبي األملانية للمشاركة في 
أكبر  إدارة  املستشــــفى حتت 
جامعــــة طبية متخصصة في 
أوروبا وهي جامعة ڤيينا، كما 
يجري أيضــــا الترويج جلذب 
عدد من كبار املستثمرين من 
مختلــــف دول العالــــم إلقامة 
مشروعات سياحية ترفيهية 
في املنطقة، حيث سيتم توقيع 
عقد مع إحدى كبريات الشركات 
االيطالية املتخصصة في إدارة 
وتســــويق املناطق السياحية 

الترفيهية. 

 منها إنفاق ٣٥٠ مليون جنيه على مصنعي األلمنيوم واإللكترونيات

 ..وتستثمر ١٥٠ مليون دوالر في بناء مصفاة جديدة
   بمنطقة غرب البنغال الهندية إلنتاج ١٠٠ ألف برميل يوميًا

 أحمد مغربي
  تعتزم مجموعة اخلرافي اســـتثمار نحو ١٥٠ مليون دوالر 
في بناء مصفاة جديدة في منطقة غرب البنغال الهندية تبلغ 
طاقتها التكريرية نحو ١٠٠ ألف برميل يوميا وتنفذها شركة 
CALS النفطية احملدودة. ونشرت صحيفة «بزنس ستاندرد» ان 
شركة القبلة الوطية، وهي اداة استثمارية تابعة لـ «اخلرافي»، 
قد وقعت اتفاقا في هذا الصدد في ٢٥ نوفمبر املاضي، غير ان 
الشركة الهندية لم توضح حجم احلصة التي قدمتها ملجموعة 
اخلرافي. وذكرت شركة CALS النفطية احملدودة ان االستثمار 
في املصفاة يلقى دعما من قبل احلكومة الهندية لكنه يتطلب 

احلصـــول على موافقات من قبل احلكومة والوزارات الهندية 
املختصة في هذا الشـــأن، مبينة ان القيمة االجمالية النشـــاء 

املصفاة اجلديدة تقدر بنحو ١٫١ مليار دوالر.
  وبينت الصحيفة ان املصفاة اجلديدة ســـتعتبر ثاني اكبر 
مصفاة لتكرير النفط في الهند، وســـتقوم شركة BP النفطية 
العمالقة بتزويد املصفاة بنحو ٢٫٥ مليون طن من النفط اخلام 
واخلفيف، كما تخطط شركة CALS النفطية احملدودة تصدير 
النفـــط والديزل املنتج الى نحو ٤ مصاف في منطقة اليورو، 
هذا وتغطي املصفاة اجلديدة احتياجات الســـوق الهندي من 

وقود الديزل. 

 «الخليج» يواصل تعزيز برنامج المكافآت لعمالئه 
بمنحهم مجموعة واسعة من الخصومات والعروض

 «اإلنماء العقارية» تنتظر دعوة وزارة الصحة 
لتوقيع عقد بقيمة ٢٫٥ مليون دينار

 «التجاري» يقدم خدماته المصرفية
   في اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

 «الطيران المدني» تلّقت ٣٩ طلبًا 
  من شركات الطيران لتشغيل رحالت إضافية

الزيارات   استكماال لبرنامج 
الدورية التـــي تقوم بها وحدة 
املبيعات املباشـــرة في قســـم 
التسويق والبحوث في البنك، قام 
موظفو وحدة املبيعات بالتواجد 
فـــي وزارة الداخلية - االدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر 
وذلك في اطار تعزيز التواصل 
مع العمالء ضمن خطة تسويقية 
تهدف الى التعريف باملنتجات 
واخلدمات املصرفية والعروض 

التي يقدمها البنك.

املبيعات    وقد قام موظفـــو 
بشرح مميزات العرض اجلديد 
الرواتب لدى  اخلاص بتحويل 
البنك علـــى موظفـــي االدارة 
الـــى عرض مميزات  باالضافة 
حساب النجمة اخلاص باجلوائز 
وحسابي األول اخلاص باألطفال 
التسويقية املميزة  والعروض 
املتوافرة على بطاقات التجاري 
االئتمانيـــة التي متنح العمالء 

تأمينا شامال أثناء السفر.
  وأكد «التجاري» انه يحرص 

على التواجد الدوري في مختلف 
الوزارات والهيئات احلكومية 
العمالء باحلسابات  لتعريفهم 
والعروض واحلمالت التسويقية 
املتجددة التـــي يطرحها البنك 
والتي تعود بالنفع الكبير على 
العمالء وتسهل تسوقهم داخل 
وخارج الكويت بأمان وراحة بال، 
هذا ويسعى البنك دائما لتقدمي 
خدمة أفضل لعمالئه مباشـــرة 
وعبر ثاني أكبر شـــبكة فروع 

مصرفية متكاملة في الكويت. 

 صرحت ادارة النقل اجلوي بأن االدارة العامة 
للطيران املدني تلقت ٣٩ طلبا من شركات الطيران 
العاملة في مطار الكويت الدولي لتشغيل رحالت 
اضافية باالضافة الى طلبات أخرى بتكبير احجام 
الطائرات املستخدمة على بعض الرحالت املنتظمة 
الســـتيعاب الزيادة في حركة املســـافرين خالل 
عطلة منتصف الســـنة، وقد وافقت االدارة على 
جميع هذه الطلبات بعد تنسيق مواعيدها تفاديا 
الزدحام احلركة في مطـــار الكويت الدولي، وان 

معظم الرحالت االضافية ســـيتم تســـييرها الى 
بعض العواصم العربية.

  وبهذه املناسبة فإن االدارة تؤكد على ضرورة 
قيام جميع الراغبني في السفر بتأكيد حجوزاتهم 
او الغائها في حالة عدولهم عن الســـفر، وتهيب 
باملســـافرين الى ضـــرورة حضورهم الى املطار 
حسب تعليمات شركات الطيران الناقلة حرصا 
على ســـهولة وتيسير انسياب احلركة في مبنى 

مطار الكويت الدولي.

 اعلن بنك اخلليج إلى عمالئه، انه يقدم بالتعاون 
مع صالة عرض رفلكشنز التي افتتحتها مؤخرا دار 
الغامن، برنامج مكافآت جديد ومشوق مع خصومات 
أكبر على غرفة حمــــام جديدة ومصممة على أكمل 
وجه. وقــــال البنك في بيان صحافي انه ســــيمنح 
العرض اجلديد عمالء بنك اخلليج فرصة احلصول 
علــــى خصميات خاصة عند شــــراء حمام كامل من 
صالة رفلكشــــنز، وميكن متويــــل املبلغ على فترة 
٦٠ شــــهرا وتسديده على أقســــاط شهرية تبدأ من 
٢٩ دينارا، وشجع البنك عمالءه على االستفادة من 
هذا العرض املغري لتصميــــم حمام جديد يرضي 
ذوقهم وميزانيتهم على حد سواء. وأكد بنك اخلليج 

التزامه بتوفير مزيد من التسهيالت لعمالئه حرصا 
على منحهم خصميات وعروض مميزة من مختلف 
املتاجر واملؤسسات التجارية. يذكر ان رفلكشنز هي 
أحدث إضافات مجموعة شركات يوسف أحمد الغامن 
وأوالده، وهي عبارة عــــن صالة عرض لتجهيزات 
ولوازم احلمامات الفخمة مع مجموعة أنيقة ومميزة 
من تصاميم احلمامات وتشكيلة فريدة من احلنفيات، 
والبالط، والسيراميك واإلكسسوارات املكملة، وتقدم 
صالة رفلكشنز أيضا مجموعة من حمامات األطفال 
مع باقة من اإلكسسوارات التكميلية باللون نفسه، 
موفرة بذلك تشــــكيلة متكاملة من احلمامات حتت 

سقف واحد. 

 أعلنت شركة «اإلمناء العقارية» انها تنتظر 
دعوة مـــن وزارة الصحة لتوقيـــع عقد تنفيذ 
اعمال الصيانة في مستشفيي الصدري والوالدة، 
نافية ما مت نشـــره حول تخفيض العقد بنحو 
مليون دينار والشكوك حول تراجعها عن تنفيذ 

العقد.
  وذكرت الشركة في بيان صحافي امس ان قيمة 
العقد تبلغ ٢٫٥ مليون دينار وهو خاص باملجموعة 
األولى ملستشفى الصدري ومستشفى الوالدة، 

مناقصة رقم (ص/م خ ع/٢٠١١/٢٠١٠/٥). 

 بالتعاون مع صالة عرض رفلكشنز التي افتتحتها دار الغانم

 عدد الرحالت اإلضافية  خط سير الرحلة  شركة الطيران 
 ١١  القاهرة ـ الكويت ـ القاهرة  اخلطوط الوطنية الكويتية 
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 جدول يوضح طلبات شركات الطيران بالرحالت اإلضافية 


