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»إيكيا« تطلق حملة ترويجية
بمناسبة عيدي َ»الوطني« و»التحرير«

»دار الغانم« تختتم أول أنشطتها
ضمن االحتفاالت بـ »هال فبراير«

مقابل كل 20 ديناراً من المشتريات التي تتم على مدار 45 يوماً

مستمرة في تقديم عروض حصرية بمناسبة األعياد الوطنية

أعلن معرض ايكيا عن استمرار عروضه ضمن 
حملة فبراير اخلاصة باحتفاالت الكويت بالعيد 
الوطني والتحرير مما يوفر لزوار معرض ايكيا 
الكويت خالل هذه الفترة فرصة الفوز بجوائز 
تصل قيمتها إلى 50.000 دينار وذلك مقابل كل 
20 دينارا من املش���تريات الت���ي تتم خالل هذه 

الفترة في ايكيا.
ويترافق انطالق هذه احلملة التي تس���تمر 
ملدة 45 يوما مع احتفاالت الكويت بالذكرى 50 
لالستقالل والذكرى 20 للتحرير، وهو األمر الذي 
جعل »ايكيا« تقدم لزبائنها خالل هذه الفترة املزيد 
من البهجة واملتعة بتوفير الفرصة القتناء أجود 
املنتجات من ايكيا بأسعار مخفضة واحتفالية 
بأعياد الكويت، واحتفاال بالرقمني 50 و20، فقد 
مت تقدمي 50.000 دينار يفوز بها 20 زبونا مبا في 

ذلك 5 سيارات فولفو و15 جائزة نقدية.

واعت���اد معرض »ايكيا« أن يقدم على الدوام 
جتربة تس���وق غنية وممتع���ة جلميع زبائنه، 
ويضيف لها في هذه الفترة االحتفالية مجموعة 
من األنشطة املرحة لألطفال وأسرهم مبا في ذلك 
أمسية »دي جي« مرتني أس���بوعيا خالل شهر 
فبراير، باإلضافة إل���ى عروض ممتعة لألطفال 
كرقصة احلصان، ورقص���ة األدغال، وعروض 
كوميدية مضحكة توفر املتعة واملرح خالل فترة 
املهرجان التسويقي واحتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
وألن فبراير هو شهر االحتفاالت واألعياد في 
الكويت، فإن الزبائن والزوار على موعد مع هذا 
املهرجان اخلاص واحلصري من ايكيا والذي جتري 
أنشطته وفعالياته يومي الثالثاء واجلمعة من كل 
أسبوع، مع فرص كبيرة للتسوق وربح جوائز 

قيمة تصل قيمتها إلى 50.000 دينار.

جانب من احلملة الترويجية

جانب من األوبريت

أوبريت »حبيبتي يا كويت« يحطم األرقام القياسية في أعداد املشاهدة

جوائز من »دار الغامن« في احتفاالت هال فبراير

وهذا فقط جزء من كم من الهدايا 
النوعية التي تقدمها دار الغامن 

إلى املتسوقني في ربوعها.
بدوره���ا علق���ت، مديرة 
التسويق في »دار الغامن« جاين 
دمييلو قائلة: »على الرغم من 
أن أسبوع االحتفاالت قد انتهى 
اال أن احتف���االت »دار الغامن« 
مستمرة باملزيد من العروض 
التسويقية احلصرية، وإننا 
نهدف ال���ى أن مننح الفرصة 
لكل مالك منزل بأن يحصل على 
أفضل املنتجات العريقة التي من 
شأنها أن حتيل منزله إلى واحة 
مريحة يستمتع فيها بالراحة 
املمزوجة باألناقة والرفاهية 

وفق أسعار مدروسة«.
وأش���ارت الى حرص »دار 
الغامن« على أن تساهم في نقل 
روح االحتفاالت عبر منتجاتها 

الى كل منزل في الكويت.
جت���در اإلش���ارة ال���ى أن 
العديد من عمالء »دار الغامن« 
قد فازوا بس���يارة شيفروليه 
كروز اثر تس���وقهم في »هوم 
اند ج���اردن« و»رفلكش���نز« 
أمام  الفرصة متاحة  والزالت 
اجلماهير واملتسوقني في ربوع 
»دار الغ���امن«، صالة العرض 
للتجزئة الفريدة من نوعها في 

الكويت.

فعاليات دار الغامن ومفاجآتها 
املستمرة طوال شهر فبراير، 
حتدث املدير العام في دار الغامن 
غاري هاتشر قائال: »لقد كان 
أس���بوعا رائعا بكل املقاييس 
ونفخر بأننا قد استطعنا في 
دار الغامن أن نؤمن فرصة ال 
تعوض لعمالئنا والش���عب 
الكويتي عموما لالحتفال معا 
بذكرى اخلمس���ني عاما على 
الكويت والعشرين  استقالل 

على حتريرها«.
الى  وأض���اف: »باإلضافة 
األجواء املس���لية التي حظي 
بها عمالؤنا، فقد تعرفوا أيضا 
خالل املناسبة على منتجاتنا 
وعلى قدرات دار الغامن بتوفير 
حلول متكاملة للمنزل حتت 
سقف واحد ما يجعلها صالة 
عرض فريدة م���ن نوعها في 

الكويت«.
وتخص دار الغامن عمالءها 
في شهر فبراير بفرصة رائعة 
للتوفير. فاملتسوقون في »هوم 
اند جاردن« و»رفلكشنز« سوف 
يحصلون على خصومات تصل 
الى 50% وقسائم شرائية بقيمة 
20 دينارا عند الش���راء بقيمة 
إلى  200 دين���ار، باإلضاف���ة 
احلصول على فرصة احلصول 
على سيارة شيفروليه كروز، 

أعلنت »دار الغامن«، صالة 
العرض التابعة الى مجموعة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده عن 
انتهاء اجلزء األول من سلسلة 
انش���طتها ضمن احتفاالتها 
به���ال فبراير حي���ث اختتمت 
أسبوعا حافال في قسم »هوم 
العديد من  اند جاردن« شمل 
النشاطات املسلية والفعاليات 
احلماسية التي أثارت اهتمام 
اجلماهير واملتسوقني والقت 

صدى طيبا بني أوساطهم.
وقال���ت »دار الغ���امن« في 
بيان صحافي ان مفاجأتها الى 
عمالئها وعموم الشعب الكويتي 
ال تقف عند هذا احلد في فبراير، 
فهي مس���تمرة مع املزيد من 
العروض التسويقية للعمالء 
واعطائهم جتربة حصرية في 
التسوق تخول لهم احلصول 
على ما يتمنونه من منتجات 
للمنزل وفق أسعار تنافسية 

غير مسبوقة.
وخالل األسبوع االحتفالي 
في موقعها الكائن في الشويخ 
ال���ى جان���ب ك���راج الغامن، 
استضافت »دار الغامن« املئات 
من العائالت واألصدقاء الذين 
حرصوا على احلضور يوميا 
على مدى س���تة أيام ملشاركة 
الفرح والتس���لية م���ع املقدم 
الذي  الشامي  الشهير مشعل 
ألهب حماسة احلضور وأشركهم 
في العديد من املسابقات التي 
فازوا مبوجبها بهدايا نوعية 
خصتهم بها دار الغامن وقد مت بث 
جميع الفعاليات مباشرة على 
قنوات تلفزيونية متنوعة في 
الكويت، ومن ضمن الفعاليات 
أيضا كانت ع���روض ديزني 
املشوقة وعروض احليوانات 
باإلضافة إلى السيرك الروسي، 
كما حصل األطفال على فقرات 
تس���لية خاصة بهم سترسخ 
طويال في ذاكرتهم لتحمل ذكرى 
سعيدة من شهر األعياد املبارك 

في الكويت.
وفي تعليقه حول أسبوع 

أوبريت »حبيبتي يا كويت« من »الوطني« يحطم األرقام القياسية
أكثر من 110 آالف مشاهدة والمرتبة 13 عالميًا في 3 أيام

أعلن بنك الكويت الوطني ان 
أوبريت »حبيبتي يا كويت« الذي 
أنتجه والذي أهداه إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وللشعب الكويتي مبناسبة األعياد 
الوطني���ة، قد حطم كافة األرقام 
القياسية في عدد املشاهدات على 
موقع اليوتيوب، متجاوز ال� 110 
آالف مش���اهدة منذ طرحه ألول 

مرة منذ أقل من أسبوع.
أيام  وبع���د عرضه بثالث���ة 
فقط، احتل أوبريت »حبيبتي يا 
كويت« املرتبة 13 عامليا في عدد 
املشاهدات ضمن فئتها واملرتبة 
78 عامليا ب���ني كافة الفئات، كما 
انتشر األوبريت في كافة أنحاء 
العال���م، إذ توزعت املش���اهدات 
بني دول اخلليج كافة والواليات 
املتحدة األميركية وحتى روسيا 
واألرجنتني وأستراليا وافريقيا 

اجلنوبية.
 وقالت املدير التنفيذي إلدارة 
العالق���ات العام���ة واإلعالن في 

العزيزة على قلوبهم«.
 وأك���دت املط���ر ان اوبريت 
»حبيبتي يا كويت« يحظى بنسبة 
مش���اهدة كبيرة وغير مسبوقة 
في أوساط اجلمهور ومشاهدي 
ومتصفحي املدونات ووس���ائل 
اإلعالم اإللكترونية الفاعلة وذلك 
حتى قبل عرضه على شاش���ات 
التلفزة املختلفة، مضيفة أن »هذا 
النجاح املنقطع النظير يأتي ليؤكد 
مجددا املكانة املتميزة التي يتمتع 
بها بنك الكويت الوطني في قلوب 
الكويتيني وأوس���اط اجلمهور 

وعالقته الوثيقة بهم«.
ويجسد أوبريت »حبيبتي يا 
كويت« ملحمة تأسيس الكويت 
ونهضته���ا من خ���الل لوحات 
اس���تعراضية غنائي���ة حتاكي 
املراحل املتعاقبة لنشوء وارتقاء 
الكويت، تؤديها مجموعة تضم 24 
طفال من أطفال الكويت املوهوبني 
واملبدعني الذين يحظون باهتمام 

ورعاية البنك الوطني.

بنك الكويت الوطني منال املطر 
إن: »الوطن���ي قد أنتج وأعد هذا 
العمل الفني الضخم إهداء لسمو 
األمير وللشعب الكويتي مبناسبة 

مرور خمسني عاما على استقالل 
الكوي���ت وعش���رين عاما على 
التحرير وخمسة أعوام على تسلم 
البالد،  سموه مقاليد احلكم في 

ضمن برنامج حافل من املبادرات 
والنشاطات أعده الوطني لالحتفال 
باألعياد الوطنية ومشاركة الشعب 
الكويتي فرحته بهذه املناس���بة 

ب 500 مليون دوالر خارج البالد دشتي: حامد خاجه هرَّ
وخرج من السجن وهرب بالرغم من صدور أحكام بسجنه 12 سنة!

وتاب����ع قائال: »نالحظ صدور أح����كام باإلعفاء من 
العقوب����ة ثم باإلدانة ثم بوقف تنفيذ العقوبة من عدة 
دوائر جنح مستأنفة مختلفة وكلها تصدر خالل عشرة 
أيام تقريبا، ويوضح ذلك وجود تضارب في األحكام 
القضائية الصادرة في نف����س القضية ووصف االمر 

بأنه مريب«.
واردف قائال: »إن هذا التضارب يس����توجب وجود 
قانون ملخاصمة القضاء بالكويت اسوة مبا هو موجود 
في العدي����د من الدول األخرى معلن����ا انه بصدد رفع 
تظلم لصاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد 
بصفته رئيسا للسلطات الثالث وباسم سموه تصدر 
األحكام القضائية لتشكيل جلنة من الديوان االميري 
برئاسة شيخ القضاة املستشار راشد احلماد وزير العدل 
واالوقاف ورئي����س املجلس االعلى للقضاء للنظر في 
شكاواي ومظلمتي ولتصحيح املسار واعادة احلقوق 

التي سلبت.
ولفت إلى ان قضية الش����يك وراءها عملية تشويه 
وتش����ويش الس����مه حيث انه رجل اقتصاد وسياسي 
ومحام له مكانته الفتا الى ان مبلغ الشيك وهو »مليون 
و100 الف دينار« مت ايداعه بصندوق احملكمة منذ شهر 
9 العام املاضي 2010 وله شخصيا احكام ب� 31 مليون 
دين����ار هي مجمل االحكام التي ص����درت له حتى االن 
ومت احلجز لصاحلنا على كل ما متلكه شركة العقيلة 

في سورية.
وأوضح دشتي انه تقدم في 2008 بطلب للتحكيم 
مببل����غ يفوق ال� 9 مليارات دوالر من ش����ركة العقيلة 
وشركات اس����رة حامد خاجه وغيرها، مشيرا الى انه 
اكتفى فقط بالتعويض في 50 مليون دوالر مع احتفاظه 
بش����كل واضح وصريح بالرجوع عليه مبطالبات ب� 9 

مليارات دوالر في أي وقت.
ودعا دشتي اهل حامد خاجه واسرته واصدقاءه الى 
ان ينصحوه ويعيدوه الى جادة الصواب النه ارتكب 
امرا ال ميكن لكويتي ان يرتكبه وهو النصب واكل اموال 
الناس بالباطل وهو امر لم نعهده في الكويت ابدا من 

قبل حفاظا على سمعته وسمعة عائلته.

مش����يرا الى انه ونظرا لوجود حجوزات على ش����ركة 
العقيلة لصاحلي فلم تتمكن من صرف مبلغ 1.1 مليون 

دينار.
وشدد دشتي على ان دوائر اجلنح املستأنفة نظرت 
وبشكل غير مسبوق وخالف بعضها القانون وتعرضت 
على اثرها لإلكراه املعنوي والنفسي حلملي على التنازل 
عن احلق في احلجز جزئيا لتمكني شركة العقيلة من 
صرف 1.1 مليون د.ك علما بأن احلجوزات مازالت قائمة 
وصدرت أحكام برفض اإلش����كال والتظلم فيها وكلها 

لصالح عبداحلميد دشتي. 
وأوضح ان شركة العقيلة سعت حلفظ دعوى خيانة 
األمانة املقدمة منا ضد كل من علي الصايغ وحامد حاجية، 
وقد حكمت احملكمة بإلغاء قرار احلفظ وتكليف االدعاء 
العام بتقدميها للمحاكم اجلزائية بتهمة خيانة األمانة 
وفقا للمادة 240 من قانون اجلزاء. سيتم مواصلة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ملالحقة كل من حامد حاجية وعلي 

الصايغ السترداد حقنا املؤيد باملستندات.

اسامة أبو السعود
باآلية القرآنية )والعصر ان االنسان لفي خسر..(، 
وباملستندات عرض احملامي ورجل االعمال عبداحلميد 
دشتي جميع ابعاد قضية الشيك املرفوع ضده ب� »مليون 
و100 ألف دينار« الى وضع شركة العقيلة اليوم واملشاكل 
التي تعرضت لها منذ تركها حامد خاجه الرئيس السابق 

بعد تهريب 500 مليون دوالر خارج البالد.
تلك االرقام وغيرها الكثير استعرضها دشتي خالل 
مؤمتر صحافي عقده ظهر امس بفندق جي دبليو ماريوت 
حتت عن����وان »مؤمتر صحافي لل����رد على االفتراءات 
واالكاذيب املنشورة بالصحف«، مؤكدا انه يتحمل كل 
ما ذكره من ارقام، وشدد على ان حامد عباس حاجيه 
خاجه ومجموعة ش����ركات العقيلة مدينون له بجملة 
مبالغ تبلغ قيمتها 21 مليون د.ك مبوجب حكم التحكيم 
واألحكام الصادرة ضد رئيس شركة العقيلة السابق 

حامد حاجيه بقيمة 5.2 ماليني د.ك.
واكد ان جميع موجودات شركات العقيلة في سورية 
وأصوله����ا محجوزة حج����زا تنفيذيا لصال����ح الدائن 
عبداحلميد عباس دش����تي حيث ص����در له أمر احلجز 
التحفظي رقم 2010/342 باحلجز على موجودات شركة 
العقيلة وقد مت على سند صحيح من الواقع والقانون 
وله ما يبرره ضمانا حلقوق اطراف اخلصومة إلى حني 
الفص����ل في دعوى تصفية احلس����اب، وقد مت تأييده، 
موضحا ان شركة العقيلة تقدمت باستشكال ضد أمر 

احلجز وقد مت رفضه.
واضاف دش����تي »كما تقدمت شركة العقيلة بتظلم 
من قرار احلجز ومت رفضه وتأييد صحة احلجز لصالح 
عبداحلميد عباس دشتي ولفت الى ان شركة العقيلة 
قدمت الش����يك الذي بحوزتها كوديعة ناقصة وبصفة 
أمانة بقيمة 1.1 مليون د.ك الصادر من عبداحلميد عباس 
دشتي واملشروط بوفاء العقيلة ابتداء بالتزاماتها وفي 
حال صدور حكم لصاحلها في الدعوى رقم 2008/5802 

إال أن الشركة قدمت الشيك للنيابة العامة.
وتابع قائال »أوفيت بقيمة الش����يك وأودعتها لدى 
إدارة التنفيذ اجلنائي للخالص من التبعات اجلزائية 

خالل مؤتمر صحافي عقده أمس للرد على االفتراءات واألكاذيب المنشورة بالصحف

عبداحلميد دشتي وبيده مستندات خالل املؤمتر الصحافي            )متني غوزال(

»العقيلة« آيلة لإلفالس خالل األشهر المقبلة
اعلن احملامي ورجل االعمال 
عبداحلميد دشتي خالل استعراضه 
ملوقف شركة العقيلة ان شركة 
العقيلة آيلة لالفالس خالل االشهر 
املقبلة اذا ما استمر مجلس االدارة 
الكارثية بهذه  بإدارت���ه  احلالي 
الوتيرة املتواضعة، مشددا على 
ان االمر يتطلب التحرك الفوري 

وإال فلن ينفع الندم.
وقال دشتي انه من الواضح 
ان حامد حاجية قد اسس الشركة 
ابتداء وهو قد بيت النية مع سبق 
االصرار على النصب واالحتيال، 
لكنه لم يكن وحيدا، هناك دالئل 
على وجود آخرين شركاء معه 
منذ التأسيس منهم من انسحب 
بعد ان اكتفى بنصيبه ومنهم من 

استمر الى اليوم.
ولفت ال���ى ان البنك املركزي 
يوق���ع اكبر جزاء على ش���ركة 

اس���تثمارية ب���� 290 الف دينار 
ملخالفتها مواد القانون وتعليمات 
البنك املركزي، وطلب تش���كيل 
الوقوف  جلنة حتقيق في شأن 
على اآلثار الس���لبية واالضرار 
التي تعرض لها عمالء الشركة 
ودائنوها ومساهموها وحتديد 
التي تواجه  اجمالي اخلس���ارة 
الش���ركة نتيجة املمارسات غير 
السليمة التي قام بها مجلس ادارة 

الشركة السابق.
وتابع دشتي: لكن املؤسف ان 
طلب البنك املركزي جاء مش���وبا 
بالعيب حيث طل���ب من مجلس 
االدارة احلال���ي القيام بذلك وهو 
عاج���ز، وفي موض���ع آخر البنك 
املركزي يتجه الس���تبعاد رئيس 
وجمي���ع اعضاء مجل���س االدارة 
الس���ابق من اي مناصب تنفيذية 
عليا باجله���از املصرفي، علما ان 

اغلبية اعضاء مجلس االدارة السابق 
مازالوا اعضاء في مجلس االدارة 
احلالي ومنهم من ارتقى الى منصب 
نائب الرئيس على وجه التحديد 

حاليا.
واض���اف قائال: مجلس االدارة 
احلالي ورئيس املجلس والرئيس 
التنفيذي حاليا ال���ذي كان نائبا 
حلامد حاجية لش���ؤون اخلزينة 
سابقا مازال هو الرجل التنفيذي 
املعتمد، وبالتالي فأي صالح يرجتى 

من مجلس االدارة ورئيسه؟
واوضح دشتي ان هؤالء وقفوا 
اما عاجزين او متعاجزين لتحريك 
الدعاوى اجلزائي���ة واملدنية ضد 
حام���د حاجية ومجل���س االدارة 
السابق وكبار املوظفني التنفيذيني 
والقانونيني الذين يثبت اشتراكهم 
مع الرئيس السابق حامد حاجية 

او تواطؤهم معه.

4 محامين يتقدمون
ببالغ للنائب العام

خ��الل املؤمتر الصحاف��ي مت االعالن عن 
تشكيل فريق من احملامني عبداحلميد دشتي 
وع��ادل عبدالهادي وعادل قرب��ان ويعقوب 
الصانع بصفتهم موكلني عن بعض مساهمي 
شركة العقيلة ودائنيها وسيتقدمون بشكاوى 
للنائب العام استنادا لنص املادة 48 من قانون 
اجل��زاء وكذلك التحرك ل��دى البنك املركزي 
ووزارة التجارة والصناعة ضد حامد حاجية 
ومن يثبت اشتراكه وتواطؤه معه حتى اليوم 
والتص��دي للمتنفذي��ن ايا كان��ت مواقعهم 
لوق��ف تدخله��م املؤدي للتس��تر على حامد 

حاجية وشركائه.
واعلن احملامي��ان عادل عبدالهادي وعادل 
قرب��ان اس��تعدادهما الت��ام للوق��وف م��ع 
مس��اهمي شركة العقيلة والش��ركات التابعة 
 لها حت��ى اس��ترداد حقوقه��م، مؤكدين ان
ابوابهم مفتوحة امام اي مس��اهم في شركة 

جانب من احتفاالت »دار الغامن«العقيلة.


