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»الخليج« يقدم عرضًا جديدًا لعمالء 
»حساب red« على تذاكر السينما

أعلن بنك اخلليج عن طرح حملة ترويجية مشتركة مع الشركة 
الوطنية الكويتية للس���ينما، وذلك كج���زء من احتفاالت الكويت 
بيوبيلها الذهبي لالستقالل ومرور 20 عاما على التحرير ومرور 
خمس س���نوات على تولي صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، وفي إط���ار حرص البنك على تقدمي أفضل 
العروض الشهرية لعمالئه طالب اجلامعات والكليات من أصحاب 
حساب red، سيتمكن عمالء حساب red من احلصول على خصم 
على احدث أفالمهم املفضلة، ويسري العرض خالل الفترة من 24 

إلى 27 فبراير 2011.
وقال البنك في بيان صحافي ان هذه احلملة الترويجية موجهة 
لعمالء حس���اب red الذين ميكنهم التمت���ع بآخر عروض األفالم 
وذلك من خالل دفع 500 فلس فقط بدال من 3 دنانير باس���تخدام 
بطاقة red للصرف اآللي عند شراء التذاكر في جميع دور العرض 

السينمائي للشركة. 
ويعد برنامج بنك اخلليج red املصمم خصيصا لطالب اجلامعات 
والكليات الذين تتراوح أعمارهم بني 17 و24 عاما هو الوحيد من 

نوعه في الكويت. 
وسبق لبنك اخلليج أن أقام جناحا في جامعة الشرق األوسط 
األميركية، كما يتواجد حاليا في دور العرض السينمائي - مجمع 
األڤينوز، حيث ميكن للعمالء فتح حساب red واالستفادة من هذا 
الع���رض املتميز، علما أن جناح بنك اخلليج في هذا املجمع يفتح 

من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء لغاية 27 فبراير اجلاري.

»برقان« يحتفل بالعيد الوطني والتحرير
في فرعه بالمارينا مول

مبنى برقان

انطالق���ا م���ن رؤيته في 
تنويع مس���تويات املشاركة 
في احتفاالت الكويت بأعياد 
فبراير، أعلن بنك برقان أن 
فرع البن���ك في املارينا مول 
ستكون له مشاركات فعالة 
وتواصلية مع جميع الزوار 
خالل يومي 24 و25 فبراير 
وذلك احتفاال مبرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على 
التحرير، حيث سيقوم موظفو 
فرع املارينا باستقبال الزوار 
والعمالء خالل هذين اليومني 
وتقدمي عدد كبير من الهدايا 
الرمزية الوطنية اخلاصة بهذه 

املناسبة.
ف���ي بيان  البنك  وق���ال 
صحاف���ي ان هذه املناس���بة 
ستتضمن قيام ممثلي البنك 
املباش���رة  بتق���دمي اخلدمة 
والفورية للعمالء لإلجابة عن 
جميع استفساراتهم وتلبية 
احتياجاتهم املصرفية، وسيتم 
كذلك إلقاء املزيد من الضوء 
على حس���اب »يومي« الذي 
يوف���ر فرصا يومي���ة لربح 
جائزة نقدية قيمة في السحب 
الذي يجري يوميا طوال أيام 
األس���بوع ما عدا أيام عطلة 
األسبوع واألعياد الرسمية.

»بيتك«: خدمة جديدة على الموقع اإلليكتروني
لتوجيه المستفيدين من المنحة األميرية

توفيقي: استمرار الخدمات المصرفية التي يقدمها 
»بيتك« دون انقطاع خالل عطلة األعياد الوطنية

»الخليج المتحد« يربح 11.2 مليون دينار
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
إدارة بنك اخللي���ج املتحد اعتمد بياناته املالية 
حيث س���جل ارتفاعا في األرباح ب� 11.2 مليون 
دينار في نهاية عام 2010، ما يعادل 13.6 فلس���ا 
مقارنة ب� 5.7 ماليني دينار ما مت حتقيقه خالل 
نف���س الفترة من العام 2009. فيما بلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة 132.2 مليون دينار مقابل 

146.5 مليون دينار في 2009.
وسجلت حقوق املساهمني ارتفاعا حيث بلغت 

155.8 مليون دين���ار مقابل 145.4 مليون دينار 
في 2009.

وبل���غ إجمالي اإليرادات م���ن التعامالت مع 
األط���راف ذات الصلة مبل���غ 44 مليون دينار 
فيما بلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصل���ة مبلغ 5.92 ماليني دينار.  
 هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بعدم توزيع أي
أرب���اح ع���ن الس���نة املالي���ة املنتهي���ة ف���ي 
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الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيتك( أنه مت إيداع قيمة املبالغ 
املخصصة للمنحة األميرية في 
حس���ابات جميع املس���تفيدين 
الذين بات بإمكانهم االس���تفادة 
من ه���ذه املبالغ عبر العديد من 
القنوات، مؤكدا أنه مت اجناز جميع 
الفنية والتقنية  االس���تعدادات 
خالل األيام املاضية بالتنسيق 
م���ع اجلهات الرس���مية املعنية 
لضمان ص���رف املنحة األميرية 
الى املس���تحقني من  ووصولها 

املواطنني بسهولة ومرونة.
وأوضح نائب مساعد املدير 

العام للعمليات ف���ي »بيتك« أنور بدر الغيث أنه 
بعد االنتهاء من عمليات املراجعة والفحص للقوائم 
التي تسلمها »بيتك« من ديوان اخلدمة املدنية، مت 
تقسيم املواطنني املستفيدين من املنحة األميرية 
الى مجموعتني، األول���ى وهم عمالء »بيتك« ممن 
لديهم حسابات فعالة فقد مت إيداع املبالغ مباشرة 
في حساباتهم، أما املجموعة األخرى من املستفيدين 
الذين ليس لديهم حسابات بنكية والذين مت حتويل 
املنحة األميرية املخصصة لهم الى »بيتك« حسب 
التنس���يق مع اجلهات الرس���مية بأن توزع هذه 
الش���ريحة بني البنوك، فبإمكانهم التوجه الى أي 

من فروع »بيتك« املصرفية لصرف املبلغ نقدا.
وأضاف الغيث قائال: في املقابل وحرصا على 

راحة اجلميع، أتاح »بيتك« خدمة 
جديدة عبر موقعه االلكتروني 
www.kfh.com، وميكن للمستفيد 
من خالل هذه اخلدمة االستفسار 
اذا كان مبلغ املكرمة األميرية قد 
أودع في حسابه بالنسبة لعمالء 
»بيتك«، أو التوجه ألحد الفروع 
لص���رف املبلغ نقدا بالنس���بة 
للمس���تفيدين من غير العمالء، 
وحتدي���د الفرع الذي ميكن لكل 
مس���تفيد التوجه له، وذلك بعد 
إدخال الرق���م املدني، كما ميكن 
االستفس���ار عن طريق اخلدمة 
الهاتفية »ال���و بيتك« 1803333 

على مدار الساعة.
وأشاد مبستوى التعاون والتنسيق الذي أبدته كافة 
األجهزة الرسمية املعنية مع »بيتك« لتفعيل مبادرة 
سمو أمير البالد في هذه املناسبة الغالية على نفوس 
كل املواطنني، مؤكدا في هذا الصدد على أن اجلهود التي 
قطعها البنك على مدار السنوات املاضية في مواكبة 
أحدث التطورات التقنية وتسخيرها خلدمة العمالء، 
هي التي أتاحت له اجناز هذه املهمة بالسرعة واملهنية 
املطلوبتني. على صعيد متصل، س���يتواجد فريق 
وحدة البيع املباشر في أرض املعارض الكويتية 
والكائنة مبنطقة مشرف وحتديدا في الصالة رقم )8( 
اعتبارا من غد اخلميس وذلك للرد على استفسارات 

املواطنني بشأن صرف املكرمة األميرية.

إدارة  ق���ال نائ���ب مدي���ر 
التسويق والعالقات العامة في 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
سعيد توفيقي ان عددا كبيرا 
من اخلدم���ات املصرفية التي 
يقدمها »بيتك« سوف تستمر 
دون انقطاع خالل عطلة األعياد 
التي ستس���تمر مع  الوطنية 
إجازة نهاية األسبوع ملدة أربعة 
العمالء  أيام وسيكون بإمكان 
االستفادة من هذه اخلدمات على 
مدار الساعة، وذلك وفق مفهوم 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
التي جنح »بيتك« من خاللها 

أن يكون قريبا من عميله دائما.
وأشار توفيقي في تصريح صحافي إلى أن مركز 
االتصال سوف يس���تمر بتقدمي خدماته في الرد 
على االستفسارات التي ترده من جميع املتصلني 
وسوف يقوم بالرد عليها وتزويدهم باملعلومات 
التي يحتاجونها كما ستسمر خدمات أجهزة الصرف 
اآللي املنتشرة في جميع فروع »بيتك« البالغ عددها 
53 فرعا كما ميك���ن للعمالء أن يجروا معامالتهم 
املصرفية املتعارف عليها من خالل املوقع اإللكتروني 
ل� »بيتك« على ش���بكة اإلنترنت مثل الدخول إلى 
حس���اباتهم املصرفية ومعرفة الرصيد واحلركة 
على احلساب وطلب كش���ف حساب وغيرها من 
املعامالت املصرفية التي ميكن إجراؤها من خالل 

املوقع.
وأوضح أن توظيف »بيتك« 
الستثمارات ضخمة في قطاع 
تكنولوجيا املعلومات وتوظيفه 
لكل م���ا يطرح م���ن منتجات 
جديدة في ه���ذا القطاع جعله 
املتقدمة  في مصاف املصارف 
في تقدمي اخلدمات اإللكترونية 
ونال به���ا جوائز تقديرية من 
جهات عاملية مرموقة خاصة أن 
منتجات تكنولوجيا املعلومات 
أصبحت عصب احلياة احلديثة 
وال ميكن ألي جهة سواء كانت 
مؤسس���ة أو فرد أن يستغني 
عنها فهذه املنتجات أصبحت مرتبطة بش���كل 
وثيق بجوانب كبيرة من عمل املؤسسات ومن 
الواقع اليوم���ي حلياة الفرد وعملت على إلغاء 
حسابات الزمن واملكان حيث بإمكان عميل »بيتك« 
أن يج���ري كثيرا من معامالته املصرفية في أي 

وقت يشاء ومن أي مكان يتواجد فيه.
وأكد أن االهتمام بتكنولوجيا املعلومات يأتي 
ضمن األولويات التي تركز عليها اإلدارة العليا 
في مس���يرة اإلجنازات التي بدأت مع اخلطوة 
األولى منذ تأسيسه قبل أكثر من 33 عاما والتي 
تعتبر مع العنصر البشري من أهم الركائز التي 
يعتمد عليها في حتقيق النجاح ونيل ثقة ورضا 

جميع األطراف التي يتعامل معها.

أنور الغيث

سعيد توفيقي

»بي أم دبليو« من »الوطنية لالتصاالت«  لـ »رهيف العش« 

»المزايا القابضة« تفتح أبواب االستثمارات الطبية في المنطقة

الوطنية  العامة في  العالقات 
عبدالعزيز البالول تهانيه للفائز 
وأكد على جناح الس���حوبات 
الش���هرية، قائال: »لقد كانت 
املقدمة من ش���ركة  العروض 
الغامن مبنزلة عامل جذب وحافز 
للمشاركة من قبل املشتركني في 
الذي تقيمه  السحب الشهري 
الشركة الوطنية منذ شهر مايو 

من العام املاضي«.
وأضاف أن: »س���حوباتنا 
الشهرية تشهد جناحا منقطع 
النظير، ونحن نعد باملزيد من 
اجلوائز القيم���ة واملميزة في 
الشهرين املقبلني فقط لعمالئنا 
ومش���تركينا، وما عليهم في 
 ذلك سوى اس���تخدام خدمات
الش���ركة واالس���تفادة م���ن 

عروضنا«.

باجتاه تعزيز مفهوم تنويع 
النشاط االستثماري املتوافق 
مع اهداف التنمية االجتماعية 

العامة للبالد«.
وأضاف: »لقد كان إلطالق 
مش����روع كلوفر سنتر صدى 
طي����ب في األوس����اط الطبية 
الى  التعرف  واملجتمعية بعد 
مضامينه، وبيان أهميته في 
تعزي����ز ودعم القطاع الطبي، 
وبعد فهم توجهات الش����ركة 
من اطالقه، وبالنظر ملا تتمتع 
به م����ن س����معة مرموقة في 
اسواق الكويت واملنطقة، فقد 
اس����تطاعت ان تتجاوز نسبة 
املس����تثمرين )املستأجرين( 
النصف حتى الوقت احلاضر 
علم����ا أن عدد العيادات يفوق 
58 عيادة في املركز، وتغمرنا 
البهجة ونحن نقيم املهرجان 
اخليري في موقع املش����روع 
الذي أجنزته »املزايا القابضة« 
بنسبة 100% أوائل الربع األخير 

من العام 2010«.

ومدير املعارض لدى ش���ركة 
عل���ي الغ���امن وأوالده وطالل 

العجمي.
إدارة  من جانبه قدم مدير 

بيت عبداهلل وكل املراكز الهادفة 
إلى نش����ر املعونة واملساعدة 
واخلير في املجتمع، وإن دعمنا 
لبيت عبداهلل ينبع من إميان 
الشركة الدائم بأهمية مساندة 
الرائدة في املجتمع  املباردات 
إل����ى حتقيق  والتي ته����دف 

الصالح العام«.
املزايا في  وحول استثمار 
القط����اع الطبي، اوضح قائال: 
»في ضوء اإلس����تراتيجيات 
املزاي����ا  اجلدي����دة لش����ركة 
القابضة، والقاضية بالتوجه 
نحو مشاريع نوعية ذات ابعاد 
تختلف عن مج����رد عمليات 
التطوير العق����اري، ورغبتها 
في فت����ح أب����واب جديدة من 
التي تشمل زج  االستثمارات 
القطاعات في عملية  مختلف 
البناء، توجهت الشركة لتعزيز 
مجال االستثمار الطبي في ضوء 
احلاجة العامة امللحة املطلوبة 
لتغطية خدماتها نحو أوسع 
مساحة ممكنة، وبشكل يدفع 

تسليم مفتاح السيارة للفائز 
في معرض علي الغامن حضره 
العامة  العالقات  كل من مدير 
في الوطنية عبدالعزيز البالول 

عبداهلل مارغريت الساير شركة 
املزايا القابضة على مبادرتها 
وحثت كل الشركات اخلاصة 
على تنظيم مبادرات خيرية 
مماثلة تعود بالنفع العام على 
املجتمع، وقالت: »إن فكرة بيت 
عبداهلل تكمن في إنشاء مركز 
للعمل التطوعي لتقدمي الدعم 
لألطفال الذين يتوقع وفاتهم 
وهم في س����ن الطفولة، كذلك 
يقدم الدعم أيضا لعائالتهم في 
مناخ عائلي حميم، كما يشتمل 
املركز على مرافق عناية يومية 
لأللعاب واالستجمام باإلضافة 
إل����ى مراكز س����كنية للراحة 
والطوارئ والعناية الصحية 
املتقدم����ة، وتهدف فكرته الى 
أن يكون بيتا بديال عن البيت 
األصلي لألطف����ال وعائالتهم 
الذين يحتاجون الدعم ليحيوا 

حياة كرمية ومعافاة«.
من جهته، قال رئيس مجلس 
القابضة رش����يد  إدارة املزايا 
النفيسي: »إننا نشد على يد 

بحضور ممثلي وزارة التجارة 
الش���ركة  وعدد م���ن قياديي 

الوطنية.
أقيم حفل  املناسبة  وبهذه 

اخلدمات الطبية املجانية التي 
س����تكون حتت إشراف نخبة 
من األطب����اء املش����اركني في 

االحتفال.
وكان وفد من الشركة ضم 
إدارة الشركة  رئيس مجلس 
النفيس����ي ونائ����ب  رش����يد 
التنفي����ذي لتطوير  الرئيس 
األعمال والتسويق م.سلوى 
ملحس، ومساعد نائب الرئيس 
املبيعات والتسويق  لشؤون 
جاسم الغامن، ومدير التسويق 
يوس����ف البعيج����ان، ونائب 
العقارية  الرئيس للخدم����ات 
م.عبداهلل السلطان، ومساعد 
مدير املشاريع م.هيثم عطية، 
وقد التقى وفد من بيت عبداهلل 
ممثال برئيس����ة مشروع بيت 
عب����داهلل مارغريت الس����اير، 
في موقع املش����روع لتعريف 
املركز على مب����ادرة »املزايا« 

وتفاصيلها.
املبادرة،  وتعليق����ا عل����ى 
شكرت رئيسة مشروع بيت 

الوطنية  الش���ركة  أعلنت 
لالتصاالت عن مواصلتها تسليم 
اجلوائز للفائزين بالس���حب 
الشهري العاشر والذي أجري 
في العاشر من فبراير اجلاري، 
وق���د القى ص���دى طيبا على 
العمالء واملشتركني،  مستوى 
خاصة أن عملية دخول السحب 
ال تتطلب أي مجهود يذكر سوى 
أن يب���دأ رقم العميل بالرقم 6 
ويستخدم خدمات »الوطنية« 
ليستفيد من العروض النوعية 
التي تقدمها ليكون مخوال بعدها 

للدخول في السحب.
وق���د مت االعالن عن اس���م 
سعيد احلظ الفائز بسيارة بي 
أم دبليو، حيث كانت من نصيب 
عمي���ل الوطنية رهيف محمد 
العش، حيث أجري الس���حب 

أعلنت شركة املزايا القابضة 
عن استعدادها إلطالق أنشطة 
املهرج����ان االحتفالي اخليري 
حتت عنوان »لنرس����م معا... 
بس����مة« اخلاص مبشروعها 
»كلوفر س����نتر« ف����ي منطقة 
اجلابري����ة، وذلك على هامش 
االفتتاح الرس����مي للمشروع 
واملتزامن م����ع انطالق العمل 

بالعيادات الطبية فيه أيضا.
الش����ركة في بيان  وقالت 
صحافي ان فك����رة املهرجان 
تتماشى مع اإلس����تراتيجية 
العامة للكويت، والتي تضع 
القضايا االجتماعية واإلنسانية 
في أول سلم أولوياتها باعتبارها 
التنموية  العملي����ة  أس����اس 
والركي����زة األهم ف����ي عملية 
البناء والتطور، حيث سيتم 
املهرجان  تخصيص ريع هذا 
إلى مشروع بيت عبداهلل التابع 
إلى اجلمعية الكويتية لرعاية 

األطفال.
وستقام أنشطة املهرجان 
الترفيهي في اخلامس من مارس 
املقبل ف����ي موقع مبنى املزايا 
على الدائري الرابع مباش����رة 
وذلك على مدار يوم كامل من 
املتعة واإلثارة وسط أجواء من 
املوسيقى واأللعاب السحرية 
والفقرات الترفيهية لألطفال.

عل����ى الصعي����د نفس����ه، 
القابضة  املزاي����ا  خصص����ت 
مس����احات مناسبة الحتضان 
الشركات املشاركة في االحتفال 
على هيئة اجنحة منفصلة لكل 
مؤسسة او هيئة او شركة من 
القط����اع الطب����ي أو غيره من 
القطاعات لغرض التش����جيع 
على االس����تثمار في املشروع 
بعد جتاوز نسبة التأجير %50، 
وكذلك تب����ادل وجهات النظر 
من جهة، والتعريف بأنشطة 
اجلهات املذكورة امام اجلمهور 
احلاضر م����ن جه����ة أخرى، 
وس����يرافق ذلك عملية إجراء 
الفحوص����ات املجانية  بعض 
مث����ل فح����ص الدم والس����كر 
والكوليسترول، والعديد من 

في السحب الشهري العاشر

تقيم مهرجاناً خيرياً على هامش افتتاح مشروع »كلوفر سنتر«

عبدالعزيز البلول يسلم بي أم دبليو للفائز 

وفد »املزايا القابضة« يلتقي رئيسة مشروع بيت عبداهلل


