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التسهيالت   أعلنت شركة 
التجارية عن تسويق خدماتها 
في مطار الكويت الدولي بهدف 
العمــــالء باملنتجات  تعريف 
واخلدمات التي تقدمها شركة 
التسهيالت التجارية ملوظفي 

وزوار املطار.
  وقالت الشــــركة في بيان 
صحافي ان ذلك يأتي التزاما 
منها بتزويد كافة عمالئها في 
الكويت بخدمات مالية مالئمة 

ومتميزة.
  وتعد التسهيالت التجارية 
إحــــدى الشــــركات الكويتية 

الرائدة في قطــــاع التمويل، وتتمتع بحضور قــــوي منذ ٣٤ عاما، 
وتطرح الشركة في مطار الكويت الدولي خدمات القروض الشخصية 
والقروض املقســــطة ومتويل املنتجات االســــتهالكية والتجارية، 
واكتســــبت عالمة التسهيالت التجارية مكانة أقوى بفضل مزاياها 
املتمثلة في سهولة اإلجراءات ومتيز خدمة العمالء وسرعة االجناز 
وتعتبر شركة التسهيالت التجارية أكبر شركة قروض استهالكية 

في الكويت.
  وبهذه املناسبة، قال مدير تطوير اخلدمات محمد القطان: «انطالقا 
من شعارنا املتمثل في تقدمي اخلدمات لعمالئنا، حرصنا على القيام 
بهذه اخلطوة املهمة لتحقيق هدفنا والتواصل معهم حيث ان مطار 

الكويت الدولي يعد نقطة هامة للمواطنني واملقيمني بالكويت».
 وأضاف: «نحرص على تلبية متطلبات عمالئنا في كل مكان عبر  
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 متثيل املنتشرة في معارض ووكاالت السيارات، إلى جانب خدماتنا
 اإللكترونية. واليوم، نقوم بتوسعة نطاق خدماتنا لنقدم لعمالئنا
دعما ذا قيمة أكبر من خالل تلبية احتياجاتهم بشكل فوري.

 أعلن بنك الكويت الدولي 
أن املنحة األميرية مت إدراجها 
بتاريــــخ ٢٢ فبراير اجلاري 
في حســــابات املســــتفيدين 
البنــــك وذلك بعد  من عمالء 
توجيهات صاحب السمو أمير 
البالد الشــــيخ صباح األحمد 
بسرعة صرف املكرمة األميرية 

للمواطنني.
التنفيذي    وأوضح املدير 
الرحيم  العمليات عبد  إلدارة 
العوضــــي أنه مت إيداع مبالغ 
املنحة األميرية في حسابات 
املستفيدين من عمالء البنك، 

مؤكدا حرص البنك على تنفيذ كافة اإلجراءات لضمان توفير املبالغ 
في أجهزة الصرف اآللي لفروعه وذلك بعد التعاون مع ديوان اخلدمة 
املدنية واللجنة املكلفة باإلشراف على صرف املكرمة األميرية للتأكد 
من صحة اإلجراءات كما مت استالم امللفات من ديوان اخلدمة املدنية 

ومطابقتها مع حسابات العمالء.
  وأفاد العوضي فــــي تصريح صحافي بأن إدارة العمليات قامت 
باإلعداد والتنســــيق بني إدارة تقنية املعلومات واإلدارة املصرفية 
لألفراد لتســــهيل آلية صرف املنحة األميرية وقد مت إرسال رسائل 
إلكترونية جلميع العمالء املستفيدين من املنحة فور استالمها وإيداعها 
في حساباتهم، مشيرا إلى أن موظفي البيع املباشر متواجدون في 

أرض املعارض وذلك للرد على كافة استفسارات العمالء.
  وأكــــد على ضرورة مراجعة جميــــع املواطنني الذين ال ميلكون 
حسابا مصرفيا لديوان اخلدمة املدنية ملعرفة اسم البنك الذي ميكن 
حتصيل املنحة األميرية من خالله، مشيدا بالتعاون والتنسيق مع 
األجهزة املعنية بآلية صرف املنحة للعمل على أكمل وجه لتحقيق 
مبادرة صاحب الســــمو األمير، الســــيما أن الكويت متر مبناسبة 
عزيزة على قلوب جميع املواطنني وهي الذكرى اخلامســــة لتولي 
صاحب الســــمو األمير مقاليد احلكم والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والـ 

٥٠ الستقالل الكويت. 

 «الخليج» يعلن الفائزين بسحب «الدانة»

 الدهيم: أرض المعارض الدولية  تواصل 
استقبال جماهير وزوار معرض «االستقالل ٥٠»

 تتواصل أنشطته حتى ٢٧ الجاري بمشاركة أكثر من ٧٨ جهة

 باسمة الدهيم 

الدولي، بنــــك الكويت الصناعي، 
جمعية الهــــالل األحمر الكويتي، 
الكويتية  وزارة االعالم، الشركة 
لالســــتثمار، املؤسســــة العامــــة 
للتأمينــــات االجتماعيــــة، الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
مؤسسة املوانئ الكويتية، اخلطوط 
الكويت  الكويتية، معهد  اجلوية 
لألبحاث العلميــــة، الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، بنك البحرين 
الدقيق  والكويت، شركة مطاحن 
واملخابز الكويتية، وزارة التربية، 
وزارة العدل، مجلس االمة، اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 
شــــركة اســــمنت الكويت، وكالة 
االنباء الكويتية «كونا»، مؤسسة 
الكويــــت للتقــــدم العلمي، احتاد 
العامة  الهيئة  الكويتية،  الفنادق 
للمعلومات املدنية، الهيئة العامة 
لشــــؤون القصر، شركة اجلسار 
للعطور، شركة اطياب املرشود، 
مؤسســــة الكويــــت وسويســــرا 
لالستيراد والتصدير، شركة الشايع 
للعطور، شركة اوالد فهد اجلسار 
للتجارة العامة واملقاوالت، شركة 
محمد ناصر الهاجري، شركة امل 
الكويت، ســــيدة األطياب والعود 
انتصار، شــــركة املصنع الوطني 
للفيبرجالس، شــــركة عطورات 
الفودري، شركة الروضة، مصنع 
هاشم للبسكويت، شركة االغذية 
الكويتيــــة  الشــــركة  اخلفيفــــة، 
الدمناركية لأللبان(كي دي دي)، 
شــــركة املدد للتجارة واملقاوالت، 
شركة شــــواطئ اخلليج لألدوات 
الصحية، مؤسسة السدى للتجارة 
العامة واملقاوالت، شركة صناعات 
البحر، شركة ياكو الطبية، شركة 
النخبــــة املتحدة للتجارة العامة، 
العامة،  شــــركة رهام للتجــــارة 
صناعات الفارس، مؤسسة بيوتي 
شيري، الشركة اإلنشائية احلديثة، 
مراسي الطيب، عطورات االفراح، 
جمعية مشرف التعاونية، جمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية، 

جمعية الصوابر التعاونية. 

احلكومية الســــتعراض خدماتها 
واجنازاتهــــا وتطورها في خدمة 
الوطن واملواطن، والصالة رقم ٨ 
لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بقطاعاتها املختلفة حيث ستقوم 
بأنشــــطة وفعاليات متنوعة، اما 
الصالة رقم ٥ لشــــركات القطاع 
اخلاص الكويتية العريقة ممن لها 
تاريخ في خدمــــة خطط التنمية 
فــــي الكويت على مــــدار نهضتها 

احلضارية.
  وقد تقرر تخصيص الصالة رقم 
٧ للجمعيات التعاونية االستهالكية 
وجمعيات النفــــع العام والنادي 
العلمــــي الســــتعراض تاريخها 
التعاوني في الكويت والتطور الذي 

حققته منذ تأسيسها الى اليوم.
  وقد اكدت عدة جهات مشاركتها 
في املعرض، وهي: وزارة الداخلية، 
وزارة املواصالت، وزارة الكهرباء 
واملاء، بلدية الكويت، االمانة العامة 
لالوقاف، وزارة االوقاف والشؤون 
االســــالمية، وزارة املالية، وزارة 
التجــــارة والصناعة، مؤسســــة 
العامة  الهيئة  البترول الكويتية، 
للصناعــــة، الصنــــدوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، ديوان 
اخلدمــــة املدنية، جامعة الكويت، 
اإلدارة العامة لالطفاء، بيت الزكاة، 
العامة  الرئاسة  الشــــهيد،  مكتب 
الوطنــــي، غرفة جتارة  للحرس 
وصناعة الكويــــت، بنك الكويت 

 تواصل أرض املعارض الدولية 
مبشرف اســــتقبال زوار معرض 
االستقالل ٥٠ الذي انطلق االسبوع 
املاضي حتت رعاية وحضور وزير 
املاليــــة مصطفى الشــــمالي وهو 
املعــــرض الذي اقامتــــه ونظمته 
شــــركة معرض الكويــــت الدولي 
خالل الفترة من ١٧ الى ٢٧ فبراير 
اجلاري، بالتعاون مع جلنة تنسيق 
وترتيب القطاع اخلاص واالهلي 
لالحتفال مبناسبة مرور ٥٠ عاما 
على اســــتقالل الكويت و٢٠ عاما 

على حتريرها.
املناســــبة، قالت مدير    وبهذه 
التخطيط وادارة الفعاليات وادارة 
التسويق واملبيعات باسمة الدهيم 
ان املعرض الوطني الكبير االستقالل 
٥٠ يعتبر من اعظم املعارض الذي 
جاء في توقيت يرسخ االحتفاالت 
اجلارية مبناسبة عيد االستقالل 
والتحرير وما تشــــهده البالد من 
مظاهر احتفال تاريخية، مشيرة 
الى ان اكثر مــــن ٧٨ جهة محلية 
اكدت مشاركتها في املعرض الوطني 
الكبير حيث بادرت اعرق الشركات 
الى تأكيد مشاركتها في االحتفاالت 
التي ستشهدها البالد بهذه املناسبة 

الغالية.
  وثمنــــت مبــــادرة اجلهــــات 
والشــــركات الكويتية املشــــاركة 
في املعرض وقالت ان تلبية تلك 
اجلهات لدعوة املشاركة في املعرض 
امنا تعكس شعورا وطنيا خصبا 
ورغبة صادقه في املشاركة الفاعلة 
واجلادة في االحتفاالت الوطنية.

  واختتمت الدهيم تصريحاتها 
قائلة: «أتوجه أنا والقائمون على 
ارض املعارض الدولية بالشــــكر 
والتقدير الى كل اجلهات املشاركة 
ونعتبر مســــاهمتهم في املعرض 
تعبيرا حقيقيا عن فرحة وطنية 

عارمة».
  وقد مت تخصيص أربع صاالت 
عرض للمعرض هي الصاالت ٥، ٦، 
٧، ٨ حيث مت تخصيص الصالة رقم 
٦ للوزارات والهيئات واملؤسسات 

 «بيتك» يدّشن أنشطة «مدينة الكويت مصغرة» 

 أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» 
امس عن حتقيق صافي أربـــاح بلغت ٤٥ مليون 
دينار (١٦٠٫٤ مليون دوالر) للسنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ما ميثل ارتفاعا بنسبة ٢٢٪ 
مقارنـــة باألرباح الصافية التـــي حققتها في عام 
٢٠٠٩ والتي وصلت إلى ٣٦٫٨ مليون دينار (١٢٨٫٣ 

مليون دوالر).
  وارتفعت ربحية الســـهم في ٢٠١٠ بنسبة ٢٢٪ 
لتصل إلى ٤٠٫١٣ فلسا (١٤٫٣ سنتا) من ٣٣٫٠٢ فلسا 

(١١٫٥١ سنتا) في عام ٢٠٠٩.
  ومتثل نتائج عام ٢٠١٠ العام التاسع عشر على 
التوالي من الربحية املتواصلة لشـــركة مشاريع 

الكويت بال انقطاع منذ عام ١٩٩١.
  وقد أوصى مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت 

القابضة بتوزيع أرباح نقدية مبعدل ٢٠٪ (أو ٢٠ فلسا للسهم الواحد) 
و٥٪ أسهم منحة لعام ٢٠١٠، والذي يخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 
ملساهمي الشـــركة واجلهات الرقابية، وذلك باملقارنة مع توزيعات 
أرباح نقدية مبعدل ٢٥٪ (أو ٢٥ فلســـا للســـهم الواحد) و٥٪ أسهم 

منحة موزعة لعام ٢٠٠٩.
  وقد ارتفعت اإليرادات اإلجمالية لعام ٢٠١٠ مبعدل ٢٪ لتصل إلى 
٤٠٨ ماليني دينار (١٫٤٥ مليار دوالر) مقارنة مببلغ ٣٩٩ مليون دينار 
(١٫٣٩ مليار دوالر) في عام ٢٠٠٩، كما ســـجلت األرباح التشـــغيلية 
للشـــركة قبل املخصصات ارتفاعا بنسبة ١٪ لتصل إلى ١٣٨ مليون 
دينار (٤٩٢ مليون دوالر) في عام ٢٠١٠ باملقارنة مع ١٣٧ مليون دينار 
(٤٧٨ مليـــون دوالر) في ٢٠٠٩، وازداد مجموع األصول املجمعة في 
٢٠١٠ لتصل إلى ٥٫٦٧ مليـــارات دينار (٢٠٫٢ مليار دوالر) باملقارنة 

مع ٥٫٣٣ مليارات دينار (١٨٫٦ مليار دوالر) في ٢٠٠٩.
  وبلغت أرباح شركة مشاريع الكويت للربع الرابع، لألشهر الثالثة 
املنتهيـــة في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠، ١٤ مليون دينار (٥٠ مليون دوالر) 
باملقارنة مع خسائر بقيمة ٦ ماليني دينار (٢١ مليون دوالر) للفترة 

نفسها من العام ٢٠٠٩.
  وقالت شركة مشاريع الكويت (القابضة) في بيان 
صحافي أنها اختتمت عام ٢٠١٠ بسيولة تعادل ٢٨٥ 
مليون دينار (١٫٠٢ مليار دوالر) ونسبة اقتراض 
منخفضة على مستوى الشركة األم، كما قامت الشركة 
خالل هذا العام بإطالة أمد استحقاقات الديون حتى 
عام ٢٠٢٠ وذلك متاشـــيا مع اإلستراتيجية التي 

أعلنتها خالل منتدى الشفافية ٢٠١٠.
  ومبناسبة اإلعالن عن هذه النتائج، قال الرئيس 
التنفيذي لقطاع االســـتثمار في املجموعة طارق 
عبدالسالم: «توقعنا خالل منتدى الشفافية العام 
املاضي ارتفاع أرباحنا بنسبة تتراوح بني ٧ و١٠٪ 
خالل عام ٢٠١٠ ويسرنا اإلعالن عن جتاوزنا هذا 
الهدف، وهـــذا األداء مرضي، خصوصا عند األخذ 
بعني االعتبار املشاكل التي واجهتها االقتصاديات العاملية واإلقليمية 
واحمللية خالل العام املاضي، ومن الواضح أن هذه املشاكل أثرت على 
أداء شـــركاتنا العاملة ولكننا مسرورون بالتقدم الذي أحرزته هذه 

الشركات ومستويات الربحية التي حققتها».
  واضاف عبدالسالم: «كما يسرنا أن يكون ٢٠١٠ العام التاسع عشر 
على التوالي من الربحية املتواصلة وقد حتقق هذا األداء املميز بفضل 
استراتيجياتنا االستثمارية طويلة األجل واالنضباط املالي احلصيف 

واألسس املالية املتينة».
  وأوضح ان: «التوقعات لعام ٢٠١١ تبقى غير واضحة مع ضبابية 
على صعيد االقتصاد العاملي بالتزامن مع تفاؤل إقليمي، وعلى الرغم 
من أن احلديث عن رؤية بـــوادر انتعاش على املدى الطويل مايزال 
أمـــرا مبكرا إال أنه من املؤكـــد أن االقتصاد العاملي يبدو أكثر تعافيا 
مما كان عليه قبل عام، ونتيجة لذلك فإننا نأمل أن نرى في عام ٢٠١١ 
بعض املؤشرات على وجود حتول في أداء شركاتنا الرئيسية، وهذه 
الشركات في وضع جيد لالستفادة من أي حتسن تشهده االقتصاديات 

العاملية واإلقليمية واحمللية ونحن نتوقع لها ذلك». 

 ضمن أنشـــطة زيارته الرسمية إلى الكويت هذا 
األسبوع قام وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة 
واالســـتثمار اللورد جرين بزيارة ملجمع األڤنيوز 
التجاري، حيث استقبل ضيف الشرف والوفد املرافق 
له رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة محمد حمود 
الشايع ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 

املباني العقارية محمد عبدالعزيز الشايع.
  وكان برفقة الوزيـــر البريطاني في تلك الزيارة 
الرئيس التنفيذي لشركة مذركير في اململكة املتحدة 

بن غوردن.
  وقد تضمنت الزيارة الرســـمية لألڤنيوز جولة 
في محالت العديد من املاركات التجارية البريطانية 
مثل: مذركير، بووتس، ذي بودي شوب، توب شوب، 
ودبنهامز في مجال مبيعـــات التجزئة في الكويت 

واملنطقة.
  وتأتي زيارة اللـــورد جرين إلى مجمع األڤنيوز 
ضمن أنشطة زيارته الرسمية إلى الكويت، التي يقوم 
بها مع الوفد الرســـمي املرافق له في سبيل تعزيز 
عالقات الصداقة والتعـــاون املتبادل بني الدولتني، 
والتي تزامنت مع احتفاالت الكويت بعيدي االستقالل 

والتحرير.
  وفـــي تعقيب له على زيـــارة الوزير البريطاني 
لألڤنيوز، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشـــركة املباني العقارية محمد عبدالعزيزالشايع: 
«ان شركة محمد حمود الشـــايع فخورة بشراكتها 
مع أشـــهر املاركات العاملية فـــي مبيعات التجزئة، 
ونحن ســـعداء اليوم بزيارة الوزير اللورد جرين 
وبن غوردن والتي اســـتطاعوا من خاللها التعرف 
على عمق التعاون التجاري الوثيق بني شركة محمد 
حمود الشايع واملاركات التجارية البريطانية الشهيرة 

في اململكة املتحدة».
  وأضاف الشـــايع في تصريـــح صحافي: «يعود 
تاريخ هذه العالقات الوطيدة التي جتمع بيننا إلى 
عام ١٩٨٣ عندما افتتحنا أول محالت مذركير هنا في 
الكويت، واليوم تقوم شـــركة محمد حمود الشايع 
بإدارة أكثر من عشـــرين ماركـــة جتارية بريطانية 

في املنطقة». 

قائمة بشوارعها ومبانيها ميكن 
للزائرين لها مشـــاهدة مراحل 
تطور الكويـــت والتعرف على 
املاضي وحياة األجداد، ومشاهدة 
معالم املرحلة الراهنة وما وصلت 
إليه الكويت من تطور وازدهار، 
ثم االنتقال إلى املســـتقبل وما 

يجسده من آمال وتطلعات.
  حضر حفـــل االفتتاح مديرة 
شركة اإلبداعات الصغيرة وفاء 
التســـويق  احلميـــدان، ومدير 
والعالقات العامة لشركة املباني 
التي متلك وتدير مجمع األڤنيوز 
شـــعاع القاطي، ومـــن «بيتك» 
يوسف الرويح مشرف العالقات 
التركيت ضابط  العامة، واحمد 

العالقات العامة. 

في االحتفاالت الوطنية ببرنامج 
متنوع يشمل االنشطة التراثية 
والثقافية واالجتماعية، تكرس 
جميعها لدوره الفاعل كمؤسسة 
اقتصاديـــة رائـــدة فـــي مجال 
املسؤولية االجتماعية، واحلرص 
على التواصل مع مختلف شرائح 
املجتمع، السيما األطفال والشباب 
التي يوليها البنك جانبا أساسيا 
من اهتماماته ســـواء من خالل 
التي  املنتجات واخلدمات  طرح 
تســـتجيب الحتياجاتهـــم، أو 
مشاركتهم في مختلف املناسبات 
الهادفة الى توعيتهم وإذكاء روح 

اإلبداع لديهم.
  يذكـــر أن «مدينـــة الكويت 
مصغرة»، هـــي مدينة مصغرة 

 أكـــدت مدير منطقـــة بإدارة 
الفروع في بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) تهاني اخلميس أن أنشطة 
التي  الكويت مصغرة»  «مدينة 
يشـــارك فيها «بيتك» كشريك 
استراتيجي واملقامة ضمن مظاهر 
احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي 
الستقاللها تسهم في ربط أجيال 
الكويت احلالية من شـــريحتي 
األطفال والشباب مباضي بالدهم 
وتراث األجداد، وتأصيل التفاؤل 
مبستقبل أفضل في ضوء خطة 
التنمية الطموحة التي تتبناها 
الكويت للسنوات املقبلة، وذلك 
من خالل طريقة مبتكرة ومميزة 

لالحتفال. 
  وقالت اخلميس في تصريح 
افتتاح أنشـــطة  صحافي عقب 
«مدينـــة الكويت مصغرة»، انه 
ضمـــن هذه االنشـــطة املبتكرة 
يشارك «بيتك» كراع استراتيجي 
في مشـــروع بناء سور مدينة 
الفرصة  الكويت، حيث ستتاح 
لزوار املدينة املشاركة في بناء 
منوذج مصغر لســـور الكويت 
وبواباته، في جتســـيد ملفهوم 
التعاون والعطاء واملســـؤولية 
جتاه املجتمع لدى املشـــاركني، 
وتستمر عملية البناء حتى ٢٦ 

فبراير اجلاري.
  وأشارت الى أن «بيتك» يشارك 

 اخلميس تتسلم تكرمي «بيتك»

 «التسهيالت التجارية» تسوق خدماتها
   في مطار الكويت الدولي

 «الدولي» أودع المكرمة األميرية 
في حسابات عمالئه المستفيدين

 ألول مرة في الكويت.. قيادة ال تقّدر بثمن 
مع هابلوت وكاريرا

 تزامنًا مع االحتفاالت الوطنية

 ٤٥ مليون دينار صافي ربح «مشاريع الكويت» 
بنمو ٢٢٪ وبواقع ٤٠٫١٣ فلسًا لـ ٢٠١٠

 عبدالسالم: العام الـ ١٩ على التوالي من الربحية تحقق من خالل االستراتيجية واالنضباط  

 «األڤنيوز» يستضيف وفد الحكومة البريطانية التجاري
 محمد عبدالعزيز الشايع يستقبل اللورد جرين وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة واالستثمار مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع ٢٠٪ أرباحًا نقدية و٥٪ أسهم منحة

 طارق عبدالسالم

 الشايع واللورد جرين وبن غوردن 

 محمد عبدالعزيز الشايع واللورد جرين وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة واالستثمار

 أعلن بنــــك اخلليج عن إجراء 
السحب األسبوعي السابع حلساب 
«الدانة» ٢٠١١ في ٢٠ فبراير اجلاري، 
معلنا بذلك عن أســــماء ٨ فائزين 
يحصل كل منهم على جائزة قدرها 
١٠٠٠ دينار، وهم كالتالي: إبراهيم 
عبدالرحمن ابراهيم الهاجري، شهد 
عبدالصمد عبدالنبي علي، صالح 

عايش عايض الرشيدي، مانا انا، عادل عبداهللا حسن 
علي، راكان حمد راكان العجمي، سالم ارشيد شقران 

الصليلي، وعبدالرزاق عبداللطيف النصف. 
  ويشــــجع بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب 
«الدانــــة» أو وزيادة اإليداعات ممن لديهم حســــاب 
«الدانة»، لتزداد فرصهــــم ويحالفهم احلظ في ربح 
السحب األسبوعي، الربع سنوي والسنوي حلساب 
«الدانة»، ويتميز حســــاب «الدانة» من بنك اخلليج 
بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح فرصا متعددة 

للفوز، فهو يشــــجع العمالء أيضا على توفير املال، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز. 
  كما مينح حساب «الدانة» أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع احلصري 
«التي متنح عمالء «الدانــــة» حرية إيداع النقود في 
أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «احلاسبة» التي 
متكن عمالء «الدانة» من حساب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب «الدانة». 
 عبد الرحيم العوضي

 محمد القطان 

 من قال انه ال ميكنك اجلمع 
بني السيارة املميزة واملظهر 
الرائع؟ هذا ما يحدث بعرض 
بورشه اجلديد، فألول مرة في 
الكويت تقدم بورشه ساعة 
هابلوت الثمينة بقيمة ٥٠٠٠ 
دينار تقريبا ألول ٥٠ عميال 

يشترون سيارة كاريرا.
  متتع بحـــس الفرادة عند 
قيادة هذه السيارة األسطورية 
واشـــعر بالتميز عند ارتداء 
هذه القطعة الفنية املدهشة، 
واحتفل بعيد الكويت الوطني 
واجمـــع بني املظهـــر الراقي 
للســـاعة واألداء املميز لهذه 

السيارة. 


