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على جميع خطوطها اإليزي والفواتير خالل يومي 25 و26 الجاريالعبداهلل زار جناحه بأرض المعارض 

موظفو »بيتك« يواصلون توجيه 
المستفيدين من المنحة األميرية

»زين« تقدم عرض »دقيقة عليك ودقيقة علينا «
أعلنت ش���ركة زين أنه من ضمن احتفاالتها باألعياد 
الوطني���ة للكويت هذا العام تقديم عرض حصري لكافة 
عمالئها م���ن أصحاب خطوط الدفع المس���بق وخطوط 

الدفع اآلجل.
 وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها ستحتفل بطريقتها 
الخاصة مع عمالئها بمناسبة مرور 50 عاما على االستقالل 
ومرور 20 عاما على التحرير، ومرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد الحكم، وذلك من خالل 

طرحها عرض »دقيقة عليك ودقيقة علينا«.
وأوضحت »زين« أن هذا العرض الذي سيقدم لجميع 
فئات مشتركي »زين« يمنح دقيقة مجانية مقابل كل دقيقة 
اتصال يقوم بها المش���ترك وذلك يومي 25 و26 فبراير 
الجاري، مشيرة إلى أن هذا العرض يشمل التحدث على 

جميع الشبكات المحلية والخطوط األرضية.
وانتهزت الش���ركة الفرصة لتهنئ الش���عب الكويتي 
بأعياده الذهبية، كما أنها أعربت عن أمنياتها بدوام الرخاء 
واالزده���ار للكويت تحت رعاية صاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح األحمد. 

»لوجستيك« تربح 32.5 فلسًا
أفادت ش���ركة ك���ي جي إل 
لوجستيك )لوجس���تيك( بأن 
البيانات  إدارتها اعتمد  مجلس 
املالية السنوية للشركة للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر  املالية 

2010، حيث بلغت أرباح الشركة 
7.4 ماليني دين���ار بواقع 32.5 
فلسا للسهم، وذلك مقارنة مع 
أرباح بلغ���ت 4.8 ماليني دينار 
بواقع 21.2 فلسا للسهم عن ذات 

الفترة في 2009، وأوصى مجلس 
إدارة الشركة بإجراء توزيعات 
نقدي���ة مبقدار 5% مبا يعادل 5 
فلوس، وكذلك توزيع 20% منحة 
بواقع 20 فلسا لكل 100 سهم. 

أشاد رئيس جهاز األداء احلكومي الشيخ محمد 
العبداهلل باس���تعدادات بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( وجهوده في سبيل إيصال املنحة األميرية 
احمل���ددة ب� 1000 دينار لكل مواطن إلى عمالئه 
وجانب من املواطنني اآلخرين الذين ال تتوافر 
لديهم حسابات بنكية، منوها خالل زيارته جناح 
»بيتك« في معرض الكويت الدولي بدور القطاع 
املصرفي الكويتي في دعم توجهات احلكومة.

ويتواجد فريق وحدة البيع املباشر في »بيتك« 
في أرض املعارض بالصالة رقم )8( اعتبارا من 
اليوم للرد على استفس���ارات املواطنني بشأن 
صرف املكرمة األميرية، والتواصل املباشر معهم 
واس���تقبال األسئلة والرد عليها بشكل مباشر 

وسريع.
وكان »بيتك« قد أودع قيمة املبالغ املخصصة 

للمنحة األميرية في حساباجتميع املستفيدين 
من عمالئه، ومت اجناز كافة االستعدادات الفنية 
والتقنية خالل األيام املاضية بالتنس���يق مع 
اجلهات الرسمية املعنية لضمان صرف املنحة 
األميرية ووصولها بسهولة ومرونة، وحرصا 
على راحة اجلميع، أتاح »بيتك« خدمة جديدة 
عبر موقعه اإللكتروني www.kfh.com، ميكن 
للمستفيد من خالل هذه اخلدمة االستفسا عما 
إذا كان مبلغ املكرمة األميرية قد أودع في حسابه 
بالنسبة لعمالء »بيتك«، أو التوجه ألحد الفروع 
لصرف املبلغ نقدا بالنسبة للمستفيدين من غير 
العمالء، وحتديد الفرع الذي ميكن لكل مستفيد 
التوجه له، وذلك بعد إدخال الرقم املدني، كما 
ميكن االستفس���ار عن طريق اخلدمة الهاتفية 

»الو بيتك« 1803333 على مدار الساعة. 

الشيخ محمد العبداهلل يتوسط فريق موظفي »بيتك«

بوستر العرض اجلديد لـ »زين«

بجائزة قدرها 125 ألف دينار 

» الخليج«: 28 الجاري آخر موعد لإليداع أو فتح 
حساب »الدانة« للدخول في السحب المنتظر 

اعل���ن بن���ك اخللي���ج عن 
مواصلته إتاحة الفرصة لعمالئه 
للفوز في س���حب الدانة الذي 
يحظى بشعبية واسعة، مشيرا 
الى ان آخر موعد إليداع األموال 
أو فتح حس���اب الدانة لدخول 
الس���نوي األول  السحب ربع 
ه���و 28 فبراير اجلاري، حيث 
سيفوز فيه عميل واحد ب�� 125 

ألف دينار.
واشار البنك في بيان صحافي 
إلى أن فتح حس���اب الدانة ال 
يتطلب سوى إيداع مبلغ بحد 
أدنى 200 دينار في احلس���اب 
للمشاركة في سحوبات الدانة، 
أما القاصرون، فيحتاجون إلى 
ذويه���م أو ول���ي أمرهم لفتح 

احلساب بالنيابة عنهم.
واوص���ي البن���ك عم���الءه 
باحملافظة على الرصيد األدنى 

ليتس���نى لهم الدخول تلقائيا 
بالسحوبات األسبوعية وربع 
السنوية والسنوية، منوها الى 
ان ف���رص الربح تتضاعف مع 
زيادة املبالغ املودعة واحملافظة 
عليها في احلساب ألطول مدة 
ممكنة. فالدانة هو احلس���اب 
الوحيد الذي يتيح تزايد فرص 
الربح يوميا، لذا ينصح البنك 
عمالءه باالستفادة من هذه امليزة 

لزيادة فرصهم. 
ويوفر حس���اب الدانة لدى 

بنك اخلليج سحوبات أسبوعية 
متنح كال من الفائزين العشرة 
جائزة قدرها أل���ف دينار، أما 
املؤهلون لدخول السحوبات ربع 
السنوية فيمكن ألحدهم الفوز 
بجائ���زة قدرها 125 ألف دينار 
في السحب ربع السنوي األول، 
و250 ألف دينار في السحب ربع 
السنوي الثاني، و500 ألف دينار 
في السحب ربع السنوي الثالث، 
ومليون دينار في السحب ربع 

السنوي الرابع.

من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية

»التجاري« يتواصل مع عمالئه 
خالل فترة األعياد الوطنية

أعل���ن البن���ك التج���اري 
عن اس���تمرار تقدمي خدماته 
املصرفي���ة املمي���زة لعمالئه 
خالل فت���رة األعياد الوطنية 
الدائم  وذلك سعيا للتواصل 
مع عمالئه ف���ي تقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفي���ة في كل 
األوقات، وذلك في أفرع مطار 
الدول���ي )املغادرة  الكوي���ت 
أيام  والوصول( على م���دار 
العطل���ة، باإلضافة إلى مركز 
الذي  االتص���ال)1-888225( 
يستقبل اتصاالت العمالء على 
مدار الساعة لتقدمي املساعدة 

في أس���رع وقت من خ���الل طاقم عمل مؤه���ل، فضال عن توافر 
السيولة والنقد في جميع أجهزة السحب واإليداع اآللي التابعة 

»للتجاري«.
 واوضح »التجاري« في بيان صحافي انه ميكن للعمالء إجراء 
 www.cbk.com معامالتهم وتنفيذ طلباتهم عبر املوقع اإللكتروني
املتوافر طوال الوقت للعمالء، حي���ث اتخذ البنك كل اإلجراءات 
واالحتياطات خلدمة ومساعدة العمالء خالل عطلة األعياد الوطنية، 

متمنيا للجميع عطلة سعيدة »ويدوم عزك يا كويت«.
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