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قال األم���ني العام املس���اعد للمؤمتر االقتصادي 
التنموي االول عبدالكرمي الزيد ان املؤمتر جنح في 
اجتذاب اكبر حشد من الرعايات االعالمية املقروءة 
واملرئية، حيث جمعت قائمة الراعني كال من: جريدة 
»األنباء«، والراي، والقب���س، وإحدى أكبر القنوات 
الفضائي���ة االقتصادية 

املتخصصة.
الزيد في  وأض���اف 
تصري���ح صحاف���ي ان 
املؤمت���ر االقتص���ادي 
التنموي االول يش���كل 
جتمعا اقتصاديا سنويا 
ابرز  ضخما ويناق���ش 
القضاي���ا االقتصادي���ة 
امللحة التي تهم املجتمع 
وتتطلب حشد كل القوى 
الفاعلة ملناقشتها ووضع 
والتوصيات  احلل���ول 
املالئمة لتحقيق الطموحات املس���تهدفة، حيث يقام 
املؤمتر هذا العام حتت ش���عار »آفاق خطة التنمية 
املس���تقبلية... وال���دور احملوري املنتظ���ر للقطاع 

اخلاص«.
وأثنى الزيد على الرعايات االعالمية التي حظي 
بها املؤمتر، مبينا ان جتمع هذا احلش���د من الرعاية 
االعالمية يعكس االهمية التي ينطوي عليها احلدث، 
ويعكس مدى االميان بأهمي���ة مثل هذه املؤمترات 
االقتصادية املتخصصة، ملمحا الى ان الشركة املنظمة 
للمؤمتر حرصت على توفير كل االمكانيات التي من 
شأنها ان جتعل من احلدث واحدا من أهم املؤمترات 

التي ستشهدها الكويت على مدار العام.
وأضاف انه من املزايا التي يتفرد بها املؤمتر الى 
جانب رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد له، وكذا 
دعمه ورعايته من عدد كبير من الشركات واجلهات 
الرسمية في الكويت، وجود موقع الكتروني خاص 
به تضم صفحاته الكثي���ر من املعلومات احملدثة 
ع���ن اخلطة التنموية املس���تقبلية للكويت، وكذا 
املعلومات املتوافرة عن جلسات املؤمتر وضيوفه 
وأنشطته، علما ان هذا الزخم في املوقع سيستمر 
ط���وال العام وخ���الل االس���تعدادت لعقد الدورة 
الالحقة من املؤمتر االقتصادي التنموي، وعنوان 

.http://q8webdesign.com/focl/ املوقع هو
وأضاف الزيد انه ينتهز املناسبة ويتقدم بالشكر 
والتقدير لكل وسائل االعالم احمللية خاصة الصحف 
اليومية التي أبدت تعاونا ملحوظا في إبراز أخبار 
وأنشطة املؤمتر أوال بأول، مشيرا الى انه يعبر عن 
امتنان القائمني على املؤمتر لتفهم الصحف ووسائل 
االعالم احمللية بأهمية مثل ه���ذا احلدث وتأثيراته 

االيجابية على املجتمع واقتصاده.
ووصف الزيد جلسات املؤمتر اخلمس بأنها االضخم 
في س���جل املؤمترات املماثلة، مشيرا الى ان قائمة 
املتحدث���ني طويلة وتضم العدي���د من االقتصاديني 
واملسؤولني واخلبراء، حيث تضم القائمة العديد من 
الوزراء املعنيني ورجال االعمال واالكادمييني ورؤساء 

مجالس االدارة للشركات الكويتية.

أعلن »بنك الدوحة«، احد البنوك القطرية العاملة 
في تقدمي اخلدمات املتميزة في الكويت وأفضل بنك في 
الشرق األوس����ط لعام 2010، عن اسم الفائز في حملة 
»راتبك 2X« التي تؤهل العمالء احلصول على راتب شهري 
إضافي ملدة عام، ووقع االختيار على مش����عل إبراهيم 
اخلليل ليكون سعيد احلظ 
األول الذي حصل على هذه 

اجلائزة.
وبعد جناح باهر حققته 
حملة »راتبك x 2« والتي 
كانت في الفترة من اكتوبر 
2010 الى فبراير 2011، أعلن 
»بنك الدوحة« س����عادته 
لهذا النجاح املميز، حيث 
شهد العرض قبوال منقطع 
النظي����ر من قبل العمالء 
من املوظف����ني والعاملني 
حديثي التعيني، باإلضافة 
إلى الذين قاموا بتحويل حس����ابات الرواتب إلى »بنك 
الدوحة«. ووعد »بنك الدوحة« باس����تكمال العروض 
املمي����زة جلميع العمالء من املواطنني واملقيمني، حيث 
سيحصل العمالء اجلدد على فرصة االستفادة من جميع 
خدمات ومنتجات البنك من خالل حتويل رواتبهم الى 
بنك الدوحة فرع الكويت واالستمتاع بهذه العروض 
املستمرة ومنها احلصول على بطاقة درمي االئتمانية 
مجانا وملدى احلياة، باإلضافة إلى فتح حس����ابات من 

دون حد أدنى ومن دون رسوم.
باالضافة إلى ذلك ميكن لعمالء البنك اجلدد االستفادة 
من عروض القروض املتميزة التي مينحها البنك عند 
حتويل حساب الراتب، وذلك مبزايا ائتمانية مميزة، 

فضال عن املميزات االخرى التي مينحها البنك.
وفي كلمته خالل تس����لم اجلائ����زة، أعرب العميل 
مشعل إبراهيم اخلليل عن سعادته البالغة مبضاعفة 
»بنك الدوحة« راتبه ملدة عام، مؤكدا أنه لم يصدق في 
البداية عندم����ا علم باخلبر إال انه فرح كثيرا مع تأكد 

اخلبر، قائال »الدوحة وعدت وأوفت«.
وحول العرض اجلديد، قال املدير اإلقليمي لفرع بنك 
الدوحة في الكويت احمد املهزع انه يأتي متاش����يا مع 
إستراتيجية البنك من اجل تعزيز تواجده احمللي في 
الكويت، فمنذ افتتاح فرعنا بالكويت قمنا بطرح باقة 
من املنتجات والعروض املميزة والسخية والتي القت 
القبول الشديد ومنها الس����حوبات الشهرية، وسحب 

»مليونير الدوحة«.
من جهته، قال مدير اخلدمات املصرفية لألفراد � فرع 
الكويت حميد السلمان ان حملة »راتبك 2X« القت زخما 
كبيرا خالل العام الفائت، حيث فاقت احلسابات اجلديدة 
توقعات البنك، مشيرا إلى أن البنك مستمر في إطالقه 

العروض املميزة خالل هذا العام واألعوام املقبلة.
ولفت إلى أن غالبية العمالء اجلدد أو مبا نس����بته 
85% منهم من الكويتي����ني حديثي التعيني في القطاع 
احلكوم����ي واخلاص باالضافة ال����ى املقيمني من ذوي 
الوظائف املختارة، مشيرا إلى ان احلملة أتت انسجاما 
مع اخلطة االس����تراتيجية للبنك وق����د حققت جميع 

األهداف املرسومة من أجلها.

الزيد: تفاعل وجتمع إعالمي 
يرعى وقائع وأنشطة املؤمتر 

االقتصادي التنموي األول

»الدوحة« يعلن
»2X فائز »راتبك 

الالمحدود.
وأشارت الش����ركة في بيان 
صحاف����ي الى انه: »مع كل عيد 
أم حتتفل زين بطريقتها اخلاصة 
لهذه املناسبة اخلاصة، عرفانا 
منها بعظمة ومكانة دور األمومة 

في حياة اجلميع«.
وأوضحت: »أن الشركة تعامل 
كل أم تزور فروع »زين« في ذلك 
الي����وم معاملة خاصة ومميزة 
التحي����ة اخلاصة  كنوع م����ن 
والعرفان باجلميل لها ولدورها 

املؤثر في حياتنا«.
الكبيرة  وبينت أن األهمية 
لهذا اليوم جعلت الشركة تستعد 
بهذه االحتفالية اخلاصة لألمهات، 
وما كان للشركة أن يفوتها أن 
حتتفل بأفضل القلوب في هذه 

الدنيا )قلب األم(«.
عل����ى جانب آخر، كش����فت 
إط����ار احتفاالتها  »زين« وفي 
بهذه املناسبة فإن جميع عمالء 
زين بإمكانهم إهداء أغنية عيد 
األم من خالل خدمة اإلهداءات 
مبعايدة أغلى إنس����انة بيومها 
اخلاص، وذلك من خالل االتصال 

على 91111.

قلوب اجلميع.
وذكرت الش����ركة ان جميع 
فروعها ستس����تقبل في أجواء 
احتفالية عمالءها من األمهات 
اليوم لدى زيارتهن  خالل هذا 
ايا من فروع الش����ركة إلجناز 
معامالتهن، مبينة أن فروع املطار 
والس����املية وحولي والشويخ 
ومشرف واجلهراء والصباحية 
واألڤنيوز ستقدم مجموعة من 
الهدايا املخت����ارة لكل أم خالل 
زيارتها، وذلك احتفاال بعطائها 

أعلن����ت ش����ركة زي����ن عن 
احتفاله����ا اليوم بعيد األم على 
طريقتها اخلاصة، مشيرة الى ان 
جميع فروع زين املنتشرة في 
الكويت استعدت  جميع أنحاء 
لالحتفال باملناسبة الغالية على 

بوستر احتفاالت »زين« بعيد األم

البنك يوجه دعوة رسمية لعميالته في مجمع ليلى جاليري الشركة أعدت استقباالت خاصة لكل أم تزور فروعها

»الدولي« يحتفل بيوم األم  فروع »زين« تتزين لالحتفال بعيد األم

أعلن بنك الكويت الدولي أنه س���يحتفل بيوم 
األم اليوم في مجمع ليلى جاليري سبا مع عميالته 
من حس���اب رمياس للسيدات، وذلك بهدف تعزيز 

العالقات في هذا اليوم االستثنائي لألم.
وقالت مساعد رئيس املدراء التنفيذيني في اإلدارة 
املصرفي���ة لألفراد في البنك ضي���اء العصفور ان 
»الدولي« ومن خالل دعوة عميالته فإنه يؤكد على 
حرصه الدائم على االحتف���اء بهذا اليوم بطريقته 
املميزة. وأضافت العصفور في تصريح صحافي: لقد 
وجه البنك دعوة رسمية لعميالت حساب رمياس 
وبصحبة مرافقات لهن لالحتفاء بهذه املناسبة الغالية 
علينا جميعا والتي تؤكد فيها على أهمية الدور الكبير 
الذي تقوم به كل أم، كما أن هذا اللقاء سيكون فرصة 
لتواصل البنك مع عميالته في املناسبات االجتماعية. 
وبينت أن بنك الكويت الدولي من املؤسسات التي 
حترص على املشاركة الفاعلة في مثل هذه املناسبات 
والتي تعكس جهود البنك في تكريس مسؤوليته 
االجتماعية، مشيرة إلى أن البنك يطرق كل قنوات 
االتصال املمكنة مع عمالئ���ه، واالحتفاء بعميالت 

رمياس في هذه املناسبة يترجم هذه املساعي. 

وكشفت العصفور عن تفعيل دور شبكات التواصل 
االجتماعي التي أصبحت الوسيلة اإلعالمية األولى 
من حيث االنتشار في هذه املناسبة، وذلك من خالل 
إقامة مسابقة على موقع البنك في الفيس بوك يتسلم 
فيه���ا الفائز هدية لوالدت���ه أو زوجته. وأوضحت 
العصفور أن حساب »رمياس« للسيدات من املنتجات 
املصرفية املبتكرة التي يقدمها البنك ضمن منتجاته 
املتنوعة، مبينة أنه يعد من املنتجات املصرفية التي 
صممت خصوص���ا ليلبي االحتياجات واملتطلبات 

املالية لكل سيدة.
وعن املميزات التي يحملها حساب رمياس أكدت 
العصفور أنه يوفر دفتر شيكات مجانا كما أنه يقدم 
خصما بقيمة 25% على صناديق األمانات للعام األول، 
باإلضافة إلى بطاقة ڤيزا املميزة أو بطاقة امليسرة 
االئتمانية مجانا في السنة األولى. وتابعت بقولها 
»وباإلضافة إلى اخلصومات املتعددة التي حتصل 
عليها عميلة حس���اب رمياس من كبرى الشركات 
التجارية، فإن عميلة »رمياس« ميكنها اس���تخدام 
البطاقة في أكثر من 900 ألف جهاز سحب آلي وأكثر 

من 18 مليون جهاز نقطة بيع حول العالم.

بطاقة حساب رمياس املميزة للسيدات ضياء العصفور 

.. والبنك يقدم لعمالئه فرصة مثيرة لالستمتاع بتجربة الطيران
أعلن بنك الكويت الدولي عن 

رعايته لواحدة من أكثر التجارب 
املثيرة في عالم الطيران، وذلك 
من خالل الطائرة التي تقدمها 

flight experience في مجمع 360، 
وهي منوذج محاكاة افتراضي 

للطيران.
وذكر »الدولي« أن هذه التجربة 

تقدم جتربة مثيرة ورائعة 
للطيران من خالل واحد من 

أحدث مناذج احملاكاة، فهي تعطي 
شعورا حقيقيا بالطيران، كما 

أنها تقدم مناذج للمحاكاة ألكثر 
من 24 ألف مطار على مستوى 

العالم.
وقالت رئيس العالقات العامة 

والتسويق واالتصال وتطوير 
األعمال في البنك خلود الفيلي 

ان رعاية بنك الكويت الدولي 
لهذا احلدث والذي يقدم جتربة 
رائعة حملبي الطيران جاءت في 

إطار حرصه على دعم ومساندة 
املبادرات العملية والعلمية والتي 

حتمل معها أفكارا جديدة.
وأضافت الفيلي في تصريح 

صحافي »هناك العديد من 

املبادرات بحاجة ماسة ملزيد 
من الدعم واالهتمام ومثل هذه 

األحداث تكون فرصة جيدة 
لتسليط الضوء على مثل هذه 

النماذج العملية«.
وأكدت أن اهتمام البنك بدعم 

ومساندة هذه التجربة الفريدة 
يترجم مساعي البنك املستمرة 

للبحث عن التميز واإلبداع والذي 
يقدم في الوقت نفسه قيمة 

مضافة، مشيرة إلى أن »الدولي« 

ال يدخر جهدا في تقدمي املساندة 
والدعم لكل جهة متلك فكرة أو 

رؤية تتسم بنواحي اإلبداع.
ووجهت دعوة رسمية جلميع 

عمالء بنك الكويت الدولي للعيش 
في هذه التجربة الرائعة.

جانب من الطائرة

أحمد املهزع

عبدالكرمي الزيد

العقاري  لال�ستثمار  الأوىل  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  يت�سرف 

�س.م.ك. )مقفلة( بدعوة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع 

اجلمعية العمومية العادية املزمع انعقادها باإذن اهلل تعاىل 

يف متام ال�ساعة 11 من �سباح يوم اخلمي�س املوافق 31 مار�س 

2011م  يف قاعة الجتماعات )اأ( بالدور الأول مببنى وزارة 

يف  للنظر  وذلك  الوزارات  جممع  يف   - وال�سناعة  التجارة 

البنود املدرجة يف جدول الأعمال.

ال�سركة الأوىل لال�ستثمار العقاري �س.م.ك. )مقفلة(

واهلل ويل التوفيق

باحل�ســور  الـــراغبـــني  امل�ســـاهمـــني  ال�ســـادة  من  يرجــى  لذا 

مراجعة ق�سم الأ�سهم يف مقر ال�سركة الكائن يف املرقاب - 

الدوام  �ساعات  يف   5 مكتب   - الأول  الدور   - ال�سفاة  �سوق 

الر�سمي )من ال�ساعة 9 �سباحًا اإىل ال�ساعة 3 بعد الظهر( 

يوم  اأق�ســاه  التوكيــالت مبوعد  اأو  دعوات احل�سور  ل�ستالم 

الأربعاء 30 مار�س 2011.
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