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»برقان« يعلن الفائزين بجائزة 

سحب حساب »يومي« »زين« تطلق »آي فون 4« في الكويت 
خالل األسابيع املقبلة

أعلن بنك برقان امس عن انضمام مجموعة جديدة 
من الفائزين بجائزة السحب اليومي حلساب »يومي« 
املصرفي، حيث اجرى الس���حب في املبنى الرئيسي 

للبنك.
وق���ال البنك في بي���ان صحافي انه م���ع ازدياد 
اإلقبال على هذا احلساب 
الفريد من نوعه، تتجدد 
السحوبات اليومية التي 
كان آخرها س���حوبات 
األسبوع املاضي حيث 
 فاز بها خمس���ة عمالء
 ب���� 5000 دين���ار كان 
احلظ من نصيبهم وهم: 
عبدالكرمي سليمان حمد، 
محم���د صالح س���بتي 
الس���بتي، كرمي  صالح 
محمد صبحي س���عيد 
ب���دوي، محم���د مختار 
عبدالس���الم واو ماري البابيدي، عي���د حمد خلف 

محيسن الشمري.
في ه���ذا الصدد، قالت رئي���س مديري اخلدمات 
املصرفية الشخصية مدير عام في بنك برقان منيرة 
املخي���زمي، أود أن أهنئ جميع الفائزين في س���حب 

حساب يومي الذي جرى االسبوع املاضي.
ويعد حس���اب يومي واحدا من أه���م املنتجات 
املصرفي���ة، األمر ال���ذي الحظناه م���ع ازدياد عدد 
العمالء، ونحن نتطلع دائم���ا في بنك برقان تقدمي 
أفضل املنتجات واخلدمات املصرفية واكثرها ابتكارا 
جلميع عمالئنا«. وكان بنك برقان قد أطلق عام 2009 
حساب يومي األول من نوعه في السوق املصرفية 
احمللية والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 500 دينار 
كحد أدنى لدخول الس���حوبات اليومية على جائزة 
5000 دينار يوميا )باس���تثناء عطل نهاية األسبوع 

واألعياد الرسمية(.
وتزداد فرص الربح من كل 50 دينارا تزيد على 
املبلغ حيث متثل كل 50 دينارا منه فرصة في السحب 
مما يعني أن املبلغ األولي املودع كحد أدنى وهو 500 
دينار سيكون له 10 فرص في السحوبات اليومية.

أعلنت شركة زين أنها تستعد إلطالق هاتف »آي فون 4« في 
الكويت خالل فترة األسابيع القليلة املقبلة، لتضع عمالءها في 

جتربة فريدة مع هذه النوعية من األجهزة التي تعتبر أكثر الهواتف 
تقدما على مستوى العالم. وذكرت الشركة في بيان صحافي 

أن أجهزة »آي فون« حتمل سمات متطورة مقارنة مع األجهزة 
األخرى حيث تتميز بشاشة عرض رائعة، فهي بخالف أنها متثل 

أعلى مستوى من الوضوح في الهواتف النقالة على اإلطالق، فإنها 
تتميز بتقنية االتصال املرئي املتزامن  والتي جتعل من مكاملات 

الڤيديو حقيقة واقعة.

منيرة املخيزمي

..و»اخلليج« يعلن الفائزين 
بسحب »الدانة« الـ 20

 »Zero Degrees«  افتتاح
بتمويل من »الرائدة للمشاريع«

أعلن بنك اخلليج عن اجراء الس���حب األسبوعي 
العشرين حلس���اب الدانة 2011 اول من امس معلنا 
بذلك عن أس���ماء 10 فائزي���ن يحصل كل منهم على 

جائزة قدرها 1000 دينار.
والفائزون ال� 10 هم: فالح حس���ان كرمي ثجيب 
الفضلي، مشعل عبداهلل أحمد الشويب، سارة عبداهلل 
عبدالهادي الكدام، كاظم عبداحلسني محمد، محمد ابو 
اخلير عبداملاجد باتولي، كبرى غلوم أحمد خميس، 
ضحى عبداحلليم محمد رفيع معرفي، بدر عبدالعزيز 
عبداهلل اجلريوي، مريان زياد رشيد احللبي، وغالية 
عبدالرزاق عبداملجيد الكاظمي، وشجع بنك اخلليج 
في بيان صحافي اجلميع على فتح حساب الدانة أو 
زيادة اإليداعات ممن لديهم حس���اب الدانة، لتزداد 
فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح السحب األسبوعي 
الذي مينح 10 فائزين جائزة وقدرها 1000 دينار لكل 
منهم، الس���حب الربع السنوي الثالث والذي مينح 
جائزة بقيمة 500.000 دينار، إلى جانب الس���حب 

السنوي على جائزة مليون دينار.

أعلنت الشركة الرائدة للمشاريع عن قيامها ومن خالل 
محفظة صندوق االستثمار الوطني عن متويل مشروع 
Zero Degrees مببادرة حسن زينل بفرعيه في منطقة 
اجلابرية والسيف بالزا، واملشروع عبارة عن كافيهات 
متخصصة في بيع املثلجات املصنعة واحملضرة محليا 
مبكونات عالية اجلودة. وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع الشركات واملشاريع بالشركة الرائدة 
 Zero جمال احلمود ان الشركة تفتخر بتمويل مشروع
Degrees ودخوله ضمن مشاريع احملفظة حتقيقا لهدفها 
املتمثل في متويل وتأسيس مشاريع جديدة وناجحة 
واميانها الكبير بطاقات الشباب الكويتي الطموح وقدرتهم 
على االبداع والريادة واجلدية في تأس����يس مش����اريع 

مبتكرة تقدم قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي.
واض����اف احلمود، في تصريح صحافي قائال: دأبت 
الش����ركة الرائدة منذ انطالقها عام 2006 على تشجيع 
الشباب الكويتي الطموح في االنخراط في املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة التي حتتاج اليها البالد وتوفير 
ف����رص عمل لهم عن طريق اخلوض في االعمال احلرة 

وتأسيس املشروعات املهنية واحلرفية.

مساعد املزيد يهنئ احدى الفائزات 

احلمود متوسطا بعض الشباب الطموحني

عروض خاصة للعمالء مبوسم الصيف والسفر

يوفد 16 طالبًا بشكل سنوي منذ 2006

»بيتك«: خصومات بني 35٪ و ٪60
 على املعدات البحرية وخدمات التأمني

»بيتك ـ البحرين« يحتفي بخريجي برنامج 
»صوفيا انتيبوليس« للعلوم والتكنولوجيا

 اعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( عن تقدمي 
مجموعة من اخلصومات واملزايا املتميزة لعمالئه 
خالل فترة الصيف من أبرزها عرض خاص لعمالئه 
على بعض خدمات التأمني بالتعاون مع ش���ركة 
املثنى للتأمني التكافل���ي يتضمن خصما يتراوح 
ب���ني 15 إلى 35% على أنواع متع���ددة من التأمني 
على السيارات، كما يقدم عرضا يتضمن خصومات 
تصل إلى 60% على املعدات البحرية من مجموعة 

الصبيح مارينا.
وقال »بيتك« في بيان صحافي ان هذه اخلصومات 
تأتى لتؤكد اهتمام »بيتك« املتواصل بعمالئه وسعيه 
الدائ���م لتقدمي أفضل ما ميكن من مزايا تس���اهم 
في حتقيق تطلعات العمالء وتؤكد حرص البنك 
على جعل عمالئه دائما في املقدمة وميكن االطالع 
على مزيد م���ن املزايا عبر زيارة موقع بيتك على 
االنترنت kfh.com كما يلزم إبراز بطاقة الس���حب 

اآللي للحصول على اخلصم.
وفي عروض التأمني املقدمة لعمالء حس���ابات 

»األولوي���ة والتميز والس���ندس والربان« هناك 
خصوم���ات متعددة 35% عل���ى التأمني التكميلي 
»الش���امل« وخصم 20% على تأمني إجازة القيادة 
والتأمني االلزام���ي »ضد الغير« وخصم 15% على 
تأمني احلوادث الشخصية، وفيما يتعلق بالتأمني 
البحري على الق���وارب فاخلصم 20% على حدود 
التغطية من ألف الى 10 آالف دينار، ويستمر العرض 

من أول اجلاري إلى آخر يوليو املقبل.
وفي العروض املقدمة عل���ى املعدات البحرية 
من مجموعة الصبيح مارينا والتي تشمل عمالء 
حس���ابات األولوية والتميز والس���ندس والربان 
وحسابي وبيتي« فتتيح خصومات 60% على سترة 
املوازنة للغطس »ابولووتوسا«، خصم 25% على 
األلعاب املائية و17% على إكسس���وارات القوارب 
و15% على قارب جتديف »كياك« وخصم 9% على 
مولدات الكهرباء البحرية وصانعات املاء والتكييف 
البحري، ويستمر العرض من أول اجلاري إلى أول 

يوليو املقبل.

احتفى بيت التمويل الكويتي � البحريني )بيتك 
البحرين( بالطلبة الذين أمتوا بنجاح برنامج صوفيا 
انتيبوليس التعليمي لألعوام 2008 و2009 و2010، 
وذلك في حفل مت بحضور س���مو الشيخة حصة 
بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
إجناز البحرين التي تعد إحدى املؤسسات الرئيسية 
املس���اهمة في هذا البرنامج باإلضافة إلى السفير 

الفرنسي لدى مملكة البحرين أيف أودان.
وفي سياق تهنئتها للطلبة املشاركني في البرنامج 
وأولياء أمورهم، أشارت سمو الشيخة حصة بنت 
خليفة آل خليفة قائلة ان رس���الة اجناز البحرين 
تكمن في إلهام وإعداد الشباب البحريني للنجاح 

في االقتصاد العاملي.
وف���ي ظل الدعم املتواصل الذي يقدمه »بيتك � 
البحرين« عاما بعد عام، متكنا حتى اآلن من ابتعاث 
70 طالبا من املدارس الثانوية لهذا البرنامج، كما 

شهد عام 2010 ابتعاث طالب من جامعة البحرين 
للمرة األولى.

واضاف���ت »إننا حقا ممتنون لبيتك � البحرين 
للدعم الذي يقدمه إلجناز البحرين ولهذه املبادرة 
الفريدة الت���ي نعتبرها فرصة العمر حيث يتعلم 
شباب اململكة من خاللها الكثير من املهارات املهنية 
بالري���ادة واإلدارة والتواصل واالبتكار  املتعلقة 

واإلبداع«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
عبداحلكيم اخلياط ان هؤالء الطلبة مت اختيارهم 
بدقة وعناية حلضور هذا البرنامج املتقدم وذلك 
على أساس تفوقهم الدراسي وسجالتهم األكادميية 
املتميزة، وللسنة اخلامسة على التوالي منذ الدفعة 
األولى في العام الدراسي 2006 � 2007، التزم »بيتك 
� البحرين« بابتعاث 16 طالبا في كل عام إلى مجمع 

صوفيا انتيبوليس للعلوم والتكنولوجيا.

أعلن مدير إدارة التأجير في ش����ركة األولوية 
للسيارات مصعب محمد اخلارجي عن تكرار جتربة 
»لنكولن 2011« وانضمامها إل����ى قائمة الرفاهية 

لدى الشركة.
وقال اخلارجي، في تصريح صحافي، ان الشركة 
حترص على تطوي����ر خدمات إج����ارة الرفاهية 
لعمالئها، وبناء على توجه »األولوية للسيارات« 
لتق����دمي األفضل، فإنها أمت����ت اتفاقية مع الوكيل 
املعتمد لسيارات لنكولن في الكويت ممثال بشركة 
املجموعة العربية للسيارات، ملا تتمتع به لنكولن 
م����ن مواصفات عالية ميكنها أن تصل إلى طموح 

عمالئها، حيث متزج العصرية مع الرفاهية وهذا 
ما تسعى إلية شركة األولوية للسيارات في وضع 
قائم����ة من الرفاهية متكن العمي����ل من انتقاء ما 

يرضي طموحه.
ومن خالل االتفاقية بني »االولوية للسيارات« 
مع »املجموعة العربية للسيارات«، توفر »االولوية« 
فئات مميزة من لنكولن وذلك لتشمل رغبات العمالء 
واحتياجاتهم حيث تتميز لنكولن بتوفير سيارات 
شبابية وذات انسيابية لسيارات SUV ذات الفخامة 
والشكل الرياضي كما توفر السيارات العائلية ذات 

املواصفات الفاخرة.

لقطة جماعية للطلبة املكرمني ومسؤولي بيتك � البحرين

مصعب اخلارجي يتوسط محمد خزام ونبيل دالتي عقب توقيع االتفاقية

متنح الزوار 25% خصمًا ملوتورات األبواب بأنواعها

تشكيلة جديدة لـ  »املسار الفني« من املنتجات 
اليدوية خالل مشاركتها في معرض البناء واإلعمار

جديدة للمطابخ تعتبر من اكبر 
الع���رض احلديثة في  ص���االت 
الكويت، حيث س���تضم الصالة 
التصاميم  مطابخ م���ن اح���دث 
االيطالية لعام 2012 املوردة من 

شركة scic االيطالية.
ونصح صفاوي املهتمني بشأن 
البناء بان يب���ادروا في املرحلة 
االولى م���ن البناء ال���ى التوجه 
ملصنعي احلديد والشتر واالبواب 
الكهربائية وذلك بهدف االشراف 
على البنية التحتية للمبنى وحتى 
العمل  يأت���ي مالئما ملتطلب���ات 
املطل���وب من احلديد املش���غول 
العمل  واالب���واب، حيث يأخ���ذ 
اليدوي وقتا طويال وكذلك هناك 
بعض املالحظات الفنية الواجب 
توافرها في البناء فضال عن تالفي 
االرتفاعات املستمرة في االسعار 

ومحاولة تقليل التكلفة.

بات مييز منتجاتها عن غيرها من 
منتجات السوق التي تعتمد على 

شغل الصب االملنيوم.
واضاف »لق���د طورنا اعمال 
االس���تنلس للقص���ور والڤل���ل 
باعتباره منتجا يتميز بأنه صحي 
ويحافظ على البيئة وال تنتج عنه 
انبعاثات من ثاني اكسيد الكربون 
مثلما هو احلال مع احلديد، وهكذا 
وبعد دراسات عاملية رأت شركة 
املسار الفني ان التوجه بأعمالها 
نحو االس���تنلس ه���و الصواب 
بعينه، السيما انه ال يتغير لونه 
وال يحتاج صيانة مثلما هو احلال 
مع احلديد«. ولفت الى ان الشركة 
تس���تعرض في جناحها منوذجا 
فريدا لدرج حلزوني الشكل من 
االستنلس ودرجاته من الزجاج او 
الرخام وهو ميثل حتفة فنية رائعة 
ويعكس كيفية توظيف االستنلس 
خلدمة اغراض البناء والديكور في 
املنازل، كما تس���تعرض الشركة 
مجموعة من االبواب غير مكررة 
التصاميم وهي برؤية اس���بانية 

وايطالية.
وتط���رق صفاوي الى قس���م 
املعلقات في الش���ركة، مبينا انه 
يض���م مجموع���ة م���ن املعلقات 
التراثية القدمية التي تناسب البيت 
من الداخل واخلارج وكلها مناذج 
غير مكررة وحتترم خصوصية 

الزبون.
وكشف عن خصومات متنحها 
الش���ركة لزوار املع���رض طوال 
فترة اقامته وذلك على موتورات 
الكهربائية  انواع االبواب  جميع 
وامليكانيكية باالتفاق مع الوكيل 
املورد للمنتج وذلك مبناس���بة 
اقامة املعرض فقط، حيث تصل 
نسبة اخلصم الى 25%، الفتا الى 
استحداث الشركة لصالة عرض 

تتواصل انشطة معرض البناء 
واالعم���ار عل���ى ارض املعارض 
الدولية مبش���رف وس���ط اقبال 
جماهيري ملحوظ يعكس االهتمام 
البالغ الذي يحظى به املعرض لدى 

جموع املواطنني واملختصني.
في هذا الس���ياق، ق���ال مدير 
عام شركة املس���ار الفني احدى 
كبرى الش���ركات املش���اركة في 
املعرض محمد صفاوي إن معرض 
البناء واالعمار هو من املعارض 
السنوية املعروفة على مستوى 
الكويت وله رواده من املواطنني 
واملهندس���ني واملقاول���ني، حيث 
ينتظره اجلميع لشموليته وتعدد 
قطاعاته ومعروضاته، مش���يرا 
الى ان »املسار الفني« قد باشرت 
االستعداد والتجهيز للمعرض منذ 
عدة اشهر حتى يتم تقدمي »االفضل 
دائما« وهو ش���عارهم خاصة ان 
هذا احلدث يلقى رعاية واهتماما 
من الفعاليات واملس���ؤولني على 

مستوى الدولة.
ووصف صفاوي املعرض بأنه 
حدث اقتصادي مه���م بعد فترة 
سابق من الركود االقتصادي على 
مس���توى املنطقة نتيجة االزمة 
املالية العاملية، مش���يرا الى انه 
على الرغم من التبعات السلبية 
لتداعيات االزمة املالية العاملية، اال 
انه من محاسنها تخليص السوق 
الش���ركات  احمللي وتنظيفه من 
الدخيلة عليه والتي لم تستطع 
الصمود امام الظروف االستثنائية 
التي مر بها السوق خالل السنوات 

القليلة املاضية.
وقال صفاوي ان »املسار الفني« 
استطاعت ان حتقق قفزة نوعية في 
منتجاتها وانتهجت اسلوبا جديدا 
لتطوير انشطتها التي يعتمد في 
محمد صفاويمجمله على ش���غل اليدوي الذي 

»األولوية« تبرم اتفاقية مع »املجموعة العربية« 
لطرح فئات من سيارات »لنكولن 2011«

أعلن البنك التجاري الكويت����ي عن رعايته ألنشطة 
املنتدى الثالث لكلية التربي�����ة األساسي����ة الذي أقيم 
ي����وم 17 اجلاري حتت رع�����اية مدير عام الهيئ����ة 
العامة للتعليم التطبي�����قي والتدريب د.عبدالرزاق 
مش����اري النفيس����ي بعنوان »التربية بني التحديات 

واملتغيرات املعاصرة«.
وبهذه املناسبة، اكدت مساعد مدير عام ادارة املوارد 

البشرية بالبنك هدى صادق حرص البنك التجاري 
على تقدمي الدعم والرعاية لألنشطة التعليمية املختلفة 
واميانه بالشباب الكويتي الواعد، مشيرة الى ان البنك 
يسعى دائما للتواصل املستمر مع هذه الشريحة من 
املجتمع والتي يج����ب العمل على تنمية روح الوالء 
واالنتماء الوطني لديها والتي يعول عليها الوطن في 

بناء نهضته وتقدمه.

تكرمي »التجاري« لرعايته فعاليات املنتدى

»التجاري« يرعى منتدى كلية التربية األساسية


