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البيزة

في جناح تعريفي خاص به

بمناسبة ذكرى مرور 130 عاماً على طرحها للتداول

»اخلليج« يعلن الفائزين في السحب الشهري 
redحلسابي الراتب و

»الدولي« يتواجد في الشركة الكويتية
»املركزي« يعرض مسكوكة »البيزة«لنفط اخلليج

في مجمع األڤنيوز

أعلــن بنــك اخلليج عن 
أسماء الفائزين في السحب 
الشهري حلسابي الراتب و

red، الذي أجري يوم الثالثاء 
املوافــق 29 نوفمبــر 2016. 
الراتب و ويتضمن ســحبا 

red جائزة نقدية بقيمة 1000 
دينار لكل من احلسابني. وقد 
فــاز كل من: فهــد محمد بدر 
صالح ومحمد فيصل الهاجري 
بجائزة بقيمة 1000 دينار لكل 
منهما في سحب هذا الشهر 
 red للحسابني. يتيح حسابا
والراتب اجلديدين للعمالء 

متاشــيا مــع سياســته 
الهادفة الى التواصل املباشر 
مــع موظفي مختلف اجلهات 
احلكوميــة واخلاصــة، قــام 
بنــك الكويت الدولي، مؤخرا 
بالتواجــد في جناح تعريفي 
خــاص بــه في مقر الشــركة 
الكويتية لنفط اخلليج، وذلك 
في اطار املنهجية التي يطبقها 
البنــك بالتقرب من اجلمهور 
بهدف تعريفهم على اخلدمات 
واملنتجــات املصرفيــة التي 
يقدمها لعمالئه. وفـــــي هذه 
املناســبة، صرح املدير العام 
بالوكالــة لــإدارة املصرفية 
لألفــراد فــي البنــك، يوجني 
جاليجان: ان اجلناح التعريفي 
الذي تواجد من خالله الدولي 
يعتبر تطبيقا عمليا للرسالة 
التي يســعى من خاللها إلى 
أن يكــون عند أقرب مســافة 
ممكنــة مــن عمالئــه، وذلك 
لتعريفهــم بنوعية وطبيعة 
احللول املصرفية املميزة التي 
يوفرها لهم. وأكد جاليجان: 
أن أسرة الدولي تفتخر بجهود 

فــي إطار جهوده الرامية 
إلى االحتفاء وإبراز التاريخ 
النقدي واالقتصادي للكويت، 
أصدر بنك الكويت املركزي 
مســكوكة تذكاريــة احتفاء 
بذكرى الـ »بيزة« أول عملة 
وطنيــة في الكويــت، وذلك 
مبناسبة مرور 130 عاما على 
طرحها للتداول في الكويت 
عام 1886م )1304 هـ( في عهد 
املغفور له الشــيخ عبداهلل 
بن صباح الصباح )عبداهلل 
الثانــي( الذي امتــدت فترة 
حكمه من )1866م ـ 1892م(، 
وتعتبر تلك املبادرة بإصدار 
العملــة الوطنية األولى في 
الكويــت أول محاولة جادة 
لبنــاء نظــام نقــدي بعملة 
مستقلة في الكويت. ويعتبر 
إصــدار الـــ »بيــزة« خطوة 
فارقة على صعيد اإلقليم في 

الذين يقومون بفتح حسابات 
ألول مــرة وحتويل إعانتهم 
الطالبية أو رواتبهم إلى بنك 
اخلليج فرصة التأهل لدخول 
السحب الشهري على جائزة 
نقدية تصل إلى 1000 دينار 

املوظفني الذين أشــرفوا على 
تنظيــم اجلناح، الــذي القى 
إقبــاال واستحســانا واضحا 
مــن موظفي الشــركة، حيث 
ان موظفينــا حرصــوا على 
تعريــف اجلمهور مبجموعة 
اخلدمات واملنتجات والعروض 

توقيتها ودالالتها االقتصادية 
والسياسية لبناء نظام نقدي 
فــي الكويت التي حققت في 
تلك احلقبة مكانة اقتصادية 
متميــزة ومتنامية كمحطة 
جتارية نشــطة وأســطول 
بحري كبير ورجال متمكنني 
ومكافحني مبهارات مالحية 
وجتارية موثوقــة صقلتها 
قساوة البيئة وأهوال البحر.

عن كل حساب، باإلضافة إلى 
السحب ربع السنوي األخير 
لفرصة الفوز بسيارة كاديالك 
اســكاليد جديــدة تكون من 
نصيب أحــد أصحاب احلظ 

الوفير.

التي تلبي احتياجات مختلف 
شرائح العمالء، التي شملت 
اخلدمــات املصرفيــة املميزة 
احللــول  إلــى  باإلضافــة 
التمويلية املبتكرة وغيرها من 
املنتجات التي تفي مبتطلباتهم 

وتناسب منط حياتهم.

يذكر ان البيزة الكويتية 
ســكت من النحــاس األحمر 
اخلالــص ونقــش على أحد 
وجهيهــا كلمــة »الكويــت« 
وتاريخ اإلصــدار )1304هـ( 
بينما حمل الوجه اآلخر ختم 
الشــيخ عبداهلل  »طغــراء« 
الثانــي، حيــث مت تكليــف 
كبيــر احلدادين بســك هذه 
العملة وقد شارك العديد من 
احلدادين في عملية الســك 
وبالفعل مت ســك الـ »بيزة« 
وكانت طريقة السك يدوية 

أي باستخدام املطارق.
وبهذه املناســبة، تواجد 
بنــك الكويــت املركــزي في 
مجمع األڤنيوز فــي الفترة 
مــن 23-29 نوفمبر املاضي 
لعرض الـ »بيزة« والتعريف 
بها ومبوقعها ضمن التاريخ 
النقدي واالقتصادي للكويت.

جناح البنك في الشركة الكويتية لنفط اخلليج

جناح »املركزي« في »األڤنيوز«

المعرض يشهد إقباالً جماهيرياً ملحوظاً منذ افتتاحه

متديد معرض »البناء - بيتك« حتى اإلثنني املقبل
»االحتاد للطيران« حتتفل باليوم الوطني 

اخلامس واألربعني لدولة اإلمارات
اعلنــت شــركة معــرض 
الكويــت الدولــي عــن متديد 
فعاليات معرض البناء – بيتك 
حتى نهاية يوم االثنني املقبل 
املوافق 5 ديسمبر اجلاري، بدال 
من يوم غد السبت، وذلك نزوال 
عند رغبة اجلماهير من الزوار 
إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن 
من املستهلكني لزيارة املعرض 
نظرا ملا يشهده هذا املعرض من 
اقبال الفت، حيث تشهد القاعة 
رقم )8( على ارض املعارض 
الدوليــة مبشــرف فعالياتــه 
مبشــاركة حشــد من شركات 
ومصانــع البنــاء الكويتيــة 
احملليــة املتخصصــة ممثلني 
لنخبــة مميزة من وكالء أكبر 
وأرقى املاركات العاملية املميزة 

املتخصصة في مواد البناء.
ويشــهد املعــرض إقبــاال 
جماهيريــا ملحوظــا من قبل 
الكويتيــني منــذ  املواطنــني 
االفتتــاح، حيــث يســتقطب 
الوطنيــة  البنــاء  شــركات 
واملقــاوالت احمللية املختلفة، 
واملهندسني واملقاولني العاملني 
في هذا املجال، إضافة للمواطن 
الكويتي خاصة املهتمني بالبناء 
من أصحاب القسائم واملواطنني 
ذوي الدخل احملدود واملتوسط 
الذين حصلوا على قسائم أرض 
وقرض أو ممن يعولون على 
نتائج فرز األراضي احلكومية 
خالل املرحلــة املقبلة، أو من 
ينتظرون املشاريع اإلسكانية 
اجلديدة للدولة او الراغب في 
استكمال أو جتديد بناء بيته 
أو قسيمته، حيث يشارك فيه 
50 جهة محلية ما بني مشارك 
وراع متثل شركات ومؤسسات 
ومصانع ذات العالقة، وفيما 
أكــدت 6 شــركات رعايتهــا 
للمعــرض يتقدمهــم شــركة 
عربــي كــراع ذهبــي في حني 
حظــي بالرعايــة الفضية كال 
من شركة هيدروتيك الهندسية، 
لــألدوات  وشــركة بســامكو 
الصحية ومقاوالتها، وشركة 
الجني للمعادن، وشركة محمد 

اشكناني وشركة اكواسان.
وبهــذا الصدد، أكــد ماجد 
املعــارض  بريجــاوي مديــر 
واملبيعات اخلارجية بشركة 
عربي حــرص الشــركة على 
رعاية معرض البناء - بيتك 
منذ بداياته، حيث تأتي رعاية 
»عربي« الذهبية لهذا املعرض 
املتميــز نظــرا خلصوصيته 
للمواطن الكويتــي كونه من 

شــارك مــا يزيــد علــى 
2000 مــن املوظفني وذويهم 
وأصدقائهــم فــي مهرجــان 
الشــارع التراثي الذي أقامته 
مجموعــة االحتــاد للطيران 
في مقرها الرئيسي في إطار 
احتفاالتهــا باليــوم الوطني 
اخلامــس واألربعــني لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وتشمل بهجة االحتفاالت 
الوطنــي ضيــوف  باليــوم 
االحتاد للطيران كذلك، حيث 
سيتولى طاقـــــــم الضيافة 
اجلوية تقدمي قطع الشوكوالته 
املعدة خصيصا مبناسبة اليوم 
الوطنــي على الضيوف على 
مــن الرحــالت املغــادرة من 
أبوظبي في الثاني من ديسمبر. 
واستهلـت الفرقة املوسيقية 
أبوظبــي  التابعــة لشــرطة 
االحتفــال الذي أقيــم خارج 
املقر الرئيسي ملجموعة االحتاد 
للطيران حيث عزفت السالم 
الوطني اإلماراتي، واستمتع 
احلاضرون بعدها مبجموعة 
التراثية  من االســتعراضات 
اإلماراتية، إضافة إلى معرض 
للتصويــر الفوتوغرافي عن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
إلى جانب شاحنات األطعمة 
التي قدمت أشهى املأكــــوالت 
واملشـــــروبات اإلماراتيـــة 
األصيلة. وبهذه املناسبة، أفاد 

أهم املعارض التي تقام سنويا 
خالل موسمني في مجال البناء 
علــى أرض املعارض الدولية 
الســوق  مبشــرف، واصفــا 
الكويتي بأنه ســوق مستقر 
وواعــد، مشــيرا الــى ان هذه 
املعارض تشكل همزة الوصل 
بــني املســتهلك والشــركات 
املختصة في مجال مواد البناء. 
وعن جديد جناح الشركة بهذا 
املعــرض، أوضــح بريجاوي 
ان »عربــي« تطــرح منتجات 
حمامات الســباحة والنوافير 
الى جانب معدات التكييف مع 
التركيز على الطاقة املتجددة 
في عالم املضخات والسخانات 
بعرض احــدث تقنيات عالم 
أنظمــة املضخات التي تتمتع 
بالقدرة على التحكم في كمية 
املياه والكهرباء، حيث تتصف 
التركيب  أنظمتهــا بســهولة 
واالستخدام، إضافة الى توفر 
نظــام حمايــة ملنع تشــغيل 
امليــاه فــي حالة عــدم وجود 
ميــاه، وهذه تعــد مبادرة من 
شركة عربي لترشيد وتوفير 
الطاقــة فــي الســوق احمللي. 
من جانب آخر، قال أمني تامر 
مدير املبيعات بشركة اكواسان 
الراعي الفضي للمعرض »ان 
معــرض البنــاء واإلعمار من 
املعــارض املتخصصة والتي 
تنظمه إدارة معرض الكويت 
الدولي سنويا، مؤكدا حرص 
مشــاركتها  علــى  شــركته 
ورعايتها لهذا املعرض، حيث 
قمنا بالترتيبات الالزمة إلظهار 
جناح »أكواســان« باملستوي 
الالئق بزواره من املهندســني 
أصحــاب العالقــة واملقاولني 
والشركات العاملة في ميدان 
البناء واإلنشــاء والعديد من 
املواطنني احلاصلني على قسائم 
ســكنية إلى جانب مهندســي 
الوزارات والهيئات احلكومية«.

حارب مبارك املهيري، نائب 
أول للرئيس لشؤون الشركة 
والشؤون الدولية مبجموعة 
االحتاد للطيران، بالقول: »مع 
قرب حلول الذكرى اخلامسة 
واألربعــني على قيــام دولة 
العربيــة املتحدة،  اإلمــارات 
نســتذكر في هذه املناســبة 
الغاليــة املؤسســني األوائل 
لدولتنا ونســتقي اإللهام من 
»روح االحتــاد« املترســخة 
القيادة  في وجداننا بفضــل 
الرشيدة. فال ريب أن وطننا 
يشغل مكانة سامية في قلوبنا 

وأضــاف تامــر ان الهدف 
من مشاركتنا باملعرض يكمن 
في انه يعــد فرصة لتعريف 
اجلمهور واملستهلك الكويتي 
علــى التطــور احلاصــل في 
جميع منتجاتنا داخل الكويت 
والوقوف على آخر ما توصلت 
إليه الصناعــة الكويتية مما 
يســاعد علــى تعزيــز املنتج 
الوطني في املشــاريع البناء 
واحلكوميــة،  اخلاصــة 
وكذلك تســليط الضوء على 
وأنواعهــا  املنتجــات  هــذه 
ومواصفاتهــا، حيــث تنتــج 
اكواسان 86 صنف من القطع 
البورســالن واالكسسوارات 
املتنوعة، كما لدى اكواســان 
20 طقمــا كامال من )مرحاض 
ومغســلة وبديــه( وجميعها 
تنتــج وفقــا ألعلــى املعايير 

واملواصفات البريطانية.
ومن جهته، قــال د.محمد 
أشــكناني مديــر عام شــركة 
»محمــد أشــكناني« والراعي 
الفضي للمعــرض »ان قطاع 
البنــاء واألعمار فــي الكويت 
يعتبر من أهم القطاعات، وذلك 
ملا تشهده من نهضة عمرانية، 
األمر الذي ينعكس على سوق 

العقار وحركته«.
وشــدد د.أشــكناني على 
ان شــركته تتمتــع بخبــرة 
عريقــة فــي مجــال تنفيــذ 
الكبــرى،  املشــاريع  وإدارة 
حيث اســتطاعت بجــدارة ان 
تصمم وتقدم لعمالئها الكرام 
املثاليــة  املتكاملــة  الصفقــة 
لبناء منزلــك وفق التصاميم 
واملواصفات العاملية وليظهر 
منزلك بــروح واحدة متكامل 
من جميع النواحي مع ضمان 
الكفالة لك من شركة واحدة، 
حيث جميع األعمــال املقدمة 
بهذه الصفقة مكفولة ليتحقق 

لك حلم العمر مبنزل العمر.

وفي قلوب كافة املقيمني على 
أرضه من مختلف اجلنسيات«. 
املهيــري: »باعتبارنا  وقــال 
الناقل الوطني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، عملت االحتاد 
للطيران عن كثب مع مختلف 
اجلهات احلكومية للمساهمة 
في تطويــر الدولة إلى مركز 
عاملي للطيران، والضيافـــــة، 
والثقافــــة، والتجارة. وميثل 
اليوم الوطني اإلماراتي احتفاال 
الهائلــة،  بهــذه اإلجنــازات 
ونتطلــع قدما إلــى األوقات 

البهيجة التي تنتظرنا«.

أمني تامرماجد بريجاويد.محمد أشكناني

أعضاء اإلدارة العليا في مجموعة االحتاد للطيران خالل تدشينهم احتفاالت اليوم الوطني

»عربي« راعٍ ذهبي 
و»أكواسان« 

و»محمد أشكناني« 
رعاة فضيون

تقدمي شوكوالتة 
ة خصيصًا  ُمعدَّ
مبناسبة اليوم 

الوطني لآلالف 
من الضيوف 

املسافرين

»وربة« يفّعل خدمة التوقيع اإللكتروني 
استكماال للحملة الريادية 
التــي أطلقها البنك في شــهر 
ســبتمبر مــن العــام احلالي 
والتــي تعنــى بتفعيل خدمة 
التوقيــع اإللكتروني جلميع 
عمالئه، قام بنك وربة بتسجيل 
كل موظفي وربة لالســتفادة 
من هــذه اخلدمــة املميزة في 
القطــاع املصرفــي والتي من 
شأنها أن حتدث نقلة نوعية 
في مدى الســرعة والسالسة 
في العمليات املصرفية.وكان 
البنك قد أطلق حملته الريادية 
في وقت سابق من هذا العام، 
خــالل مؤمتر صحافــي عمل 
اتفاقية  خالله علــى توقيــع 
مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنيــة، حيــث مت اإلعــالن 
عــن تفعيــل خدمــة التوقيع 
اإللكترونــي للعمالء وإطالق 

خدمــة »متويــل اكســبرس« 
الفريدة من نوعها والتي تخول 
العمالء الراغبني في احلصول 
على متويــل، تفويض البنك 
من خالل التوقيع اإللكتروني 
لالطالع علــى معلوماتهم في 
شبكة االئتمان )Ci-net( دون 

احلاجة الى احلضور شخصيا. 
وتبع ذلك حملة تسويقية قادها 
كل من الطرفني الســابقني في 
مجمــع األڤنيــوز على مدار 3 
أيام اســتطاع موظفــو البنك 
مــن خاللها تســجيل اخلدمة 
لعمالئهم وإعطاءهم شروحات 
وافية حول آلية عملها. وأطلق 
بنك وربة هذه االتفاقية الرائدة 
في مجال تكنولوجيا املعلومات 
التــي تزودها الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية والتي من 
شأنها أن توفر الوقت واجلهد 
وترفع من كفــاءة البنك فيما 
يتعلــق بســرعة االســتجابة 
التــي  البنكيــة  للمعامــالت 
كانت تتطلب مسبقا احلضور 
الشــخصي للعمالء ألكثر من 
مرة والذي لــم يعد ضروريا 

بفضل هذه اخلدمة.

كانت تعتبر أول 
محاولة جادة

لبناء نظام نقدي 
بعملة مستقلة

في الكويت


