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أج���رى بنك برقان س���حبه 
نصف السنوي على حساب راتب 
الثريا والذي تبلغ قيمة جائزته 
60 الف دينار يتم دفعها كراتب 
شهري بقيمة 5 آالف دينار للفائز 

على مدى سنة كاملة.
وق���د كان احلظ من نصيب 
حمد غازي محمد املطر الذي فاز 
باجلائزة لينعم على مدى سنة 
كاملة مببلغ ش���هري كبير في 
حسابه ميكنه من حتقيق الكثير 

من أحالمه.
وقام���ت رئي���س مدي���ري 
� مدير  الش���خصية  املصرفية 

عام في بنك برقان منيرة املخيزمي بتهنئة الفائز 
وتسليمه اجلائزة حيث قالت: »ان ما يقدمه حساب 
راتب الثريا هو باق���ة غنية من املزايا املصرفية 

إضافة إلى جائزة نقدية كبيرة 
تبلغ 60 ألف دينار ميكن الفوز 

بها مرتني كل سنة«.
الثريا من  وحس���اب راتب 
بنك برقان هو حس���اب ال يقدم 
الفوائد على الرصيد، ولكنه يوفر 
فرصا متكررة للربح باجلائزة 
الكبرى وهي 60 الف دينار في 
الس���حوبات نصف الس���نوية 
التي يجريها البنك لعمالء هذا 
احلساب، هذا باإلضافة إلى املزايا 
 املصرفية املتعددة واملرنة التي
يوفره���ا احلس���اب لقط���اع 

املوظفني.
ويتم حتويل قيمة اجلائزة الكبرى على مدى 
12 شهرا ومبعدل 5 آالف دينار شهريا يتم إيداعها 

في حساب العميل.

ولي عهد مملكة البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة مستقبال إبراهيم دبدوب

األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل استقباله إبراهيم دبدوب بحضور رشيد املعراج والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة وعلي فردان

»الوطني لالستثمار« تستثمر في مدارس »نيوتن« العالمية
أعلن����ت ش����ركة الوطني 
لالستثمار امس عن استثمارها 
في املؤسسة العربية لتطوير 
التعلي����م )م����دارس نيوتن 
العاملية(، وهي شركة تعليم 
قطرية، وقد مت هذا االستثمار 
عن طريق صن����دوق امللكية 
اخلاصة الذي تديره الشركة 
والذي يركز على االستثمار 
وحصد فرص النمو والتوسع 
في منطقة الش����رق األوسط 
وتركيا، ويعد هذا أول استثمار 

للصندوق في قطر.
املناس����بة، قال  وبه����ذه 

الرئيس التنفيذي في شركة الوطني لالستثمار 
صالح الفليج في تصريح صحافي: »ان مؤسسي 
م����دارس نيوتن العاملية متكن����وا من بناء أحد 
أفض����ل األنظمة التعليمية في قطر مع التركيز 
املتواص����ل على اجلودة، ومع النمو الس����كاني 
السريع واس����تمرار االس����تثمار احلكومي في 
القطاع، نتطلع إلى املس����اهمة في موجة النمو 
 القادم����ة في قط����اع التعليم وتوس����يع دائرة
التعلي����م عالي اجلودة لع����دد أكبر من الطالب 

في قطر«.
ومن حانبه، قال رئيس مجلس إدارة مدارس 
نيوتن العاملية جبر النعيمي: »نحن نتطلع إلى 
توسيع ش����راكتنا وتعاوننا مع شركة الوطني 
لالس����تثمار، ما سيمكن مدارس نيوتن العاملية 
من مواصلة النمو بنجاح وتنفيذ أهدافها على 

الطويل«. من جانبها،  املدى 
التنفيذي  الرئي����س  قال����ت 
للش����ركة عفاف املعضادي 
»إن اتخاذنا قرار الشراكة مع 
شريك يؤمن بأهمية التعليم 
كش����ركة الوطني لالستثمار 
يؤك����د التزامنا العميق نحو 
املجتمع بالتطوير املس����تمر 
ملس����توى التعلي����م لطالبنا 
وضمان أفضل جودة تعليمية 
في مدارس نيوتن العاملية«.

امللكية  يذكر ان صندوق 
اخلاصة يدار من قبل شركة 
الوطني لالستثمار كجزء من 
قسم االستثمارات البديلة ويبلغ رأسمال الصندوق 
250 مليون دوالر ويستهدف الفرص االستثمارية 
وحتقيق النمو واالنتش����ار في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا ومناطق دول اخلليج 
العربي على وجه التحديد، وتقوم إدارة الصندوق 
بتنفيذ نهج االستثمار النشط خللق قيمة مستدامة 
على امل����دى الطويل عن طري����ق التركيز على 
تطوير األسس املالية، والتشغيل، والتحسينات 

االستراتيجية واحلوكمة للشركات.
اما م����دارس نيوتن العاملية فقد تأسس����ت 
في العام 2006 م����ن قبل النعيمي واملعضادي، 
وتقدم الشركة جميع مراحل التعليم من املرحلة 
التأسيسية إلى التعليم االبتدائي والثانوي وفق 
مناهج التعليم البريطانية، وللشركة حاليا خمس 

مدارس خاصة في أنحاء الدوحة.

ولي عهد البحرين يشيد بإنجازات »الوطني«
وبتوسعاته في المنطقة وتحديداً في البحرين

اس����تقبل ول����ي عه����د مملكة 
البحرين األمير س����لمان بن حمد 
التنفيذي  الرئي����س  آل خليف����ة 
الوطني  الكويت  ملجموعة بن����ك 
إبراهي����م دبدوب في قصر الرفاع 
يوم األحد املاضي، بحضور محافظ 
البحرين املركزي رشيد  مصرف 
املعراج والرئيس التنفيذي ملجلس 
التنمية االقتصادية الشيخ محمد 
بن عيسى آل خليفة ورئيس ديوان 
ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج 
آل خليفة ومدير عام بنك الكويت 
الوطني في مملكة البحرين علي 

فردان وقيادات من البنك.

وق����د هنأ ولي عه����د مملكة 
البحري����ن الرئي����س التنفيذي 
الوطني  الكويت  ملجموعة بنك 
البنك  إبراهيم دبدوب باختيار 
أفضل بنك في الشرق األوسط 
بإجم����اع 3 مؤسس����ات عاملية 
متخصصة، كما رحب بتوسع 
»الوطني« في املنطقة بش����كل 
عام وفي مملكة البحرين بشكل 
خاص، مشيدا »مبا حتمله هذه 
الرائدة من  املؤسسة املصرفية 
قيم مهنية عالي����ة وما حققته 
من إجنازات ف����ي القطاع املالي 

واملصرفي«.

وقد ناقش األمير س���لمان 
بن حمد آل خليفة مع دبدوب 
التطورات االقتصادية األخيرة 
العاملي���ة  الس���احتني  عل���ى 
واإلقليمية، وقال: »ان احملافظة 
املكتس���بات االقتصادية  على 
والبن���اء عليها لتحقيق املزيد 
من اإلجنازات هو جهد يجب أن 
يتواكب مع ما يشهده العالم من 
متغيرات اقتصادية«، مشيرا إلى 
ما تشهده االقتصادات الناشئة 
إلى  من من���و وتطور نظ���را 
اعتمادها أفكارا متجددة مكنتها 
من املنافسة بجدارة على الساحة 

االقتصادية العاملية. 
م����ن جانبه، أش����اد ابراهيم 
دبدوب بنمو االقتصاد البحريني 
واملناعة التي أظهرها في مواجهة 
األزمة االقتصادية بفضل تنوعه 
ومتانة قطاعه املصرفي واملالي 
وصوابية السياسات والقوانني 

املنظمة.
 وشدد دبدوب على اهتمام 
بنك الكويت الوطني وعزمه على 
التوسع في السوق البحرينية 
بعدما كان من أوائل املؤسسات 
املصرفية واملالية التي افتتحت 
فرعا في اململكة منذ أكثر من 

30 عاما. 
يذكر ان بنك الكويت الوطني 
يتواجد في مملكة البحرين منذ 
الع����ام 1977 ويتمت����ع بعالقات 
الش����ركات  تاريخية مع كبرى 
احمللي����ة واألجنبية العاملة في 
اململكة، وهو داعم ومشارك في 
مس����يرة التنمية التي تشهدها 
البالد، وميتلك »الوطني« حاليا 
البحرين، وقد دشن  فرعني في 
مؤخرا فرعه الرئيسي اجلديد في 
املرفأ املالي ضمن استراتيجيته 
لتعزيز شبكة فروعه في مملكة 

البحرين.

هنأ باختياره أفضل بنك في الشرق األوسط

منيرة املخيزمي

صالح الفليج

حمد المطر يفوز بـ 60 ألف دينار من »برقان«
في السحب نصف السنوي لحساب »الثريا«

»أوابك« تكّرم اثنين من خبرائها االقتصاديين
بمناسبة انتهاء فترة عملهما في المنظمة

أم�����ني ع��ام  أق�ام 
منظمة األقطار العربية 
للبت���رول  املص���درة 
)أوابك( عب���اس علي 
نق���ي اول م���ن امس 
مبقر األمانة العامة في 
الكويت، حفل توديع 
لكل من خبير الطاقة 
د.أسامة اجلمالي ومدير 
االدارة االقتصادي���ة 
د.جميل طاهر، وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة 
عملهما في املنظمة، وقد 
شارك في احلفل جميع 
ف���ي األمانة  العاملني 

النقي مكرما د.أسامة اجلماليالعامة للمنظمة.

»الخليج« يعلن الفائزين بسحب »الدانة« األسبوعي

»دار الغانم« تطلق عرضاً ترويجياً بخصومات حتى %50
 وأض���اف: »ان »دار الغامن« 
توفر مجموعة من االفكار االبداعية 
الفعالة للباحثني عن  واحللول 
مركز تسوق شامل متكامل يضم 
جميع متطلبات مشاريع البناء 
العمالء باالستش���ارات  ويزود 
الالزمة خالل فترة اقامة املشروع، 
ويسرنا أن نخص عمالءنا هذا 
الع���ام مبجموعة م���ن الثريات 
الراقية التي بال ش���ك س���تلقى 

اعجابهم وتلبي طموحاتهم«.
بدورها، قالت مديرة التسويق 
في ش���ركة دار الغ���امن، جاين 
دميللو: »ان هذا العرض سيمنح 
الفرصة جلميع عمالئنا لالستفادة 
القصوى ممزوجة مبتعة التسوق، 
لذا نحن ندعو اجلميع الى زيارة 
»دار الغامن« لكي يحصلوا على 
منتجاته���ا الفائقة اجلودة وفق 
أس���عار ال تضاهى، كما نأمل أن 
تكون هديتنا لهم في العام اجلديد 
قد ساهمت في اغناء خبراتهم في 

مفهوم التسوق«.
وباالضافة الى خدمة التوصيل 
املجانية التي تقدمها »دار الغامن« 
فهي أيضا تؤمن خدمة التخزين 
ملدة ثالثة أش���هر للمش���تريات 
التصميم  انتهاء أعمال  بانتظار 

والتشطيب.

اعلنت صالة عرض »دار الغامن« 
التابعة ملجموعة شركات يوسف 
احمد الغامن وأوالده عن خصومات 
تصل ال���ى 50% مع بداية العام 
اجلديد على منتجات مختارة في 
صالتي عرض »هوم اند جاردن« 
و»رفلكشنز« اللتني تقدمان باقة 
متنوعة من مستلزمات جتهيز 
احلدائق واحلمامات واملنزل بشكل 
عام وذلك في مقر الشركة الكائنة 
مبنطقة الش���ويخ بجانب كراج 

الغامن. 
ويش���مل العرض مجموعة 
كبيرة من اطقم احلمامات احلديثة 
واالكسسوارات املنزلية ومعدات 
احلدائق باالضافة الى مجموعة 
املنتج���ات عالية  ضخمة م���ن 

اجلودة. 
وتأتي مب���ادرة »دار الغامن« 
هذه، مس���تندة الى جهودها في 
كسب رضا عمالئها وبالتالي وضع 
منتجاتها في متناول اجلميع على 
مختلف قدراتهم الش���رائية مما 
مينحهم متعة التسوق والتوفير 

في آن واحد. 
وباالضاف���ة الى اخلصومات 
التي تصل الى نصف الس���عر، 
فان »هوم اند جاردن« هي محطة 
الت���ي تقدم  املثالية  التس���وق 

التصميم ثالثي االبعاد والتسليم 
والتركيب والبناء والتشطيب.

ل�»دار  وعن العرض اجلديد 
الغامن« صرح مدير االعمال في 
الش���ركة غاري هاتش���ر قائال: 
»نضع نصب أعيننا هذا العام، 
تعزيز عالقتنا االستراتيجية مع 
املجتمع الكويتي، لذا فان عرضنا 
هذا الفريد م���ن نوعه قد صمم 
ملساعدة الراغبني في تغيير ديكور 
منازلهم وفق أس���عار مدروسة 

وجذابة«.

واالضاءة، وكلتا صالتي العرض 
توفر مفهوما جديدا في التسوق 
املنزل،  يؤمن جميع احتياجات 
وأيضا جميع متطلبات التطور 
التصميم  ابت���داء من  العصري 
النهائية  التشطيب  حتى أعمال 
للمنزل، ويصاحب ذلك مجموعة 
من االفكار الرائدة لكي جتعل من 
املنزل متكامال وحتفة فنية بسبب 
رقي الديكور الداخلي واخلارجي، 
وتقدم الشركة أيضا باقة متنوعة 
من املنتجات واخلدمات مع خدمة 

حلوال فعلية وخالقة للتصميم 
الداخل���ي واخلارج���ي للمنازل 
مع مجموعة من االكسسوارات 
املبتكرة باالضافة الى مجموعة 
كبيرة من ادوات املطبخ وأثاث 

احلدائق والنباتات.
أم���ا »رفلكش���نز« فتتميز   
مبعروضاته���ا النوعي���ة م���ن 
احلمام���ات االوروبي���ة الراقية 
واالكسسوارات املكملة من ضمنها 
املرايا والدش والشموع والستائر 
امللونة واملناشف والسيراميك 

أعلن بنك اخلليج عن اجراء 
الس����حب األس����بوعي الثان����ي 
حلس����اب »الدانة« 2011 يوم 16 
يناير اجل����اري معلنا بذلك عن 
أس����ماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم على جائ����زة قدرها 1000 
دينار، وهم: انفال علي حس����ني 
ابو رابيا، عبدالرحيم كمال الدين 

أحمد، محمد عاشق الرحمن املنان، 
خليل فاضل فهد العنزي، ناصر 
علي حسن املطوع، خالد احمد 
الصالح، عدنان عبدالصمد جاسم 
شمساه، هيثم عبداالمير شمس 
الدين، ليلى محمد خاني، والغالية 

سعود عادل الفوزان.
وحث بنك اخلليج في بيان 

صحافي اجلميع على فتح حساب 
»الدانة« أو زيادة اإليداعات ممن 
لديهم حساب »الدانة«، لتزداد 
فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح 
السحب األسبوعي، ربع السنوي 

والسنوي حلساب »الدانة«.
ويتميز حساب »الدانة« من 
بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى 

كونه حسابا مينح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال، فكلما زاد املبلغ 
امل����ودع وطالت م����دة بقائه في 
املتاحة  الفرص  احلساب زادت 

للفوز. 
كما مينح حس����اب »الدانة« 
أيض����ا العدي����د م����ن اخلدمات 

املتمي����زة منها خدم����ة »بطاقة 
»الدانة« لإليداع احلصري »التي 
متنح عمالء »الدانة« حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناس����بهم، 
إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء »الدانة« من حساب 
ما لديهم من ف����رص للفوز في 

سحب الدانة. 

.. ويهنئ عبدالرحيم كمال الدين احمد 

صالة عرض »دار الغامن«

مساعد املزيد يهنئ عدنان عبدالصمد جاسم شمساه

النقي متوسطا د.جميل طاهر ود.أسامة اجلمالي


