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نتوقع إقبااًل سياحيًا 
كبيراً في لبنان

هذا العام 

روح املنافسة من خالل منح 
العمالء بدائل لتخفيض قيمة 
مكاملاتهم اثناء التجوال. وتأتي 
خدمة »Call Back Home« دليال 
واضحا على ذلك فهي خدمة 
الوطنية وصممت  أطلقته���ا 
للعمالء الذي���ن يرغبون في 
البقاء على اتصال دائم مع أهلهم 

وأصحابهم في الكويت.
ومن خ���الل االتصال على 
رمز خاص وإدخال رقم الهاتف 
النق���ال أو أي خط أرضي في 
الكويت سيتمكن جميع العمالء 
من التمتع مبكاملات مخفضة 

بنسبة %50.
وتوفر »الوطنية لالتصاالت« 
لعمالئها باقة مميزة من برنامج 
التجوال املميزة والذي مينحهم 
فرصة احلص���ول على أميال 
إضافية ونق���اط عضوية في 
الفنادق في كل مرة يستخدمون 
التج���وال مع  فيها خدم���ات 
الوطنية اثناء سفرهم، وكلما 
زادت نسبة استخدامهم خلدمة 
الوطنية زادت  التجوال م���ن 
فرصة فوزهم بإقامة مجانية 
في فن���ادق مميزة واحلصول 
على تذاكر س���فر مجانية من 

تنفيذاً لتوصية وزراء مجلس التعاون

في سحبها األسبوعي الصيفي الثالث

»الوطنية لالتصاالت« تلتزم بتخفيض 
أسعار التجوال في دول اخلليج

»X – سايت« من إلكترونيات الغامن
»R8 تعلن عن الفائز بسيارة »أودي 

24 شريكا للوطنية سواء من 
الفنادق أو شركات الطيران.

اجلدير بالذكر أن الوطنية 
لالتصاالت تتمت���ع باتفاقية 
خدمة التج���وال مع أكثر من 
373 مش���غل اتصاالت حول 

العالم.

أعلنت الش���ركة الوطنية 
لالتص���االت ع���ن تخفيض 
أسعار التجوال بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلك التزاما 
منها بتوصيات وزراء البريد 
واالتصاالت وتقنية املعلومات 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
اخلليجي والت���ي مت اإلعالن 

عنها في الفترة األخيرة.
الص���دد أوضح  وفي هذا 
مدير عام الوطنية لالتصاالت 
والرئيس التنفيذي س���كوت 
الوطني���ة  جيغنهامي���ر »ان 
لالتص���االت حريص���ة على 
االلت���زام بالتوصي���ة الت���ي 
خ���رج به���ا اجتم���اع وزراء 
البريد واالتص���االت وتقنية 
املعلومات كما أنها تسعى دوما 
لتعزيز ثقة عمالئها وتقدمي 
خدماتها وفق أسعار تناسبهم 
وترضيهم، ولذلك قمنا بتطبيق 
هذا القرار الذي من شأنه أن 
يضمن للعمالء االستفادة من 
األسعار املخفضة عند سفرهم 

لدول اخلليج«.
وأكدت الوطني���ة انها لن 
تألو جهدا في احملافظة على 
سكوت جيغنهاميرموقعها في الس���وق وتعزيز 

أعلنت »X � سايت« من الكترونيات الغامن 
عن الفائز الثالث في سحبها الصيفي األسبوعي 
الكبير على سيارة أودي R8 اجلديدة والذي مت 
في معرض »X � س���ايت« الري يوم 27 يونيو 
اجلاري، حيث كان احلظ من نصيب سيد جنيب 
اهلل محمد شاه، الذي حضر بتاريخ 24 اجلاري 
الى معرض »X � سايت« في برج »بيتك« واشترى 
جهاز موبايل نوكيا. »X � سايت« متنح عمالءها 
فرصة العمر لربح أودي R8، كاديالك كوبيه، 

كورفيت، مرسيدس SLS، وسيارة المبورجيني 
جاالردو املدهشة، فمقابل كل 50 دينار مشتريات، 
يدخل العميل في الس���حب االسبوعي ويربح 
 � X« س���يارة أحالمه. ومع هذا السحب تكون
سايت« قد أعلنت عن فوز ثالثة عمالء بسيارات 
كورفيت، كاديالك كوبيه وأودي R8، ويستمر 
العرض حيث ينتظر عمالء »X � سايت« فرصتني 
 ،SLS كبيرتني للفوز بسيارة مرسيدس � بنز

وسيارة المبورجيني جاالردو.

الفائز بسيارة »أودي R8« يتسلمها 

جميع العمليات.
وأوضح الشريان ان الدورة 
ج���اءت تلبية لالهتمام اآلني 
املال،  بقانون هيئة أس���واق 
مشيرا الى ان تأسيس الهيئة 
يع���د خطوة مهم���ة وعالمة 
فاصلة ف���ي تاريخ االقتصاد 
الكويت���ي كمؤسس���ة مكملة 
للقضاء والتشريعات، تسهم 
في إصالح االختالالت الهيكلية 
وتقدمي اخلدمات املالية، وتوفير 
قنوات متويلية لتسهيل نقل 
املدخرات إلى أوجه االستثمار 

في مشاريع منتجة.
املهم  الدور  والتأكيد على 
للهيئة في دعم الرغبة السامية 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري عاملي عن طريق دعم 

مؤسسات الدولة.
وأشار الى ان الدورة القت 

خالل الدورة التدريبية بجمعية احملامني 

الشريان: تأسيس »هيئة األسواق« يعد خطوة 
مهمة وعالمة فاصلة في تاريخ االقتصاد

استحسانا ومشاركة فعالة من 
املشاركني حيث ضمت العديد 
من املتخصصني، شارك فيها كل 
من املستشار بسوق الكويت 
لألوراق املالية د.حسن الصادي 
وأستاذ القانون بجامعة الكويت 
د.عب���داهلل احليان وش���ارك 
إدارة احلوار واملناقشات  في 
وورش العمل د.فايز الفضلي 
نائب مدي���ر املركز واحملامية 
غ���ادة البهدهي منس���ق عام 
البرنامج واحملامي فايز الرميح 

منسق عام املركز.
منى الدغيمي  ٭

ال���دورة  اس���تعرضت 
التدريبية التي عقدت بجمعية 
احملامني حتت عنوان: »اجلوانب 
التش���ريعية والتطبيقي���ة 
املتعلقة باالستثمار في األوراق 
املالية وهيئة سوق املال« أهم 
نصوص قانون هيئة أسواق 
املال رقم 7 لسنة 2010 والئحته 
التنفيذية وحتديد ومناقشة 
أهم املالحظات العامة وتوضيح 
القان���ون والالئحة على  أثر 

النشاط املالي الكويتي.
وبهذه املناسبة قال عضو 
مجلس إدارة اجلمعية ومدير عام 
املركز احملامي شريان الشريان 
ان قانون هيئة أسواق املال يعد 
فرصة كبيرة لتحسني ظروف 
السوق وتوفير الدعم له، مشيرا 
إلى انه سيلعب دورا حيويا في 
تنظيم نشاط السوق وتعزيز 
املس���اءلة وتثقيف اجلمهور. 
وأضاف ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« عقب انتهاء اليوم 
األول من ال���دورة ان القانون 
اجلديد س���يعمل على تنفيذ 
خطط االستثمار والتدقيق في 
عمليات االس���تحواذ والدمج، 
وذل���ك حتت إش���راف وزارة 
التجارة والصناعة، كما سيسهم 
في انش���اء مجلس استشاري 
للرقابة الشرعية على تسوية 
املنازعات وف���رض العقوبات 
على املخالفني في تنظيم جميع 
العمليات حتت اطر قانونية 
)كرم ذياب(تضمن املساواة والشفافية في  جانب من الدورة التدريبية  

أعلن بيت التمويل الكويتي � 
البحرين »بيتك البحرين« عن توقيع 
اتفاقية مع سار سنترال، باكورة 
العقاري  مشاريع بنك كابيفست 
والذي مت استكماله مؤخرا، لطرح 
برامج متويل للراغبني في شراء 
منازل في مشروع سار سنترال. 
وتوفر هذه البرامج معدالت ربح 
تنافس����ية لتمويل ش����راء منازل 
في املش����روع مع االلتزام بأحكام 
وقواعد الشريعة اإلسالمية. وقال 
املدير التنفيذي في بيت التمويل 
الكويتي � البحرين خالد رفيع في 
تصريح صحافي: »إن برامج بيتك 
� البحرين التمويلية املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية مصممة 
لتوفي����ر املرونة ألصحاب املنازل 
على حتمل التكاليف، مشيرا الى 
أنه مبقتضى توقيع هذه االتفاقية 
سيستفيد الراغبون في شراء منازل 
مبشروع سار سنترال من خالل 
حصوله����م على أفضل األس����عار 

املتاحة«.
وأكد رفيع أن »بيتك البحرين« 
يساهم بشكل فاعل في حل املشكلة 
اإلسكانية في البحرين، من خالل 
القطاع  اس����تثماراته املميزة في 

أعل����ن بنك الكوي����ت الوطني 
)لبنان( عن تقدمي فروعه جميع 
اخلدم����ات املصرفي����ة الش����املة 
والس����ريعة م����ن خ����الل فروعها 
املنتش����رة في لبن����ان مبا يجعل 
ف����روع البنك الوطن����ي في لبنان 
محطات هامة بشكل شبه يومي في 
رحلة االصطياف أو العمل. وقالت 
الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت 
الوطني � الكويت شيخة خالد البحر 
ان فروع الوطني في لبنان على أمت 
االستعداد لتقدمي جميع اخلدمات 
والتسهيالت جلميع عمالء البنك 
والكويتيني خ����الل تواجدهم في 
لبنان. وتوقعت البحر أن يتزايد 
عدد العمالء الذين يترددون على 
أفرع البن����ك في لبنان صيف هذا 
العام بش����كل كبير في ظل كثافة 
املصطافني الكويتيني الذين يطلبون 
لبنان، حيث يعتبر فرع بحمدون 
هو األكثر استقطابا للعمالء نظرا 
لالرتباط التاريخي بني الكويتيني 
وهذه املدينة اجلبلية الساحرة، إلى 
جانب ارتباطهم بالبنك الوطني الذي 
يعتبر املصرف اخلليجي الوحيد 
الذي يتواجد في لبنان بهذه الكثافة. 
وأشارت البحر في تصريح صحافي 
إلى أن رغبة السائحني الكويتيني في 
لبنان بالتمتع بأجواء إحدى أفضل 
بقاع العالم السياحية تتقاطع مع 

بع����د خمس����ة عش����ر عاما 
بالتحديد على بدء انتاج بورشه 
Boxster وشقيقتها  »بوكستر« 
»كامين« Cayman، يحتفل هذان 
الطرازان بعيد ميالدهما بطريقة 
مميزة مع تخطي انتاجهما حاجز 

ال� 300 سيارة.
وبفضل جاذبيتهما اخلالدة، 
تتألق هاتان السيارتان ثنائيتا 
املقاعد ووسطيتا احملرك، اللتان 
تنتجهما شركة بورشه االملانية 
الس����يارات، ومقرها  لصناعة 
شتوتغارت، بجميع املزايا التي 
جتعل منهما سيارتني رياضيتني 
أسطوريتني بكل ما للكلمة من 

معنى.
الذكرى  ومبناس����بة ه����ذه 
املميزة، خرج من خط االنتاج في 
»شتوتغارت � تزوفنهاوسن« في 
يونيو، طراز »بوكستر سبايدر« 
مخصص لعمي����ل أملاني، الذي 
ميتاز بلون فض����ي بالتينيوم 
معدني مع مقصورة مكس����وة 
بجل����د طبيعي لون����ه »أحمر 

كاريرا«.
وهناك أس����باب كثيرة وراء 
هذا النجاح املس����تمر لطرازي 
»بوكستر« و»كامين«، فكالهما 
يتم تطويرهما باستمرار وفقا 
ملبدأ احملرك الوس����طي الرائد، 
وبالتالي مازالتا ترسيان املعايير 
بالنسبة الى السيارات الرياضية 
في فئتهما، ففي الواليات املتحدة 
االميركية، احتل كال الطرازين 
ب����ني »أفضل عش����رة«  مرتبة 
س����يارات لالع����وام العش����رة 
املاضية، كما يحتالن املركزين 
الثاني والثالث في أملانيا، وراء 
طراز بورش����ه 911، في دراسة 
عن أفضل الس����يارات احتفاظا 

بقيمتها.
وجتسد جذور بوكستر مزايا 
بورشه املعهودة، املتمثلة بالقدرة 
والشجاعة والرؤية الثاقبة، ففي 
أوضاع اقتصادية صعبة، سلكت 
الشركة درب املواجهة وكشفت 
النقاب عن س����يارة اختبارية 

البحري����ن أكبر مش����روع عقاري 
وسياحي وترفيهي هناك، إضافة 
الى مشروع قرية اشبيلية املوجهة 
حملدودي الدخل وأصحاب الدخل 

املرتفع.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
لكابيفست الشركة املالكة ملشروع 
سار سنترال محمد عبدامللك: »نحن 
سعداء بشراكتنا مع بيت التمويل 
الكويت����ي � البحري����ن، أحد رواد 
املؤسس����ات املصرفية اإلسالمية 
ف����ي البحري����ن، والتي س����تتيح 
لنا الق����درة بتوفير معدالت ربح 
منخفضة للمشترين وإمكانية متلك 
منزل األح����الم بغاية املرونة. إن 
هذه اخلطوة تنب����ع من تقديرنا 
لعمالئن����ا وتهدف إلى فتح جميع 
أفراد  أمام جميع  منازل املشروع 
الراغبني في متلك منزل  املجتمع 

في هذا املشروع«.
يذكر أن مشروع »سار سنترال« 
الذي يديره بنك كابيفست، مقام 
على مساحة تقدر ب� 65 ألف متر 
مربع ويتألف من 82 ڤيال بأحجام 
ومواصفات مختلفة تتراوح ما بني 
الڤلل البس����يطة واألنيقة والڤلل 

الفاخرة.

التمتع باخلدمات واحللول املصرفية 
التي يقدمه����ا البنك الوطني عبر 

فروعه في لبنان. 
ولفتت البحر كذلك إلى خدمة 
صنادي����ق األمان����ات بأحجامه����ا 
وأسعارها املختلفة والتي يطلبها 
املصطافون واملس����افرون حلفظ 
الثمينة مبا يوفر لهم  ممتلكاتهم 

أجواء االمان.

لطراز رودستر كالسيكي وسطي 
احملرك في مع����رض ديترويت 
امتاز بلغة  للس����يارات 1993، 
تصميمية شبيهة بطرازي »356 
الرقم 1«، و»550 سبايدر« وقد 
دفعت ردة فعل زوار املعرض 
االيجابية للغاية، القيمني على 
بورشه الى اتخاذ قرار بانتاج 
»بوكس����تر« جتاري����ة بدءا من 

صيف العام 1996.
وبفضل خطوط بوكس����تر 
التصميمية الديناميكية وأدائها 
املذهل وثمنها املغري، سرعان ما 
سجلت هذه السيارة الرياضية 
وسطية احملرك أفضل املبيعات 
واجتذبت ش����ريحة جديدة من 

العمالء الى بورشه.
ولتوسيع رقعة جناح السيارة 
االختباري����ة، طورت بورش����ه 
طراز كوبي����ه منها يرتكز على 
النسخة املكشوفة ذات املقعدين، 
وسجل اطاللته العاملية االولى 
في معرض فرانكفورت للسيارات 

2005 حتت اسم »كامين«.
وقد دفع الطلب الهائل على 
طرازي »بوكستر« و»كامين«، 
الى بنائهما عند شركة »فاملت أو 
توموتيف« في فنلندا، باالضافة 

الى تزوفنهاوسن.
وتتأل����ف مجموعة طرازات 
بوكستر حاليا من أربع نسخات 
مكش����وفة، ه����ي »بوكس����تر« 
و»بوكستر اس« و»بوكستر اس 
النسخة السوداء« و»بوكستر 

سبايدر«.
أما بالنسبة الى طرازات كامين 
الكوبيه، فتشمل »كامين« و»كامين 
النس���خة  اس« و»كامي���ن اس 

السوداء« و»كامين آر«.
وتت����راوح ق����وة احملركات 
املتواف����رة ملجموع����ة طرازات 
»بوكستر« و»كامين« بني 255 
و330 حصان����ا، بينما ينحصر 
نطاق استهالك الوقود بني 9.4 
و9.8 ليترات/ 100 كلم فحسب، 
بفض����ل اعتماد مقارب����ة »أداء 

بورشه الذكي«.

تاريخ البحرين، ويتضمن تطوير 
نحو 3 آالف وحدة س����كنية على 
مراحل متتابعة، ومش����روع درة 

عمالء البنك هناك، أوضحت البحر 
أن خالل فصل الصيف يكثر الطلب 
على خدمات نقل أو حتويل حسابات 
من الكويت إلى لبنان، والسحب 
النقدي من احلسابات في الكويت 
وتبديل العم����الت، باإلضافة إلى 
خدمات بطاقات االئتمان بأنواعها. 
وأضافت البحر ان الطلبة الكويتيني 
الدارسني في لبنان ميكنهم أيضا 

العقاري وأبرزها مش����روع ديار 
احملرق الذي يعد أكبر مش����روع 
عقاري ينفذه القطاع اخلاص في 

احلاجة إلى خدمة مصرفية شاملة 
وس����ريعة، وهو ما يجعل فروع 
البنك الوطني في لبنان محطات 
هامة في رحلة االصطياف لتلبية 
جميع اخلدمات التي قد يحتاجونها، 
وخصوصا فروعنا في بحمدون 
وعاليه، حيث تشهد إقباال كثيفا من 

السياح الكويتيني واخلليجيني.
وحول أهم اخلدمات التي يطلبها 

خالد رفيع ومحمد عبدامللك عقب التوقيع

فرع »الوطني« في بحمدون � لبنان

خالل أشهر الصيف وعبر 10 أفرع

قصة جناح متألقة على مدار 15 عامًا

»بيتك البحرين« يوقع اتفاقية متويل مع مشروع »سار سنترال«

البحر: فروع »الوطني« في لبنان تقدم جميع اخلدمات للكويتيني

300 ألف سيارة »بوكستر« و»كامين« خرجت من خط اإلنتاج

شيخة البحر


