
حتى نهاية مارس المقبل ونظرًا لإلقبال المتزايد من العمالء

فوز حمد فضل شمسان وفردوس المخلد المطيري برحلة سياحية إلى سويسرا

يمكن استخدامها في جميع المتاجر والمحالت ودفع قيمة المشتريات عبر اإلنترنت

«الوطني» يمدد حملة «الوطني يحضرهم لك»
إلتاحة الفرصة من أجل المشاركة في السحب

«المستقبل لالتصاالت» تعلن أسماء الفائزين
Nseries في حملتها الترويجية على أجهزة

بنك بوبيان يطرح «بطاقة بوبيان» مسبقة الدفع
ذات قيمة شرائية محددة لجميع االحتياجات

ابتهاج الرومي

صبحي فرج

القروض الميسرة والسريعة، 
وبطاقــــات الوطني االئتمانية 
مجانا للسنة األولى، وقروض 
السيارات، والتسهيالت  شراء 
االئتمانية باإلضافة إلى خدمات 
شبكة فروع الوطني اإلقليمية 
المكرسة لخدمة المقيمين في 

بلدانهم.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة 
انطلقت في الثاني من نوفمبر 
٢٠٠٨ وتتيح أمام جميع المقيمين 
الذين يقومون بتحويل رواتبهم 
إلى أي من حسابات الراتب لدى 
الوطني الفرصة لدخول السحب 
بشكل آلي للفوز برحلة مدفوعة 
التكاليف من أصل ست رحالت 
أو عروض سفر شاملة بقيمة 
١٠٠٠ دينار لــــكل منها تغطي 
نفقات استقدام من يود الفائز 
رؤيته من أفراد عائلته وأحبائه 
إلى الكويت، علما أن بنك الكويت 
الوطني كان قد أعلن أخيرا وقبل 
حلول موســــم األعياد وعطلة 
نهاية العام أسماء أصحاب الحظ 
السعيد الفائزين في سحب شهر 

يناير ٢٠٠٨.
ويحصل الفائز بإحدى هذه 
الجوائز على مجــموعة متكاملة 
من الخدمات، بما في ذلك تذاكر 
ســــفر ذهابا وإيابا وإقامة في 
الفنــــدق وجولة تســــوق في 
أهم المراكز التجارية وقسائم 
مجانية لتناول عشــــاء فاخر 
والعديد مــــن المزايا األخرى، 
اثنين من  وســــتجري مكافأة 
الفائزيــــن في كل ســــحب من 

سحوبات الحملة.

المســــتقبل  أعلنت شــــركة 
لالتصاالت عن أسـماء الفائزين 
بجائزتها األولى لرحلة سياحية 
إلى سويسرا لشــخصين خالل 
الســــحب الذي أقيــم مؤخرا في 

فرع الشركة.
حيــث فاز العديد من العمالء 
بجوائز أخرى فورية قيمة عن 
طريق بطاقـات «امســــــح وقد 
تربح» عند شراء هواتف نوكيا 
من فئة (N Nseries) خالل فترة 
المهرجان الترويجي من ٣ ديسمبر 

٢٠٠٨ حتى ٤ يناير ٢٠٠٩.
وبهذه المناســــبة قال مدير التســــويق في 
المستقبل لالتصاالت راجيش وادوا ان الفائزين 
هما حمد فضل شمسان وفردوس المخلد المطيري، 
حيث حصال على رحلة سياحية إلى سويسرا 
وتشــــمل الجائزة تذاكر سفر لشخصين (ذهابا 
وإيابــــا) على متــــن طيران اإلمــــارات، الدرجة 
 ،Lindner Grand الســــياحية، مع إقامة في فندق
أربع نجوم، لمدة ٦ أيام مع وجبة إفطار يومية 
إلى جانب تذاكر مجانية لركوب القطار والتمتع 

بنزهات سياحية طوال الرحلة.
وعن سبب اختيار سويسرا للجائزة األولى 
قال وادوا ان هذا البلد يمتاز بأنه وجهة سياحية 
مفضلة لدى الكثيرين من هواة ممارسة رياضة 
التزلج على الجليد في فصل الشتاء، مضيفا أنها 
فرصة لجعل العميل يجرب متعة التزلج على 
الجليد باستخدام المزالج Snowboard وركوب 
التلفريك، فضال عن تمتع الفائزين بمشــــاهدة 

المناظر الثلجية الخالبة في ربوع سويسرا. 
وأشــــار إلى أن المستقبل لالتصاالت منحت 

 Nو٩٦ N٨٥ ،Nجميع مشــــتري أجهزة نوكيا ٧٩
فرصة الفوز بجوائز قيمة بنظام «امســــح وقد 
تربح» مشيرا إلى أن العمالء الذين اشتروا هواتف 
من فئة (N Nseries) تأهلــــوا لربح ما يتجاوز

الـ ١٩٠٠ هدية قيمة شــــملت: أنظمة موســــيقي 
 DVD صغيرة تعمل بنظام هاي فاي، مشغالت
ومشــــغالت DVD محمولة وجميعها من ماركة 
سوني. باإلضافة إلى سماعات بلوتوث من نوكيا، 
 ،SanDisk ٢ منGB سعة (USB) وبطاقات ذاكرة
إلــــى جانب هدايا قيمة مجانية من المســــتقبل 

لإلتصاالت.
وذكر وادوا أن المستقبل لالتصاالت عكفت 
منذ منتصف العام الماضي على تقديم سلسلة 
مهرجانات ترويجية متوالية ومدروسة، وهي 
سياسة ترويجية فعالة انتهجتها إدارة التسويق 
لتقديم خيارات واسعة للعمالء ومزايا فريدة، 
وكان آخرها طرح أكبر مهرجان ترويجي والذي 
قدمت فيه أكثر من ٨٥٠٠ جائزة وكانت الجوائز 
الكبرى سيارة فورد اكسبلورر ورحلة سياحية 

لشخصين إلى العاصمة البريطانية لندن. 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
تمديد حملته الجديدة والشاملة 
لمكافأة جميع عمالئه الحاليين 
والجدد من المقيمين الذين لديهم 
حسابات أو يفتحون حسابات 
جديدة لدى الوطني والتي أطلق 
عليها: «هل تشتاق لرؤيتهم؟ 
الوطنــــي يحضرهم لك» حتى 

نهاية مارس المقبل.
وبهذه المناسبة قالت المدير 
التنفيذي في مجموعة الخدمات 
ابتهاج  المصرفية الشخصية 
الرومــــي «لقــــد حظيت حملة 
«هل تشتاق لرؤيتهم؟ الوطني 
يحضرهم لك» بإقبال شــــديد 
من قبل الجمهور، وتبعا لذلك 
فقد تقرر تمديــــد هذه الحملة 
إلتاحــــة الفرصة أمــــام عمالء 
الوطني المقيمين من أصحاب 
حساب الراتب من أجل المشاركة 

فيها».
وأضافت أن السحب األخير 
لهذه الحملة ســــيجري في ٣١ 
مارس ٢٠٠٩، علــــى أن يكون 
آخر يوم للمشاركة في حملة 
«هل تشتاق لرؤيتهم؟ الوطني 
يحضرهــــم لك» هو ٣٠ مارس 

.٢٠٠٩
وأشــــارت إلى أن الحمالت 
التــــي يجريها  والســــحوبات 
الوطني تعتمد آلية بســــيطة 
للغاية وال تستلزم من العمالء 
تعبئة أي استمارات، أو تقديم 
أي تفاصيل، مضيفة «أعددنا 
بالفعل العديد من السحوبات 
والحمالت لعمالئنا من أصحاب 
حساب الراتب على امتداد العام، 

ان املجموعة تثمن  القدومــــي 
اختيار بيراميزا لها لتسويق 
املنطقة،  مشــــاريعها في دول 
وأضــــاف القدومــــي أننا بعد 
زيارتنا ملشاريع الشركة املقامة 
في القاهرة وشرم الشيخ وسهل 
حشيش واطالعنا على املشاريع 
املنجزة والتي هي حتت االجناز 
أيضا تشــــجعنا كثيــــرا على 
العمل مع بيراميزا ملا ملســــناه 
من جدية مع جودة ورقي في 
تلك املشاريع والتي باعتقادنا 
تتوافق مع متطلبات عمالئنا 
وتلبي مختلف الشرائح سواء 
من حيث مواقعها أو ما تقدمه 
تلك املشاريع من خدمات مميزة 
باإلضافة الى متيز أســــعارها 
والتي تالئم مختلف شــــرائح 

املستثمرين.
وأضاف القدومي أن املجموعة 
ستعمل على تسويق مشروع 
براديس جاردنــــز والذي يقع 
على البحر في منطقة ســــهل 
التملك  حشــــيش وفقا لنظام 
احلر جلميع اجلنسيات وبني 
أن املشروع يتكون من عدد من 
الشقق والشــــــاليهات والڤلل 
والتي تبدأ مساحاتها من غرفة 
الى أربع غرف نوم وهي بذلك 
تلبي مختلف حاجات االسر التي 
تنشد السياحة الساحلية وبني 
القدومي أن املشروع يحتوي 
على مختلف الوسائل الترفيهية 
من احلدائق واملالعب وحمامات 
الســــباحة والنــــادي الصحي 
مــــن احملال  واملطاعــــم وعدد 
التجارية والتي تشكل مبجملها 
قرية سياحية منوذجية على 

ساحل البحر األحمر.
وأوضــــــح أن مجموعــــة 
بيراميزا تقــــدم مجموعة من 
اخلدمات واملميزات للمشترين 
منهــــا في حال رغبــــة العميل 
استثمار الوحدة بنظام التأجير 
تقوم بذلك مــــع منــح العميل 
عائدا سنويا مضمونا، كما أن 
جميع الشقق والڤلل ستكون 
الى  مؤثثة بالكامل، باإلضافة 
منــــح العميــــل عضوية نادي 
مالك بيراميــــزا والتي تؤهله 
لقضاء أسبوع مجانــا ســنويا 
فــــي أي من فنادق ومنتجعات 

بيراميزا.

أعلنت مجموعــــة بيراميزا 
للفنادق واملنتجعات عن تعيني 
مجموعة توب العقارية وكيال 
حصريا لها لتسويق مشاريعها 
العقارية في عدد من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، جاء اإلعالن 
التســــويق  بعــــد توقيع عقد 
في القاهرة بــــني نائب رئيس 
مجموعة بيراميزا ناجي عزب 
والعضو املنتدب ملجموعة توب 

العقارية وليد القدومي.
 ويقضي االتفاق بأن متثل 
مجموعة توب العقارية بيراميزا 
في الكويــــت والبحرين وقطر 
وسلطنة عمان بصفة حصرية 
مع منحها حق التســــويق في 
عدد آخر من الدول بصفة غير 

حصرية.
وبهذه املناســــبة قال ناجي 
عزب ان اختيارنــــا ملجموعة 
توب العقارية لتمثيل بيراميزا 
جــــاء نتيجــــة لقناعتنا بقوة 
الشــــركة ومكانتها املميزة في 
تلك االسواق وملا تتمتع به من 
سمعة طيبة وخبرة عريقة في 
قطاع التســــويق العقاري وملا 
ملسناه أيضا من اجنازات كبيرة 
لها في تسويق مشاريع عديدة 

من عدة دول.
وأضاف ان مجموعة بيراميزا 
تعــــد من أوائل الشــــركات في 
جمهوريــــة مصــــر العربيــــة 
والتي تعمل في قطاع الفنادق 
والسياحة ومتتد خبرتها ألكثر 

الفاخرة  القرى السياحية  من 
فيها ومن املتوقع أن يصل عدد 
الشــــقق فيها الى خمسة آالف 
وحدة خالل اخلمس ســــنوات 
القادمة وهي بذلك تكون امتدادا 
املقامة في  للمشاريع األخرى 
شرم الشيخ ومنطقة الساحل 
الشــــمالي ولتشــــكل مبجملها 
تطورا كبيرا مبستوى السياحة 
في مصــــر والتي تســــتقطب 
سنويا ما ال يقل عن ١٥ مليون 

سائح.
بدوره قال العضو املنتدب 
العقارية وليد  ملجموعة توب 

تنفيذها حاليا لثالثة مشاريع 
تعرضها بنظــــام التملك احلر 
ملختلف اجلنسيات وبني عزب 
أن املشاريع منها ما هو جاهز 
للتسليم الفوري للعميل ومنها 
ما سيتم تسليمه على مراحل 
خالل شهرين ومشاريع أخرى 

خالل عام.
وقال عزب ان منطقة سهل 
حشيش والتي تقع على ساحل 
البحر األحمــــر مخطط لها أن 
تكون أكثــــر املناطق في مصر 
جذبا للسياحة الراقية حيث من 
املقرر أن يتم تنفيذ عدد كبير 

من ثالثني عاما في هذا املجال 
ومتتلك مجموعــــة من فنادق 
الدرجة األولى ذات فئة اخلمس 
القاهــــرة واألقصر  جنوم في 
وأسوان وشرم الشيخ وسهل 

حشيش.
وأوضح أن الشركة مدرجة 
في البورصة املصرية واجتهت 
القرى  مؤخرا لتنفيذ عدد من 
الســــياحية في أكثــــر املناطق 
جذبا للســــياحة وهي منطقة 
ســــهل حشــــيش في الغردقة 
حيث قامت الشركة ببناء أول 
فندق في املنطقة باإلضافة الى 

أعلن بنك بوبيان عن تقديمه 
الدفع  بطاقة بوبيان مســــبقة 
«لجميع االحتياجات» وهي بطاقة 
ذات قيمة شرائية محددة مسبقا 
ويمكن اســــتخدامها في جميع 
التي تقبل  المتاجر والمحالت 
بطاقة ڤيزا االئتمانية، كما يمكن 
استخدامها في عمليات السحب 
النقدي ودفع قيمة المشتريات 

والدفع عبر اإلنترنت.
وبهذه المناسبة قال رئيس 
مجموعة الخدمات المصرفية في 
بنك بوبيان صبحي فرج ان هذه 
البطاقة تعكس جانبا مهما من 
اإلستراتيجية الخاصة بمضاعفة 
عدد العمالء المســــتفيدين من 
حلول الدفع التي يوفرها بنك 
بوبيان، كما تأتي هذه البطاقة 
ضمن التزام بنك بوبيان بتقديم 
أفضل الحلول والتسهيالت التي 
تساعد في ترسيخ التفاعل مع 

العمالء.
الدفع  وأضــــاف «نظــــــام 
الوقت  المسبق يوفر للعمالء 
والمال في انجاز معامالتهم وحال 
موثوقا وآمنا يغني عن حمل 
المبالغ النقديــــة، موضحا ان 
البطاقة ستقدم خدماتها لكل من 

بيــــع تابعــــة لشـــــركة ڤيـزا 
انترناشيونال في جميع أنحاء 
العالم، مشــــيرا الى أن حامل 
البطاقة أو الراغب في الحصول 
عليهــــا بإمكانه طلب البطاقة، 
كشف الحساب، أو إعادة التعبئة 
الموقع اإللكتروني لبنك  عبر 

بوبيان.
وأكد أن هنــــاك نوعين من 
«بطاقة بوبيان مسبقة الدفع» 
همــــا بطاقة بوبيــــان للهدايا، 
وهي بطاقــــة الكترونية يمكن 
استخدامها مرة واحدة لحين 
نفاد رصيدهــــا، والهدف منها 
الحرية  العميل وإعطاء  راحة 
فــــي اختيار  إليــــه  للمهــــدى 
هديتــــه، حيث صممــــت هذه 
البطاقــــة لتكــــون مقبولة في 
جميع المحالت والمراكز التي 
تقبل بطاقة ڤيــــزا االئتمانية 
في جميــــع أنحاء العالم وعبر 
اإلنتــرنت، أمــــا النوع الثاني 
من «بطــاقة بوبيان مســــبقة 
الدفع» فهــــي بطــاقة بوبيان 
المتجددة وهــــي بطاقة يمكن 
إعادة تعبئة رصيدها للتحكم 
بضبط المصروفات بما يتالءم 

مع ميزانيتك الشهرية.

وسيحمل عام ٢٠٠٩ لعمالئنا 
الكثير مــــن الحمالت الممتعة 
والمبتكــــرة والمجزية في آن 

معا».
وبيـنت أن المـشـــــاركة في 
هذه الحملــــة ال تتـــطلب من 
عمالء الوطني الحاليين سوى 
التأكــــد من تحـويــــل راتبــهم 
إدراجـهم  الوطني ليجري  إلى 
بصورة آلية في السحب للفوز 
بالجوائــــز، فإن العمالء الجدد 
مــــن أصحاب حســــاب الراتب 
ســــيحصلون على فرصتين 
لدخول السحب، وعالوة على 
الدخول في الســــحب فإن بنك 
الكويت الوطني يقدم لعمالئه 
المقيمين من أصحاب حساب 
الخدمات  مــــن  العديد  الراتب 
التي تلبي  والمزايا األخــــرى 

متطلباتهم المالية.
ويأتي في مقدمة هذه الخدمات 
والمزايا االستثنائية التي يقدمها 
الوطني لعمالئه من المقيمين 

يفضل استخدامها وهي ليست 
مقتصرة فقط على عمالء بنك 

بوبيان.
وأوضــــح تتوافــــر «بطاقة 
بوبيان مسبقة الدفع» بخدمات 
مــــن ١٠ دنانير  مختلفة تـبدأ 
وحتى ٥٠٠ ديـنار والذي نراه 
حال مناســــبا لمختلف شرائح 
المجتمع من طلبة ودارســــين 
في جميع المراحل الدراســــية 
في الكويــــت وخارجها، وذلك 
للتســــهيل والســــيطرة على 
المصروفات، ويسري مفعولها 
في أكثر مــــن ٢٤ مليون نقطة 

الهواتف النقالة التي شبهها أحد 
العلماء الغربيين بأنها مفاعل 

نووي صغير.
وبيــــن أن هــــذه المنتجات 
سيســــتفيد أيضــــا منها ممن 
تقــــع بيوتهم ضمــــن خطوط 
كهرومغناطيســــية في األرض 
وال يشــــعرون بخطورة ذلك، 
مضيفا ان الخطوط األرضية 
المغناطيسية الطبيعية عندما 
يتداخل معها خــــط كهربائي 
مــــن محول أو غيــــره يصبح 
الخــــط المغناطيســــي خطــــا 
كهرومغناطيسيا يرسل ذبذبات 
صغيــــرة ولكنها خطيرة على 
البعيد، ومن كان بيته  المدى 
أو غرفة نومه يمر بها مثل هذا 
الخط فسيسبب له بالشك أرقا 
وأمراضا كثيرة ال يعرف سببها 

الطب التقليدي.

األول في الشرق األوسط لهذا 
الغرض.

وأضاف ان منتج أولتيرا له 
مزايا منها انه يمكن تركيبه على 
جميع أنــــواع الهواتف النقالة 
وكذلك األجهــــزة اإللكترونية 
التلفزيــــون  األخــــرى مثــــل 
والالبتــــوب  والكمبيوتــــر 
والميكرويف حيث يوقف أضرار 
الناجمة عن   EMF اإلشعاعات
هذه األجهزة اإللكترونية، الفتا 
إلى أنه يوزع في الكويت فقط 
لدى شركة الهاتف األوروبي في 

الكويت منذ نحو شهرين.
وأشار إلى أن استبيانا أجري 
وشمل عددا من مستخدمي منتج 
أولتيرا، وأظهر االستبيان أن 
هذه القطعــــة أثبتت فاعليتها 
في تقليل األضرار وآالم األذن 
الوســــطى الناتجــــة عن كثرة 

استخدام الهاتف النقال.
وأوصى الدخيل بالتقليل من 
استخدام الهواتف النقالة وعدم 
إعطائها لمن دون العاشرة وذلك 
ألن سماكة الجمجمة لدى األطفال 
أقل مما عند البالغين، مبينا ان 

هناك تجربة تم إجراؤها على 
ثالثة أعمــــار مختلفة (خمس 
سنواتـ  عشر سنواتـ  بالغين) 
ووجد أن اإلشــــعاع يدخل إلى 
جمجمــــة األطفال مــــن عمر ٥ 
سنوات بنسبة ٨٥٪ نظرا لرقة 
الجمجمة لديهم ولمن  سماكة 
عمرهم ١٠ سنوات بنسبة ٥٠٪ 
إال أن  وللبالغين بنسبة ٣٠٪ 
الخطر يقع على الجميع ولكن 

بنسب متفاوتة.
وذكر أن شركة التكنولوجيا 
اإليجابية ستطرح في األسواق 
قريبا منتجات تســــاعد على 
إيقاف اإلشعاعات والمجاالت 
اإللكترومغناطيسية الضارة 
على اإلنســــان لجميــــع فئات 
وشرائح المجتمع السيما لمن 
تقــــع بيوتهم ضمــــن مجاالت 
كهربائيــــة أو أبــــراج تقويــــة 

قال رئيــــس مجـلس إدارة 
شــــركة تكنوبلــــس للحلول 
(التكنولوجيــــا  المبتكــــرة 
اإليجابيــــة) يحيى الدخيل ان 
الشــــــركة بدأت توزيع منتج 
أولتيرا األميـركي للتقليل من 
أضرار األجهــــزة اإللكترونية 
وخاصة الهواتف النقالة، مشيرا 
إلى أن هذا المنتج لقي رواجا 

في دول الخليج.
وأوضــــح الدخيل في بيان 
صحافــــي انه تــــم التعاقد مع 
عدد من الشركات التي باشرت 
توزيع هذا المنتج في عدد من 
الدول الخليجية ومنها المملكة 
العربية السعودية وقطر فيما 
يجري التعاقد مع شركة في كل 
المتحدة  العربية  من اإلمارات 
والبحرين وعمان لهذا الغرض، 
موضحــــا ان هــــذا المنتج هو 

رجائي يحاضر
في «تقييم العقارات»

أعلن مركز الرأي للمعارض 
واملؤمترات عن بدء التسويق 
التدريبي «تقييم  لبرنامجه 
التجارية» والذي  العقارات 
يعد األول من نوعه في الكويت 
العربــــي، حيث  واخلليــــج 
سيحاضر فيه البروفيسور 
الزائر احمد رجائي، ويهدف 
أيامه اخلمسة  البرنامج في 
التي تبدأ بتاريخ ١٥ فبراير 
الى تعريف املشاركني مبجال 
التقييم التجاري عبر حتليل 
متقدم لطرقه، وسيمكنهم من 
التجارية  العقــــارات  تقييم 
والتعامل مع مختلف القضايا 
التطبيقية فــــي هذا املجال. 
حيــــث ســــيتناول التحليل 
املتقدم لطرق التقييم التجاري 

وتقييم عقود االيجار.

القدومي: التملك في مشاريع بيراميزا فرصة استثمارية للعمالء خاصة في ظل األزمة العالمية

ستطرح قريبًا منتجات تساعد على إيقاف اإلشعاعات والمجاالت اإللكترومغناطيسية

«بيراميزا» للفنادق والمنتجعات تعّين «توب العقارية» 
وكيًال حصريًا لتسويق مشاريعها في دول الخليج

«تكنوبلس» تطرح منتج «أولتيرا» األميركي للتقليل
من أضرار الهواتف النقالة في السعودية وقطر

وليد القدومي وناجي عزب خالل توقيع العقد

مجسم ألحد مشاريع بيراميزا للفنادق واملنتجعات

المنتج الجديـد يمكن تركيبه علـى جميع أنواع األجهـزة النقالـة واإللكترونية لوقف اإلشـعاعات الضارة

يحيى الدخيل
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