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بحضور وكيل وزارة التجارة

»مرابحات« تطرح »برج هاجر« في مكة و»سلطان سويتس« بإسطنبول

القدومي: معرض العقار واالستثمار ينطلق اليوم مبشاركة 70 شركة
لعرض 200 مشروع من 17 دولة أبرزها الكويت وتركيا

محمد القدومي: االستثمار في قطاع سكن الطالب مجٍد

»بوبيان« و»الدولي« يشاركان في املعرض

كما أش���ار إلى أن س���بب 
ب� »سلطان  تسمية املشروع 
»أجنح���ة  أو  س���ويتس« 
إلى مفهوم  السلطان« يرجع 
الرفاهية اجلدي���د كليا الذي 
يقدم للعميل أكثر مما يتوقع 
 ،»254one« عن طريق مفهوم
والذي ميثل املفهوم اجلديد من 
العقارية  نوعه في األوساط 
العاملية، الذي يحول اجلناح 
إلى قصر يحتوي على خمسة 
وعشرين جناحا آخر حتيط 
به، مؤكدا أن تصميم وجتهيز 
جميع األجنحة مت بعناية فائقة 
وعصري���ة من قبل مصممني 
متخصصني وذوي أس���ماء 
عاملية المعة ومش���هورة كل 

في مجاله.

العقارية في نفس البلد، وزيارة 
املشروع على أرض الواقع قبل 
توقيع العقد والتأكد من املوقع 
واملواصفات، وقراءة العقد بشكل 
كامل ومراجعته من قبل محام أو 
مستشار متخصص في العقود. 
والتأكد من احتواء العقد على كل 
ما مت االتفاق عليه من مواصفات 
وامتيازات. فكثير من االمتيازات 
تقدم شفهيا وبالتالي ال ميكن 
إلزام البائع بها اذا لم تكن بالعقد. 
وأكد القدومي ان زيارة العميل 
لبلد العقار ومعاينة العقار قبل 
االلتزام تعاقديا ودفع أي مبالغ 
للمطور ستريح املشتري كثيرا 
وجتعله يتخذ القرار الصائب 

بالشراء من عدمه.
وقال القدومي ان مجموعة 
توب اكسبو حترص كثيرا على 
ان تكون الش����ركات املشاركة 
الش����ركات  املع����رض من  في 
امللتزمة واملشهود لها بالكفاءة 
واملصداقية، إال أن ذلك ال مينع 
مطلق����ا من ان يق����وم العميل 
بطل����ب استش����ارة مح����ام أو 
مختص وأض����اف ومن ضمن 
سياسة الشركة املميزة في هذا 
املجال فإننا نستضيف خالل 
هذا املعرض محامية الش����ركة 
الشيخة موضي الصباح للرد 
على تس����اؤالت زوار املعرض 
القانونية، وأضاف: وحيث ان 
حجم املشاريع املعروضة في 
املعرض من اجلمهورية التركية 
تصل الى حوالي 40% من حجم 
املشاريع املشاركة فان املجموعة 
التركية  تس����تضيف احملامية 
ج����وزدان بابوج����و للرد على 
القانونية  الزوار  استفسارات 
مجان����ا، وذلك من خالل جناح 
خ����اص للمحامية في املعرض 
ودعا القدومي الزوار لالستفادة 
من هذه اخلدمة واحلصول على 
ردود الستفساراتهم قبل االقدام 

على الشراء.

التي تس���تقطب في  املناطق 
العادة طالبا أجانب في الوقت 
الذي تعاني في���ه العديد من 
املناطق نقصا كبيرا في تأمني 
الداخلي  الس���كن اجلامع���ي 
للطالب ولغالء اإليجارات في 
الش���قق السكنية في املناطق 
القريبة من اجلامعات، وأضاف 
القدومي أن العديد من املشاريع 
التي تعرض كسكن للطالب في 
مناطق محددة في بريطانيا قد 
ال تك���ون ذات جدوى للعميل 
وسعرها املعروض اعلى بكثير 
الفعلية ويكون  من قيمته���ا 
التخارج منه���ا صعبا وغير 

مربح. 

الصعيدي����ن احمللي والدولي، 
وذل����ك ضمن اس����تراتيجيته 
إل����ى دعم مثل  الرامية  البنك 
تلك املعارض واملؤمترات التي 
جتمع حتت سقف واحد نخبة 
من املتخصصني في مجال العقار 
واالستثمار، وهو املجال الذي 
وصفه »الشمري« باألكثر حيوية 
في الكويت في ظل التوجهات 
األميري����ة الس����امية بتحويل 
الكويت مستقبال إلى مركز مالي 
وجتاري في املنطقة، ومع مضي 
احلكومة قدما في تنفيذ خططها 
التنموية العمالقة التي رصدت 
لها مليارات الدنانير دعما لتلك 

التوجهات.

متتلك »مرابح����ات« مجموعة 
من األجنحة الفندقية الفاخرة 
املتنوعة التصاميم واملساحات 
في مشروع nef|Atakoy، يتم 
إما بنظام صكوك  تس����ويقها 
تبادل مل����دة 35 عاما أو بنظام 
التملك العادي أو بنظام التملك 
مع إمكانية تشغيل واستثمار 

اجلناح بعقود محددة املدة.
 وأش����ار عادل محمدي الى 
أن املشروع يقع على مساحة 
20 ألف متر مربع ويضم مباني 
سكنية ومباني جتارية ومباني 
س����كنية وجتارية، كما يتمتع 
املشروع مبجمع جتاري ضخم 
مفتوح للهواء الطلق واألجواء 
األوروبية يستقبل أكثر من 150 

ألفا يوميا.

يدور حاليا حول عالج األزمة 
اإلسكانية في الكويت، الفتا إلى 
ضرورة إشراك القطاع اخلاص 
إلى جانب القطاع احلكومي في 
إيجاد احلل، خاصة أن القطاع 
اخلاص في الكويت قطاع قوي 
وله باع طويل في األس����واق 

اخلليجية واخلارجية.
وقال إن ش����ركات التطوير 
العقاري التي تعمل حاليا داخل 
الكوي����ت وخارجها س����تكون 
قادرة على العطاء إذا ما ذللت 
الصعاب التي تقف أمامها حاليا، 
حيث ميكن لهذه الشركات حل 
الس����كنية خالل مدة  املشكلة 
قصيرة، خاصة أن لهذا القطاع 
جتارب ثرية وعريقة في بناء 
وتطوير املدن السكنية اجلديدة، 
خاصة أن الكويت اليوم متخمة 
بالس����يولة النقدي����ة الكبيرة 
املوجودة سواء لدى احلكومة 
أو القطاع اخل����اص الذي بات 
يؤمن بأن البيئة الكويتية لم 
تعد صاحلة لالستثمار في ظل 

الظروف والقوانني احلالية.
ونصح القدومي املستثمرين 
قبل التعاقد والش����راء بالتأكد 
من املشروع الذي تتواجد فيه 
الوحدة املراد شراؤها واملوقع 
الذي توجد به، واالس����تعانة 
بجهات متخصصة للكش����ف 
عن العقار، والسؤال عن مالءة 
مطور العقار، خاصة في حال 
كان املشروع في طور اإلنشاء، 
وعدم االعتماد فقط على رأي 
وكيل البيع أو الش����ركة التي 
تسوق العقار ألنهم في النهاية 
يرغبون في تسويق املشروع 
أوال. وقال القدومي: ال تغرنكم 
األس����عار املنخفضة للعقارات 
وال تصدق����وا وع����ود العوائد 
الكبيرة، وانتبه����وا إلمكانية 
البيع فيما بعد، كما انه يجب 
استشارة محام عقاري في بلد 
العقار والتعرف على القوانني 

بالقطار ع���ن العاصمة لندن 
ويبلغ عدد سكانها 600 ألف 
نسمة ومتتاز بوجود العديد 
من اجلامعات واملعاهد والتي 
تضم حوال���ي 48 ألف طالب 
ويزورها سنويا حوالي مليون 
سائح، وهي بذلك تكون منطقة 
مناس���بة ومهيأة لالستثمار 

الناجح.
وحول مشاريع سكن الطالب 
بشكل عام أشار القدومي الى 
ان هذا القطاع يعد من األدوات 
االستثمارية العقارية اجلديدة 
الثالث س���نوات  وبرز خالل 
املاضية بسبب ارتفاع معدالت 
الطلب على سكن الطالب في 

نش����اط القطاع العقاري، وما 
يتبع����ه من إنعاش ملش����اريع 
البنى التحتية، والدفع باجتاه 
تطوير النهضة العمرانية في 
البالد واالرتقاء بها، باعتباره 
مؤسسة وطنية تعنى بالشأن 

العام ومبستقبل البالد.
وفي معرض تعليقه على 
الرعاية، ق����ال مدير عام  هذه 
اإلدارة املصرفية لألفراد بالوكالة 
في بنك الكويت الدولي ماطر 
الشمري إن مش����اركة الدولي 
كراع فضي في معرض عقاري 
متخصص وبهذا احلجم، إمنا 
يؤكد حرصه على التواجد في 
الفعاليات واملعارض املهمة على 

يشهد العام الثاني أي شكاوى أو 
مالحظات من العمالء. مما دفع 
مجموعة من حملة الصكوك إلى 
تكرمي إدارة خدمة العمالء بشركة 
مرابح����ات للحل����ول العقارية 
إثر ما ملس����وه من املجهودات 
املميزة التي بذلت خالل العام 
التشغيلي الثاني ومدى حسن 
اخلدمة وكرم الضيافة. وقد قام 
العمالء بتسليم درع تذكارية 

بهذه املناسبة.
الذي  الثاني  أما املش����روع 
ستطرحه الشركة فهو مشروع 
»سلطان س����ويتس« اجلانب 
األوروبي من اس����طنبول في 
تركي����ا، وبالتحديد في منطقة 
أتاكوي بالقرب من العديد من 
املناطق املهمة باسطنبول، حيث 

ف����ي الطلبات املتزاي����دة على 
االستثمار في العقار اخلارجي 
س����واء ألغراض االستثمار أو 
حتى لالستفادة منه كسكن ثان 
خارج الكويت، حيث يتزايد طلب 
املواطنني على ش����راء عقارات 
وشقق سكنية في جميع الدول 
املستقرة سياسيا واقتصاديا، 
وعلى رأسها بالطبع اجلمهورية 
التركي����ة التي أصبحت حتتل 
مؤخرا مكانة كبيرة في قلوب 
املواطنني الكويتيني واخلليجيني 
بفض����ل قوانينها املش����جعة 
وأسعارها املناسبة وطبيعتها 

اخلالبة وتقاليدها احملافظة.
ولفت القدومي إلى أن تزايد 
الطلب على العق����ار قابله من 
الناحية األخرى حركة عمرانية 
كبيرة في مختلف دول العالم، 
حيث بدأت تلك الدول بالتفاعل 
مع الطلب الكبير واملتزايد على 
التملك العقاري لديها، فعملت 
على تنفيذ املشاريع العقارية 
والتنموية واخلدمية التي تلبي 
هذا الطلب املتزايد وتسد نهم 
املستثمرين الكبير على التملك 
العقاري الذي يعود باإليجاب 
عل����ى املؤش����رات االقتصادية 
للكثير من الدول املس����تقطبة 

للسياح واملستثمرين.
وأضاف أن أعدادا كبيرة من 
العمالء اجلدد ينضمون سنويا 
إلى قائمة مالك العقارات حول 
العالم، ورمبا تش����هد الكويت 
وحدها تداول عقارات باآلالف 
سنويا، حيث يظل الطلب على 
العقار حاجة ماسة لكل مواطن 
في بلده ألن العقار يعني املأوى 
واألم����ان واالطمئنان، كما أنه 
يعني االس����تقرار والطمأنينة 

واملستقبل.
القدومي اجلهات  وناش����د 
احلكومية املعنية بضرورة دعم 
القط����اع العقاري في الكويت، 
خاصة في إطار احلديث الذي 

التأجير وملدة 200 سنة وبنينّ 
ف���ي حال رغب  أنه  القدومي 
املش���تري في استثمار شقته 
كسكن للطالب وهو ما ننصح 
به فان الشركة املطورة ومن 
خ���الل اتفاقي���ات االدارة مع 
احدى الش���ركات البريطانية 
املتخصص���ة تضمن للعميل 
عائدا ايجاريا مضمونا صافيا 
بنسبة 8% وملدة سنتني بينما 
يقوم العميل بعد انتهاء املدة 
اما بتجديد عقده مع ش���ركة 
االدارة أو تولي تأجير وحدته 

بنفسه.
وقال القدوم���ي ان مدينة 
شيفيلد تبعد حوالي الساعتني 

التمويل مع الس���رعة العالية 
واملرون���ة في إنه���اء معاملة 
التموي���ل والتي ال تش���ترط 
إلى  الراتب باإلضافة  حتويل 
القسط األول  إمكانية تأجيل 

لغاية 3 أشهر.
من جه����ة اخرى أعلن بنك 
الدولي ع����ن رعايته  الكويت 
العق����ار  الفضي����ة ملع����رض 
واالستثمار 2014، الذي تنظمه 
مجموعة توب اكسبو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من 7 إلى 12 ابريل 2014 كواحد 
من بني أهم املعارض العقارية 
املتخصصة في الكويت، وذلك 
تأكيدا لدوره الفاعل في إنعاش 

100 متر فق���ط من باب امللك 
عبدالعزي���ز، والذي يدار من 
قبل سلسلة فنادق ومنتجعات 
موڤنبيك العاملية. وهو املنتج 
الذي يتم تطويره باستمرار 
خصوصا لتمكني املستثمرين 
واألفراد من االس���تفادة من 
التواجد في قلب مكة املكرمة 
وملدة 21 عاما مع توفير نسبة 
كبيرة تفوق 80% من تكاليف 

االقامة هناك.
كما أشار عادل محمدي الى 
أن »مرابحات« بدأت عامها الثالث 
في تشغيل واستثمار وحداتها 
الفندقية في برج هاجر وتسكني 
العمالء، وقد متيز العام الثاني 
بتشغيل مميز وناجح ملوسم 
شهر رمضان الكرمي، هذا ولم 

خالل األزمات الكثيرة واملتتالية 
التي عصفت بأسواق املنطقة 
والعالم، س����واء منها األزمات 
السياس����ية أو االقتص����ادي 
والتي ظ����ل معه����ا العقار في 
مأمن وبعيدا عن أي اهتزاز أو 
تأثر، بخالف غيره من القطاعات 
االقتصادية التي شهدت تذبذبا 
وتراجع����ا ملحوظا في جميع 
دول العالم، وخصوصا قطاع 
األسواق واألس����هم الذي شهد 
تراجعا كبيرا أطاح باستثمارات 
الش����ركات والبنوك،  عدد من 
إلى اإلفالس  بل ودفع بعضها 

واالنهيار.
وأشار إلى أن السباق احملموم 
الذي ش����هده  الكبير  واإلقبال 
املعرض في دورته احلالية من 
قبل مختلف الشركات العقارية، 
ليرسخ االنطباع الذي ساد منذ 
نهاية العام املاضي والذي يؤكد 
على ع����ودة التعافي من جديد 
العق����اري احمللي  القطاع  إلى 
واإلقليمي والعاملي، بالش����كل 
الذي يحقق طموحات اجلمهور 
الراغب في التملك داخل الكويت 

وخارجها.
الطلب  القدوم����ي أن  وأكد 
على العقار في السوق الكويتي 
الوقت  إلى قسمني في  ينقسم 
الراهن، األول يتعلق بالطلب 
على العق����ار احمللي وحتديدا 
منتجات ش����قق التمليك التي 
بدأت تزدهر والتي باتت تشهد 
طلبا من قبل ش����ريحة كبيرة 
من املواطن����ني الذين أصبحوا 
يلجأون إلى مثل هذه املنتجات 
باعتبارها سكنا مؤقتا لهم من 
جهة، واستثمارا آنيا ومستقبليا 
من اجلهة األخرى، السيما في 
ظل االرتفاع الكبير في أسعار 
األراضي والڤلل السكنية وتكلفة 

البناء في الوقت احلالي.
أما الشق الثاني من الطلب 
فأشار القدومي إلى أنه يتركز 

التسليم مبينا أن كل االموال 
العميل بدفعها  التي سيقوم 
س���تبقى في حساب احملامي 
حل���ني االنته���اء م���ن تنفيذ 
املشروع وهي خطوة كبيرة 
من الشركة املطورة لضمان 
اموال املشترين وبني القدومي 
بان الش���ركة املطورة تتمتع 
بامل���الءة املالية الكبيرة التي 
تؤهلها لتنفيذ املشروع بالكامل 
الى استخدام  ودون احلاجة 
أموال املشترين كما هو حاصل 
في العديد من املشاريع حول 

العالم.
ان  القدوم���ي  وأض���اف 
الوحدات ستكون وفق نظام 

متويال يصل حتى 70 ألف دينار 
مبعدل أرباح تنافسي وتأمني 
دين مجاني يشمل إجمالي قيمة 

أعلنت ش���ركة مرابحات 
الش���ركة  العقارية،  للحلول 
الكويتية الرائدة ذات األفكار 
واملبتكرات العقارية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
عن مش���اركتها في معرض 
العق���ار واالس���تثمار كراع 

بالتيني.
وحول ه���ذه املش���اركة 
قال مدير التس���ويق بشركة 
مرابح���ات للحلول العقارية 
عادل محمدي انها ستتضمن 
طرح منتجها العقاري املبتكر 
الش���رعية«  »وثيقة اإليجار 
مبشروع »برج هاجر« الواقع 
ضمن مشروع »أبراج البيت« 
مبكة املكرمة ومقابل الكعبة 
املش���رفة مباشرة وعلى بعد 

قال العضو املنتدب ملجموعة 
توب اكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات وليد القدومي خالل 
تصري����ح صحافي مبناس����بة 
اكتمال االستعدادات التي جتريها 
الشركة حاليا إلطالق فعاليات 
مع����رض العقار واالس����تثمار 
على أرض املع����ارض الدولية 
خالل الفترة من 7 إلى 12 أبريل 
وبرعاية وحضور وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي، إن ال����دورة احلالية 
للمعرض قد ش����هدت ارتفاعا 
في أعداد الش����ركات العقارية 
املش����اركة في املعرض لتصل 
إلى أكثر من 70 ش����ركة جاءت 
م����ن مختلف ال����دول العربية 
واألجنبية لتشارك في إجناح 
مثل هذه التظاهرة الس����نوية 
املميزة من خالل طرح نحو 200 
مشروع في نحو 17 دولة عربية 

وأجنبية.
وأضاف أن الشركات العقارية 
املشاركة تنوعت ما بني شركات 
محلية ملشاريع داخل الكويت 
وأخرى أجنبية أو محلية متثل 
مشاريع من كل من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، اململكة العربية 
الس����عودية، مملكة البحرين، 
سلطنة عمان، اململكة األردنية 
الهاش����مية، جمهوري����ة مصر 
العربية، اجلمهورية اللبنانية، 
إلى جانب  اململكة املغربي����ة، 
مشاريع من بريطانيا، أميركا، 
أملاني����ا، بلغاري����ا، جورجيا، 
البوسنة  التش����يك،  اسبانيا، 
وتركيا، وحج����زت حتى اآلن 
أكثر من 3200 متر مربع داخل 

قاعة املعرض.
وأش����ار إلى أن هذا احلشد 
العقارية  الكبير من الشركات 
ليثبت للجميع أن العقار مازال 
وسيبقى هو االستثمار األفضل 
على مر العصور واألزمان، وهو 
األمر الذي جتلى بوضوح من 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
العقاري���ة محمد القدومي ان 
جدي���د املجموع���ة خالل هذا 
املعرض س���يكون عبارة عن 
شقق بنظام االستديو تصلح 
كس���كن خ���اص أو ميك���ن 
استثمارها كسكن طالب وبنينّ 
 Pearl« القدومي ان مش���روع
works« والذي يقع في مدينة 
شيفيلد ببريطانيا يتألف من 
53 استديو مبساحات متفاوتة 
وتبدأ أسعاره من 67 ألف جنيه 
اس���ترليني، وأشار القدومي 
الى ان نظام الدفعات سيكون 
50% عند التعاقد والباقي عند 

يش���ارك بنك بوبيان في 
معرض توب اكسبو العقاري 
والذي سيقام في الفترة بني 7 
و12 اجلاري بأرض املعارض 
مبشرف، حيث سيقوم موظفو 
البنك بع���رض أبرز اخلدمات 
واملنتج���ات التمويلي���ة التي 

يقدمها ملختلف الشرائح.
التنفيذي  املدي���ر  وق���ال 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
لألفراد طالل اخلالدي إن موظفي 
البنك خالل املعرض سيقومون 
بع���رض مجموعة م���ن مزايا 
متويل املواد اإلنشائية والتي 
تس���اعد العميل في احلصول 
على من���زل أحالمه وتتضمن 

عادل محمدي

محمد وليد القدومي

وليد القدومي

ماطر الشمري طالل اخلالدي

»بيتك« يطلق حملة ترويجية 
جديدة لعمالء البطاقات 
املصرفية ملدة 60 يوماً

»التجاري« يعلن الفائزين بالسحب 
اليومي »حلساب النجمة«

»اخلليج« يحتفل بيوم الصحة العاملي

أطلق بي����ت التمويل الكويتي »بيت����ك« اليوم حملة 
ترويجية جديدة لتشجيع العمالء على استخدام بطاقات 
»بيتك« املصرفية، الفيزا وماستركارد )االئتمانية واالعتماد 
والدفع املسبق والصرف اآللى( في مشترياتهم، تعزيزا 
للقيمة املضافة للبطاقات وخدمة حلركة السوق مبا في 

ذلك تنشيط املبيعات 
وتس����هيل عملي����ات 
الش����راء، وتتضم����ن 
احلملة جوائز يومية 
عب����ارة ع����ن جه����از 
تلفزيون سامسونف 
ذكي إل إي دي ثالثي 
األبعاد، عند استخدام 
بطاقات »بيتك« لسداد 
قيمة املشتريات داخل 

وخارج الكويت.
وق����ال مدي����ر أول 
البطاق����ات املصرفية 
ف����ي »بيتك« س����الم 

عبدالوهاب الدويس����ان في تصريح صحافي، ان احلملة 
التي انطلقت حتت شعار »اربح جهاز تلفزيون سامسونغ 
ذكي إل إي دي ثالثي األبعاد يوميا«، تستمر ملدة 60 يوما 
لغاي����ة 5 يونيو، تتيح حصول كل مس����تخدم لبطاقات 
»بيتك« على فرصة واحدة لدخول الس����حب الذي يقدم 
فرصة ربح جائزة يومية قيمة عبارة عن »جهاز تلفزيون 
سامس����ونغ ذكي إل إي دي ثالث����ي األبعاد« مقابل كل 10 
دنانير للش����راء فقط داخل وخارج الكويت، وكذلك من 
خالل استخدام بطاقات الصرف اآللي خارج الكويت فقط، 
وكلما تضاعف مبلغ اإلنفاق زادت فرص التأهل لدخول 
السحب اإللكتروني الذي سيجرى أسبوعيا في مقر إدارة 

البطاقات املصرفية في »بيتك«.
وأضاف الدويسان ان احلملة اجلديدة تأتي استمرارا 
للعروض املميزة التي يقدمها »بيتك« لعمالئه من حملة 
البطاقات املصرفية املتنوعة مكافأة لهم، وأيضا حرصا على 
خلق طابع فريد ومميز جلميع بطاقات »بيتك« التي تقدم 
دائما قيمة مضافة حلاملها، مبا يساهم في رضاء العميل 
وزيادة فرص استفادته عند االستخدام، فضال عن تعزيز 
تواجد البنك وحصته السوقية في هذا القطاع املهم، مشيرا 
الى ان احلملة ترسخ مبادئ وأهداف »بيتك« في تنشيط 
حركة املبيعات، وحتقيق الفائدة للعمالء مستخدمي البطاقة 
وللتجار، وتعزيزا لسمعة »بيتك« بالسوق احمللية كأكبر 

البنوك احمللية من حيث قاعدة العمالء.

أجرى البنك التجاري الكويتي الس����حب اليومي على 
»حساب النجمة«، أمس، بحضور وزارة التجارة والصناعة 
ممثلة في إبراهيم السلطان، وقد فاز كل من: جولي شوكت 
علي، نصار س����ليمان محمد، سارة عبدالرضا علي، علي 
حس����ني علي وأيهم وحيد صادق بجائزة قيمتها 7 آالف 

دينار لكل منهم.
حس����اب  ويتميز 
النجمة اجلديد بتأهيل 
الفوز  إل����ى  عمالئ����ه 
بجائزة يومية قدرها 
7 آالف دين����ار لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي 
أكب����ر جائزة س����حب 
يومي، باإلضافة إلى 4 
سحوبات كبرى جترى 
خالل العام تبلغ قيمة 
كل جائزة منها 100 ألف 
دين����ار تقام في العيد 
الوطني والتحرير، عيد 

الفطر، وعيد األضحى املبارك باإلضافة إلى ذكرى تأسيس 
البنك في 19 يونيو. هذا ويفتح حساب النجمة مببلغ 500 
دينار والتأهل لدخول السحب اليومي بعد فترة أسبوع 
وسحوبات املناسبات بعد فترة شهرين، علما أن حساب 
النجمة مينح عمالءه اكبر عدد من الفرص للربح، حيث 
يحصل العميل على فرصة للرب����ح مقابل كل 25 دينارا 

تبقى في احلساب بدال من 50 دينارا.
و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين 
في سحب النجمة، علما انه سيتم قيد اجلوائز النقدية إلى 
حس����ابهم في البنك. كما نتوجه بالشكر لوزارة التجارة 
والصناعة على تعاونهم الدائم وإش����رافهم الفعال على 

عمليات السحب التي متت بسالسة ونظام.

في إطار االحتفال باليوم العاملي للصحة الذي يوافق 
7 أبريل، يرعى بنك اخلليج مؤمتر الكويت األول لرياضة 
املرأة حتت ش����عار »الرياضة .. أسلوب حياة« في فندق 
راديس����ون بلو. يعقد املؤمتر بتنظيم من شركة التميز 
واإلبداع لالستشارات االقتصادية وحضور رئيس مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للرياضة النسائية ورئيس اللجنة 
التنظيمية لرياضة املرأة لدول مجلس التعاون، الشيخة 
نعيمة األحمد. يعتبر مؤمتر »الرياضة .. أسلوب حياة« 
األول من نوعه في الكويت حيث يركز على رفع مستوى 
الوعي بأهمية ممارس����ة الرياضة، وأثرها اإليجابي على 

الصحة البدنية والنفسية للمرأة.
عالوة على ذلك، ينظم بنك اخلليج عددا من األنشطة 
الداخلية احتفاال بيوم الصحة العاملي حيث يقدم ملوظفيه 
20% خصما على برنامج النظام الغذائي الكامل من »مركز 
دايت سلم« طوال شهر أبريل. ويوفر هذا العرض للموظفني 
برنامجا غذائيا صحيا بعد استش����ارة خبيرة التغذية 
لضم����ان حياة صحية أفضل. إل����ى جانب هذا العرض، 
س����يقوم بنك اخلليج مببادرة داخلية بهذه املناس����بة، 
حيث س����يحصل جميع املوظفني على التفاح األخضر، 
باإلضافة إلى نش����ر النصائح واملعلومات الصحية في 

املوقع الداخلي للبنك. 
وسيحصل عمالء بنك اخلليج أيضا على فرصة التمتع 
بنف����س العرض، أي بخصم 20% على البرنامج الغذائي 

الكامل من »مركز دايت سلم« طوال شهر ابريل.
هذا، ويؤمن بنك اخلليج إميانا راس����خا بأهمية دعم 
املبادرات الصحية التي تترك أثرا مباشرا على املجتمع. 
وباعتباره مؤسس����ة مالية رائدة ملتزمة باملس����ؤولية 
االجتماعية، سيواصل بنك اخلليج دعمه لتلك املبادرات 
واألنش����طة التي تهدف إلى تعزيز منط احلياة الصحي 

وتبني السلوك والعادات الصحية السليمة.

سالم الدويسان 


