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جواد حسني يتسلم جائزة أفضل مدير

لقطة جماعية لفريق اخلدمة املصرفية الهاتفية

وداد احلداد تتسلم جائزتها كأفضل مدير للشهر

جانب من عملية تسليم جوائز السحب عبد الستار عيد يتسلم شيك تبرع احتاد مصارف الكويت

نبيل الصقعبي يسلم مسؤولي وقفية دور القرآن شيك تبرع االحتاد

السيارات التي مت توزيعها كجوائز ضمن السحب

من معرض التالل وتم وفقاً للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرصاً متعادلة لجميع العمالءيقّدم دعماً مادياً ألنشطة وبرامج دور القرآن الكريم

اتحاد مصارف الكويت يرعى
»اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين«

مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده أجرت
سلسلة سحوبات عروض رمضان المميزة

أجرت شركة مؤسسة محمد 
الساير وأوالده السحب  ناصر 
ضمن عروض رمضان املميزة 
في معرض التالل يوم 9 سبتمبر 
املاضي بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة، ومن الساير 
مدير معرض تويوتا خالد بكري، 
وحرصت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير على ان يتم السحب 
وفقا للنظ����ام االلكتروني الذي 
يضمن فرص����ا متعادلة جلميع 
عمالء الساير، مما يعزز فرص 
فوز املشتركني بالتساوي. وذلك 
لعروض رمض����ان املميزة التي 
اطلقتها الشركة من 16 اغسطس 
2009 الى 20 سبتمبر 2009، وكان 
العرض خاصا على الس����يارات 
اجلديدة بحيث س����تقام ثمانية 
سحوبات الكترونية طوال شهر 
س����بتمبر موزعة على عدد من 
الساير، والذي أعطى  معارض 

زبائن معارض الس����اير فرصة 
التأهل لدخول السحب املميز على 
11 سيارة تويوتا 2009، اضافة 
لهدية مجانية لكل سيارة، كما 
يحص����ل الزبائن عل����ى فرصة 
لدخول الس����حب عند كل 500 

دينار يدفعها لش����راء س����يارة 
تويوتا جديدة.

وقد ف����از محمد فالح ناصر 
الهاج����ري )كوب����ون رقم 534( 
باجلائزة األول����ى وهي تويوتا 

يارس هاتش باك.

وأعربت ش����ركة الساير عن 
مباركته����ا للفائزين وش����كرها 
جلمي����ع عمالئه����ا الختيارهم 
لسيارات تويوتا الساير وثقتهم 
بنا، مبارك عليكم الشهر ومبروك 

عليكم عروضنا.

قدم احتاد مص���ارف الكويت لعدد من 
املؤسس���ات االجتماعية واإلنسانية دعما 
ماديا لنشاطهما الرياضي والوقفي، ولهذا 
الغرض استقبل األمني العام الحتاد مصارف 
الكويت بالوكالة نبيل حمود الصقعبي أمس 
كال من مقرر وقفي���ة دور حتفيظ القرآن 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية طارق 
الغضبان ورئيس القس���م املالي بالوزارة 
فهد العجمي، كذلك املدير الداخلي للنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني عبد الستار عيد، 

حيث مت تسليمهم الدعم املالي املقرر.
وقال الصقعبي ان هذه املس���اهمة من 
احتاد مص���ارف الكويت تأت���ي في أطار 
املس���ؤولية االجتماعية واإلنسانية التي 
يضطلع بها االحتاد مساهمة منه في دعم 
أنشطه وبرامج دور حتفيظ القرآن الكرمي 
في الكويت وكذلك النشاط الرياضي للنادي 
الكويتي لرياضة املعاقني وملا لهذا النادي 
من دور في رعاية هذه الفئة اخلاصة من 
أبناء الكويت، ودعما م���ن االحتاد لليوم 

الوطني للتضامن مع املعاقني.

أعلن البنك األهلي الكويتي عن نتائج س����حوبات 
الع����رض الصيفي املتميز الذي أطلقه البنك ملوس����م 
الصيف في باقة من 3 مزايا وجوائز. و أشار رئيس 
إدارة املبيع����ات واخلدمة في البن����ك األهلي الكويتي 
ستيوارت لوكي، إلى النجاح الكبير الذي حققته هذه 
احلملة الترويجي����ة التي لبت احتياجات عمالئه في 
موسم الصيف والسفر. ومتيز العرض بشروط مرنة 
ويسيرة تبدأ بتحويل الراتب، وإجراء أي عملية دفع 
مببلغ 50 دينارا أو مضاعفاتها باستخدام بطاقة األهلي 
-اإلمارات االئتمانية ليتم الدخول بشكل تلقائي إلى 
السحب وفرص الفوز. كما أوضح لوكي أيضا أن باقة 
اجلوائز القيمة التي تضمنها العرض كانت تش����مل 
رحلة على مستوى كبار الشخصيات حلضور جولة 
سباق الفورموال 1 على حلبة أبوظبي الدولية، والتي 
يش����اهدها ماليني املتفرجني حول العالم. كما شملت 
اجلوائز ربح 75.000ميل طيران ميكن االستفادة منها 
للطيران إلى أي محط����ة يريدها الفائز حول العالم. 
هذا باإلضافة إلى ميزة فريدة يقدمها البنك وهي عدم 
وجود أي فوائد على جميع املشتريات عند استخدام 
البطاقة االئتمانية طوال فترة العرض سواء أكان ذلك 
في عمليات الدفع بالبطاقة أو السحب النقدي. وكان 
الفائزون بهذا الس����حب هم أحمد فيصل الرفاعي من 
فرع املنصورية، عابدين حسن عابدين حسن من فرع 

اجلابرية، وجسي جوسيف من فرع الصباح، محمد 
عبدالعزيز فيصل الثويني من فرع الرئيس����ي، رمي 
عبداهلل فهيد املري من فرع اخلالدية. وجميعهم فازوا 
بجائزة األهلي واإلمارات )75.000( ميل جوي. أما إياد 
عبدالعزيز شاهني من فرع حولي وخالد اجلالهمي من 
فرع اجلهراء فقد فازا بتذاكر الفورموال 1. ومازال أمام 
العمالء سحب واحد في هذه احلملة املميزة، مما يجعل 
فرص الفوز متوافرة أمام العمالء احلاليني أو الراغبني 

في االستفادة منها حاليا والفوز باجلوائز القيمة.

مسؤول البنك األهلي يسلم أحد الفائزين جائزته

»األهلي« يعلن أسماء الفائزين
في سحوبات العرض الصيفي

العرض تميز بشروط مرنة ويسيرة تبدأ بتحويل الراتب

دخل���ت حملة »الع���ودة إلى 
املدارس« التسويقية التي أطلقها 
بن���ك الكويت الوطن���ي مؤخرا 
ملكافأة عمالئه بهدايا وخصومات 
مغرية أس���بوعها الثالث بنجاح 
الفت وسط إقبال كبير من جانب 
عم���الء البنك، وستس���تمر هذه 
احلملة الت���ي انطلقت في مطلع 
شهر رمضان املبارك حتى نهاية 

سبتمبر اجلاري.
وتش���تمل احلملة التي أعدت 
ملكافأة عمالء حسابي زينة واألزرق 
بصورة خاصة على توزيع هدايا 
العودة إلى املدارس واملتمثلة في 
حقائب مدرسية ماركة إيستباك أو 
جانسبورت باإلضافة إلى قسيمة 
خصم بنسبة 25% جلميع العمالء 
الذين يقومون بفتح حساب زينة 
أو حس���اب األزرق خ���الل فترة 
العرض ميكن لهم اس���تخدامها 
في أي من معارض كارين فيبر 
املوجودة في األڤنيوز والساملية 

ومطار الكويت الدولي والتي تنفرد 
العالمات  العديد من  بتس���ويق 
واملاركات التجارية املشهورة مثل 

إيستباك، جانسبورت، وفانز.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
زينة لدى البنك الوطني مصمم 
خصيص���ا لألطفال منذ والدتهم 
وحتى بلوغهم احلادية عش���رة 

من العمر ويوفر لألهل واألطفال 
األدوات األساسية التي يحتاجونها 
من أجل حتقيق أهدافهم االدخارية 

طويلة األمد.
ويعتبر نادي أصدقاء زينة أول 
ناد مصرفي لألطفال في الكويت، 
أسسه بنك الكويت الوطني عام 

.1994
وبغية تش���جيع عمالئه من 
األطفال وأوليائهم على االهتمام 
بالتوفير فقد حرص حساب زينة 
على مكافأة عمالئه ومنح فرص 
للفوز بجوائز قيمة في سحوباته 
ربع الس���نوية ملن لديهم أوامر 
اس���تقطاع دائمة حلساب زينة 

اخلاص بأطفالهم.
كما يتميز حس���اب األزرق، 
املخص���ص لفئ���ة اليافعني ممن 
تتراوح أعمارهم مابني 12 و17 عاما، 
بعروض���ه وبرامجه الترويجية 
املجزي���ة التي يجريها على مدار 

العام ملكافأة عمالئه.

إبتهاج الرومي

حملة العودة إلى المدارس
من »الوطني« تحقق نجاحا باهراً

تستهدف مكافأة عمالء حسابي زينة واألزرق

»الخليج« يعلن أسماء موظفيه الفائزين بجوائز الخدمة المصرفية
مع الت���زام فريق اخلدم���ة املصرفية 
الهاتفية بتقدمي أفضل خدمة لعمالء بنك 
اخلليج، احتفل البنك للمرة السادسة لعام 
2009 مبوظفيه املتميزين من فريق اخلدمة 
املصرفية الهاتفية وذلك تقديرا جلهودهم 
املتواصلة بتزويد العمالء بأفضل وأرقى 
مس���توى من اخلدمات وما حققوه خالل 
شهر يونيو املاضي وخالل الربع الثاني 

من العام احلالي.
وقد أجرى البنك مؤخرا احتفاال مت خالله 

توزيع اجلوائز وتكرمي املوظفني املتميزين 
من فريق اخلدمة املصرفية الهاتفية في 
27 أغس���طس 2009 في املبنى الرئيسي 
للبنك، وقد فاز بجائزة »س���تار« ألفضل 
أداء لشهر يونيو من موظفي فريق اخلدمة 
املصرفية الهاتفية كل م���ن: مازن حامد 
وجيارثي رمانثا وفاطمة مشاري وإميان 
جمعة ووداد احلداد وأحمد الطراح وزينب 

أحمد ورهام سرحان.
كما فاز بجائزة »أفضل مدير« للشهر: 

جواد حس���ني وقد فاز بجائزة »موظف 
الشهر« وداد احلداد، أما بالنسبة للفائزين 
بجائزة »بطل اجلودة للشهر« فقد كانوا: 
أحمد الفصام، إسراء عبدالرضا وغسان 

سلوم.
ومنح بنك اخلليج جائزة »األداء املتميز« 
للربع الثاني من عام 2009 والتي تتكون 
من عدة فئات تتضمن: فئة املوظفني التي 
فازت بها إمي���ان جمعة وفئة املدير التي 
منحت إلى كفاح دبا وأخيرا جائزة بطل 

اجلودة التي فاز بها أحمد الفصام، سمايل 
محروس وغسان سلوم.

هذا وقد حضر االحتفال من بنك اخلليج 
كل من رئيس مرك���ز اخلدمة املصرفية 
الهاتفية رسل ساندلن، واملدير التجاري في 
إدارة اخلدمات املصرفية الفردية عبدالوهاب 
املس���لم اللذين قاما بتوزي���ع الكؤوس 
والشهادات التقديرية إلى جانب اجلوائز 
املالية للفائزين، مؤكدين أهمية اجلودة 

في العمل وتقدير القائمني عليه.

خالل احتفال البنك للمرة السادسة بـ 2009 وتقديراً لجهودهم المتواصلة


