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جانب من حفل تكرمي الطالب املتفوقني

داود توفيق

د. سعد البراك

فريدة حسن تفوز
بجائزة الدانة الشهري لبنك الخليج

بقيمة 100 ألف دينار

اي وقت يناسبهم، اضافة الى 
خدمة احلاسبة التي متكن عمالء 
الدانة من حساب ما لديهم من 
فرص للفوز في سحب الدانة.

وميكن فتح حس���اب الدانة 
مبنتهى البساطة وذلك بزيارة 
اي من افرع بنك اخلليج البالغ 
عددها 50 فرعا او االتصال عبر 
اخلدمة املصرفية الهاتفية على 

الرقم 1805805.

عائالتهم وأحبائهم، ونسعى من 
خالل رعايتنا إلى مكافأة إجنازاتهم 
مببادرة بسيطة تساهم في جمع 
ش����ملهم م����ع أحبائه����م وتقريب 

املسافات فيما بينهم«.
 وبني أن اخلط����وط الوطنية 
ستواصل دعم التميز سواء متثل 
في رعاية أنشطة طلبتنا الدارسني 
في املدن والعواصم التي تقع ضمن 
الوجهات التي نسير رحالتنا إليها، 
أو من خالل إطالق برامج وعروض 
س����فر خاصة للطلبة، مشيرا إلى 
عرض اخلطوط الوطنية للطلبة 
وال����ذي مينحهم خصومات تصل 

حتى 30% ملختلف وجهاتها.
وفي خت����ام احلفل قدم رئيس 
االحتاد الوطني لطالب الكويت في 
مصر درعا تذكارية إلى اخلطوط 
الوطنية باسم جميع الطالب تقديرا 

لدعم الشركة لهذا االحتفال.

الدانة قبل 5 ايام عمل تس���بق 
الس���حب، مما يخولهم تلقائيا 
دخول الس���حب االسبوعي او 
بفتح احلساب قبل شهر لدخول 

السحبني الشهري والسنوي.
كما مينح ايضا حساب الدانة 
العديد م���ن اخلدمات املتميزة 
منها خدمة بطاقة الدانة لاليداع 
اآللي فقط الت���ي متنح عمالء 
الدانة حري���ة ايداع النقود في 

في السفر ألي من وجهات السفر 
التي تتجه لها الناقلة ذات اخلدمات 
املتميزة. بدوره شدد مدير العالقات 
العامة في اخلطوط الوطنية جاسم 
القام����س على االرتب����اط الوثيق 
للكويتي����ني بالقاهرة وجمهورية 
مصر العربية عموما، مشيرا إلى 
أن هذه العالقة منت على مر السنني 
وتوثقت منذ بدأ الطلبة الكويتيون 
بالتوافد ملصر ملتابعة دراس����تهم 
اجلامعية عبر منح وبعثات دراسية 

في خمسينيات القرن املاضي.
 وأضاف القامس »بصفتنا شركة 
طيران كويتية فإننا نسعد دائما 
باملشاركة في تكرمي النجاح املستمر 
واالجنازات املتواصلة التي يحققها 
أبناء الكويت في مصر وسائر أنحاء 
العالم، فنحن في اخلطوط الوطنية 
ندرك مدى اجلهد الذي يبذله الطلبة 
في حتصيله����م العلمي بعيدا عن 

اعلن بنك اخلليج عن فوز 
الدانة  فريدة حسن في سحب 
الشهري، حيث نالت اجلائزة 
الكبرى وقدرها 100 الف دينار، 
ابل  ف���از عبدالرس���ول  بينما 
حس���ن صادق بجائزة قيمتها 
10 آالف دينار، كما فاز كل من 
زيد الناصر وفوزية الدوسري 
وعلي الكاظمي وانور غامن وبدر 
بورسلي بجائزة تبلغ قيمتها 

1000 دينار.
ويتعني عل���ى عمالء البنك 
ايداع مبل���غ 400 دينار لفتح 
حس���اب الدانة ال���ذي يؤهلهم 
تلقائيا للدخول في السحوبات 
االسبوعية والشهرية والسنوية 
حلساب الدانة، وال يقدم حساب 
الدانة في بنك اخلليج للعمالء 
فرص الربح فقط، بل يقدم لهم 
ايضا الوسيلة املثالية لتوفير 
النقود، فكلما زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
والقيمة املضافة حلس���اب 
الدانة تبدأ بفتح العمالء حساب 

رعت اخلطوط الوطنية حفل 
تكرمي للطلبة الكويتيني املتفوقني 
الذي����ن يتابع����ون دراس����تهم في 
اجلامعات املصرية، وذلك في خطوة 
ضمن مسيرة الشركة في دعم التميز 

العلمي والتميز الطالبي.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس أن احلفل الذي نظمه االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية 
مصر العربية حضره مئات الطلبة 
الكويتيني الذين توافدوا إلى فندق 
موفينمبيك القاهرة لينطلق احلفل 
الذي أقيم بحضور سفير الكويت 
ل����دى جمهورية مص����ر العربية 
د.رش����يد احلمد وكب����ار موظفي 

السفارة الكويتية بالقاهرة.
وتعد رعاية اخلطوط الوطنية 
لهذا االحتفال تأكيدا على التزامها 
بدع����م التميز في قط����اع التعليم 
وتشجيعا منها للطالب الكويتيني 
في مصر وكافة أنحاء العالم، وقامت 
اخلطوط الوطنية من خالل رعايتها 
بتقدمي 50 تذكرة س����فر مجانية 
للطلبة الكويتي����ني املتفوقني في 
كافة التخصص����ات وذلك تقديرا 

إلجنازاتهم وتفوقهم العلمي.
وقد شهد احلفل مشاركة مدير 
اخلطوط الوطنية في مصر ماجد 
شنودة وفريق عمل الشركة الذين 
قاموا بتوزيع اجلوائز واستعراض 
ما تقدمه اخلط����وط الوطنية من 
خدمات باإلضافة إلى عروضها التي 
أطلقتها مؤخرا واخلاصة بالطلبة 
الدارسني باجلامعات ضمن نطاق 
شبكة اخلطوط الوطنية والراغبني 

»الخطوط الوطنية« كّرمت
طلبة الكويت المتفوقين في القاهرة

قدمت شرحاً لعروضها التسويقية الفريدة

»األهلي« يكرّم فريق الخدمة المصرفية الهاتفية

»غزال« عضو باتحاد شركات التأمين من يناير 2010
لتبادل الخبرات ولتطوير القطاع واالنطالق للعالمية

»Lucky Draw« أجرت السحب األسبوعي لمسابقة..
العاشر لعمالء »إيزي«

وأضاف ان »زين« إلى جانب حرصها 
على تقدمي القيمة املضافة لعمالئها من خالل 
جميع اخلدمات والعروض التي تطرحها، 
تعمل في الوقت ذاته على خلق روح املتعة 
واملغامرة بني عمالئها من خالل املنتجات 
واخلدمات التي تقدمها من وقت إلى آخر 

إلى السوق«.
وأكد الهاجري ان »زين« مستمرة في 
تقدمي أفضل اخلدمات وطرح أفضل العروض 
مبا يتوافق مع رغبات وطموحات عمالئها، 
موضحا ان الشركة عودت عمالءها على أن 
تقدم خدماتها لهم بطريقة مميزة تتناسب 

مع مستوى رغباتهم واحتياجاتهم.

انها لم تصدق في البداية عند إعالمها بخبر 
فوزها في املس��ابقة شاكرة اهلل على هذا 
الرزق الوفير، ووجهت الفائزة زهرة معرفي 
شكرها وامتنانها ل� »زين« وكل املسؤولني 
والعاملني في الش��ركة الرائدة الجنازاتها 

وعطائها املستمر لعمالئها.
وق��ام الرئيس التنفي��ذي في »زين« 
الكويت م.خالد الهاجري بتهنئة الفائزين 
من عمالء زين في املسابقة وقال »ان الشركة 
جنحت في تدشني قيمة مضافة من خالل 
هذه املسابقة التي القت جناحا كبيرا وهو 
ما يعكسه حجم املشاركة الكبيرة من عمالء 

الدفع املسبق«.

مدعوون وبشكل رسمي أسبوعيا للدخول 
في هذه املس��ابقة والتمتع بفرصة الفوز 
مببلغ 50 ألف دوالر، وذلك عندما تتم إعادة 

شحن الرصيد مببلغ 5 دنانير.
وبهذه املناس��بة أعربت الفائزة زهرة 
معرفي عن سعادتها البالغة وفرحتها الغامرة 
بالفوز في مسابقة ال� Lucky Draw، مضيفة 
أنها عميلة زين ألكثر من 5 سنوات، حيث 
وصفت سنوات جتربتها مع زين باملمتازة 
وأن خدمات الش��ركة متتاز باجلودة من 
جميع النواحي س��واء داخ��ل الكويت أو 

خارجها.
وقالت انها شعرت بصدمة كبيرة، حيث 

كشفت شركة زين عن نتائج السحب 
األسبوعي ملسابقة »Lucky Draw«، وفازت 
مببل��غ ال� 50 ألف دوالر زهرة عبدالنبي 
احمد معرفي، وهذا هو الس��حب العاشر 

لعمالء »ايزي«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي ان 
هذه املس��ابقة والتي يستفيد منها عمالء 
الدفع املس��بق eeZee القت جناحا كبيرا 
من قبل عمالئها، مش��يرة إلى أن التفاعل 
الكبير الذي وجدته الشركة من قبل عمالء 

زين شجعها على متديد طرحها.
وأكدت الش��ركة ان جميع عمالء زين 
من أصحاب خدمات الدفع املسبق »ايزي« 

مع األجهزة املختصة.
وأوضح توفيق أنه إذا كانت 
شركة غزال للتأمني قادرة على 
إنشاء مركز معلومات واستعالم 
خاص بها، فإن الوقت بات مناسبا 
اليوم ملش���اركة أعضاء االحتاد 
هذه امليزة لالستفادة من خبرات 
اآلخرين من أعضاء االحتاد لتعم 
الفائدة على اجلميع، إضافة إلى 
إج���راء دراس���ات ميدانية عبر 
االحتاد من أج���ل التعرف على 
األخطار احملدقة بالقطاع وحتليل 
قدرات أسواق التأمني األخرى على 
مواجهتها بهدف تقييمها والتعرف 
على كيفية وضع احللول الناجعة 
لها، خلدمة أعضاء االحتاد وحتقيق 
التأمني  أهدافها ولتنظيم سوق 

بشكل عام.

وخصائص هذه اخلدمات املصرفية 
وكأنهم في أوطانهم، خصوصا أن 
منصة خدمة »الشبكة الواحدة« 
تتيح لعمالء »زين« املسافرين أن 
يتنقلوا عبر احلدود اجلغرافية من 
دون دفع رسوم جتوال إضافية، 
وإجراء املكاملات وإرسال الرسائل 
القصي���رة باألس���عار احمللية، 
واستقبال املكاملات الواردة مجانا، 
باإلضافة إلى إعادة شحن أرصدة 
هواتفهم ببطاقات إعادة ش���حن 

ميكنهم شراءها محليا. 
يذك���ر أن خدم���ة ZAP على 
الهواتف النقالة تش���مل سحب 
املبالغ املالية أو دفع أثمان السلع 
واخلدمات أو الرسوم والفواتير، 
إلى إرسال واستقبال  باإلضافة 
األم���وال م���ن وإل���ى األصدقاء 
واألقارب، كما أنها توفر إمكانية 
إرسال واستقبال األموال من والى 
احلسابات املصرفية، وهي متكن 
املستخدم من إمكانية إعادة شحن 
أرصدة هواتفهم النقالة أو حتى 

أرصدة أشخاص آخرين.

وس���يكون لها التأثي���ر القوي 
واملس���اهمة الفاعلة في االحتاد 
بش���كل إيجابي من خالل تقوية 
الرواب���ط وتعميق التعاون بني 
ش���ركات التأمني وإعادة التأمني 

ورعاية مصالح أعضائه.
وشدد توفيق على أن شركة 
غزال تس���عى وبجدية ملحوظة 
إل���ى تق���دمي مقترحات بش���أن 
التي حتكم  التشريعات  تطوير 
النش���اط التأميني في الكويت، 
وتبادل املعلومات واإلحصائيات 
وتوفير اخلبرات والكوادر الفنية 
في ه���ذا القطاع، من أجل العمل 
على رفع مستوى صناعة التأمني 
وجميع املهن التأمينية املرتبطة 
به، مبا يسهم في تنمية الوعي 
التأميني لدى املواطنني بالتعاون 

تأثيرا مماثال في ماالوي والنيجر 
وسيراليون وهي األسواق التي 
باتت تس���تقبل اخلدمة اآلن«، 
مش���يرا إل���ى أن مجموعة زين 
كانت حريصة على أن تعمل مع 
شركائها املاليني على التأكد من أن 
خدمة Zap ستلبي وتتماشى مع 
جميع القواعد التنظيمية املعمول 
بها في تلك الدول الثالث كما هو 
منصوص عليه من قبل البنوك 

املركزية املعنية.
وأعلن البراك أن »زين« تخطط 
لنشر اخلدمات املصرفية املتنقلة 
على جميع شبكاتها في الشرق 
األوسط وأفريقيا في املستقبل 
القريب، وذلك مبج���رد أن يتم 
احلصول على املوافقات التنظيمية 

الالزمة. 
اجلدير بالذكر أن هذه اخلدمة 
هي جزء من منصة خدمة »الشبكة 
الواحدة«، وهو ما يعني أنه ميكن 
لعمالء زين عند السفر إلى الدول 
التي تستفيد من خدمة الشبكة 
الواحدة أن يستفيدوا من مميزات 

للتأم���ني تعتبر قيمة مضافة ملا 
حتتضنه من خب���رات متنوعة 
وعريقة استطاع مجلس اإلدارة 
أن يحتويها حتت مظلة الشركة 
خالل فترة وجيزة من والدتها، 

األموال بني األه���ل واألصدقاء، 
مشيرا إلى أن كل عملية مصرفية 
حتتاج إلى كلمة مرور خاصة بها 
كما أن اخلدمة تتمتع باحلماية 
من خالل برنامج أمني متطور 

للغاية.
وأوضح بقوله »عالوة على 
ذلك فإنه س���يكون باستطاعة 
العمالء أن يستفيدوا من قدرتهم 
على الوصول إلى اخلدمة على 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
من خالل أجهزة هواتفهم املتنقلة، 
وه���و األمر الذي س���يوفر لهم 
إمكانية الوصول بس���هولة إلى 
أموالهم ف���ي أي وقت ومن أي 
مكان«، مبين���ا أن هذه اخلدمة 
مدعومة على جميع أنواع أجهزة 
الهواتف املتنقل���ة مبا في ذلك 

األجهزة قليلة الثمن جدا.
ومضى في قوله »لقد رأينا 
التأثير االيجابي الواضح الذي 
أحدثته خدمة  Zapفي اقتصاديات 
دول كيني���ا وتنزانيا وأوغندا، 
ونحن واثقون من أننا سوف نرى 

التأمني في الكويت يتمتع بخبرات 
وطنية واسعة االطالع وتتميز 
باإلمكانيات التنافسية ما يؤهلها 
ملنافسة كبريات شركات التأمني، 
لهذا كان من األفضل لش���ركات 
التأمني الكويتية أن تؤسس هذا 
ف���ي املنطقة من  الرائد  االحتاد 
أجل تبادل اخلب���رات وتطوير 
التش���ريعات التأمينية ما يكفل 
جناح هذا القطاع في تقدمي أفضل 
اخلدمات، مشددا على أن العمل 
اجلماعي لقطاع التأمني عبر االحتاد 
هو القناة املثلى لتحقيق التعاون 
بني األعضاء وكذلك التنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة بقطاع التأمني 
محليا وعربيا ودوليا ليؤدي في 

النهاية إلى تعزيز الثقة به.
وأكد توفيق أن شركة غزال 

رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
زين د. سعد البراك في تعليقه 
على هذه اخلطوة »إن توسيع 
نطاق هذه اخلدمة الثورية في 
مجال التجارة املتنقلة بإضافة 
ثالث دول أخرى ماالوي والنيجر 
وس���يراليون، متثل لنا خطوة 
بالغ���ة األهمي���ة عل���ى صعيد 
دفع ح���دود خدمات االتصاالت 

املتنقلة«.
وأضاف »إننا فخورون بلعب 
دور في حتسني حياة الشعوب 
من خالل متكني نحو 150 مليون 
نسمة من الوصول إلى خدمات 
مالية فعالة، وه���و األمر الذي 
التي  الوفاء بالقيم  يس���هم في 
اعتمدتها املجموعة في عملياتها 

التجارية«.
Zap  وأكد الب���راك أن خدمة

ستمنح عمالء »زين« قدرا متزايدا 
من األمان واملرونة إذ أنها ستسهم 
في تقليص احتياجهم إلى حمل 
النقود كما أنها ستسهم في توفير 
عنصر األم���ان لعمليات تبادل 

أقام البنك األهلي الكويتي حفل 
تكرمي ملوظفي���ه من فريق اخلدمة 
املصرفية الهاتفية، تقديرا ألدائهم 
املتفوق خالل شهر نوفمبر املاضي 
والتزامهم بتقدمي جتربة مصرفية 
متميزة إلى عمالء البنك الذي يضع 
خدمة العميل في مقدمة أولوياته.

وحض���ر احلفل كل م���ن املدير 
الفردية  العام للخدمات املصرفية 
باإلنابة يوجني جاليجان، ورئيس 
إدارة قنوات االتصال عثمان توفيقي، 
باإلضافة إل���ى مدير مركز اخلدمة 
املصرفية الهاتفية السيد كوبوس، 
حيث هن���أوا املوظفني على أدائهم 
املتميز وأظهروا تقديرهم ملستوى 

األداء العالي.
وحصل املكرمون على كؤوس 
تقدير والفوز بجائزة »ستار« ألدائهم 
املتمي���ز وهم حمد الش���طي، حمد 

احلسيني، احمد نادر، احمد فهمي، 
فاطمة حيات، فاطمة املوسوي، مها 

علي وإبراهيم ابوصافي.
ويوف���ر البنك األهل���ي خدمته 
املصرفية الهاتفية على مدار الساعة 
طوال اليوم، حيث يرد على اتصاالت 
العمالء فريق م���ن موظفي خدمة 
الذين يتميزون بس���رعة  العمالء 

التجاوب والكفاءة.
ومن خالل اخلدم���ة املصرفية 
الهاتفية يستطيع العمالء االستفسار 
عن حساباتهم الشخصية ورصيد 
بطاقات االئتم���ان والقروض، كما 
ميكنه���م أيضا معرف���ة املزيد عن 
منتج���ات وخدمات البنك اجلديدة 
وساعات العمل، إضافة إلى العديد 
من اخلدمات األخرى التي يوفرها 
البنك حرصا منه على منح عمالئه 
أرقى مستويات اخلدمة واجلودة.

وافق احتاد ش���ركات التأمني 
على انضمام شركة غزال للتأمني 
كعضو فاع���ل للمس���اهمة مع 
شركات التأمني األخرى العاملة 
في الكويت على تطوير هذا القطاع 

احليوي.
املنت���دب   وق���ال العض���و 
والرئيس التنفيذي في ش���ركة 
غزال داود توفيق إن مجلس إدارة 
الش���ركة بات مقتنعا بضرورة 
إقامة سوق تأميني أكثر تطورا 
ومختلفا عن األسواق األخرى في 
املنطقة، وقادر على نشر ثقافة 
التأمني بشتى فئاته لتأكيد قدرته 
على التنافس مع بقية الشركات 
اقتحمت أس���واق  التي  العاملية 

الشرق األوسط.
وأض���اف توفي���ق أن قطاع 

أعلنت مجموعة زين الشركة 
ف���ي تق���دمي خدمات  الرائ���دة 
االتص���االت املتنقلة في منطقة 
الش���رق األوس���ط وأفريقي���ا، 
عن توس���يع قاعدة األس���واق 
التي تس���تفيد من  األفريقي���ة 
خدماتها املصرفية املتنقلة، وذلك 
بإضاف���ة دول ماالوي، النيجر، 

وسيراليون.
وذك���رت املجموعة في بيان 
صحاف���ي أن خدم���ة Zap التي 
طرحتها في شرق القارة اإلفريقية 
قبل فترة، باتت اآلن تخدم أكثر 
من 150 مليون نس���مة في ست 
دول وهو م���ا يجعل زين أكبر 
شركة في العالم تقدم اخلدمات 
املتنقل���ة من ناحية  املصرفية 
املساحة اجلغرافية ومن ناحية 
التعداد السكاني مبينة أن نشر 
هذه اخلدمة على نطاق واسع في 
وسط وغرب أفريقيا، جاء بعد 
اإلطالق الناجح الذي وجدته في 

دول كينيا، تنزانيا، وأوغندا. 
يذكر أن خدمة Zap هي خدمة 
تعنى بتعزيز العمليات التجارية 
بني األفراد والش���ركات � وذلك 
بالسماح لهم بإمكانية الوصول 
إلى خدمات مالية متطورة من 
خالل هواتفهم املتنقلة، فهي تقدم 
خدمات مصرفية آمنة وسريعة 
تتناسب مع حركة وإيقاع العصر 
احلالي، ويستفيد من هذه اخلدمة 
حتى اآلن أكثر من 10 ماليني عميل 
في دول الشرق األفريقي، علما أن 
مجموعة زين تقدم هذه اخلدمة 
بالشراكة مع عدة بنوك عاملية. 
املنتدب نائب  وقال العضو 

المجموعة تنشر خدمتها المميزة »Zap« لتشمل دول ماالوي والنيجر وسيراليون

»زين« توسّع قاعدة خدماتها المصرفية المتنقلة في أسواقها األفريقية 
البراك: »زين« أصبحت أكبر شركة توفر روافد التجارة المتنقلة على مستوى العالم


