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»التجاري« يرعى حفل تكريم
خريجي كلية العلوم االجتماعية

الصقر: تأكيدًا على التزامنا بخدمة المجتمع في كل القضايا والمناسبات

»الوطني« يبني صالة مناسبات خاصة
لخدمة أهالي منطقة غرناطة 

يقام بأرض المعارض الدولية في منتصف شهر فبراير المقبل

وزير التجارة والصناعة يرعى إقامة معرض
الذهب والمجوهرات العالمي في دورته الثامنة

»الخليج« يرعى »الحياة 2010«
ق���ام بنك اخللي���ج برعاية 
مناس���بة »احلياة 2010« التي 
نظمتها جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، باملشاركة مع 
مجلة »روكابيليتي«، في املسرح 

الرومان���ي باحل���رم اجلامعي 
الكائن مبنطقة مشرف، وذلك 
لصالح األطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وتضم���ن الي���وم عرض���ا 

للمواه������ب وال���عدي���د من 
األنش���طة في جو من البهجة 
والسرور، وقد انتهزت ه���ديل 
الف��ضلي، من ب����نك اخلليج، 
ه����ذه املناسبة للتحدث حول 

ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
ودورهم في املجتمع، باإلضافة 
إل���ى الدور الفع���ال الذي دأب 
بنك اخلليج على القيام به من 
الرامية  خالل رعاية االنشطة 
االبداعي  إلى اكتشاف اجلانب 
لذوي االحتياج���ات اخلاصة 
منذ الصغر. كما أكد البنك على 
ضرورة مشاركة كل مؤسسات 
القطاع اخلاص واملؤسس���ات 
احلكومية في ه���ذا النوع من 
األنشطة، تعزيزا خلدمة وطننا 

احلبيب.
وقامت شخصية »نصور« 
الشهيرة، وعدد من ممثلي بنك 
اخللي���ج، بتوزيع الهدايا على 

األطفال.
وتعتبر هذه املناسبة واحدة 
من سلسلة االنشطة التي يرعاها 
بنك اخللي���ج خصيصا لذوي 
االحتياج���ات اخلاصة، والتي 
كان آخرها اليوم املفتوح املقام 
بعنوان »شباب اخلير« لذوي 
االحتياجات اخلاصة في مجمع 

سوق شرق.
ه���ذا، وي���ح���رص بن���ك 
اخللي���ج عل���ى دع���م تعليم 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
وتش���جيعهم عل���ى النج���اح 
وحتقيق طموحاتهم. وفي هذا 
اإلطار، يسعى البنك دوما إلى 
تعزيز ازدهار الكويت انطالقا من 
التزامه الراسخ بخدمة املجتمع 

كمؤسسة مالية عريقة.
للم���زيد م���ن املعلومات، 
ميكن للعم���الء زي����ارة أحد 
ف���روع بن���ك اخللي���ج البالغ 
عددها 50 فرعا، واملنتشرة في 
مواقع استراتيجية في جميع 
أنحاء الكويت، أو زيارة املوقع 
اللغة لبنك  اإللكتروني ثنائي 

اخلليج على العنوان:
www.e-gulfbank.com 

حتت رعاية وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون، تواصل ش���ركة معرض 
الكويت الدولي ترتيباتها إلقامة الدورة 
الثامنة من معرض الذهب واملجوهرات 

العاملي من 15 الى 21 فبراير املقبل.
وبهذه املناسبة، صرح مدير املعارض 
بشركة معرض الكويت الدولي علي الشطي 
بأن رعاي���ة وزير التج���ارة والصناعة 
للمع���رض متث���ل دعما كبي���را يضاف 
الى العديد من اش���كال الدعم التي دأبت 
الوزارة على تقدميها للمعرض على مدى 
سنوات اقامته التي تعود الى الوراء نحو 

7 سنوات.
وتابع الشطي تصريحاته، مشيرا الى 
ان شركة معرض الكويت الدولي ما زالت 
تتلقى حتى الي���وم طلبات الراغبني في 
املشاركة في املعرض الذي تقرر اقامته 
بأحدث صاالت الشركة 8 وعلى مساحة 

7 آالف متر مربع.
وأوضح الشطي ان املشاركة في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي الثامن ال تقتصر 

على الشركات احمللية 
فقط، وامنا هناك شركات 
اكدت مشاركتها قادمة 
من ايطاليا وسنغافورة 
والهند وتايلند واململكة 
الس���عودية  العربي���ة 
واالمارات العربية املتحدة 
ولبنان وجمهورية مصر 

العربية.
وجت���در االش���ارة 
ال���ى ان معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي يعد 
من اكبر املعارض ان لم 
يكن الوحيد املتخصص 

في هذا املجال حتتضنه الكويت سنويا 
ويحظى بزخم ودع���م اعالمي ملحوظ، 
حيث يعتب���ر واحدا من اه���م االحداث 
االقتصادية التي تشهدها الكويت، حيث 
تتجمع حتت س���قف واحد كميات هائلة 
من الذهب واملجوهرات واالحجار الكرمية 
تتج���اوز قيمتها املالية نص���ف املليار 

دوالر وتتهاف���ت على 
املش���اركة في املعرض 
كبرى الشركات احمللية 
العريقة الى جانب نخبة 
من الش���ركات العربية 

والعاملية املرموقة.
ويستقطب معرض 
الذه���ب واملجوه���رات 
العاملي اعدادا هائلة من 
ال���زوار تصل الى نحو 
75 الف زائر على مدى 
فترة اقامته والتي يتم 
متديدها ف���ي اكثر من 
دورة، حي���ث يحرص 
بعض العائ���الت واملواطنني على زيارة 

املعرض اكثر من مرة.
ويقول املراقبون ان التسهيالت التي 
توفرها ش���ركة معرض الكويت الدولي 
املتراكمة توفر  وامكانياتها وخبراته���ا 
البيئة املالئمة إلقامة دورات ناجحة من 
املعرض، حيث يصل زوار املعرض الى 

موقعه بس���هولة ودون املرور مبناطق 
االزدحام فيما يستطيع الزائر للمعرض 
ان يجد بسهولة موقفا لسيارته، فضال 
عن االجواء احملببة التي تتمتع بها أرض 
املعارض مما يجعل اقامة املعرض بأرض 

املعارض تتسم بالعديد من املزايا.
هذا، وتستعرض الشركات املشاركة 
تش���كيلة هائلة من اطق���م املجوهرات 
الت���ي تالئم مناس���بات االعراس، فضال 
عن مجموع���ة تالئم العرائس الباحثات 
عن الش���بكات احلديثة املميزة، هذا الى 
جانب تشكيلة هائلة من اخلوامت واالقراط 
واملعاضد والساعات املرصعة باالملاس 

واالحجار الكرمية.
ويختتم الشطي تصريحاته، مشيرا 
الى ان العديد من الشركات املشاركة في 
املعرض قد كشفت عن نيتها طرح تشكيلة 
حديثة وجديدة م���ن املجوهرات والتي 
لم يسبق طرحها بالسوق احمللي، وذلك 
مبناسبة اقامة معرض الذهب العاملي في 

دورته الثامنة.

في إطار جهوده االجتماعية 
املتواصلة، ق���ام بنك الكويت 
الوطن���ي ببناء وتأثيث صالة 
أفراح ومناس���بات خاصة في 
أبناء  غرناطة، وذل���ك خلدمة 
املنطقة وقاطنيه���ا، حيث مت 
تس���ليم الصالة إل���ى جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية.

وف���ي تصري���ح ل���ه بهذه 
املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لبن���ك الكويت الوطني عصام 
الصقر إن التزام بنك الكويت 
الوطني بالش���أن االجتماعي 
يتجاوز الدور املتوقع عادة من 
أي مؤسسة مصرفية ويتسع 
نطاقه ليشمل طيفا واسعا من 
األنشطة واملبادرات والفعاليات 
االجتماعية واإلنسانية، مضيفا 
أن قرار بناء صالة املناسبات 
اخلاص���ة في غرناط���ة يأتي 
انس���جاما مع ح���رص البنك 
النه���وض  عل���ى  الوطن���ي 
مبسؤولياته االجتماعية التي 
تشكل جزءا ال يتجزأ من عمل 

البنك وثقافته وممارساته.

وأن بناء صالة مناسبات غرناطة 
جاء بناء على ما حتتاجه املنطقة، 
التزامنا بخدمة  وتأكيدا عل���ى 

املجتمع الذي ننتمي إليه.

من ناحيته، أشار مدير عام 
مجموعة الشؤون اإلدارية وليد 
خالد الياقوت إلى حرص البنك 
على تلبية احتياجات عمالئه، 

بنك الكويت الوطني على هذه 
اللفتة االجتماعية الطيبة التي 
تؤكد قرب البنك من احتياجات 

الناس.

وتوج���ه نائ���ب رئي���س 
مجلس إدارة جمعية الشامية 
التعاونية عبداهلل  والشويخ 
علي املرزوقي بالشكر إلى إدارة 

سجل البنك التجاري الكويتي 
احلافل بالعديد من املشاركات 
االجتماعية واالنس���انية على 
مدى الس���نوات املاضية لتعبر 
عن التزام البنك ودعمه املتواصل 

لكل النشاطات.

واالرتقاء بها الى مصاف الدول 
الذي يتحقق بتضافر  املتقدمة 
اجله���ود للمحافظة على طاقة 
الش���باب وتوظيفها بالش���كل 
الرعاية  االمثل. zوتأتي ه���ذه 
لتضيف عالمة اخرى بارزة في 

في اطار اهتمام البنك التجاري 
الدائ���م بالدور اجلليل للتعليم 
العال���ي واجلامع���ي لتطوير 
املجتمع وتوفير احتياجاته من 
املتخصصني في شتى املجاالت، 
صرح البنك بأنه الراعي االول 
حلفل تكرمي خريجي كلية العلوم 
االجتماعي���ة بجامعة الكويت، 
حيث قدم خلريجي الكلية جوائز 
قيمة كل منه���ا 100 دينار. في 
»حساب الش���باب« الذي صمم 
خصيصا لهم، وذلك تقديرا منه 
وتش���جيعا جلهودهم وحثهم 
على االس���تمرار بهذا التفوق، 
وتأت���ي هذه اخلطوة من البنك 
تأكيدا لدوره في دعم االنشطة 
التعليمي���ة، حي���ث ال يقتصر 
دوره على العمليات املصرفية 

والتجارية فقط.
العلوم  وأش���اد عميد كلية 
الكويت  االجتماعية بجامع���ة 
د.عبدالرضا أسيري برعاية البنك 
للطلبة املتفوقني بكلمة ش���كر 
وتقدير الى ادارته، مشيرا الى ان 
هذه املبادرة الطيبة ورعايته لهذا 
احلدث التربوي ومشاركة البنك 
التجاري به���ذا االحتفال ما هو 
اال دعم ملسيرة العلم والنهضة 
في بلدنا واملساهمة في عملية 
التي  البشرية  البناء والتنمية 
تصب في مصلحة البالد، وأهمية 
دور الش���باب في نهوض االمم 

جانب من حفل التكرمي

عبداهلل علي املرزوقي يسلم درع الشكر إلدارة بنك الكويت الوطني

أحد املكرمني يتسلم هديته

علي الشطي


