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عبدالعزيز البالول

عادل املاجد يكرم الشيخ عبداهلل الهزمي

عادل الضليعي مقدما الشيك إلى علي اجلاسم بحضور أماني الورع

هديل الفضلي من فريق االتصاالت ببنك اخلليج مع األطفال

فندق »ماريوت العاملية« في مدينة سوجو الصينية

جانب من توزيع »هدية األم حديثة الوالدة«

عمر الكعكي متوسطا عددا من موظفي الشركة

»الوطنية لالتصاالت« تمنح رقمًا ذهبيًا 
وإنترنت مجانيًا ورسائل قصيرة لعمالء الدفع اآلجل

..والبنك ينهي حملة توزيع »هدية األم حديثة الوالدة«

»فاست تلكو« تستحوذ على أحدث تكنولوجيا 
ربط شبكات في الكويت

»بوبيان« يكّرم الشيخ عبداهلل الهزيم
كرم بنك بوبيان الشيخ عبداهلل الهزمي املراقب 
الش���رعي في البنك والذي تشرف بنيل تكرمي 
خاص من صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة فوزه في مسابقة الكويت الكبرى 
الثالثة عشرة حلفظ القرآن الكرمي والتي نظمتها 
األمانة العامة لألوقاف هذا العام حتت ش���عار 

»هذا رصيدي«.
وجاء التكرمي خالل اللقاء الذي نظمه البنك 
مبناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسه حيث 
قام الرئي���س التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب 
املاجد بتقدمي هدية تذكارية للهزمي تقديرا من إدارة 

البنك له على فوزه في هذه املسابقة الكبيرة.
 وأك���د املاجد خالل تكرميه للش���يخ الهزمي 
بحضور مس���اعد مدير إدارة الرقابة الشرعية، 
الشيخ فواز الكليب حرص إدارة البنك على دعم 
جميع موظفي البنك سواء من خالل أنشطة البنك 
الداخلية او من خالل مش���اركتهم في األنشطة 
اخلارجية إميانا من االدارة بأن موظفي البنك هم 

واجهته اخلارجية وخير سفراء له في مختلف 
احملافل احمللية واإلقليمية.

وأضاف ان االدارة التنفيذية حريصة على تقدير 
جهود موظفيها إميانا منها بضرورة دعمهم في 
كافة األنشطة سواء الداخلية او اخلارجية ومبا 
ينعكس ايجابيا على ص���ورة البنك اخلارجية 
باعتب���اره احد البنوك الت���ي تعمل وفق أحكام 

الشريعة االسالمية.
واكتسبت مسابقة العام احلالي أهميتها من 
عدد املشاركني والذي بلغ حوالي 3500 متسابق 
ومتسابقة تأهل منهم للتصفيات النهائية 1436 
متسابقا ومتسابقة ميثلون 31 جهة رسمية وأهلية 
ف���از منهم 147 فائزا وفائزة من بينهم الش���يخ 

عبداهلل الهزمي.
يذكر ان بنك بوبيان يعتبر من البنوك التي 
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في الكويت 
حيث تتكون هيئته الشرعية من عدد من الشيوخ 

األفاضل برئاسة الشيخ احمد البزيع.

أنهى بنك بوبيان بنجاح حملة توزيع »هدية األم حديثة الوالدة« 
لألمهات في عدد من املستشفيات املختارة في الكويت وذلك في إطار 
حرصه على تنفيذ مجموعة من البرامج واحلمالت االجتماعية ضمن 

مسؤوليته جتاه املجتمع الكويتي.
وقال مدير العالقات العامة واإلعالن قتيبة البسام »ان هذه احلملة 
التي استمرت ملدة 9 اش���هر جاءت كمبادرة اجتماعية نفذها البنك 
بالتعاون مع بوبيان للتأمني التكافلي تأكيدا منهما على دعم وتفعيل 

دورهما االيجابي جتاه املجتمع«.
وأضاف: »ان احلملة شملت تقدمي علبة حتتوي على عينات من 

األغراض األساسية التي يحتاجها الطفل في أشهره األولى«.
وأوضح ان مثل هذه املبادرات التي تعزز من األواصر االجتماعية 
تأتي في إطار االعتراف بدور األم خاصة واملرأة عموما والتي متثل نصف 

املجتمع في ظل التضحيات الكثيرة التي تقدمها لهذا املجتمع.
واكد على ان العام احلالي سيشهد العديد من املبادرات االجتماعية 
التي سيقوم البنك بطرحها والتي تستهدف مختلف قطاعات املجتمع 
الكويتي، وذلك من منطلق حرص اإلدارة التنفيذية للبنك على تطبيق 
البرامج االجتماعية التي تتناسب مع طبيعة املجتمع الكويتي انطالقا 
من تعاليم ومبادئ الدين اإلسالمي، السيما وان بنك بوبيان يعتبر 

من البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة.

أعلنت الوطنية لالتصاالت عن تقدمي 
خدمة حصرية جديدة تطلق للمرة األولى 
في الكويت، وهي عب����ارة عن حزمة من 
اخلدمات املميزة واملبتكرة متنح لعمالئها 

من فئة الدفع اآلجل.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس انه 
أصبح في إمكان عمالء الوطنية للدفع اآلجل 
احلصول على حزمة اخلدمات اجلديدة من 
الوطنية لالتصاالت، وذلك عند اشتراكهم 
في أي من باقات الدفع »هال«، وسيحصلون 
في املقابل على اخلدمات التالية: خط ذهبي 
مجاني وحزمة للرسائل القصيرة مع 1000 
 ،Click ‘n’ Send نقط����ة من ضمن خدم����ة
باإلضافة الى نغم����ة للهاتف يختارونها 

من مجموعة النغم����ات املميزة للوطنية 
عبر خدمته����ا الريادية Digglytone، و200 
ميغابيت مجانية عل����ى خدمة االنترنت 

عبر النقال.
وفي السياق قال مدير العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
»أن غايتنا الرئيسية من إطالق هذه اخلدمة، 
هي متييز عمالئنا لفئة الدفع اآلجل وضمان 
سعادتهم السيما وإنهم يحتلون املرتبة 
األولى في قائم���ة اهتماماتنا، مضيفا ان 
حزمة اخلدمات اجلديدة تسمح لعمالئنا 
بتجرب���ة منتجات متنوع���ة حتت مظلة 

واحدة«.
وأعرب البالول عن اعتزازه باجلهود التي 

تبذلها الشركة في خدمة عمالئها قائال: »إننا 
نفخر بأن تكون الوطنية الشركة االولى التي 
تقدم خدمة مماثلة في السوق الكويتية، مما 
يكرسها شركة ريادية تعمل جاهدة على 
تصميم خدماتها بعناية لكي تلبي متطلبات 
عمالئها املخلصني«، ولالستمتاع باالنترنت، 
الرسائل املجانية والرقم الذهبي باالضافة 
الى عدد من اخلدمات املتميزة، تدعو الوطنية 
عمالءها إلى زيارة فروعها أو أفرع »فونو« 
أو مراكز املوزعني املعتمدين، لالستعالم عن 
جميع التفاصيل حول العرض وإمكانية 
احلصول عليه على الفور. ال تفوتوا الفرصة 
الرائعة املقدمة لكم خصيصا من الوطنية 

لالتصاالت فقط.

من شبكة االنترنت وخدمات 
ش���بكات املعلومات وخدمات 
أس���واق األوراق املالية، وذلك 
انطالق���ا من حرص الش���ركة 
على توفير جميع االحتياجات 
وأحدث التقنيات لعمالئها مع 
توفي���ر إدارة وتش���غيل هذه 
التقنيات مبا يسمح للشركات 
والبنوك واجلهات احلكومية 
باستخدام هذه التقنيات دون 
احلاجة إل���ى التعامل مع عدة 
شركات وإبرام عقود منفصلة 

والبنوك واجلهات احلكومية 
أقصى درجات احلماية«، مبينا 
أن ه���ذه احللول والتطبيقات 
متاحة في السوق الكويتية اآلن 
بعد جناح فاست تلكو في جلب 
هذه التكنولوجيا املتطورة إلى 

الكويت.
وبني الكعكي أن شركة فاست 
تلكو هي أول شركة في الكويت 
تبادر بتوفير احللول املتكاملة 
إلى تقدمي  لعمالئها باإلضافة 
خدمات االتص���االت املختلفة 

مع كل شركة على حدة.
وأكد على أن هذه االتفاقيات 
ستقدم للشركة فرصة للتعاون 
مع ش���ركائها من الش���ركات 
العاملية املتميزة واملتخصصة 
في مختلف مجاالت االتصاالت، 
علما أن فاست تلكو شريك معتمد 
لشركة Cisco واملتخصصة في 
توفير جميع التقنيات واحللول 
املتعلقة بخدمات البنية التحتية 
واخلدمات التليفونية، باإلضافة 
إلى شركة Fortinet واملتخصصة 

أعلن���ت فاس���ت تلكو عن 
توقيعها عددا من االتفاقيات مع 
مجموعة من الشركات العاملية 
واملتخصصة في تأمني وحتسني 
أداء ش���بكات الربط بني أفرع 
الشركات والبنوك والهيئات 

احلكومية.
وذكرت الش���ركة في بيان 
صحافي أن ه���ذه االتفاقيات 
والتي تتم مع الشركات العاملية 
املتخصصة في توفير أحدث 
التقنيات خلدم���ات االتصال 
عبر ش���بكة االنترنت تساهم 
في تقدمي العديد من اخلدمات 
املضافة لعمالء شركة »فاست 

تلكو«.
وق���ال مدير عام الش���ركة 
عم���ر الكعكي »لق���د حصلت 
فاست تلكو على أعلى درجة 
 Blue من الش���راكة مع شركة
العاملي���ة واملتخصصة   Coat
في تق���دمي التقنيات احلديثة 
الشبكات  التي تسمح ملديري 
بتحسني كفاءة خدمات االنترنت 
وشبكات املعلومات ملستخدميها 
مبا يزيد عن 50% مقارنة مبا 
حتصل عليه الشركات بدون 

استخدام هذه التقنيات.
وأضاف »أن التقنيات التي 
تقدمها Blue Coat تتضمن أحدث 
التقنيات املتعلقة مبجال تأمني 
ش���بكات االنترنت وشبكات 
املعلومات والتي توفر للشركات 

ف���ي تقني���ات تأمني ش���بكة 
االنترنت.

 ولفت إلى أن شركة فاست 
تلكو حريصة على تطوير هذا 
االجتاه وتوفير إدارة اخلدمات 
لعمالئها، لتضمن بذلك ريادتها 
في مج���ال االتصاالت وحلث 
عمالئها من مختلف القطاعات 
على التركيز في أعمالهم دون 
الدخول ف���ي تعقيدات كثيرة 
تؤثر سلبا على اداء الشركات 

التي يديرونها. 
وأشار الى ان هذه املبادرة 
جاءت نتيجة عمل دؤوب من 
قبل ادارة األبحاث والتطوير في 
الشركة التاحة فرصة جديدة 
لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها 
من املؤسس���ات والش���ركات 

والهيئات احلكومية.
يذكر أن شركة فاست تلكو 
تعد من كبرى الشركات التي 
تقدم وسائل االتصال عبر شبكة 
اإلنترنت في السوق الكويتية 
ومتتل���ك قاع���دة عريضة من 
املشتركني األفراد واملؤسسات 
والهيئات في القطاعني اخلاص 
أنها تعد الشركة  والعام، كما 
األولى في تغطية كامل أنحاء 
الكويت وبأسرع طرق االتصال، 
وترتبط ش���بكتها بعدد كبير 
من احملطات االصطناعية عن 
طريق أكبر محطتني أرضيتني 

في منطقة الشرق األوسط. 

ألول مرة في الكويت بمناسبة عيد ميالدها العاشر

تربط فروع الشركات والبنوك والهيئات الحكومية بشبكات أكثر أمانًا وكفاءة 

لفوزه في مسابقة الكويت الكبرى الثالثة عشرة لحفظ القرآن الكريم

»التجاري« يرعى حفل المتقاعدين 
والمتميزين بالهيئة العامة للصناعة

»الخليج« يرعى »الحياة 2010«

»ماريوت العالمية« تفتتح فندقًا ثانيًا
في مدينة سوجو الصينية

استقبلت مدينة سوجو الصينية العام اجلديد 
بفندق جديد م���ن عالمات ماريوت، مكون من 302 
غرفة، ويتضمن الفندق اجلديد كل مزايا وتقنيات 
عالمات ماريوت للفنادق واملنتجعات املوجهة نحو 
االداء املتميز. تدير ماريوت العاملية الفندق ضمن 
اتفاق طويل االمد موقع مع شركة سوجو اجلديدة 
للتطوير واالستثمار. ومت تعيني جيري مياو مديرا 

عاما للفندق ولورين جو مديرة إلدارة التسويق.
ومبناسبة االفتتاح يقدم الفندق اسعارا خاصة 
جدا تتضم���ن االقامة وخدم���ة االنترنت والفطور 
لشخصني مقابل حوالي 120 دوالرا لليلة الواحدة، 
ويس���تمر العرض حتى نهاية مارس 2010، ويقع 
الفندق اجلديد في وس���ط املدينة، في موقع مثالي 
للمسافرين من رجال االعمال، على مقربة من منطقة 
التطوير التقني ومركز سوجو للدوائر احلكومية 
واخلدمات االدارية، وميكن الوصول منه بسهولة 
الى مركز سوجو الدولي للمعارض وحديقة الصني 

� سنغافورة الصناعية في سوجو.
وغرف الفندق فسيحة ومناسبة للمسافرين من 
السياح ورجال االعمال وهي مزودة ببياضات فاخرة 
ومالبس للحمام واجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة 
وخدمة االنترنت الس���ريع ومكتب بإنارة مناسبة 
للعمل. وتقع رده���ة التنفيذيني في الطابق 48 من 

الفندق وتتيح اطاللة فريدة على مناظر املدينة.
ومتاش���يا مع التوجه اجلديد لفنادق ماريوت 
في اعادة تصميم ردهة البهو وحتويلها الى موقع 
للقاءات االجتماعية، يتميز فندق ماريوت سوجو 
بردهة بهو فس���يحة ومريحة، كما تدعو املساحات 
العامة في الفندق الى ممارسة النشاطات االجتماعية 
واالسترخاء واقامة لقاءات عمل أو تناول املأكوالت. 
ميكن تناول الطعام ف���ي مطعمني في البهو أو في 
الردهة، حيث تقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء، 
بينما تقدم في املقهى وجبة العش���اء مع املوسيقى 

والنشاطات الترفيهية.

استمرارا اللتزامه بدعم التعليم 
لذوي االحتياجات اخلاصة، قام بنك 
اخلليج برعاية فعالة »احلياة 2010« 
التي نظمتها جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا. وقد أقيمت األنشطة 

لصالح ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وتضمنت مجموعة متنوعة من 
األنشطة، وعرضا للمواهب، وقد 
حتدثت هدي����ل الفضلي، من بنك 
اخلليج، بهذه املناسبة حول ذوي 

االحتياجات اخلاصة ودورهم في 
املجتمع، كما قدمت الهدايا لألطفال، 
وشارك في تقدمي الهدايا شخصية 
»نصور« الشهيرة واحملببة لألطفال 

من بنك اخلليج.

قام البنك التجاري برعاية احلفل السنوي الرابع 
لتكرمي املتقاعدين واملتميزين ملوظفي الهيئة العامة 
للصناعة وذلك تأكيدا على دوره االجتماعي في خدمة 

املجتمع مبختلف قطاعاته.
وبهذه املناسبة اس����تقبل املدير التنفيذي لقطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد عادل الضليعي في مكتبه 
رئيس قسم اإلعالم، إدارة العالقات العامة في الهيئة 
العامة للصناعة علي عبداهلل اجلاس����م لتقدمي شيك 
املساهمة بحضور مدير تنفيذي إلدارة اإلعالن والعالقات 
العامة بالبنك أماني الورع، وقد تخللت هذه الزيارة 

أحاديث ودية بني الطرفني.
وأكد الضليعي بان إدارة البنك التجاري تس����عى 
دائما إلى تقدمي الدعم واملساندة للهيئات واملؤسسات 
الصناعية التي تعمل من اجل تنمية الصناعة احمللية 
في البالد وحتقيق أهدافها في توسيع قاعدتها اإلنتاجية 
واحلرفية للقطاع الصناعي الكويتي، مشيرا الى ان 

البنك قد ساهم على مدى السنوات املاضية في مختلف 
األنش����طة التي نظمتها الهيئة، وأشار الى اهتمامات 
البنك التجاري مبختلف األنشطة التي تصب في النهاية 
بخدمة املجتمع والوطن وتنمية قدراته وطاقاته التي 
هي أولى اهتماماته. ومن جانبه اشار اجلاسم الى الدور 
الذي يلعبه البنك التجاري في أداء دوره االجتماعي 
واإلنساني من خالل تقدمي الدعم واملساهمة ملختلف 
البرامج واملؤمترات التي تس����اهم ف����ي بناء مجتمع 
قوي، معربا عن شكره وامتنانه إلدارة البنك وجميع 
العاملني على تواصلهم الدائم مع الهيئة الذي له األثر 

االيجابي في العالقة بني املنشأتني.
ويحرص البنك التجاري الكويتي باستمرار على 
أداء دوره االجتماعي واإلنساني على أكمل وجه من 
خالل املشاركة واملساهمة في البرامج واملؤمترات التي 
تساعد على بناء مجتمع قوي يكون ركيزة أساسية 

لبناء الوطن املثالي الذي يحلم به اجلميع.


