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الدولي  الكويت  أطلق بنك 
حملته التمويلية لعام 2010 »من 
التأسيس إلى التأثيث«، ليقــدم 
أحـــد أفضل حلـــول التمويل 
الشـــخصي امليسرة واملوافقة 
الشـــريعة اإلسالمية  ألحكام 
وتعد هذه احلملة إحدى خطوات 
البنك الهادفة لتلبية احتياجات 
العمالء الراغبني في بناء بيوت 

أحالمهم.
الكويت  وحول حملة بنك 
الدولي للتمويــل الشـــخصي 
العـــام بالوكالة  املديــر  قالت 
البنك  ان  العصفـــور  ضيـــاء 
التوســـعية  يواصل عملياته 
على جميع األصعدة سواء من 
أو اخلدمات  املنتجـــات  حيث 
في إطار إستراتيجية مدروسة 
هدفها االستجابة للمتطلبات 
املصرفية للعمالء، وعليه يأتي 
انطالق حملة البنك الكبرى »من 
التأسيس إلى التأثيث« للتمويل 

الشخصي.
وأضافـــت ان احلملة متكن 
األفراد من احلصول على التمويل 
الالزم لتأسيس وتأثيث منزله 
بجميع املستلزمات )مواد بناء، 
أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، 
أثاث، مفروشات، أجهزة تكييف، 
أو أي ســـلع أخرى( بالتعاون 
مع كبرى الشركات والوكاالت 

واملعارض بالسوق احمللي.
وأوضحـــت ان حملة »من 

التأثيث« تقدم  إلى  التأسيس 
متويال يصل إلى 70 ألف دينار، 
تسدد على فترة تصل إلى 15 
عاما، مع فترة سماح تصل إلى 6 
شهور الستحقاق القسط األول، 
وبســـرعة ومرونة كبيرة في 
إنهاء املعامـــالت للراغبني في 
احلصول على التمويل، مبينا 
ان االســـتفــادة مـــــن احلملة 
التمويليــة اجلديدة لـ »الدولي« 
ال تشترط وجود كفيل أو مقدم، 
وبدون حتويل راتب إلى البنك، 
إذ يتم االكتفاء بصورة البطاقة 
إليها  املدنية للعميـــل مضافا 
صورة جواز السفر )للمقيمني 
فقط( مع شهادة راتب حديثة 
وكشف حساب آلخر 3 شهور، 

وعرض سعر املورد.

جانب من التكرمي

اجلابر ممثال عن »بيتك« في تكرمي د.عبدالرحمن السميط

توفيق سوقيه يسلم سلمان البدران اجلائزةمحمد خزام يسلم اجلائزة للرابح عبدالعزيز الظفيري 

ضياء العصفور

»المجموعة العربية للسيارات«
تشجّع المواهب الشبابية الوطنية

األيزو لـ »ڤيڤا« في تقنية المعلومات
وتكنولوجيا الشبكات الحديثة 

العربية  اختتمت املجموعــــة 
للســــياراتـ  حمــــد محمد الوزان 
وشركاه، مجموعة من انشطتها التي 
ساهمت فيها انطالقا من التزامها 
واهتمامها مبسؤوليتها االجتماعية 

نحو جميع شرائح املجتمع.
وقدمت ســــيارات فورد دعمها 
الكامل ملهرجان »كويتي وافتخر« 
الــــذي يعتبر من أهم األنشــــطة 
التواصلية التي ترعى وتشــــجع 
الطاقــــات واملواهــــب واملبادرات 
الشبابية الوطنية التي تلعب دورا 
كبيرا في تعزيز االنتماء والفخر 
بالكويت وطنا وبيئة وتشــــجع 

اإلمناء واالزدهار.
وكان مهرجان »كويتي وافتخر« 
قــــد مت إطالقه فــــي حملة وطنية 
ضخمة استقطبت عددا كبيرا من 
اجلهات والشــــخصيات اخلاصة 
والعامة، كما شملت مجموعة كبيرة 
من األنشطة املتميزة التي كان لها 
كبير األثــــر في املجتمع، وخاصة 
شرائح الشباب باعتبارهم احملرك 

الرئيسي ملستقبل الكويت.
وحظي هذا املهرجان بتغطية 
واهتمام كبيرين من وسائل اإلعالم 

احمللية واإلقليمية.
وقامت فــــورد برعاية خاصة 

املهرجان  أكثر أنشطة  لواحد من 
إثارة وتشــــويقا ضمن اهتمامها 
بقدرات الشباب ومهاراتهم حيث 
قدمت سيارة فورد توروس ليتم 
االنطالق بها وإيقافها داخل مرمى 

كرة قدم في زمن قياسي.
وشهدت املسابقة حضورا متميزا 
وتشجيعا كبيرا حيث كان الفوز 
بهذه املسابقة من نصيب عبدالعزيز 
الظفيري الذي حقق رقما قياسيا 
اســــتطاع فيه االنطالق بالسيارة 
وإيقافها داخــــل املرمى بزمن بلغ 

16.73 ثانية.
وكانت اجلائزة املقدمة للفائز 

هي تي شيرت لكرة القدم موقعة 
بشــــكل شــــخصي من دمييتري 
بيرباتوف، مهاجم نادي مانشستر 

يونايتد اإلجنليزي.
وتنظــــر فورد إلى األنشــــطة 
إبداع  الرياضية بصفتهــــا مجال 
ومتيز بالنســــبة للشباب، ولذلك 
فهي تقدم كل الدعم املمكن لألنشطة 
التفاعلية. كمــــا تهتم فورد كذلك 
مبجموعــــة كبيــــرة مــــن برامج 
املســــؤولية االجتماعيــــة والتي 
تغطي مســــائل تتعلــــق بالبيئة 
وحماية الطبيعة، وكذلك األنشطة 

االجتماعية واالقتصادية.

بعد اجتيازها لعمليات التدقيق العاملي من 
قبل شــــركة SAI Global الكندية بالتعاون مع 
شــــركة اخلبرات الدولية لالستشارات، نالت 
شــــركة ڤيڤا لالتصاالت شــــهادة نظام إدارة 
اجلودة »األيزو« ISO 9001، في تقنية املعلومات 

وتكنولوجيا الشبكات احلديثة.
وصرح الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا 
في شركة ڤيڤا، م.سلمان البدران بأن الغرض من 
نيل هذه الشهادة العاملية في قطاع االتصاالت، 
يهدف إلى دعم إســــتراتيجية ڤيڤا في تطوير 
خدماتها بشكل مستمر، وإرضاء عمالئها بشكل 

يتالءم مع متطلباتهم وتطلعاتهم.
وأضاف البدران: »رغم حداثة انطالقة ڤيڤا 
في الســــوق احمللي الكويتي، إال أن جناحاتها 

املتواصلــــة بربــــط النظم اإلداريــــة العاملية 
بالعمليات التشغيلية، كان عامال أساسيا في 
مواكبة متطلبات السوق وبناء آلية نحو تقدمي 

اخلدمة األفضل للعمالء«.
وأكــــد البــــدران أن ڤيڤــــا حتــــرص دائما 
علــــى احملافظة على تطبيق أحدث أســــاليب 
التكنولوجيا العاملية في إدارة نظم املعلومات 

وتطبيقاتها.
وتابع البدران: »حترص ڤيڤا على أن تكون 
رائدة وسباقة في تكنولوجيا قطاع االتصاالت 
احمللية، وهذا لم يأت من فراغ، بل تطلب االرتقاء 
بخدمات تقنية املعلومات وتكنولوجيا الشبكات 
احلديثة ووضع نظام إداري يستخدم أحدث 
التطبيقات التي تهدف إلى إرضاء العميل في 

املقام األول«. وقد تسلم البدران من م.توفيق 
سوقيه شهادة الـ ISO العاملية، واعدا بتحقيق 
املزيد من النجاحات. وتعتبر ڤيڤا أحدث مشغل 
خلدمات تكنولوجيا االتصال في الكويت حيث 
تقدم مجموعة متكاملة مــــن حلول االتصال 
املتنقلــــة، منذ دخولها الســــوق الكويتي في 
ديســــمبر 2008، اكتسبت ڤيڤا مركزا مرموقا 
في سوق االتصاالت، وتسعى ڤيڤا ألن جتعل 
التواصل أسهل عن طريق توفير تكنولوجيا 
االتصاالت، وهي تستحوذ على نسبة متزايدة 
من العمالء عن طريق توفير مجموعة مبتكرة 
من اخلدمات ذات القيمة املضافة. وتقدم ڤيڤا 
خدمة اإلنترنت املتنقل بسرعة تصل إلى 21.6 

ميغابايت في الثانية.

»الكويت الدولي« يطلق
حملته »من التأسيس إلى التأثيث«

»الخليج« يدعم أنشطة
ذوي االحتياجات الخاصة

بتمويل يصل إلى 70 ألف دينار مع فترة سداد 15 عامًا

السميط: بصمات »بيتك« الخيرية في أفريقيا مفخرة للكويت
قال مساعد املدير العام لقطاع 
اخلدمات املســــاندة فــــي »بيتك« 
عبدالعزيــــز عبــــداهلل اجلابر ان 
جهود د.عبدالرحمن السميط في 
القارة األفريقية لـ 3 عقود من الزمن 
جعلت منه رمزا وطنيا ومفخرة 
ألهل الكويت جميعا وان تكرميه 
واجب على أهل الكويت ملا يبذله 
من وقت وتعب في سبيل العمل 
اخليــــري وإجناحــــه، مضيفا ان 
»بيتك« قــــدم خالل العام املاضي 
نحــــو 6 ماليني دينــــار في مجال 
املساعدات اخليرية بأكثر من 26 
دولة من دول العالم وذلك عبر بيت 
الزكاة في اتفاقية ميثله فيها بإقامة 
ومتابعة تلك املشاريع والتي تتصل 
التي جتســــد  مبختلف املجاالت 

التنمية احلقيقية لإلنسان.
وتابع مبناســــبة تكرمي بيتك 
ـ للســــميط ان »بيتك« لم يتوان 
أيضا في دعم األسر املتعففة داخل 
الكويت وخصص عبر مبرة »بيتك« 
اخليرية مليون دينار خالل العام 

رســــمت صــــورة إيجابيــــة على 
مستوى القارة.

وفي حفل تكرمي أقيم برعاية 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ونظمــــه مركز إشــــراق للفتيات 
بحضور كبار الشخصيات أوضح 
الســــميط أن أهل الكويت جبلوا 
على فعل اخلير واملســــاهمة في 
تنمية البشرية وإخراجها من حياة 
الفقر واجلهل إلى احلياة الكرمية 
وهذا ما جسدته رحلتنا الطويلة 
والتي التزال مستمرة في القارة 

األفريقية.
وأكــــد د.الســــميط حــــرص 
اجلمعيــــة على اســــتمرار العمل 
اخليري املثمر والذي يساهم في 
مجاالت حيوية إلى جانب اإلغاثة 
كالتعليــــم والتوظيف والصحة 
والرعايــــة االجتماعية، مبينا ان 
دور القطاع اخلاص الكويتي مهم 
في تفعيــــل هذا الدور الذي جعل 
أهل القارة األفريقية محبني للشعب 

الكويتي.

املاضي لتلك الفئة بالتنسيق مع 
بيت الزكاة املتخصص في بحث 
تلك احلاالت مؤكدا أن بيتك يؤدي 
دوره االجتماعي إلى جانب دوره 
في التنمية االقتصادية مبجاالتها 

املختلفة.
من جانبه أشاد رئيس جمعية 
املباشــــر د.عبدالرحمن  العــــون 
الســــميط بجهود بيــــت التمويل 
الكويتــــي )بيتك( في دعمه الذي 

بدأ قبل نحو 30 عاما للمشــــاريع 
اخليرية في أفريقيا مبا فيها حمالت 
إغاثة الدول املنكوبة، مشيرا إلى 
أن مــــا قدمه أهــــل الكويت أفرادا 
ومؤسســــات هو مفخرة للوطن 

خالل حفل تكريم حضره كبار الشخصيات

رعى بنك اخلليج مؤخرا أحد 
أنشـــطة مجلس األبناء لذوي 
االحتياجات اخلاصة في مبنى 
مركـــز »دور الرعاية اخلاصة« 

في منطقة الصليبخات.
وقد ركز هذا احلدث الذي عقد 
حتت رعاية الشـــيخة انتصار 
احملمد الصباح على مختلف أنواع 
الفنون لذوي االحتياجات اخلاصة 
حيث تضمن أداء مجموعة واسعة 
من األنشطة والرقصات باإلضافة 

للفقرات الشعرية.
هـــذا وقد اســـتهل االحتفال 
بكلمة افتتاحية ألقاها أحد أعضاء 
مجلس األبنـــاء متبوعة بفقرة 

شعرية ألقاها أحد الطلبة.
كما تضمن احلفل مسابقات 
عديـــدة إلى جانب إحدى الفرق 
الكويتية التي أمتعت احلاضرين 
التراثيـــة  األغانـــي  بعـــزف 

الكويتية.
وشارك ممثلو بنك اخلليج 
في االحتفال عن طريق توزيع 

الهدايا على الطالب  العديد من 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

القائمون  وفي اخلتام، كرم 
علـــى هـــذه االحتفاليـــة بنك 
اخلليـــج لرعايته هذه الفعالية 
وذلك بتسليم ممثل البنك درعا 
تذكارية تقديرا ملســـاهمته في 

جناح االحتفال.
هذا ويواصـــل بنك اخلليج 
دعمه لذوي االحتياجات اخلاصة 
وحرصه على تطوير أنشطتهم 
على مدار العـــام، ما يعزز من 
التـــزام البنك نحو جميع فئات 

املجتمع.


