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معرض »زين سيتي« السابع قّدم لـ 250 ألف زائر عروضًا تطرح للمرة األولى

أرقام بالتينية وذهبية وفضية تبدأ بالتسلسل 900 مجانًا عند االشتراك في باقات التوفير »ويانا«

أجهزة البالك بيري الذكية بأسعار تبدأ من 39 دينارًا وبألوان لم تطرح بالسوق المحلي

46 مؤسسة عرضت الوسائل التكنولوجية الحديثة وسمات الثورة الرقمية.. وتوقعات بتجاوز عدد الزوار 300 ألف مع اليوم الختامي

محمود فاروق
اعت���ادت ش���ركة االتصاالت 
»زين« كل عام على إقامة معرضها 
السنوي »معرض شركاء زين« 
لترد التحية الى عمالئها، وتقدم 
له���م أفضل الع���روض وأحدث 
املنتج���ات بأفض���ل األس���عار، 
ولتوفر لهم أيض���ا ولعائالتهم 
جوا مفعم���ا باحليوية ومليئا 
باملتعة والترفيه، حيث ش���هد 
معرض زين سيتي 2010 العديد 
من املفاجآت واألنشطة اليومية 
فضال عن الهدايا القيمة والعروض 
اجلديدة والفريدة واملتميزة وذلك 

مبشاركة 46 شركة.
وارتدى معرض زين السابع 
ثوبا جديدا اطل به على اجلمهور 
الفريدة  الع���روض  من خ���الل 
وتقدمي أكبر تشكيلة من خدمات 

االتصاالت واألجهزة احلديثة.
وقد جذب املعرض في دورته 
السابعة نحو 250 ألف زائر مقارنة 
بالعام املاضي الذي بلغ عدد زواره 
200 ألف زائر »حس���بما أفادنا 
املنظمون« ووسط توقعات بان 
يتجاوز عدد الزوار 300 ألف زائر 

مع اليوم اخلتامي للمعرض.
وفي ه���ذا االطار قال منظمو 
املعرض أن شركة »زين« اختارت 
الس����ابع  عنوانا جيدا للمعرض 
حتت عنوان »زين س����يتي« لكي 
تنقل رس����الة للجمهور العريض 
الذي مازال يزور ارض املعارض 
لتثبت م����دى جدارتها في تقدمي 
الوس����ائل التكنولوجية احلديثة 
واس����تقطاب جمهور من مختلف 
الشرائح واألعمار، حيث حملت زين 
سيتي مالمح من نوع خاص حتمل 
س���مات الثورة الرقمية في عالم 
االتصاالت عبر 46 مؤسسة وشركة 
من موزعي زين وبأحدث ما أفرزته 
تكنولوجيا االتصاالت واخلدمات 
ف���ي نق���ل البيان���ات والصوت 
والصورة وأجهزة الهواتف الذكية 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وذلك 
في دعوة خاصة وبصفة رسمية 
جللوس العمالء على مائدة دسمة 
للغاية م���ن اخلدمات والعروض 

الترويجية االولى من نوعها في 
السوق احمللي على اإلطالق.

وبسؤال مشرفي شركة زين 
باملعرض حول استعدادات الشركة 
لتلبية احتياجات اجلمهور خالل 
أيام املع����رض أجمعوا على ان 
الشركة قامت بكل االستعدادات 
لإلجابة عن جميع استفسارات 
ال����زوار م����ن خ����الل مندوبي 
ومندوبات الشركة من خالل منافذ 
شركة زين باملعرض حيث هيأت 
نفسها متاما وكست كل جوانبها 

والتي تنوعت بني أجهزة تلفزيون 
إل سي دي وأجهزة بالك بيري 
وايجو وهواتف نوكيا واجهزة 
ماي فاي والب توب، ولتضفي 
شركة زين املتعة على ما قدمته 
من مسابقات قامت بتوزيع جوائز 
خاصة على كل من يحمل اسمه 
او اس���م عائلته زين مبا شجع 
اجلمه���ور املتواجد في املعرض 
على املشاركة بصورة اكبر ومن 
ضمن مفاجآت شركة زين داخل 
املعرض، طرحت إصدارا خاصا 

بآخر واحدث اخلدمات.

مسابقات ومفاجآت

وتخلل معرض زين سيتي، 
بعض املسابقات من شركة زين 
ومتحورت معظم األسئلة حول 
تاريخ تأسيس الشركة وألوان 
شعار زين واخلدمات االعالمية 
التي قدمتها زين مؤخرا وكذلك 
السؤال عن موقع زين االلكتروني 
العديد من اجلوائز  ومت توزيع 
والهدايا القيمة على املتسابقني، 

من أجهزة البالك بيري بأسعار 
تب����دأ من 39 دين����ارا وحصريا 
ملعرض ش����ركاء زين في زين 
سيتي وبألوان لم تطرح بالسوق 
احملل����ي، باالضاف����ة الى توفير 
أرقام بالتينية وذهبية وفضية 
تبدأ بالتسلسل 900 مجانا عند 
االش����تراك في باق����ات التوفير 
»ويانا« فضال عن إصدار خاص 
لزين ايجو وتدشني اول جهاز 
راوتر متنقل في الكويت »الباور 

ماي فاي« ب� 20 دينارا فقط.

 )كرم دياب(لقطة لزوار البالك بيري خالل املعرض

جناح االشتراكات وهدايا التلفزيونات ال سي دي واشتراكات اجلزيرة الرياضية جانب من مسابقات وهدايا »زين« على هامش املعرض اقبال كبير على املعرض

هديل الفضلي تتسلم درع التكرمي من نوال اخلضيري وسالم الراشدجانب من جناح البنك

جناح شركة زين باملعرض

»األهلي المتحد« يرعى بطولة الكويت الدولية 
السادسة لكرة الطاولة »كأس سلوى«

»الخليج« يرعى ملتقى 
»إبداع قلم.. أم تشويه وطن«

رعى بنك اخلليج هذا العام 
ملتقى »إبداع قلم..أم تش����ويه 
وطن« الذي أقيم على مدى ثالثة 
أيام وهدف إلى نش����ر التوعية 
بسلوك الطالب العدواني واآلثار 
السلبية التي يخلفها في ممتلكات 
املدرسة ومبانيها. وقد شمل هذا 
احلدث الذي عق����د من 5 إلى 8 
أبريل جمي����ع مدارس محافظة 

حولي. 
وفي مستهل احلفل االفتتاحي، 
ألقت كل من منى الصالل مدير 
عام منطقة حول����ي التعليمية 
وكرمية السيد مراقبة اخلدمات 
االجتماعية والنفس����ية، كلمة 

باملناسبة. 
وتخلل احلفل، قصيدة بعنوان 
»حب الوطن« من تأليف الشاعر 
القدير الساهر أنشدها الطالب 
الذين تألقوا على خشبة املسرح 

بألوان العلم الكويتي. 
ه����ذا باإلضاف����ة إلى عرض 
مسرحي بعنوان »الطوفة« من 
تأليف وإخراج فتحية عبدالنبي 
وتقدمي طالب مدرس����ة فرحان 
اخلال����د الثانوي����ة. وق����د ركز 
موضوع املسرحية على توعية 
األهل واملجتمع عموما بأهمية 
مساعدة الشباب وحل مشاكلهم 
وقضاياهم التي قد ينتج عنها 
مثل ه����ذا النوع من الس����لوك 

العدواني والسلبي. 
كما تضمن هذا امللتقى الذي 
استمر ملدة ثالثة أيام نشاطات 
ش����ملت نقاش����ات جمعت بني 
الطالبي����ة والقيادات  القيادات 
التربوية. فضال عن ورش عمل 
شارك في تقدميها كل من سعاد 

املطيري، بشاير الزامل، سوسن 
الشرف ود.سليمان الدريع في 
املدارس التالية: مدرسة أسماء 
بنت يزيد األنصارية، مدرسة 
مشرف املتوسطة، مدرسة أسماء 
بنت أبي بكر، مدرسة سعود بن 
سنان ومدرسة محمد عبداهلل 

الوهيب.
ومثل بنك اخلليج خالل هذا 
امللتقى هديل الفضلي مديرة من 
قس���م التسويق، التي تسلمت 
درع التكرمي بالنيابة عن البنك 

من مدير الش���ؤون التعليمية 
في منطق���ة حولي التعليمية، 
ادارة  نوال اخلضيري، ومدير 
التربوية في منطقة  االنشطة 
حولي التعليمية سالم الراشد، 
هذا وقد حص���ل الطالب على 
أجهزة كمبيوتر محمولة كتقدير 
وشكر على أدائهم املميز خالل 
العرض املس���رحي. كما تلقى 
احلضور من داعمني، ومشاركني 
وجلان منظمة ومدرسني، دروعا 

تذكارية.

هذا وأقيم احلفل اخلتامي في 
8 أبريل حتت رعاية الشيخ نايف 
جابر األحمد، وتخلله اإلعالن عن 
أسماء الفائزين الثالثة مبسابقة 

البرنامج التعليمي. 
وتأت���ي رعاية بنك اخلليج 
لهذا امللتقى استمرارا اللتزامه 
نح���و خدمة جمي���ع قطاعات 
املجتمع الكويتي، ليؤكد بذلك 
مكانته كمؤسسة مالية كويتية 
رائ���دة تلتزم مبس���ؤولياتها 

االجتماعية.

اس���تمرارا ملس���يرة العطاء االجتماعي 
املتميز للبنك األهلي املتحد »األوسط سابقا«، 
وجريا على عادته باملساهمة في رعاية جميع 
املجاالت االجتماعية وباألخص البطوالت 
الرياضية احمللي���ة واخلليجية والعاملية، 
قام »املتحد« برعاية بطولة الكويت الدولية 
السادسة لكرة الطاولة والتي أقيمت بنادي 
القادس���ية الرياضي حتت رعاية صاحب 
السمو األمير، حيث اس���تضافت الكويت 
البطولة بإشراف من االحتاد الدولي للعبة 
وبحضور أكثر من 200 العب والعبة مصنفني 
دوليا ومبش���اركة أكثر من 40 دولة رائدة 

بهذه الرياضة بجوائز كبرى تعتبر األفضل 
واألعلى على مستوى االحتاد الدولي.

وبه���ذه املناس���بة قال نائ���ب الرئيس 
التنفيذي بالوكالة للخدمات املصرفية شريف 
اخلولي، ان رعاية البنك لهذا احلدث جاءت 
انطالقا من إميانه العميق بأهمية رفع الوعي 
الرياضي لدى جميع فئات املجتمع من اجل 
حتفيزهم على املضي قدما في سبيل تنمية 

قدراتهم البدنية والذهنية.
واضاف أن »املتحد« يعد من السباقني 
في دع����م ورعاية الكثير من املناس����بات 
الرياضية وتكرمي األبطال من الرياضيني، 

األمر الذي يعك����س رغبة البنك في تأكيد 
تواصله بني جميع شرائح املجتمع للقيام 
بدوره االجتماعي بش����كل متميز يعكس 
إميانه بأهمية الدور الذي يقوم به كأعرق 
مؤسس����ة اقتصادية في الكويت تأسست 

عام 1941.
وأكد أن البنك مستمر في تقدمي الدعم 
والرعاية للكثير من األنش����طة الرياضية 
واالجتماعية والصحية، وذلك حرصا منه 
على دعم الشباب في مختلف أنشطتهم سواء 
الدراسية أو الثقافية أو الرياضية في إطار 

رسالته الهادفة إلى خدمة املجتمع.

هدايا »زين سيتي« للجمهور
قدمت ش��ركة زين من خالل معرض زين س��يتي العديد من الهدايا املجانية تضمنت: أجهزة بالك 
بيري، خدمات مميزة على الرسائل القصيرة، قواعد بيانات ألرقام الهواتف مصنفة رجاال ونساء وفقا 
للمنطقة الس��كنية عبر ش��ريحة زين، وخدمة MPAY وهي خدمة إعادة التعبئة وتسديد الفواتير حيث 
تعتبر بديال آمنا وسهل االستعمال بالنسبة للمستخدم نظرا ألنها تعتمد على نظام متكامل متت جتربته 
بنجاح واثبت جدارته مقارنة بأي نظام حالي في الكويت ودول املنطقة، ومن مزايا النظام اجلديد إمكانية 
قيام عمالء ش��ركة زين بتسديد فواتير حس��ابهم او حساب اآلخرين وإعادة تعبئة رصيد هواتفهم او 
هواتف اآلخرين وإمكانية دفع اش��تراك االنترنت املتنق��ل وإمكانية تنفيذ هذه العمليات داخل وخارج 

.MPAY الكويت وتبديل شريحة االتصال مجانا عن طريق مندوبي وموزعي


