
الجمعة 27 اغسطس 2010   31اقتصاد

وثيقة »الوطني« التاريخية

جانب من االحتفال

توزيع اجلوائز على املشاركني في احلفل جانب من احلفل

مساعد املزيد يهنئ عبدو رشيد اخلطيب أحد رابحي اآلي باد

»الوطني« يوثّق لمواعيد العمل في رمضان قبل 58 عاماً

»زين« احتفلت بالقرقيعان في مجمع األڤنيوز
احتفلت ش���ركة زين في مجمع األڤنيوز بالقرقيعان مس���اء 
يوم األربعاء املاضي، وسط حضور كبير من عمالئها واجلمهور 

الزائر.
وأفادت الشركة بانها قدمت من خالل هذه االحتفالية التي شهدت 
حض���ورا متميزا من مذيعي التلفزيون املتألقني س���الي القاضي 
وعمر العثمان وجاسم العبوة، مفاجآت عديدة في فقرات األطفال 
وخصوصا فقرة »بارني«، واملشاركات احلوارية واملسابقات التي 

شهدت توزيع العديد من الهدايا من اجلمهور املشارك.
وقال مدير إدارة العالقات واالتصاالت في الشركة وليد اخلشتي: 
شركة زين تعتبر حفل القرقيعان فرصة جيدة لبناء جسور اتصال 
مباش���رة مع اجلمهور، وهي على يقني بان هذه االحتفالية تأتي 
كل عام وهي حتمل معها العادات والتقاليد الكويتية الراس���خة 

بني وجداننا جميعا.
وأكد أن ش���ركة زين أرادت أن تقيم هذه االحتفالية في مجمع 
األڤنيوز حتى يتس���نى لها مشاركة اكبر قدر ممكن من اجلمهور، 
مبينا أن الشركة ومنذ بداية شهر رمضان املبارك وهي تعزز من 

جهودها في االتصال مع عمالئها واجلمهور.
وأوضح ان »زين مستمرة في تقدمي حملتها »كرم رمضان يزيد 
من عاملنا جماال« وه���ي احلملة التي تقدم عروضا مميزة لعمالء 
الشركة، باإلضافة إلى برامجها االجتماعية املكثفة املوجهة لكافة 

أطياف املجتمع«.

كشف بنك الكويت الوطني 
عن وثيقة تاريخية تعود الى 
ش���هر مايو من الع���ام 1954، 
املصادف لش���هر شعبان عام 
1373 ه����، تتمثل ف���ي تعميم 
إداري حمل الرقم 54/4 صادر 
إدارة  الكوي���ت-  عن حكومة 
املعارف، بشأن تعديل مواعيد 
دوام ادارة املعارف في ش���هر 

رمضان املبارك.
وقد نص التعميم على أن يبدأ 
العمل في إدارة املعارف الساعة 
الس���ابعة والنص���ف صباحا 
وينتهي في الس���اعة احلادية 
عشرة والنصف ظهرا. وصدر 
هذا التعميم في األول من شهر 
مايو عام 1954، واعتمده مدير 
ادارة ومالية املعارف مبناسبة 
حلول شهر رمضان عام 1373 

بني بنك الكويت الوطني وإدارة 
ابالغ  الكويت، فقد مت  معارف 
التعميم رسميا الى »الوطني« 

العمل في  ه�، وتنظيما لسير 
هذا الشهر الفضيل.

ونظ���را للعالقات الوطيدة 

عن طريق ارس���ال نسخة منه 
معنون���ة الى البن���ك لالطالع 
والعلم كاحدى أهم املؤسسات 

العاملة ف���ي الكويت، ولكونه 
املؤسس���ة املصرفية الوحيدة 
آنذاك، والرتباطه الوثيق بأعمال 
مالية إدارة املعارف السيما أن 
تلك األيام صادفت بدايات موسم 
الذين كانوا  أجازات املدرسني 
يستلمون مستحقات إجازاتهم 

الصيفية من الوطني.
جتدر اإلش���ارة إلى أن بنك 
الكويت الوطن���ي يحتفظ في 
أرش���يفه مبجموعة قيمة من 
الوثائق والسجالت التي تؤرخ 
لفت���رة هام���ة م���ن تاري���خ 
الكويت االقتص���ادي واملالي 
منذ ع���ام 1952، كما تؤرخ في 
الوق���ت ذاته لكب���ار رجاالت 
الذين قامت  الكويت وجتارها 
على أكتافه���م اللبنات األولى 

لنهضة الكويت احلديثة.

بموجب تعميم حكومي صدر عن إدارة المعارف عام 1954

أقامت حفل استقبال كبير لعمالئها وللجمهور 

يحصل الفائزون على أحدث أجهزة »آي باد«

»الخليج« يهنئ ثاني 100 فائز في حملة »مفاجآت الصيف«

»المستقبل لالتصاالت« قدمت هدايا
لذوي االحتياجات في مدارس التربية الخاصة

أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت عن تقدمي دعمها ملدارس وزارة 
التربية اخلاصة، وذلك من خالل قيام املس����ؤولني في الشركة بزيارة 
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة وتقدمي هدايا متنوعة لهم مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، واالحتفال بالقرقيعان وذلك يوم الثالثاء 
الرابع والعشرين من الشهر اجلاري. وبهذه املناسبة، قال مدير التدريب 
والتطوير الوظيفي في مجموعه املستقبل لالتصاالت ضياء أحمد، في 
تصريح صحافي إنه: »انطالقا من اس����تمرار الدور االجتماعي الفعال 
الذي تقوم به ش����ركة املستقبل لالتصاالت فإنها حرصت على أال مير 
ش����هر رمضان الفضيل إال وقد رسمت البسمة على وجوه الطلبة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة في املدارس اخلاصة التابعة لوزارة التربية 

في الكويت من خالل التواصل االجتماعي معهم«.
وأوضح أن الشركة قدمت للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة هدايا 
متعددة مثل: أجهزة احلاس����وب، وألع����اب تعليمية ترفيهية، وألعاب 
إلكترونية ش����هيرة مثل بالي استيشن، وغيرها، وذلك بالتنسيق مع 
إدارة التربية اخلاصة ونادي املعاقني الذين حددوا احتياجاتهم الفعلية 
اخلاصة باإلعاقات املختلفة: الفكرية والسمعية والبصرية والذهنية. 
ودعا ضياء أحمد: »جميع شركات القطاع اخلاص املقتدرة ماديا إلى 
مد يد العون إلى هذه الشريحة املهمة في املجتمع نظرا حلاجتها املاسة 
جلهود الشركات«، مشيرا إلى أن تداعيات األزمة املالية يجب أال تكون 

حائال دون إدخال السرور على قلوب الطلبة الصغار.

العصف����ور، مصطف����ى الصالح، 
ش����ودري علي، خلي����ل الفضلي، 
عبداهلل القحطاني، جميلة علي، 
محمد السدراح، نسرين النصار، 
زايد املغربي، هال عيس����ى، نعمة 
اهلل اخل����وري، منى هندي، أحمد 
الصان����ع، فاطمة بهالي، س����هيلة 
احلمد، محمد عون، خليل التميمي، 
محمد الهدبة، رياض اخلليفة، محمد 
التوحيد، جان غفري، افراح محمد، 
بندر املطيري، هاني املير، مشعل 
االسعيدي، فيصل القطان، يوسف 
املسقطي، حمد العبيدان وابراهيم 

بوخمسني.

راكان الوقيان، ع����ادل املخيزمي، 
مرمي النسيب، خالد الهاشمي، االن 
جيمس والر، يوريكو بلوس، محمد 
العجمي، عبداهلل حسني، عدنان 
الهندال، يوسف العوضي، عبدو 
اخلطيب، مجدي ابراهيم، حسام 
قاسم، وائل عبد ربه، خالد املطيري، 
عبدالعزيز العيد، اسحاق ويلفريد، 
بدر الش����مري، عبير علي، محمد 
سنبلي، رائد غوشة، عبداحملسن 
الوزان، محمد الصالل، محس����ن 
العجمي، ناص����ر املجدي، جويل 
كاندو، ميرفت الصالح، س����عود 
االيوب، عبداحملسن مظفر، علي 

اخلط����رش، محمد احلبيب، احمد 
عبدالرحم����ن، وحيد عبداحلميد، 
ليلى املنيس، محسن عبدالعظيم، 
فرح الس����ري، كامل البدر، لبيب 
صالح، فريبة جنف بور، ابراهيم 
الكساب، جاس����م زينيل، صالح 
املرشد، خليفة الصباح، سندس 
أبواحلسن، مي علي، مؤيد الشوا، 
فهد الصباح، خالد العوضي، رائد 
ناجي الناهي، عبدالعزيز دشتي، 
نادية الشراوي، طالل املجيل، عامر 
العجمي، زهراء املوسى، عبد الفتاح 
االراير، عبدالرحمن االنصاري، هاني 
محمد، جنيب العلي، هبة العثمان، 

اعلن بنك اخلليج عن ثاني 100 
فائز في حملة »مفاجآت الصيف«، 
حي����ث مت الس����حب الثاني في 15 
اجلاري وحصل كل من الفائزين 

على جهاز آي باد من ابل.
وميت����د عرض بن����ك اخلليج 
الصحاب بطاقات البنك االئتمانية 
طوال فترة الصيف، حيث تتوافر 
لهم فرص الفوز ب� 300 جهاز آي 
باد سعة 64 غيغابايت مع خاصية 
الواي ف����اي، هذا ويهدف العرض 
الذي يسري حتى 14 سبتمبر املقبل 
الى تشجيع العمالء من اصحاب 
بطاقات بنك اخلليج االئتمانية على 
اس����تخدام بطاقاتهم خالل موسم 
الصي����ف باالضافة لفترة ش����هر 

رمضان املبارك محليا او دوليا.
وبذلك، يتبقى من السحوبات 
الشهرية الثالثة سحب واحد فقط، 
حيث يتم اجراؤه في 15 سبتمبر 
2010، ه����ذا ومتنح احلملة فرص 
الفوز ب� 100 جهاز آي باد جديد من 
خالل السحب على ثالث فترات، 
كما يتأهل جميع العمالء لدخول 
السحب تلقائيا وذلك بواقع فرصة 
فوز واحدة لكل 20 دينارا يقومون 
بانفاقه����ا محليا وبواقع فرصتني 
للفوز لكل 20 دينارا يتم انفاقها في 
اخلارج. وفيما يلي قائمة بالفائزين 

في سحب جهاز اآلي باد:
هاني اسكندر، فالح الوسمي، 
سرفت نواز، داياناندان راغافان، 
نوشاد كوليكي، طالل الشالحي، 
بدر الش����مري، هديل تقي، حمود 
املطيري، علي ن����ورة، أحمد عبد 
الرزاق، عقيل القزويني، سميرة 

»الخطوط الوطنية« تحتفل مع وكالء 
السياحة والسفر بالشهر الكريم

احتفاال بشهر رمضان املبارك، أقامت اخلطوط 
الوطنية غبقة رمضانية على شرف وكالء السياحة 
والس����فر في الكوي����ت وذلك في ن����ادي صحارى 

اجلولف. 
وق����د انتهزت اخلطوط الوطنية فرصة األجواء 
الرمضانية املباركة للتعبير عن عمق تقديرها للشراكة 
التي جتمع اخلطوط الوطنية بوكالء السياحة والسفر 
ودورهم الكبير في تدعيم عمل الشركة، منذ بداية 

عملياتها التشغيلية في يناير عام 2009. 
حضر الغبق����ة الرمضانية عدد كبير من وكالء 

الس����ياحة والس����فر في الكويت باإلضافة إلى عدد 
من موظفي الش����ركة، على رأسهم لي شايف، مدير 

القطاع التجاري. 
استمتع احلضور بأطيب املأكوالت العاملية وكرم 
الضيافة على نغمات املوس����يقى الشرقية األصيلة 
واختتمت األمس����ية مبس����ابقات حصل من خاللها 
الفائزون على تذاكر س����فر على منت الدرجة األولى 
وباقات عطالت اخلطوط الوطنية ملختلف الوجهات 
التي تس����ير اخلطوط الوطني����ة رحالتها إليها في 

الشرق األوسط وأوروبا. 


