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أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك« عن نتائج السحب 
الثالث للمس����ابقة الرمضانية اليومية اخلاصة مبشتركي 
صفحة »بيتك« على موقع الفيس بوك والذي أسفر عن فوز 
ثمانية من املشتركني بجهاز آيفون 3GS- iPhone لكل منهم، 
حيث فاز في السحبني األولني 14 مشتركا، ومت تنظيم عملية 
السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني. واوضح البنك في بيان صحافي أن هذه املسابقة 
تعد األولى من نوعها محليا حيث جتمع البنك ومشتركي 
صفحته طوال أيام الش����هر الفضيل وذلك من خالل سؤال 
يومي يظهر على حائط صفحة املستخدم في موقع الفيس 
بوك، وذلك في مجال الثقافة العامة والتاريخ اإلس����المي، 
وقد شهدت املشاركة إقباال متزايدا منذ بداية شهر رمضان 
املبارك حيث زاد عدد املش����تركني بدخول 4 آالف مشارك 

جديد تفاعلوا مع إعالن انطالق املسابقة.
وقد حرص »بيتك« على انتقاء نوعية اجلائزة »جهاز 
آيفون« والتي تتزامن مع إطالق »بيتك« مع بداية الش����هر 
الفضيل برنامج القرآن الكرمي، والذي يعد األفضل في متجر 
آب����ل، وفق التقييمات التي مينحها العمالء للبرنامج وهو 
ما يعبر ع����ن حرص »بيتك« على تدعيم اجلانب اإلمياني 

لدى اجلمهور خصوصا خالل شهر رمضان.
وتتاح املش����اركة للمواطنني واملقيم����ني داخل الكويت 
واملشتركني في صفحة »بيتك« حيث يدرج السؤال اليومي 
بعد صالة العصر وتستمر فترة اإلجابة من الساعة الرابعة 
وحتى الثامنة مساء، حيث يتم تلقي اإلجابات على اإلمييل: 
facebook@kfh.com مع ذكر االس����م الثالثي والرقم املدني 
والنقال، ومينح كل مشترك بإجابة صحيحة فرصة واحدة 

لدخول السحب اليومي والذي سيتم تنظيمه أسبوعيا.
ويتواصل »بيتك« أيضا مع العمالء عبر صفحته على 
موق����ع Twitter والذي يعد أحد املواقع املهمة في التواصل 
أيضا وذلك باس����م KFHGroup حيث يتم بث آخر األخبار 
التي تهم مس����تخدمي املوقع إضاف����ة إلى تلقي املالحظات 
واالقتراح����ات من جانب اجلمهور بصدر رحب ومبا يتيح 

لهم فرصة املشاركة في إبداء الرأي حول اخلدمات واألنشطة 
املختلفة.

والفائزون في املسابقة، هم: صالح عبدالرحمن الشايع، 
سارة عبداللطيف املعتوق، منيرة عيد آل بن علي، آالء طالل 
حشمت، حمزة جمال حلمي، مرمي جمال جودت، عبدالسالم 

أحمد محمد، وبدرية سعود املطيري.

ستيوارت لوكي

طالل القطامي يتسلم درع التكرمي من طالل السويجي

جانب من السحب بحضور ممثل وزارة التجارة

»األهلي« يبدأ حملة العودة إلى المدارس 
مع حساب »فهودي«

»الوطنية للتأمين« تشارك 
جمعية زراعة األعضاء فرحة القرقيعان

في إطار مشاركاتها المتواصلة في النشاطات االجتماعية واإلنسانية

»التجاري« يجري السحب
 على »حساب النجمة الشهري«

املمتع أن يشعر األطفال باملسؤولية 
خاصة من حيث التوفير واالدخار، 
وحساب فهودي يعزز لديهم هذا 
الس����لوك احلس����ن، ومن خبرتي 
الشخصية، فإن ولدي الصغير يحب 
باستمرار أن يتأكد من كشف حسابه 
عن طريق جهاز الس����حب اآللي، 
ويستمتع مبراجعة تفاصيل كشف 
احلساب وكذلك استقبال الرسائل 
التي يرسلها البنك إليه بشكل دوري 
حول العروض واألنشطة وغيرها. 
وهو اليوم أكثر دراية ووعيا بأهمية 

التوفير وقيمة املال«.
ويعتب����ر عرض الع����ودة إلى 
املدارس مع »فهودي« اس����تمرارا 
جله����ود البنك األهلي في تصميم 
وتطوي����ر احللول املالية املتميزة 
التي تناسب احتياجات كل مرحلة 
عمرية وتقدم لهم اخلدمات املصرفية 
التي ترضيهم، وميكن لألطفال اآلن 
أن يحملوا معهم إلى مدرس����تهم 
حقائبه����م اجلميلة من حس����اب 
»فه����ودي« ويخبروا زمالءهم في 
املدرسة عن مزايا التوفير واالدخار 

لألطفال.

حساب أحد الوالدين ليتم حتويله 
إلى حساب فهودي. ويحصل كل 
طفل لديه حساب فهودي على بطاقة 
سحب آلي مجانا ليقوم بالعمليات 
البس����يطة كالس����حب  املصرفية 
وطلب كش����ف حساب عن طريق 
أجهزة السحب اآللي املنتشرة في 
مختلف مناطق الكويت. وفي هذا 
الصدد، قال املدير العام بالوكالة 
ملجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد 
في البنك س����تيوارت لوكي: »من 

القرقيعان على األطفال. وفي نهاية 
احلفل كرم����ت اجلمعية الكويتية 
لزراع����ة األعضاء راع����ي احلفل 
الشركة الوطنية للتأمني التكافلي 
وتسلم درع التكرمي نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة طالل صقر 
القطامي تقديرا لدعمها ومساندتها 
للجمعية ألداء واجبها اإلنساني. 
وناشد القطامي رجال املال واألعمال 

قادة القطاع اخل����اص أن يقوموا 
مبس����ؤولياتهم جتاه املجتمع من 
خالل دعمهم ومساندتهم جلمعيات 
النفع العام واملؤسسات اخليرية 
التي ترعى أبناءن����ا حرصا على 
مستقبلهم وسالمة املجتمع وأمنه 
مبينا أن ذلك يعد نوعا من أنواع 
التكافل االجتماعي وسبل التقرب 

إلى اهلل.

الكويتي  البنك األهل����ي  اعلن 
عن حملة العودة الى املدارس مع 
حساب »فهودي«، مشيرا الى انه 
مع فتح هذا احلس����اب في اي من 
فروع البنك أو االيداع في احلساب 
احلالي، يتم احلصول على حقيبة 
فهودي املدرسية. واوضح البنك في 
بيان صحافي أن حس����اب فهودي 
املصم����م لألطفال حت����ى عمر 14 
عاما هو احلس����اب األفضل الذي 
يعلم األطفال متعة وقيمة التوفير 
واالدخ����ار في جو ممتع ولطيف. 
وف����ي نفس الوق����ت، حيث يوفر 
هذا احلساب فرصة طيبة لألهل 
ليرشدوا أبناءهم ويعلموهم أهمية 
التوفير وإدارة مصروفهم من سن 
مبكرة، مع تق����دمي حوافز مميزة 
لألطفال وجوائز كثيرة ومفاجآت 
تسعدهم وأنشطة يستمتعون فيها 
فقط مع حساب فهودي. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن هذا احلس����اب يوفر 
التخطيط ملستقبل  لألهل فرصة 
أبنائه����م وتوفير ميزانية خاصة 
لهم والحتياجاتهم املستقبلية وذلك 
عبر استقطاع مبلغ شهري ثابت من 

رعت الشركة الوطنية للتأمني 
التكافل����ي وش����اركت ف����ي حفل 
القرقيع����ان الذي أقامته اجلمعية 
الكويتية لزراعة األعضاء في مول 
جمعية اجلابرية وذلك جريا على 
عادتها في ش����هر رمضان املبارك 
بالرعاية واملشاركة في األنشطة 
االجتماعية واإلنسانية املختلفة 
مشاركة أطفال املؤسسة احتفاالت 
القرقيعان إلدخال السعادة والفرحة 
إلى قلوبهم بهذه املناسبة الرمضانية 
التراثية  العادات  التي تعتبر من 
القدمية احلديثة وذلك  الكويتية 
بحضور نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة الوطنية للتأمني التكافلي 
طالل صقر القطامي وعضو مجلس 
اإلدارة باجلمعية الكويتية لزراعة 
األعضاء طالل الس����ويجي وجمع 
من موظفي وأس����ر الطرفني. وقد 
عمت أج����واء األلفة واحملبة حفل 
القرقيعان الذي اشتمل على انشطة 
وفقرات مرحة مثل فقرة أبو طبيلة 
وفقرة املسابقة وتوزيع الهدايا على 
الفائزين فضال عن توزيع حلوى 

أعلن البنك التجاري الكويتي انه سيجري اليوم 
السحب على »حساب النجمة الشهري« لعمالئه، والذي 
يجري كل أول احد من كل شهر، حيث يكون هناك 81 
فرصة للفوز لعمالء البنك التجاري املشاركني بحساب 
النجمة لرب����ح 100 ألف دينار كجائزة أولى، وتتوزع 
اجلوائز ال� 80 على النحو اآلتي: اجلائزة من الثانية 

إلى ال����� 21: 1000 دينار، اجلائزة من ال� 22 إلى ال� 81: 
500 دينار، اجلدير بالذكر أنه باستطاعة أي شخص أن 
يفتح »حساب النجمة« في أي من فروع البنك التجاري 
الكويتي، فكلما ازداد رصيد حساب العميل في »حساب 
النجمة« ازدادت فرص الربح حيث حتتس����ب فرصة 

واحدة للسحب مقابل كل 50 دينارا باحلساب.

»يونايتد نتوركس« تطرح تقنيات جديدة
في معرض بناء المدارس والكليات

أعلن الرئيس التنفيذي لعمليات 
التش����غيل واحللول املتكاملة في 
شركة »يونايتد نتوركس« محمد 
احلاج عن رعاية الشركة البالتينية 
للمع����رض األول م����ن نوعه في 
الكويت، »مؤمت����ر ومعرض بناء 
الذي تنطلق  املدارس والكليات« 
أنش����طته خالل الفترة 27 إلى 29 

سبتمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة أكد احلاج في 
تصريح صحافي، أهمية هذا احلدث، 
معربا عن ثقته بأن يقدم املؤمتر 
واملعرض تعريفا واضحا لكل ما 
يتعلق مبفهوم »تنفيذ وتشغيل 
وإدارة املباني التعليمية الذكية«، 
مش����يرا إلى أن ش����ركة »يونايتد 
نتورك����س« عمل����ت على حتويل 
مفاهيم املباني التعليمية الذكية، 
واحلرم اجلامعي الذكي، واملدارس 
والفصول الذكية وغيرها، إلى واقع 
فعلي هنا في الكويت، حيث تبنت 
الشركة منهجا فريدا يتيح التطبيق 
الفعلي للتقنيات املساعدة في املباني 
واملراف����ق التعليمية، مما يجعلها 
تتميز بالتكامل وسهولة الصيانة 
وكفاءة التشغيل، كما قامت الشركة 
بإعادة تنظيم وتعزيز انسيابية 
األعمال الداخلية، لتوفير دعم فعال 
ومتخصص للعمالء الذين يبحثون 
عن طريقة لتطبيق احللول الذكية 
ف����ي املرافق واملبان����ي التعليمية 

احلالية أو املستقبلية.
وأوضح احلاج ان ظهور »مفهوم 
الذكي« كأساس  التعليمي  املبنى 

لتطوير التعليم، والذي يهدف إلى 
خلق بيئة داعمة ملجتمع تربوي 
وتعليمي متكامل ومتجانس، من 
الطلبة وأولياء األمور واملعلمني 
واملدرس����ة أو اجلامع����ة، وذل����ك 
ارتكازا على تكنولوجيا املعلومات 
املتعددة،  واالتصاالت والوسائط 
جلعل عملية التعليم والتعلم أكثر 
إثارة لالهتمام وإثراء، ولتحديث 
العملية التعليمية ووسائل الشرح 
والتربية، وبالتالي تخريج أجيال 
أكثر مهارة واحترافية، ليصبحوا 
ف����ي اس����تخدام  أكث����ر تط����ورا 

التكنولوجيا مستقبال.
وأش����ار احلاج إلى ان ش����ركة 
»يونايتد نتوركس« تتلقى دعما 
ايجابيا م����ن عمالئها فيما يتعلق 
مبنهجها الفري����د للمباني الذكية 
بش����كل عام واملبان����ي التعليمية 

الذكية بشكل خاص.

ينطلق 27 سبتمبر الجاري برعاية وزيرة التربية

محمد احلاج

»بيتك«: المسابقة اليومية على »الفيس بوك« 
مستمرة حتى نهاية رمضان

»بوبيان« يطرح بطاقة هديتي »مسبقة الدفع«

»الخليج« لعمالئه: ضاعف فرص فوزك 
في سحب »مليونير الدانة« بمضاعفة المبالغ المودعة

أعلن بنك بوبيان عن قيامه بطرح بطاقة 
»هديتي« وهي احدث أنواع بطاقات الدفع 
املسبق التي يقدمها البنك والتي تعد أفضل 
هدية ميكن ان مينحها اآلباء واألمهات ألبنائهم 
مبناسبة عيد الفطر، وذلك سعيا من البنك 
لتعليم وتدريب األبن����اء على االدخار من 

الصغر. 
وفي هذا الصدد، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفية والدعم املصرفي في البنك ناظم 
القناعي، في تصري����ح صحافي: ان بطاقة 
»هديت����ي« تعتبر أفضل وس����يلة لتعليم 

األبناء االدخار السيما مع قدوم العيد حيث 
يعتبر من املناسبات التي يتم فيها جتميع 

العيديات.
وأضاف ان اآلباء ميكنهم مفاجأة أبنائهم 
به����ذه البطاقة التي تتواف����ر بقيم مختلفة 
تتناس����ب مع مختلف الدخول واملتطلبات 
وبالتالي فإن األبناء ميكنهم االستمرار في 
عملية االدخار وإيداع ما لديهم من عيديات 
وأي أموال يحصلون عليها مستقبال في هذه 
البطاقة التي تعتبر أفضل وسيلة لتعليمهم 

صفة االدخار.

وأكد ان حصول األبناء على هذه النوعية 
من البطاق����ات باالضافة الى كونها تدربهم 
على االدخار فانها متنحهم الشعور بتحمل 
املسؤولية واالعتماد على الذات الى جانب 
انها تعلمهم التحكم في مصروفاتهم ونفقاتهم 
املختلفة. وأوضح ان األبناء في هذه األيام 
بحاجة أكثر الى تدريبهم وتعليمهم العديد 
من الس����لوكيات التي حتف����ز على االدخار 
وتنظيم االستهالك خاصة ان طبيعة احلياة 
حاليا أصبحت استهالكية أكثر من أي وقت 

مضى.

4 آالف مشترك جديد و8 فائزين خالل السحب الثالث

تهدف إلى تعليم األبناء االدخار مبكرًا

تمنح األبناء الشعور بتحمل المسؤولية واالعتماد على الذات وتعلمهم  كيفية التحكم في مصروفاتهم

دعا بنك اخلليج عمالئه ملضاعفة املبالغ املودعة في 
حس���اب الدانة لزيادة فرص الفوز في س���حب مليونير 
الدانة املقبل، وأشار البنك في بيان صحافي الى أن اإليداع 
املبكر يؤثر إيجابي���ا على فرص الفوز، فكلما زاد املبلغ 
املودع في احلساب وطالت مدة بقائه، زادت فرص الفوز، 
داعيا الى اإليداع املبكر وزيادته باإلضافة إلى احملافظة 
عليه بالرصيد لتحقيق أكبر عدد ممكن من فرص الفوز 
في الس���حوبات القادمة. اجلدير بالذكر ان البنك يجري 
سحوبات أسبوعية على حساب الدانة متنح كال من الفائزين 
العشرة جائزة قدرها ألف دينار، باالضافة للدخول في 

السحوبات ربع السنوية كالسحب الربع السنوي الثالث 
على جائزة 500 ألف دينار وأخيرا، مليون دينار خالل 
السحب ربع الس���نوي الرابع.  ويتصف حساب الدانة 
بأنه األمثل لهؤالء الذين يهدفون الى توفير األموال وفي 
الوقت نفسه الدخول في أكثر السحوبات شهرة وإقباال، 

وللدخول في س���حب مليونير الدانة القادم، يجب على 
العمالء إيداع مبلغ 200 دينار كحد أدنى لفتح احلساب 
والتأهل لدخول السحب. ولفت البنك الى أن هناك العديد 
من الوس���ائل املتاحة إليداع األموال في حس���اب الدانة 
بكل يسر وسهولة حيث يستطيع العمالء إيداع أموالهم 
باس���تخدام أجهزة الصراف اآلل���ي، أو اخلدمة الهاتفية 
املصرفية أو عن طريق اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، 
باإلضافة إلى أجنحة بنك اخلليج املصرفية الس���ريعة 
املتوافرة من خالل االنشطة، أو عبر زيارة أي من فروع 

بنك اخلليج البالغ عددها 51 فرعا. 

 ناظم القناعي


