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أعلن����ت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤ����ا( عن فوز أكثر 
من 200 مش����ترك في مسابقتها 
خالل شهر رمضان املبارك على 

تلفزيون الوطن.
وكانت املس����ابقة عبارة عن 
أس����ئلة كانت تظهر على شاشة 
تلفزيون الوط����ن والوطن بلس 
يوميا، ويقوم املشتركون بإرسال 
رس����ائل نصية على رقم اخلدمة 
احملدد لإلجابة عن تلك األسئلة، 

ويجري سحب كل ساعتني على 
اإلجابات الصحيحة ليفوز الرابح 
بجه����از IPhone م����ع خط ذهبي 
م����ن » ڤيڤا« مع خدم����ة إنترنت 
مجانية لغاية 1G. وقدمت املسابقة 
للمش����اهدين فضال عن اجلوائز 
القيمة، املعلومات املفيدة والغنية 
املتعلقة بشهر رمضان. هذا وقد 
أع����رب الفائزون عن س����عادتهم 
للمشاركة في املسابقة وشكروا 

ڤيڤا على فوزهم بتلك اجلوائز.

الساير والصقر والتويجري في صورة جماعية مع فريق »الوطني« أمام خيمة اإلفطار

وليد الياقوت مسلما شيك تبرعات املوظفني لشمس الدين

فريق العالقات العامة لدى »الوطني« يشاركون الصائمني اإلفطار في خيمة اإلفطار

الشيخة فريال الدعيج الصباح في جناح بنك اخلليج

ستيوارت لوكي

»األهلي« يوظف أحدث التقنيات المصرفية 
لتعزيز الحماية واألمان لعمليات عمالئه

»الخليج« يختم رعايته الذهبية ألنشطة
 »White Expo« السنوي 2010

»الدولي« يطلق برنامج »الدولي مول«  
لمستخدمي بطاقاته االئتمانية أو السحب اآللي

الدولي  الكويت  أعلن بنك 
أنه ال يدخر جه���دا في تقدمي 
أفضل اخلدم���ات والعروض 
لعمالئه، ومن هذا املنطلق أطلق 
لعمالئه برنامج اخلصومات 
املميز »الدولي مول«، الذي يقدم 
الدولي  الكويت  لعمالء بن���ك 
جتربة فريدة م���ن نوعها في 
التسوق في أكثر من 83 شركة 
يشملها البرنامج، الفتا إلى أن 
عروض »الدولي مول« تشمل 
تقدمي خصومات مميزة للعمالء 
في اكب���ر األندي���ة الصحية، 
التجميل والسبا  وصالونات 
وشركات مستحضرات التجميل 
والصيدليات بالكويت، وذلك 
عند الدفع أو التعامل بإحدى 
بطاقات بن���ك الكويت الدولي 
االئتمانية، أو بطاقات السحب 
اآللي. وأوضح البنك في بيان 
صحاف���ي أن برنامج »الدولي 
مول« يقدم خصومات كبيرة 
في معهد فت الصحي للسيدات، 
وFlex@Fitness، ونادي بلدوز 
الصحي، الفندر س���با، معهد 
بوبل الصحي، صالون موس 
الس���يدات، صالون  لتجميل 
Glow، صالون سيماز بيوتي 
للسيدات، داشينغ ديف، بيريل 
 ،Flex@spa@salonديزاين، و
باإلضافة إلى صيدلية الهاجري 
وشركة مستحضرات جتميل 

. Rivon

أعل���ن بنك اخلليج عن ختام انش���طة رعايته 
الذهبية ملعرض White Expo  2010 السنوي الذي 
عقد مبجمع 360 حتت رعاية الشيخة فريال الدعيج 

الصباح.
وقال البنك في بيان صحافي ان املعرض خصص 
ألصحاب األعمال التجارية الصغيرة ليوفر لهم البيئة 
التجارية القوية التي حتقق طموحات الشباب في 
الكويت، حيث شارك في املعرض مجموعة متميزة 
من الشباب الكويتي من أصحاب املشاريع الصغيرة 

من مختلف الفئات العمرية. 
واشار البنك الى  انه برعايته الذهبية لهذا احلدث 

املميز، يؤكد على التزامه نحو الش���باب الكويتي 
املوهوب ودعم مشاريعهم الصغيرة، ومن أبرز ما 
متيز به مع���رض White Expo  2010 أنه خصص 
جزءا من ريعه للمس���ؤولية االجتماعية وحتديدا 
لدعم أحد أهم وأبرز مشروع حاليا وهو مستشفى 

بيت عبداهلل الذي مازال حتت اإلنشاء.
اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج كان أول بنك يعرض 
احللول املصرفية املتكاملة للش���ركات الصغيرة 
واملتوسطة من خالل املوقع اإللكتروني الذي صمم 
خصيصا للشركات الصغيرة واملتوسطة باإلضافة 

إلى حساب التوفير للشركات وبرنامج املكافآت.

أكد البنك األهلي الكويتي ان 
من أهم أولويات العمل في البنك 
هي توفير أجود وأعلى مستويات 
األمان واخلصوصية التي حتمي 
جميع العمليات املصرفية لعمالء 
البنك س����واء كان ذلك عن طريق 
استخدام بطاقاتهم االئتمانية أو 
العمليات املصرفية عبر اإلنترنت 
أو عن طريق الرس����ائل النصية 

القصيرة عبر الهواتف النقالة.
وقد استخدم البنك أحدث أنظمة 
احلماية واألمان املصرفية جلميع 
البطاقات االئتمانية الدائنة واملدينة 
من خالل استخدام تقنية البطاقات 
 CHIP/EMV ذات الشريحة الذكية
التي حتتاج الستخدامها إلى إدخال 
الرقم السري لبطاقة العميل في 
جميع منافذ البيع والدفع وليس 

فقط في أجهزة السحب اآللي.
هذا، وقام البنك أيضا بتثبيت 
وتفعيل نظام مراقبة ومنع عمليات 
االحتي����ال املصرفية الذي يعمل 
على مدار الساعة حلماية العمليات 
املصرفية الدائن����ة واملدينة عبر 

االنترنت.
وأوضح مدير اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالوكالة ستيوارت لوكي 

»إن جوه����ر اهتمامنا هو حماية 
العمليات  ف����ي جمي����ع  عمالئنا 
التي يقومون بها عبر بطاقاتهم 
االئتمانية الدائنة واملدينة. ولذلك 
قمنا باس����تخدام أحدث األنظمة 
الدقيقة لرصد عمليات االحتيال 
ل����كل عملية مصرفي����ة تتم عبر 
هذه البطاقات ومنعها من الوقوع 
بحيث يقوم هذا النظام بعمليات 
معقدة لتحليل كل عملية ورصد 
أي محاولة اخت����راق أو احتيال 
والعمل فورا على إيقاف البطاقة 
ف����ي حال وجود أي ش����ك لنقوم 

بعدها مبخاطب����ة العميل إلعادة 
تأكي����د العملية مع العميل وذلك 
لتعزي����ز حمايته وأمان عملياته 

املصرفية«.
وأضاف قائ����ال: »إن ما مييز 
التقنية املصرفية املتطورة  هذه 
هي أنها تقوم بتقييم كل عملية 
مصرفي����ة الكترونيا أثناء إجراء 
العملي����ة املصرفية ودون تأثير 
على إجرائها وعلى سرعتها. وهو 
ما يؤكد اهتمامنا بتوفير خدمات 
مضافة جديدة ورائدة في البنك 
األهل����ي الكويتي لضمان دقة كل 
عملية مصرفية يقوم بها العميل 
لنمنحه السرية واألمان واالطمئنان 
الذي يتوقعه. ونتمنى لعمالئنا 
جترب����ة مصرفية غني����ة براحة 
البال والتميز ف����ي كل مرة وفي 
كل مكان يستخدمون فيه بطاقات 
األهلي املصرفية«. وينصح البنك 
جميع عمالئه من حاملي البطاقات 
االئتمانية الدائنة واملدينة االشتراك 
بخدمة الرسائل املصرفية القصيرة 
عبر الهاتف النقال حيث ميكنهم 
تلقي الرسائل الفورية التي تصلهم 
فور القيام بأية عملية مصرفية 

على هذه البطاقات.

خصص لدعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة

بالتعاون مع أكثر من 83 شركة ويمنح خصومات مميزة 

مركز »الصقر« يوقع اتفاقية مشتركة
مع »المستقبل ألنظمة المعلومات«

»ڤيڤا« تهنئ الفائزين بالمسابقة الرمضانية 
على تلفزيون الوطن 

اعلن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة املستقبل النظمة 
تقنية املعلومات تتضمن عقد برنامجني معتمدين عامليا، هما: املدير 
املعتمد واملبادئ االساسية ملهارات ادارة خدمة تكنولوجيا املعلومات. 
وبهذه املناس����بة، اكد مدير املركز د.عب����داهلل فهد العبداجلادر اهمية 
التطوير في مجال تكنولوجيا املعلومات وفي مجال التطوير االداري 

الذي يحمل اهمية كبيرة بالنسبة لشركات القطاع اخلاص.

موظفو »بوبيان« يتبرعون لضحايا سيول باكستان

إدارة »الوطني« تشارك الصائمين اإلفطار على موائد رمضان

قال بنك بوبي����ان ان العاملني 
فيه أمتوا حملتهم الداخلية جلمع 
التبرعات لصالح ضحايا السيول 
التي اجتاحت باكستان، وأوضح 
البنك في بي����ان صحافي أن هذه 
املبادرة تؤكد مدى حرص موظفيه 
على املشاركة في مختلف األعمال 
اإلنس����انية واالجتماعي����ة داخل 
وخارج الكويت. وفي هذا الصدد، 
قام مدير عام مجموعة الش����ؤون 
اإلداري����ة بالبنك ولي����د الياقوت، 
بتسليم املبلغ الذي مت جتميعه إلى 
مدير عام الهيئة اخليرية اإلسالمية 
الدين،  العاملية د.سليمان شمس 
بحضور كل م����ن مدير العالقات 
العامة واإلع����الن في بنك بوبيان 
قتيبة البسام ومسؤولة العالقات 
العامة واإلعالم في الهيئة اخليرية 
امليمني  العاملية سمية  اإلسالمية 
الس����ابق  وعضو مجل����س األمة 
دعيج الشمري. وقدم املدير العام 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
د.سليمان شمس الدين شكر الهيئة 
ملوظفي بنك بوبيان وإدارته على 
هذه املبادرة الطيبة، وتلبيتهم لنداء 
إخوانهم املنكوبني في باكستان من 
خالل تق����دمي هذا املبلغ من الدعم 

ملساعدتهم وتفريج كربهم.
وأضاف: »في هذا الصدد نحث 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
مشاركة إدارته وكبار املسؤولني 
فيه الصائمني في ش����هر رمضان 
املبارك اإلفطار في خيمة اإلفطار 
البنك قرب  أقامها  التي  اجلماعي 

مقره الرئيسي.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان كال من نائ����ب رئيس مجلس 
إدارة البنك ناصر مساعد الساير، 
والرئيس التنفيذي للبنك عصام 
جاس����م الصقر، ونائب مدير عام 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
البنك عبداهلل  الش����خصية لدى 
النجران التويجري، يرافقهم عدد 
من املس����ؤولني في البنك، قاموا 
بزيارة خيم����ة اإلفطار اجلماعي، 
وشاركوا الصائمني إفطارهم على 

موائد »الوطني«.
وقال مدير العالقات العامة لدى 
بنك الكويت الوطني عبداحملسن 
الرشيد ان تفاعل البنك مع قضايا 
املجتم����ع كان على الدوام موضع 

مجموعة الشؤون اإلدارية لدى بنك 
بوبيان ولي����د خالد الياقوت: »ان 
أروع ما في هذه احلملة انها جاءت 
مببادرة من موظفي البنك أنفسهم 
والذين تفاعلوا مع األحداث األليمة 
التي أملت بالشعب الباكستاني من 
اليوم األول حيث طالب الكثير منهم 
بضرورة العمل على املشاركة في 

مساندة إخواننا املنكوبني«.
وأكد الياقوت ان تفاعل موظفي 
البنك يأت����ي مواكبا ل����رد الفعل 
الرس����مي احلكوم����ي حيث كانت 
الدول  أوائل  الكويت كعادتها من 
التي هبت ملس����اعدة إخواننا في 
باكستان، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى التفاعل الشعبي والذي دائما ما 
ينم عن األصالة والطبيعة اخليرة 

للشعب الكويتي.
وأشار إلى أن بنك بوبيان كعهده 
دائما ال يدخر جهدا في دعم ومساعدة 
احملتاجني، مش����يرا إلى أن البنك 
يعتبر دائما من البنوك السباقة إلى 
القيام مبثل هذه املبادرات انطالقا 
من برنامجه االجتماعي ودوره في 
خدمة املجتمع خاصة ان الكارثة 
التي أملت بباكستان تعتبر كبيرة 
وحتت����اج إلى مزيد م����ن اجلهود 
اإلنسانية من اجلميع حتى ميكن 

التغلب على آثارها.

اخلاص����ة من خالل سلس����لة من 
الزيارات امليدانية لدور املس����نني 
واأليام ونزالء مستشفى »الوطني« 
لألطفال، إلى جانب تنظيم حفالت 
القرقيعان لألطف����ال في مختلف 

فروع البنك.
اجلدير بالذكر انه على ضوء 
النجاح الالفت الذي حققته حملة 
موائد »الوطني« إلفطار الصائمني 
وما شهدته من إقبال كبير من جانب 
الصائمني خالل العامني الفائتني، 
فقد ح����رص »الوطني« هذا العام 
على إعداد العدة والتحضير مبكرا 
إلقامة هذه الفعالية وذلك في إطار 
برنامج اجتماعي حافل مبختلف 

األنشطة اخليرية واإلنسانية.
وكانت حملة موائد اخلير التي 
نظمها الوطن����ي العام املاضي قد 
ش����هدت تقدمي أكثر من 150 ألف 
وجبة للصائمني، وتستهدف حملة 
هذا العام توزيع أكثر من 150 ألف 

وجبة إفطار على الصائمني.

تقيمه منظمة املؤمتر اإلس����المي 
ومناقشة اآلليات املناسبة إليصال 
املس����اعدات ومبالغ املتبرعني إلى 

املنكوبني في موقع الكارثة.
وأكرر تقدمي الش����كر إلى بنك 
بوبيان واملوظف����ني العاملني فيه 
ملبادرتهم الكرمية، مؤكدا أن هذه 
املش����اركات هي م����ن صميم عمل 
االقتصاد اإلسالمي الذي يهدف إلى 
خدمة اإلنسان في حال استقراره 

وأزماته.
 م����ن جانبه، ق����ال مدير عام 

الرعاي����ة االجتماعية  وأنش����طة 
املتمثلة في تق����دمي الدعم املادي 
واملعن����وي ملختلف املؤسس����ات 
والفئات االجتماعية، كما تشمل 
التطوعي����ة واخليرية  األعم����ال 
لدعم الفئات احملتاجة من املرضى 
وكبار السن وذوي االحتياجات 

اإلسالمية العاملية تدير هذه احلملة 
بتكليف من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبالتعاون 
مع مختل����ف اجلمعيات واجلهات 
اخليرية في الكويت، التي توحدت 
جهودها لتعمل حتت مظلة الهيئة 
ألجل إغاث����ة متضرري فيضانات 

باكستان.
وأك����د ان وف����د الهيئة وصل 
إلى إس����الم آباد برئاسة أمني سر 
وعضو مجلس إدارة الهيئة الشيخ 
عبدالرحمن العقيل، لالجتماع الذي 

رمضان املبارك.
وأضاف ان حمل����ة هذا العام 
تقوم على برنامج اجتماعي حافل 
باألنش����طة اخليرية واإلنسانية 
التي تشمل، باإلضافة إلى موائد 
»الوطن����ي« املخصص����ة إلفطار 
الصائمني، العديد من املساهمات 

املؤسس����ات احلكومية املختلفة 
واخلاصة والش����ركات والبنوك 
األخرى أن يخ����ذوا على حذوهم 
ويسيروا على نهجهم، ألن احلاجة 
الزالت ماسة وكبيرة في باكستان 
جراء الفيضانات التي دمرت الكثير 
العديدين، وتأتي هذه  وش����ردت 
املس����اعدات من املؤسسات ضمن 
أنشطتها االجتماعية ودورها في 
املسؤولية املجتمعية جتاه العالم 

اإلسالمي«.
الهيئ����ة اخليرية  ان  وأوضح 

اهتم����ام بالغ من قبل إدارة البنك 
وج����زءا ال يتجزأ من ثقافته على 
امتداد تاريخه ال����ذي يربو على 
نصف ق����رن، وأصبح����ت حملة 
»افع����ل اخلير في ش����هر اخلير« 
تقليدا سنويا يحرص البنك على 
تنظيمه في كل عام ملواكبة شهر 

الرشيد: أكثر من 150 ألف وجبة قمنا بتوزيعها على الصائمين خالل شهر رمضان


