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سعود الدويش

أحمد املاجد وسليمان املخيزمي خالل املسابقة

جانب من التكرمي

مساعد املزيد يهنئ راجندرا كومار تياغي أحد الرابحني في السحب

جانب من عملية السحب 

عثمان توفيقي

بهاء الدين أحمد

معرض »سوبر براند بازار 2« ينطلق في 12 نوفمبر المقبل

»Club 3 The« ڤيڤا« ترعى فريق«
في مسابقة الرجل الحديدي في اليابان 

»الخليج«: 10 فائزين في السحب األسبوعي
الخامس والثالثين لحساب »الدانة«

»األهلي« يقدم لعمالئه
خدمة الرسائل القصيرة األسرع في الكويت

تقدم باقة من المزايا المفيدة في التعامالت المصرفية

أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب األسبوعي 
اخلامس والثالثني حلس���اب الدان���ة في 3 أكتوبر 
اجلاري معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: مجبل 
مقباس فالح، ابتهال محمد الس���ريع، حسن علي 
محمد علي، راجندرا كومار تياغي، هال ميش���يل 
حنا زغلول، عم���اد الدين الفروة محمد أحمد، ندا 
جالل حجي آغا ابراهيم، متعب محمد زيد العتيبي، 
محمد عبداخلالق اطياح عوض، وهدى مس���عود 

خميس املغربي.
اجلدير بالذكر أنه يتعني على العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار للتأهل 
ودخول السحوبات األس���بوعية، وربع السنوية 
والسنوية تلقائيا، كما يتميز حساب الدانة من بنك 
اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح فرصا 
متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على توفير 
املال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.

إمكانية احملافظة على استقبال 
الرسائل من البنك األهلي الكويتي 
حتى ولو كانوا خارج الكويت مما 
يجعل مشترياتهم هناك عن طريق 
البطاقات االئتمانية للبنك األهلي 

الكويتي أكثر أمانا وحتكما«.
وأوضح أن خدمة الرس���ائل 
النصية القصيرة تضم نوعني من 
اخلدمات، هما Push وPull، وتعتمد 
خدمة )Push( على إرسال الرسائل 
التي تعلم العميل بحدوث عملية 
مصرفية على حسابه كالسحب أو 
الراتب أو اإليداع أو اخلصم، بينما 
خدم���ة Pull تعتمد على إمكانية 
العميل لالستفسار أو استخراج 
املعلومات التي تخص احلسابات، 
العم���الت، والبطاقات  أس���عار 

االئتمانية.
اجلدير بالذكر أن خدمة الرسائل 
النصية القصيرة تعمل على مدار 
الساعة وطوال أيام األسبوع مما 
يجعل العميل على معرفة دائمة 
وحلظية بكل ما يجري سواء على 
حس���ابه أو على العروض التي 

يطلقها البنك.

جهة، والعميل وحساباته املصرفية 
من جهة أخرى، باإلضافة إلى ما 
توفره اخلدمة من حماية فعالة 
التزوير  وأكيدة م���ن عملي���ات 
والقرصنة«، مشيرا الى انه »ما 
ميي���ز خدمة الرس���ائل النصية 
القصيرة ف���ي البنك األهلي أنها 
تعتبر األسرع في الكويت، حيت 
الى  الرس���الة النصية تصل  ان 
العميل فور انتهائه من العملية 
املصرفية مباشرة، باإلضافة إلى 

أعلن البن���ك األهلي الكويتي 
ع���ن تق���دمي واحدة م���ن أفضل 
التقنيات املصرفية التي يحرص 
على توفيرها لعمالئه وهي خدمة 
التي  الرسائل النصية القصيرة 
تق���دم باقة م���ن املزاي���ا املفيدة 
والفعالة للعمالء في تعامالتهم 

املصرفية.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
انه يستخدم تكنولوجيا متكاملة 
حتافظ عل���ى تواصل الكتروني 
بني النظ���ام املصرفي للعمليات 
النقالة للعمالء  الهواتف  وأرقام 
بحيث انه فور قيام العميل بأي 
عملية مصرفية على حسابه أو 
حساباته، يقوم النظام االلكتروني 
احلديث بإرس���ال رسالة نصية 
له حتت���وي على موجز العملية 
املصرفية )إيداع، سحب، حتويل..

الخ( التي متت على احلساب.
وعن هذه اخلدمة، قال رئيس 
إدارة قن���وات االتص���ال بالبنك 
عثمان توفيقي: »مت إطالق هذه 
اخلدمة املميزة بهدف تعزيز قنوات 
التواصل بني البنك والعميل من 

عمومية »التقدم التكنولوجي« انتخبت 
أعضاء جدداً لثالث سنوات مقبلة

محمود فاروق
انتخبت الجمعية العمومية العادية لش���ركة التقدم 
التكنولوجي أعضاء جددا لثالث س���نوات مقبلة وهم 
فؤاد محمد ثنيان الغانم واحمد يوسف بهبهاني ود.عبد 
الوهاب سليمان الفوزان وعبدالعزيز جاسم الفيلكاوي 

وفيصل منصور صرخوه.
تجدر االشارة إلى أن شركة المتحدة للخدمات الطبية 
التابعة لشركة التقدم التكنولوجي قد حصلت على عقد 
مع وزارة الصح��ة وه��و البرنامج المدرسي لصحة الفم 
واألسنان � ويغطي ك��ال من محافظة الفروانية وحولي 

واألحمدي والجهراء.
ويهدف البرنامج إلى تطوير صحة الفم واألس���نان 
لألطفال الكويتيين من خ���الل منحهم خدمات وقائية 
وتوعوية بصحة الفم وذلك لتقليل اإلصابة باألمراض 
باإلضافة إلى الخدمات العالجي���ة لتقليل الحاجة إلى 

عالج األسنان.

جاء ملا تتمتع به القاعة من مساحة 
كبيرة تنعكس إيجابيا على طريقة 
عرض املعروض����ات في املعرض 
ومتن����ح الزائر راح����ة أكثر أثناء 
تسوقه، كما تش����هد هذه املنطقة 
حضورا الفتا من الزوار نظرا لقربها 

من املناطق الداخلية املختلفة.
وعن املش����اركني أوضح بهاء 
الدين أن معرض »س����وبر براند 
بازار 2« س����ينظم بش����كل مميز 
بحيث يض����م جميع املجاالت من 
األزياء النسائية والرجالية ومالبس 
األطفال وفساتني الزفاف والسهرة 
باإلضافة إلى اإلكسسوارات ومواد 
التجمي����ل والعطور والس����اعات 
والصناعات اجللدية من املاركات 
العاملي����ة بأس����عار خيالية وفي 
متناول اجلميع، حيث س����تصل 

نسبة اخلصومات الى %90.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عن 
رعايتها لفريق نادي Club 3 The والذي شارك في 
 Triathlon مسابقة الرجل احلديدي ضمن رياضة
التي أجريت في 19 سبتمبر املاضي في اليابان.

وتعتبر مس����ابقة الرجل احلديدي من أقوى 
مس����ابقات التحدي في العال����م، إذ يتوجب على 
كل مشترك أن يس����بح مسافة 2 كلم، وأن يقود 
دراجة هوائية ملس����افة 90 كلم، ومن ثم عليه أن 
 »Club 3 The« يركض ملسافة 21 كلم. وضم فريق
كال من أحمد املاجد الذي حل في املرتبة 32 ضمن 
مجموعته بزمن وقدره 6:48:29 دقائق، وسليمان 
املخيزمي الذي حل في املرتبة 38 ضمن مجموعته 

بزمن وقدره 7:52:25 دقائق.

وقد عبر املاجد عن فخره بتمثيل الكويت في 
هذه اللعبة، ورغم كل اإلرهاق الذي أحاط به أثناء 
هذا احلدث، اعتبر أن »العزمية واالنضباط تقودان 

إلى النجاح الذي أصبح ممكنا مع ڤيڤا«.
من جانبه أعرب املخيزمي عن شعوره بالنصر 
عندم����ا وصل إلى خط النهاية قائال: »أدركت في 
تلك اللحظة أن اإلصرار يؤدي إلى النجاح مهما 
كانت الصعاب«، شاكرا شركة »ڤيڤا« على جعل 
هذه الفرصة ممكنة.  بدوره، اعتبر مدير العالقات 
العامة واالتصال في شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( عمر احلوط����ي، أن تعزيز ثقافة الصحة 
واالقتداء بأحمد املاجد وس����ليمان املخيزمي، من 

شأنه أن ميهد الطريق ملجتمع صحي أفضل.

براند بازار 2« حيث تقترن إقامته 
بحلول عيد األضحى املبارك وأيضا 
بعطلة نهاية األسبوع وهو أفضل 

وقت للشراء والتسوق للجميع.
وأضاف أن اختيار موقع احلدث 

أعلنت شركة باور بلس لإلعالن 
والتسويق عن بدء تنظيم معرض 
»سوبر براند بازار 2« في الفترة من 
12 وحتى 15 نوفمبر املقبل في فندق 

موفنبيك � املنطقة احلرة.
وبهذه املناسبة، قال مدير تطوير 
األعمال في الشركة بهاء الدين أحمد 
في تصريح صحافي انه بعد النجاح 
امللحوظ الذي شهده معرض سوبر 
براند بازار األول والذي أقيم في 
مطلع ابري����ل املاضي والذي ضم 
كب����رى الش����ركات املتخصص����ة 
باملاركات العاملية واحلضور الالفت 
واملميز من الزوار منذ الس����اعات 
األول����ى من انطالق����ه وحتى آخر 
أيام����ه، كان ذلك هو الدافع األكبر 
لنا إلقامة معرض سوبر براند بازار 
2. وأوضح أنه مت اختيار الفترة من 
12 إلى 15 نوفمبر املقبل ل »سوبر 

..والبنك يكافئ موظفيه على أدائهم المميز
اختت���م البنك التجاري الكويتي حملة البطاقة املس���بقة الدفع، التي مت 
إطالقها في الشهر املاضي بالتعاون مع شركة فيزا العاملية، في إطار حرصه 
على دعم وتش���جيع موظفيه وقام البنك بتكرمي املوظفني املميزين تقديرا 
جلهوده���م وأدائهم املتميز الذي حققوه خالل حملة بطاقات فيزا املس���بقة 

الدفع ودورهم البارز في خدمة العمالء.
ويأتي هذا التكرمي تواصال لنهج »التجاري« في دعم وتشجيع املوظفني 
املميزين القائمني على خدمة العمالء، وحثهم على مواصلة املزيد من اجلهود 
والتقدم في مجال اخلدمات التسويقية، هذا وقد حصل الفائزون على أجهزة 
اي بود تقديرا جلهودهم. وفي هذا السياق قال مدير قطاع في إدارة التسويق 
واألبحاث بالبنك رامي املقداد: حرص التجاري على توفير العديد من احلوافز 
ملوظفيه، تقديرا جلهودهم وتش���جيعا لهم ملواصلة تقدمي أعلى مستويات 
اجلودة خلدمة العمالء، ونحن على ثقة بأن موظفي البنك التجاري على قدر 
كبير من الكف���اءة واملهنية لتأمني احتياجات عمالء البنك وتوفير اخلدمات 
الالزمة لهم. وفي إطار هذه املنهجية، فإن قسم التسويق والبحوث لدى البنك 
يعم���ل دائما على تطوير املنتجات واخلدم���ات التي تلبي هذه االحتياجات 
واملتطلبات. وتأتي بطاقة فيزا التجاري املسبقة الدفع لتوفر للعميل املزيد 
من الراحة والطمأنينة للتسوق عبر االنترنت أو القيام باملشتريات داخليا 

وخارجيا وهي وسيلة امنة تغني عن حمل النقود.

»التجاري« أجرى السحب الشهري لـ »حساب النجمة الثالثي« 
أجرى البنك التجاري الكويتي عملية السحب الشهري على 
»حس���اب النجمة الثالثي«، وذلك في املركز الرئيسي للبنك 
بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جاسم الهاجري، 
كما حضر ع���ن البنك التجاري الكويتي موظفون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة اإلعالن والعالقات العامة 
وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن نظم معلومات التكنولوجيا 

وجمع كبير من عمالء البنك.
وقد جاءت نتيجة الس���حب بف���وز كل من غالم مرتضي 
محمد ناصر وفلومينا ريبيلو & شون ديالن ادوارد ومحمد 

اجاز محمد نياز ب� 100 ألف دينار.
اجلدير بالذك���ر أن كل 50 دينارا ضمن رصيد حس���اب 
»النجمة« تؤمن للعميل فرصة الدخول بالس���حب الشهري 
على جائزة ال� 100 ألف دينار والدخول في السحب الثالثي 
الذي يجرى مرة كل أربعة شهور على جوائز بقيمة 300 ألف 
دينار يتم فيه اختيار 3 فائزين يحصل كل واحد منهم على 
جائزة ال� 100 ألف دينار، كما يتميز هذا احلس���اب بأنه من 
دون فوائد وميكن الس���حب منه واإليداع فيه في أي وقت، 
إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب آلي عليه، واحلصول 
على جميع اخلدمات املصرفية من خالله مثل خدمة التجاري 
اون الين، واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة 
الرسائل القصيرة، وكذلك استخدام احلساب إلصدار بطاقة 

ائتمانية في حالة عدم حتويل الراتب.

الدويش: نتوقع وصول »ڤيڤا الكويت« إلى نقطة التعادل قريبًا في الحصة السوقية
س���عود  توق���ع 
رئي���س  الدوي���ش 
مجموعة االتصاالت 
السعودية في حوار 
نشرته جريدة »الشرق 
األوس���ط« أمس أن 
تصل ش���ركة »ڤيڤا 
التابعة  البحري���ن« 
التصاالت السعودية 

الى نقطة التعادل قريبا في الحصة الس���وقية، 
وان تصبح المش���غل الثاني في البحرين خالل 
فترة قصيرة، وان الشركة التابعة في الكويت 
لديها حاليا 17% من س���وق الكويت، وتوقع ان 

تصل الى نقطة التعادل خالل وقت قريب.
وعن توس���ع ونمو الش���ركة، قال الدويش 
إن مجموعة االتصاالت الس���عودية ستركز في 
المستقبل على التوسع في األسواق التي تدعم 
السوق السعودية خاصة منطقة الخليج ومنطقة 

الش���رق األوس���ط، 
متوقع���ا أن بع���ض 
الكبي���رة  األس���واق 
التي تتواج���د فيها 
شركة اتصاالت والتي 
تضم عددا كبيرا من 
ش���ركات االتصال � 
� ستشهد  الهند مثال 
عمليات اندماج لتقليل 
عدد الشرك��ات الناشطة فيها. وذكر أن إيرادات 
الخارجي في ش���ركة »االتصاالت  االس���تثمار 
الس���عودي��ة« تقدر بحوال���ي 30% من إجمالي 
االيرادت، مش���يرا إلى أن ال���دول الكبيرة التي 
تس���تثمر فيها اتصاالت، كالهند وإندونيسيا، 
تتم فيها عمليات جديدة وتتطلب اس���تثمارات 
كبيرة أيضا، وبالتالي هناك نمو في اإليرادات، 
لكن بالنس���بة للعائدات س���تأخذ وقتا لتكتمل 

الشبكات وتجني األرباح.

»اتصاالت السعودية« تركز توسعها مستقبالً على الخليج والشرق األوسط

مورغان ستانلي: سهم »موبايلي« األفضل بين أسهم
شركات االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أصدر بنك مورغان ستانلي تقريرا عن كبرى 
شركتي االتصاالت في السوق السعودي، »االتصاالت 
السعودية« و»احتاد اتصاالت )موبايلي(«، اعتبر 
فيه س���هم موبايلي األفضل بني أس���هم شركات 
االتصاالت في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال 

افريقيا.
ورفع التقرير تقديره للس���عر العادل لسهم 
موبايلي من 70 رياال إل���ى 72 رياال، وأبقى على 

توصيته بزيادة سهم الشركة في محافظ املستثمرين 
)overweight(، متوقعا أن حتقق الشركة في 2010 

منو إيراداتها من البيانات احمللية مبعدل %70.
هذا وخفض التقرير تقديره للسعر العادل لسهم 
شركة االتصاالت السعودية من 37 رياال إلى 33 رياال، 
كما راجع توصيته من احلياد إلى تخفيض وزن 
 ،)underweight( سهم الشركة في محافظ املستثمرين

بحسب ما أوردت نشرة داوجونز.


