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»زين« تجري السحب اليوم 
على السيارة »فيراري كاليفورنيا«

كشفت ش���ركة زين لالتصاالت أنها ستجري 
اليوم السحب على السيارة فيراري كاليفورنيا 
وسط احتفاالت ضخمة مع اجلمهور يتخللها فقرات 
ترفيهية وتوزيع العديد من الهدايا واجلوائز، وذلك 

في مول 360 اليوم في متام الساعة 7مساء.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها وجهت 
دعوة رسمية لعمالئها من أصحاب خطوط الدفع 
اآلجل وأصحاب خطوط الدفع املس���بق )إيزي( 
حلضور انشطة الس���حب على اجلائزة الكبرى 
والتمتع باألجواء االحتفالية لهذه املناسبة، والتي 
س���تقوم بتغطيتها محطة »مارينا إف إم« على 

الهواء مباشرة. 
وأوضحت »زين« أن أنش���طة الس���حب على 
الس���يارة فيراري واإلعالن عن اس���م الفائز هي 
احملطة األخي���رة في احلملة الضخمة التي كانت 
أطلقتها جلميع عمالئها من األفراد والتي أعطت 
فرصة الفوز مببلغ 30 ألف دوالر أسبوعيا وفرصة 

الفوز باجلائزة الكبرى عند إعادة تعبئة الرصيد 
مببلغ 5 دنانير وما فوق أو عند سداد فاتورة بقيمة 

5 دنانير وما فوق خلطوط الدفع اآلجل.
وأشارت إلى أنها أطلقت هذه احلملة رغبة منها 
في إضفاء بعد جديد في عالقتها مع عمالئها، والتي 
تسعى باس���تمرار إلى تعزيزها بجميع وسائل 

االتصال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة«.
وأكدت »زين« أن الدعوة حلضور انشطة السحب 
على اجلائزة الكبرى مفتوحة للجميع، مبينة أنها 
تعتبر هذه الفعاليات وسيلة اتصال مباشرة مع 

عمالئها، ملا تقدمه من قيمة مضافة لعمالئها.
وأفادت بأنها خاطب���ت من خالل هذه احلملة 
جميع عمالئها بالتأكيد على استمرارها في السعي 
على حتقيق طموحاتهم ورغباتهم، مشيرة إلى أن 
هذه املساعي تتزامن مع مساعي الشركة املستمرة 
في تطوير خدماتها وفق أفضل املعايير والتقنيات 

احلديثة. 

أعلن بنك اخلليج امس عن اسم رابح سحب املليون 
دين���ار الذي انتظره وترقبه الكثيرون، وقد مت س���حب 
اسم زينب يوسف عبداهلل كمال خالل حفل مميز مباشر 
باستضافة اإلعالمي الكبير جورج قرداحي، مقدم البرنامج 
الشهير »من س���يربح املليون« في مجمع األڤنيوز أمام 

حشد كبير من املتحمسني. 
وقد بدأ احلفل ببث مباشر من قناة »الوطن« واملوقع 
اإللكتروني لبنك اخللي���ج جاعال منه البنك األول الذي 
يوفر خدمة البث املباش���ر عبر االنترنت لعمالئه حيث 
استهلت االنش���طة بافتتاحية من مدير قسم التسويق 
في البنك هديل الفضلي، قدمت من خاللها ضيف احلفل 
منتقلة بعد ذلك لإلعالن عن الرابحني العشرة للسحب 
األس���بوعي تاله اإلعالن عن رابح الس���حب الذي طال 
انتظاره، س���حب املليون دينار.  وق���د حاول قرداحي 
االتصال بالرابحة إلعالمها بالفوز إال أنه تبني الحقا أن 
الرابحة كانت خارج البالد ألداء مناسك العمرة حسب ما 

أفاده بذلك أفراد عائلتها الذين ظهروا باحلفل.
وبهذه املناسبة، حتدث مدير عام مجموعة اخلدمات 

املصرفية الشخصية في بنك اخلليج علي شلبي قائال: 
»يسعدنا أن نتوج زينب يوسف عبداهلل كمال، مليونير 
الدانة لعام 2010 ونتقدم لها بأحر التهاني والتبريكات، 
إنها حقا لصدفة جميلة أن تكون الرابحة في أداء مناسك 
العمرة وس���يكون بانتظارها مفاجأة كبيرة عبارة عن 
مليون دينار في حسابها، ونحن فرحون جدا أنه اصبح 
باستطاعة العديد من األشخاص االستفادة من مزايا هذا 
احلس���اب، فما من بنك آخر في الكويت أو عبر الشرق 
األوسط مينح عمالءه فرصة ربح مليون دينار في سحب 
واحد. كما يسر البنك أن يكافئ قاعدة عمالئه املخلصني 
واملتنامية في الكويت من خالل هذا السحب املميز الذي 
حقق شهرة وجناحا واسعا وإقباال متزايدا الذي يستمر 

في سحوباته لعام 2011«.
وفي اخلتام، قال ش���لبي: »يود بن���ك اخلليج أيضا 
أن يتقدم بجزيل الش���كر والتقدير إلى جورج قرداحي 
على وجوده معنا في سحب مليونير الدانة لهذا العام، 
فوجوده ساهم في جعل هذا احلفل مميزا جلميع احلضور 
الذين انضموا إلينا لالس���تمتاع بهذا احلدث واالحتفال 

معنا اليوم«.
ويعتبر حساب »الدانة« احلس���اب املثالي والعملي 
لألشخاص الراغبني في ادخار املال واحلصول في الوقت 
نفس���ه على فرصة الفوز بجائزة ضخمة تغير مجرى 

حياتهم إلى األبد.
وقد تخللت األمسية التي نظمت احتفاال برابح املليون 
دين���ار وإلعالن مواعيد س���حوبات »الدانة» لعام 2011، 
ظهور لؤلؤة ضخمة أطلت على املنصة قبل اإلعالن عن 
»الدانة« لعام 2011، وباإلضافة إلى ذلك، استمتع احلضور 
بالقهوة العربية والشوكوالتة على شكل آللئ التي قدمت 
خ���الل احلفل إلى جانب فرص���ة احلصول على الصور 
التذكارية وتوقيع اإلعالمي الكبير جورج قرداحي الذي 

حتلق حوله اجلمع. 
وقد مت إعالن اس���م الفائز بأكبر جائزة سحب فردي 
في الكويت بعد سلس���لة من االنش���طة سبقت السحب 
والتي تضمنت مؤمترا صحافيا عقد في فندق الشيراتون 
شارك فيه كبار املوظفني التنفيذيني في إدارة البنك حيث 

استعرضوا املزايا الرئيسية حلساب »الدانة«. 

 أعلنت ش����ركة العيبان والقطام����ي جرانت ثورنتون 
لالستشارات االقتصادية ووكالء امللكية الفكرية عن اختتام 
الدورة التدريبية اخلاصة بفحص براءات االختراع مستوى 
متوس����ط ملوظفي وزارة التجارة والصناعة يوم اخلميس 
املاضي، والتي تعد األولى من نوعها في الكويت وذلك بحضور 
الوكيل املساعد لشؤون البراءات والعالمات التجارية بوزارة 

التجارة والصناعة شاكر عبد الكرمي الصالح.

وبهذه املناس����بة، اكد املدير العام والش����ريك املسؤول 
لشركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون طارق شعشاعة 
ان الشركة تولي اهتماما خاصا لعقد مثل هذه الدورات ملا 
له����ا من فائدة كبيرة في صقل مه����ارات املوظفني وتطوير 
فلسفة البحث وتعليمهم لألسس واملبادئ العلمية ألساليب 
الفحص ونشر وخلق بيئة علمية سليمة للعمل على تطوير 

قدراتهم البحثية.

 ومن جانبه، اكد محاضر البرنامج محمد عامر ان تنظيم 
الدورة للمرة الثانية يهدف إلى زيادة قيمة ونطاق براءات 
االختراع التي يتم تسجيلها محليا، واألشخاص املسجلني 
لبراءات االختراع، وذلك من خالل املساعدة في حماية وتطوير 
أفكار قابلة للتطوير، فضال عن توجيه الباحثني حول كتابة 
املشاريع واملقترحات البحثية، وشرح مفاهيم براءات االختراع، 

وحماية امللكية الفكرية، والتسويق التجاري لها.

اعلن بنك بوبيان عن استقباله وفدا ميثل عددا من الطلبة األميركيني 
من جامعة كلورادو الذين التقوا مبس���ؤولي البنك، حيث دارت بني 
الطرفني نقاش���ات وحوارات حول البنوك االس���المية وآلية عملها 
واتساع سوق اخلدمات املالية االسالمية واالقبال املتزايد على هذه 
اخلدمات عامليا. وقال البنك في بيان صحافي انه ش���ارك في اللقاء 
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للبنك عادل عبدالوهاب 
املاجد ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية والدعم املصرفي ناظم 

القناعي وصالح العتيقي من بوبيان كابيتال.
ومت خالل اللقاء التطرق الى االهمية املتزايدة للبنوك واخلدمات 
املالية االس���المية س���واء في املنطقة او العال���م وطبيعة املنتجات 
واخلدمات االسالمية ومدى اختالفها عن تلك التي تقدمها املؤسسات 

التقليدية.
كما مت استعراض التطورات التي شهدها البنك خالل الفترة االخيرة 
وجناحه في التحول من اخلسارة الى الربحية وخططه واستراتيجيته 
املس���تقبلية التي تهدف الى التركيز على السوق احمللي والتوسع 

سواء من خالل اخلدمات واملنتجات او الفروع املختلفة.
وياتي ه���ذا اللقاء ضمن اهتمامات البنك بنش���ر الوعي باهمية 
ومنو وتطور اخلدمات واملنتجات املالية االس���المية في ظل تنامي 
االهتمام االكادميي العاملي بدراسة التطور الذي تشهده صناعة املال 

االسالمية.
يذكر ان الوفد ضم مجموعة من الطالب والطالبات الذين يدرسون 
مواد تتعلق باالقتصاد والسياسة في منطقة الشرق االوسط حيث 
قاموا بلقاء العديد من املسؤولني في املؤسسات واجلهات احلكومية 
والقط���اع اخلاص للتعرف اكثر على ابرز مالمح االقتصاد الكويتي 

في ضوء املتغيرات احلالية. 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن إطالق خدمة »األهلي تشات« 
االولى في الكويت وذلك ضمن 
األنشطة املستمرة لتطوير مركز 
االتصال الهادف الى تقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفي���ة وأكثرها 

توفيرا للوقت.
وعن هذه اخلدمة اجلديدة 
قال رئيس إدارة قنوات االتصال 
بالبنك عثمان توفيقي في تصريح 
صحافي: »إن خدمة األهلي تشات 
هي األولى من نوعها في الكويت 
ابتكاره���ا وتطويرها  التي مت 
لتكون واحدة من أفضل قنوات 

التواصل مع العمالء في القطاع املصرفي احمللي، 
الفت���ا الى ان إدارة مرك���ز االتصال حترص على 
تدعيم خدماتها باالبتكار الدائم، وباستثمار أفضل 
التقنيات املصرفية احلديثة، وأكفأ املوظفني لنمنح 
عمالءنا اخلدمة التي يتوقعونها من البنك األهلي 

الكويتي«.

البنك  وأكد توفيقي حرص 
على توفير أفضل أنسب احللول 
املصرفي���ة بطريق���ة متنحهم 
الرضا، مبينا ان كل ما يحتاجه 
العميل هو فتح نافذة الكترونية 
على »األهلي تشات« ليبدأ في 
احملادث���ة االلكترونية مع احد 
القادرين على  موظفي اخلدمة 
تزويد العميل بكل ما يحتاجه 

من معلومات وحلول.
واضاف انه مع انطالق هذه 
اخلدمة غير املس���بوقة، يكون 
البن���ك األهلي قد أضاف عالمة 
بارزة جديدة ملستوى اجلودة 
الرفيع عبر خدماته الرائعة وذلك من خالل استفادته 
من أسلوب احلياة العصري واجلديد الذي جعل 
الكثير من ش���رائح املجتم���ع تتعامل مع طريقة 
احملادثة االلكترونية بشكل شبه يومي، مما يجعل 
وجود األهلي تشات قناة جديدة تؤكد قدرة البنك 

على التجاوب املثمر مع عمالئه. 

كرم احتاد طلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية ش����ركة اخلليج للتأمني، تقديرا للجهود 
الكبيرة التي بذلتها الشركة خالل رعايتها للمؤمتر 
السنوي لالحتاد، الذي أقيم في مدينة ميامي حتت 
عن����وان »الجلك يا وطن نصن����ع قمم« وذلك خالل 
نوفمبر املاضي، حتت رعاية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد.  وبهذه املناسبة قدم 
رئيس احتاد الطلبة فهد السبيعي درعا تكرميية إلى 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي في شركة اخلليج 
للتأمني خالد احلسن، في حضور مدير ادارة التسويق 
والعالقات العامة بالشركة خالد السنعوسي، وأمني 
سر احتاد الطلبة فواز العبيد. وعقب التكرمي قال خالد 
احلسن ان هذا التكرمي ثمرة جهد كبير تبذله شركة 
اخلليج للتأمني لرعاية االنشطة الطالبية واالهتمام 

بشباب الكويت في شتى املجاالت السيما التعليمية 
واالكادميية من باب مسؤولية الشركة االجتماعية، 
حيث تؤمن الشركة بان الشباب هم الثروة احلقيقية 
للوطن. وأضاف أن »اخلليج للتأمني« تؤمن بأن أي 
تطور أو خطط تنموية مستقبلية ال ميكن أن تقوم إال 
على سواعد هؤالء الشباب، مؤكدا أن رعاية الشركة 
لالنشطة املتنوعة هي استمرار لتفعيل دور الشركة 
في دعم مؤسسات املجتمع املدني وطالب وطالبات 

الكويت في كل مكان.
من جانبه أشاد رئيس احتاد طلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة األميركية فهد الس����بيعي بجهود 
ش����ركة اخلليج للتأمني خالل املؤمتر، مثمنا جهود 
الشركة في االهتمام بش����باب الكويت، وخصوصا 

االنشطة الطالبية.

وجهت دعوة لمشتركيها السابعة مساء في »مول 360«

علي شلبي يكتب اسم الفائز على الشيك

اجلمهور يتابع اجلائزة حول منصة احلفل

طلبة جامعة كولورادو مع إدارة البنك 

جورج قرداحي وهديل الفضلي حلظة اعالن اسم الفائزة بسحب »الدانة«

عثمان توفيقي

توفيقي: »األهلي« يطلق خدمة
»األهلي تشات« األولى في الكويت

اتحاد طلبة الكويت فرع الواليات المتحدة 
يكرم »الخليج للتأمين«

الخدمة تم ابتكارها وتطويرها لتكون واحدة من أفضل قنوات التواصل مع العمالء 

احلسن يتلقى درع التكرمي من السبيعي

»الخليج« يعلن زينب عبداهلل كمال الفائز الرسمي
 في سحب »الدانة« لعام 2010  وحصولها على جائزة مليون دينار 

بمشاركة اإلعالمي الشهير جورج قرداحي 

»بوبيان« يستقبل وفدًا من جامعة كلورادو األميركية

»جرانت ثورنتون« تختتم دورة فحص براءات االختراع 

لالطالع على تجربة البنوك اإلسالمية


