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»التجاري« يدشن شراكة مع »إلكتروزان« تسمح 
للعمالء استرجاع حتى 20% من قيمة المشتريات 

»برقان« يعلن أسماء مجموعة جديدة 
من الفائزين  في سحب حساب »يومي« 

يقام برعاية وزير المالية على أرض المعارض الدولية بمشرف

افتتاح معرض »االستقالل 50« بمشاركة أكثر  
من 58 مؤسسة وجهة حكومية وشركة كويتية

تشهد ارض املعارض الدولية مبشرف افتتاح 
معرض »االستقالل 50« وذلك برعاية وحضور 
وزير املالية مصطفى الش���مالي، والذي تقيمه 
وتنظمه ش���ركة معرض الكويت الدولي خالل 
الفترة من 17 الى 27 فبراير اجلاري بالتعاون مع 
جلنة تنسيق وترتيب القطاع اخلاص واالهلي 
لالحتفال مبناسبة مرور 50 عاما على استقالل 
الكويت و20 عاما على حتريرها و5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
وقد وجهت ش���ركة معرض الكويت الدولي 
الدعوة حلضور االفتتاح الى حشد من رجال اإلعمال 

واملسؤولني ورجال السلك الديبلوماسي.
وقد اكدت اكثر من 58 جهة محلية مشاركتها في 
املعرض الوطني الكبير حيث بادرت اعرق الشركات 
الى تأكيد مشاركتها للمشاركة في االحتفاالت التي 

ستشهدها البالد بهذه املناسبة الغالية.
وقد مت تخصيص أربع صاالت عرض للمعرض 
هي الصاالت 5، 6، 7، 8 حيث مت تخصيص الصالة 
رقم 6 للوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية 
الس���تعراض خدماتها واجنازاتها وتطورها في 
خدمة الوطن واملواطن، والصالة رقم 8 لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بقطاعاتها املختلفة 
حيث ستقوم بأنشطة متنوعة، اما الصالة رقم 5 
فهي لشركات القطاع اخلاص الكويتية العريقة 
التي لها تاريخ في خدمة خطط التنمية في الكويت 
على مدار نهضتها احلضارية، وقد تقرر تخصيص 
الصالة رقم 7 للجمعيات التعاونية االستهالكية 
الستعراض تاريخها التعاوني في الكويت والتطور 

الذي حققته منذ تأسيسها الى اليوم.
وقد اكدت عدة جهات مشاركتها في املعرض، 
وهي: وزارة الداخلية، وزارة املواصالت، وزارة 
الكهرباء واملاء، بلدية الكوي���ت، االمانة العامة 
لالوقاف، وزارة االوقاف والش���ؤون االسالمية، 
وزارة املالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة 
البترول الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، صندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادي���ة العربية، ديوان 
اخلدمة املدني���ة، جامعة الكويت، اإلدارة العامة 
لالطفاء، بيت الزكاة، مكتب الشهيد، الرئاسة العامة 
للحرس الوطني، غرفة جتارة وصناعة الكويت، 

بن���ك الكويت الدولي، بن���ك الكويت الصناعي، 
جمعية اله���الل األحمر الكويتي، وزارة االعالم، 
الش���ركة الكويتية لالستثمار، املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعي���ة، الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، مؤسسة املوانئ الكويتية، 
اخلطوط اجلوية الكويتية، معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، الهيئة العامة للشباب والرياضة، بنك 
البحرين والكويت، شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية، وزارة التربية، وزارة العدل، مجلس 
االمة، اجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا املعلومات، 
شركة اس���منت الكويت، وكالة االنباء الكويتية 
– كونا، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، احتاد 
الفنادق الكويتية، الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
الهيئة العامة لش���ؤون القصر، شركة اجلسار 
للعطور، شركة اطياب املرشود، مؤسسة الكويت 
وسويسرا لالستيراد والتصدير، شركة الشايع 
للعطور، شركة اوالد فهد اجلسار للتجارة العامة 
واملقاوالت، شركة محمد ناصر الهاجري، شركة 
امل الكويت، س���يدة األطياب والعود انتصار، 
ش���ركة املصنع الوطني للفيبرجالس، ش���ركة 
عطورات الفودري، شركة الروضة، مصنع هاشم 
للبسكويت، ش���ركة االغذية اخلفيفة، الشركة 
الكويتية الدمنركية لأللبان)كي دي دي(، شركة 
املدد للتجارة واملقاوالت، شركة شواطئ اخلليج 
لألدوات الصحية، مؤسسة السدي للتجارة العامة 
واملقاوالت، شركة صناعات البحر، شركة ياكو 
الطبية، شركة النخبة املتحدة للتجارة العامة، 
شركة رهام للتجارة العامة، صناعات الفارس، 
مؤسس���ة بيوتي ش���يري، الش���ركة اإلنشائية 
احلديثة، مراسي الطيب، عطورات االفراح، جمعية 
مشرف التعاونية، جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية، جمعية الصوابر التعاونية، جمعية 
ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية التعاونية، 
جمعية صندوق إعانة املرضى، وجمعية العالقات 

العامة. 
ويفتح املعرض ابوابه امام الزوار على مدى 
فترتني صباحيه من الس���اعة 9 الى الس���اعة 2 
ومس���ائية من الساعة 5 الى الساعة 9.30 ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الس���اعة 5 الى الساعة 

.9.30

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن تدش����ينه شراكة مع شركة 
الكت����روزان ليقدم م����ن خاللها 
لعمالء البنك من حاملي بطاقاته 
االئتماني����ة والبطاقة مس����بقة 
الدفع خصومات حصرية عند 
تس����وقهم في فروع الكتروزان 
إلى  الفترة من 2011/2/15  خالل 
2011/3/31، وتأتي هذا احلملة التي 
أطلقها البنك التجاري حتت شعار 
»تسوق ببطاقات التجاري لدى 
الكتروزان واسترجع حتى %20 
من قيمة مشترياتك« ضمن خطته 
التسويقية املبتكرة في تطوير 
انس����ب العروض التي يحرص 
التج����اري على تقدميها  البنك 
جلميع شرائح عمالئه من حاملي 

البطاقات االئتمانية.
وعن املزايا التي يقدمها هذا 
العرض ق����ال املدير التنفيذي- 

أعلن بنك برقان عن انضمام 
مجموعة جدي���دة من الفائزين 
بجائزة السحب اليومي لحساب 
»يومي« المصرفي حيث فاز كل 
منهم بمبلغ 5000 دينار تم إيداعه 
في حسابهم لتزداد فرص ربحهم 
في السحوبات اليومية القادمة، 
وقد جرى الس���حب في المبنى 
الرئيس���ي لبنك برقان حسب 
اإلج���راءات المتبع���ة بحضور 
التجارة  ممثلين عن وزارت���ي 

والداخلية.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان���ه مع ازدياد اإلقبال على هذا 
الحساب الفريد من نوعه، تتجدد 
الس���حوبات اليومية التي كان 
آخرها سحوبات األسبوع الماضي 
التي فاز بها خمسة عمالء كان 
الحظ م���ن نصيبه���م بالفوز 
اليومية وهم: فاطمة  بالجائزة 
علي موسى فالح، غنى عبدالغني 
زبيب، مازن الطرزي، سعد علي 
أحمد محمد، وأمل مالك جبريل 

عبدالحفيظ.
وبهذا الحس���اب يحقق بنك 
برقان تمي���زا وحضورا نوعيا 
من حيث تلبيته لرغبة العمالء 
في برنامج سحوبات يختلف عن 
السحوبات السنوية والشهرية 
وحتى األسبوعية، فمع كل صباح 
جديد تشرق فرصة أخرى تحمل 
البشرى للفائز الذي قد تتكرر 
فرص فوزه كل ي���وم، ويمكن 
لعمالء بنك برقان وغيرهم من 
عمالء البنوك األخرى فتح هذا 
الحساب بسهولة حيث يتم إيداع 

التس����ويق واملبيع����ات  إلدارة 
رمزي الصب����وري في تصريح 
الع����رض  صحاف����ي، إن ه����ذا 
اخلاص من »التجاري« يسمح 
بتلبي����ة احتياج����ات العم����الء 
وتزويدهم بالعديد من األجهزة 

500 دينار في الحساب لمدة شهر 
كامل ليتم بعدها إدراج العميل 
في السحوبات اليومية بفرص 
تزداد مقاب���ل كل 50 دينارا في 

الحساب.
وف���ي تهنئته���ا للفائزي���ن 
قالت رئي���س مدراء المصرفية 
الش���خصية- المدير العام في 
بنك برقان منيرة المخيزيم: »إن 
اهتمامنا الدائم بتقديم الخدمات 
إلى  النوعية قادنا  والمنتجات 
استلهام شعارنا »أنت دافعنا« 
لنطور ونطلق هذا الحس���اب 
األكثر تف���ردا في الكويت، فهو 
حساب يقدم سحوبات يومية 
وجوائز يومية مجزية مقدارها 
5000 دين���ار عدا أي���ام العطل 
الرسمية،  األسبوعية والعطل 
اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 
قد تحمل إليك خبر الفوز بجائزة 
5000 دينار، يس���رنا أن ندعو 
الجمي���ع لالس���تفادة من هذه 

وااللكتروني����ات من الكتروزان 
واس����ترجاع ما نسبته 20% من 
قيمة مش����ترياتهم خالل فترة 

الشهر. 
وأضاف الصب����وري: »إننا 
س����عداء ببناء هذه الشراكة مع 
ش����ركة الكتروزان لالس����تفادة 
من اخلصومات املميزة في هذه 
الفترة التي تتزامن مع احتفاالتنا 
الوطنية وتلبية رغبات عمالئنا 
في التسوق من خالل استخدامهم 
التج����اري االئتمانية،  بطاقات 
مشيرا الى انه بصدد هذا التعاون 
سوف يتواجد فريق عمل إدارة 
املبيعات بالبن����ك التجاري في 
كل من فرع����ي الكتروزان الري 
والساملية، لتقدمي املساعدة والرد 
على استفسارات العمالء خالل 
تسوقهم، من اجل توفير اخلدمة 

املميزة لهم. 

الفريدة الس���تثمار  الفرص���ة 
التي تعود  ودائعهم بالطريقة 

عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وأضافت المخيزيم: »ما يميز 
حس���اب »يومي« هو أنه ليس 
حساب ودائع ثابتة، بل وفرنا 
التسهيالت  الحس���اب كل  لهذا 
والمرونة التي يحتاجها العميل 
سواء من حيث عمليات اإليداع 
لزيادة فرص الربح، أو من حيث 
التي تعطي  الس���حب  عمليات 
هذا الحس���اب مي���زة ادخارية 
ومزايا الحساب الجاري ليتمتع 
العميل بمزايا وتسهيالت تعكس 
استراتيجيتنا الراسخة في إطالق 
أفض���ل المنتج���ات والخدمات 
المصرفية الت���ي تحمل الرضا 

للعمالء«.
وكان بنك برقان قد أطلق العام 
الماضي حساب »يومي« األول 
من نوعه في السوق المصرفية 
المحلي���ة وال���ذي يب���دأ بفتح 
الحساب بمبلغ 500 دينار كحد 
أدنى ليدخل هذا المبلغ السحب 
بعد مرور 30 يوما عليه، ومن 
ثم يبدأ في دخول الس���حوبات 
اليومية على جائزة5000 دينار 
يوميا )باس���تثناء عطل نهاية 
األس���بوع واألعياد الرسمية(، 
وتزداد فرص الربح من كل 50 
دين���ارا تزيد على المبلغ حيث 
تمثل كل 50 دينارا منه فرصة 
في السحب مما يعني أن المبلغ 
أدنى وهو  المودع كحد  األولي 
500 دينار سيكون له 10 فرص 

في السحوبات اليومية.

رمزي الصبوري

منيرة املخيزمي
عبدالعزيز البالول

صفحة »أميركان ماترس ايجيبت« على املوقع االلكتروني جناح أميركان ماترس ايجيبت في املعرض

علي الغامن مهديا رئيس الوزراء الباكستاني درعا تذكاريا

جانب من لقاء الوفد البنغالديشي مع مسؤولي غرفة التجارة

جوائز قيمة تبدأ من »بي أم دبليو« وتنتهي بدقائق محادثة مجانية

االستثمارات الكويتية في مصر تمثل شراكة تنموية تحترم القانون ومصلحة البالد وأخالقية التعامل

»الوطنية لالتصاالت« تعلن أسماء 100 فائز  في سحب فبراير

الغانم: نجاح ثورة اإلصالح والتغيير في مصر لمصلحة التنمية

»الغرفة« تدعم العالقة التجارية مع بنغالديش

»أميركان ماترس« تشارك في معرض »لو مارشيه 2010 ـ مصر«
اعلنت شركة أميركان ماترس 
ع����ن مش����اركتها ف����ي مع����رض 
»لومارش����يه 2010 – مصر« أكبر 
مع����رض متخصص ف����ي االثاث 
والديك����ورات المنزلية في مصر 
والذي أقيم في مركز القاهرة الدولي 

للمؤتمرات.
وقال����ت الش����ركة ف����ي بيان 
صحاف����ي ان مش����اركتها في هذا 
الحدث الس����نوى البارز في إطار 
خطتها االس����تراتيجية لتعزيز 
مكانتها بش����كل اكبر في س����وق 
المرات����ب والفرش����ات المصري، 
والوصول الكبر شريحة ممكنة 
من العمالء في مصر باالضافة الى 
تعزيز انتشار منتجاتها بين ابرز 
متخصصي واستشاريي التصاميم 
الداخلية والخارجية، مشيرة الى 
ان هذه المشاركة تستهدف العمالء 
الداخلي،  التصميم  ومتخصصي 
الذين يفضلون ارقي مستويات 
الرفاهي����ة باالضافة الى مطوري 
مشاريع البناء واصحاب المرافق 
الصغيرة من فنادق ومنتجعات 
وقرى سياحية خالل هذا الحدث 
الذي اس����تمر على مدى خمس����ة 

ايام سلطت الشركة الضوء على 
مجموعة منتجاته����ا من مراتب 
الرفاهية الفاخرة من ارقى العالمات 
التجارية م����ن الواليات المتحدة 
الليتكس  األميركي����ة، ومرات����ب 
الطبيعية 100% والمخدات بموديالت 
ومكونات طبيعية رائعة ما يتيح 
للعمالء مزيدا من الخيارات النتقاء 
ما يناسب اذواقهم ونمط حياتهم 

الشخصي.
وف����ي إط����ار خطة الش����ركة 

االس����تراتيجية الجديدة لتعزيز 
مكانتها بشكل اكبر وأوسع قامت 
الشركة مؤخرا بإزاحة الستار عن 
موقعها االلكتروني الجديد بهدف 
الوصول ألكبر شريحة ممكنة من 
العمالء باإلضافة إلى تعزيز انتشار 
منتجاتها بين مستخدمي االنترنت 
فقد دونت الشركة الموقع الجديد 
تحت عن����وان Sleep Well بحيث 
يقدم هذا الموقع كل ما هو جديد 
ومتميز في عالم الفرشاة الطبية 

والتصامي����م العصري����ة وأحدث 
المنتجات.

وبهذه المناسبة، أكدت المدير 
التنفيذي للتس����ويق في الشركة 
التس����وق  أن  الحويتان  نج����الء 
عب����ر الموقع الجديد بأنه تجربة 
فريدة وعصرية تمكن مستخدم 
الموقع بسهولة ويسر من البحث 
واالستعالم عن منتجات الشركة 
من خالل مجموع����ة من الصور 
والمعلوم����ات التي تثرى تجربة 

التسوق عبر االنترنت.
وأضافت: »ان المرتبة الطبية 
التي تناسب أسلوب حياة الفرد 
يمكن أن تحسن من حياة اإلنسان 
بش����كل كبير ألنها تمنحه نوما 
صحيا يحتاجه الجسم ويحسن 
أداء وظائفه، ونح����ن نهدف من 
الموقع االلكتروني ان نوفر  هذا 
لعمالئنا سهولة البحث ومعرفة 
ما هو جديد في عالم المراتب قبل 

زيارة معارضنا«.

وعميقة بني الش����عبني العربيني 
اذ نهنئ  اليوم  الشقيقني، ونحن 
الشعب املصري بانتصار ارادته 
ف����ي التغيير اله����ادف الى العدل 
واحلرية والدميوقراطية، ونعرب 
عن اعتزازنا بص����دق منطلقات 
ه����ذه الثورة، وطه����ارة اهدافها، 
ورقي اس����لوبها، نس����تذكر بكل 
الوفاء واالحترام املوقف الصادق 
الشجاع الذي وقفه الشعب املصري 
الشقيق والرئيس محمد حسني 
مبارك والقوات املسلحة املصرية 
انتصارا للكويت وتأييدا حلريتها 
واس����تقاللها، وانطالق����ا من هذا 
الوفاء، وم����ن املصلحة الوطنية 
واالقتصادي����ة للكوي����ت ومصر 

معا.

واكد الغامن على عدد من النقاط 
هي: 

اوال: ان جن����اح ثورة التغيير 
اهدافه����ا االصالحية  في حتقيق 
العادل����ة س����يصب بالتأكيد في 
التنمي����ة املتوازن����ة  مصلح����ة 
ومشاريعها واستثماراتها، وفي 
الكويتية  طليعتها االستثمارات 
بكاف����ة انش����طتها وقطاعاته����ا، 
ب����ل انني اذهب الى م����ا هو اكثر 
صراحة ودالل����ة فأقول ان مصر 
ستبقى دائما، باذن اهلل بلدا امنا 
الظروف  مستقرا، وبالتالي، فإن 
الراهنة تشكل فرصة  االنتقالية 
نادرة الستثمارات مجزية ناجحة، 
سواء كانت استثمارات مباشرة، 
او في اطار سوق املال، وانا هنا ال 

اتكلم عن الدعم واملساعدات رغم 
اهمية وض����رورة ذلك، وال اتكلم 
عن واجب العط����اء والوفاء رغم 
حتمية هذا الواجب، وامنا اتكلم 
مبنطق استثماري بحت وعن فرص 

مجزية مجدية.
ثانيا: اس����تمعت غرفة جتارة 
وصناع����ة الكويت من الس����فير 
البيانات  الكثير من  الى  املصري 
والتأكيدات التي رس����خت ثقتها 
الى ان االستثمارات  واطمئنانها 
الكويتية في مصر ستبقى حتظى 
بأعل����ى مس����تويات التش����جيع 
والضمان، على الصعيدين الشعبي 

والرسمي.
ثالثا: ان اس����تمرار وتطوير 
الكويت  التعاون االقتصادي بني 

اس����تقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي محمد ثنيان 
الغ����امن س����فير جمهورية مصر 
العربية طاهر فرحات، الذي عرض 
التحديات االقتصادية والتنموية 
التي تواجهها مصر الشقيقة في 
هذه املرحلة االنتقالية لعبور جسر 
التغيير، كما عرض املؤشرات املالية 
والنقدية واالقتصادية التي تؤكد 
قدرة االقتصاد املصري على مواجهة 
هذه التحديات، وفي اطار احلرية 
االقتصادية املسؤولة، ومن اهم هذه 
املؤشرات، االحتياطي الكبير من 
العمالت احلرة، والسيولة العالية 
للجنيه املصري، وضمان جميع 
الودائع في البنوك العاملة في مصر 
وانسياب العمل في قناة السويس، 
واحلماية الكاملة لالس����تثمارات 

االجنبية.
م����ن جهت����ه، اكد الغ����امن ان 
الكويتية في مصر  االستثمارات 
بشقيها العام واخلاص تعود في 
بداياتها الى خمس����ينيات القرن 
املاضي، وان تزايد حجمها بوتيرة 
مطردة جعل الكويت صاحبة ثاني 
استثمارات خارجية في مصر، وهي 
استثمارات تشكل شراكة تنموية 
حقيقية تلت����زم احترام القانون، 
ومصلحة البالد، واخالقية التعامل، 
الش����عب املصري  ل����دى  وتلقى 
وحكومته وقيادته تفهما عميقا 
لدورها، وتقديرا عاليا لكفاءتها.

وبعد لقائه بالسفير املصري، 
ادلى رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت بتصريح صحافي قال فيه: 
ان العالقات السياسية واالقتصادية 
املتمي����زة ب����ني الكوي����ت ومصر 
تستند الى روابط اخوية صادقة 

ومصر، بكل مجاالته االستثمارية 
واملالية والتجاري����ة واالنتاجية 
ميثل واجبا وطنيا كويتيا يحمل 
ابعادا سياسية وامنية واجتماعية، 
وجتتمع فيه اجلدوى االقتصادية 
العالي����ة واملصلح����ة الوطني����ة 

املباشرة.
من جهة اخرى استقبل رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي 
الغامن أمس رئيس وزراء جمهورية 
باكستان يوس����ف رضا جيالني 
يرافقه وفد رسمي رفيع املستوى 
والذي ي����زور الكويت بدعوة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وذلك بحضور أعضاء 

مجلس ادارة الغرفة.
وقد أعرب الغامن في كلمة له 
عن ترحيبه بالضيوف، مؤكدا على 
ضرورة تعزيز العالقات االقتصادية 
بني البلدين، مشيرا الى اهمية املوقع 
اجلغرافي االستراتيجي الذي تتمتع 
به الكوي����ت على اخلليج العربي 
حيث تعتبر البوابة التجارية الى 
العراق، وان الكويت تتميز بقطاع 
مصرفي عريق وسيولة ضخمة 
ميكن توظيفها في االستثمارات 

اخلارجية.
وم����ن جانب����ه، عّب����ر رئيس 
الوزراء الباكستاني عن سعادته 
لزيارة الغرفة، مؤكدا حرصه على 
الى  التنمية االقتصادية، مشيرا 
قناعته بالدور الفعال الذي يلعبه 
القطاع اخلاص في هذه التنمية، 
ثم قدم جيالني عرضا موجزا حول 
االقتصاد في باكستان وأهم مميزات 
االستثمار خصوصا في مجاالت 
التعاون التجاري، وكذلك االستفادة 

من برامج اخلصخصة.

 محمود فاروق
أكدت غرفة جتارة وصناعة الكويت عن استعدادها التام للتعاون مع اجلهات املعنية 
في بنغالديش من خالل اتاحة الفرص االستثمارية والتجارية املوجودة في بنغالديش 

على قطاع األعمال الكويتي.
وأف����ادت الغرفة في بيان لها على هامش الزيارة الرس����مية الت����ي يقوم بها الوفد 
البنغالديشي برئاس����ة وزير التجارة والصناعة بجمهورية بنغالديش محمد فاروق 

خان بأنها تدعم العالقات التجارية واالستثمارية بني البلدين.
ومن جهته، دع����ا الوزير فاروق القطاع اخلاص الكويتي لالطالع على املش����اريع 
االستثمارية املجدية في بنغالديش والتي يتطلع الى ان تتكون من خاللها شراكات فيما 
بني القطاع اخلاص الكويتي ونظيره البنغالديشي خصوصا في مجال البتروكيماويات، 
الطاقة، األمن الغذائي، موضحا ان هناك مجاالت جتارية عدة ميكن ان تنشأ من خاللها 
عالقات جتارية ممتازة وأهم تلك املجاالت هي املالبس اجلاهزة، السيراميك واملنتجات 
الزراعية. وبعد ذلك مت عقد لقاء بني أصحاب األعمال الكويتيني ونظرائهم البنغالديشيني 
عرض من خالله اجلانب البنغالديشي مزايا االستثمار هناك من موقع جغرافي ممتاز، 
تسهيالت للمستثمر األجنبي، وكذلك األسعار التنافسية، حيث ان احلكومة البنغالديشية 
تبذل املس����اعي التي من شأنها جذب املستثمرين، كما مت االطالع أيضا على املنتجات 

واخلدمات لدى كل من اجلانبني الكويتي والبنغالديشي.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن 
100 فائز من عمالئها في س���حب فبراير 
ممن استخدموا خدمات الشركة المتنوعة، 
مؤكدة انها تتطلع قدما الى مكافأة المزيد 

من العمالء في السحبين المتبقيين.
وقالت الشركة في بيان صحافي انها 
تس���عى دائما الى ارض���اء عمالئها على 
اختالفهم وتغمرهم بالمفاجآت تقديرا لهم 

على والئهم وتواصلهم معها.
وشددت الشركة على انه منذ اطالقها 
للسحب الشهري في مايو من العام الماضي، 
لم تأل جهدا في تكريم عمالئها ومنحهم 
جوائز وهدايا مميزة، وهي مستمرة في 

تدليل عمالئها حتى الس���حب األخير في 
ابريل 2011، الفتة الى انه بامكان كل عمالء 
الوطنية دخول السحب وال يحتاجون في 
سبيل المشاركة سوى أن يبدأ رقم شريحة 
االتصال الخاصة بهم بالرقم 6 واستخدامهم 
الوطنية واالستفادة  المتواصل لخدمات 

من العروض النوعية التي تقدمها.
وتتنوع الجوائز التي تقدمها الوطنية 
للفائزين في السحب أبرزها للفائز األول 
وهي سيارة بي أم دبليو وبانشي للفائز 
الثاني فيما يحظى الباقون بجوائز مميزة 
كأجهزة بالكبيري ونوكيا وسوني اريكسون 
ودقائق محادثة مجانية واش���ت����راكات 

Wnet مجاني��ة ورسائ��ل نصي��ة مجانية 
أيضا.

وفيما أعلن اسماء الفائزين على قناة 
الراي مس���اء أمس األول خ���الل برنامج 
»مسائي« وجه مدير ادارة العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
تهانيه لجميع الفائزين قائال: »ان سحوبات 
الوطنية الش���هرية تشهد نجاحا منقطع 
النظير، ونحن نعد بالمزيد من الجوائز 
القيمة والمميزة في الش���هرين المقبلين 
حصريا لعمالئنا ومشتركينا، وما عليهم 
في ذلك س���وى استخدام خدمات الشركة 

واالستفادة من عروضنا«.


