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الوطني، عن  الكوي����ت  أعلن بنك 
رعايته عرض بارن����ي لألطفال الذي 
س����يقام بني 25 و27 فبراير اجلاري 
مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية، 
وذلك في إطار اهتمامه بعمالئه الصغار 

من نادي أصدقاء زينة.
وس����يتم بيع تذاكر حف����ل بارني 

الترفيهي احلافل بالتس����لية واملرح، في نادي أصدقاء زينه الواقع في 
فرع »الوطني« رأس الساملية.

وجتدر اإلشارة إلى أن حساب زينة 
مخصص لألطفال من حديثي الوالدة 
وحتى 14 عاما، وهو مصمم بحيث يتيح 
ألولياء أمور األطفال حتقيق أهدافهم 
االدخارية طويلة األمد. ويعتبر نادي 
أطفال زينة أول ناد مصرفي لألطفال 
في الكويت، أسسه بنك الكويت الوطني 
في العام 1994، وميكن لعمالء هذا احلس����اب أيضا املشاركة في جميع 

األنشطة والعروض التي ينظمها الوطني على مدار العام.

»VIVA« تطرح عرض »50 – 20« لألعياد الوطنية

»جلوبل« تتسلم جائزة أفضل صفقة في السوق الهندي

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« عن 
اطالق عرض مميز لعمالئها ليكون مبثابة هدية لهم 
خالل فترة األعياد الوطنية املجيدة، وذلك مبناسبة 
حلول الذكرى اخلمسني للعيد الوطني والعشرين 
لعيد التحرير واخلامس���ة لتولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. 
وعن هذا العرض، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
VIVA سلمان البدران: »س���عينا لنشارك عمالءنا 
فرحتهم بهذا اجلو الوطني العارم، فأطلقنا عرضا 
خاصا وحصريا خالل فترة األعياد، لنفسح املجال 
أمام عمالء الدفع املس���بق واآلجل معا للمزيد من 
التواصل وتبادل التهان���ي والتبريكات مع أهلهم 

وأصدقائهم وأحبائهم«.
وحول تفاصيل العرض أفاد البدران في تصريح 

صحافي: »يتضمن عرض VIVA اجلديد خصما على املكاملات الدولية 
والرسائل القصيرة الدولية، حيث يستطيع عمالؤنا إجراء مكاملات 

دولية بقيمة 50 فلس���ا للدقيقة بعد إمتام الدقيقة 
الثالثة من املكاملة، وإرسال رسائل قصيرة دولية 

بقيمة 20 فلسا للرسالة«.
وأضاف البدران: »لقد حرصنا في VIVA على أن 
نكون جزءا من هذا الكرنڤال الوطني من خالل عروض 
وممي���زات ترضي متطلبات العميل وتدعم قدرته 

على التواصل خاصة في فترة املناسبات«. 
 VIVA يأتي هذا العرض اس���تكماال الحتفاالت
بهذه املناس���بة، إذ بادرت بإط���الق أغنية وطنية 
للفنان عبداهلل الرويشد تعرض على جميع القنوات 
التلفزيونية احمللية، كما أطلقت حملة »هذا الكويتي« 
عبر إعالنات تلفزيونية تبث على جميع القنوات 
التلفزيوني���ة احمللية، والتي تتطرق جميعها إلى 
مفاهي���م نابعة من القي���م األخالقية املتأصلة من 
املجتمع الكويتي وهي: االحترام، الفزعة، الكرم، حب الوطن، صلة 

الرحم، االعتزاز بالتاريخ.

أعلن بيت االس����تثمار العاملي 
)جلوبل( امس عن حصوله على 
جائزة »أفضل صفقة في السوق 
الهندي« من مؤسسة فاينانس آسيا، 
وذلك تقديرا لقيامها بدور املستشار 
املالي اإلقليمي لش����ركة »بهارتي 
إيرت����ل« في صفقة اس����تحواذها 
على شركة »زين أفريقيا« ما عدا 
الس����ودان واملغرب والتي بلغت 

قيمتها 10.7 مليارات دوالر.
وتسلم اجلائزة عضو مجلس 
إدارة جلوبل آالن سميث، بالنيابة 
الذي  الش����ركة في االحتفال  عن 
نظمته مؤسس����ة فاينانس آسيا 
وذلك ف����ي 17 فبراير اجلاري في 
هونغ كونغ بحضور شخصيات 

مرموقة من القطاع املالي.
وف����ي مع����رض تعليقه على 
اجلائزة، قال س����ميث: »نتشرف 
بحصولنا على هذه اجلائزة التي 
تعزز من مكانة جلوبل بوصفها 
الرائدة  البنوك االستثمارية  احد 
في تقدمي اخلدمات االستش����ارية 
املالي����ة في املنطق����ة، ويدعم هذا 
اإلجناز إستراتيجيتنا التي تركز 
على تعزيز األنش����طة األساسية 
للشركة واملتمثلة في االستثمارات 
األص����ول،  وإدارة  املصرفي����ة، 

والوساطة املالية«.

وقد حصلت صفقة استحواذ 
ش����ركة »بهارت����ي إيرت����ل« على 
»زين أفريقيا« على لقب »أفضل 
صفقة في السوق الهندي«، لعدة 
أسباب منها الوقت القياسي الذي 
استغرق إلمتام هذه الصفقة بالرغم 
من تعقيداته����ا املتمثلة في تعدد 
االختصاصات القضائية، وجتزئة 

األصول.
اجلدي����ر بالذك����ر أن صفق����ة 
استحواذ شركة »بهارتي إيرتل« 
عل����ى أصول »زي����ن أفريقيا« قد 

حظيت بإش����ادة خب����راء القطاع 
املالي ووسائل اإلعالم في جميع 
العالم، وقد صنفت وكالة  أنحاء 
»ميرجير ماركت« الصفقة بوصفها 
أكبر صفقة اندماج واستحواذ في 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا كما احتلت املركز الثامن 
على مستوى العالم خالل الستة 

أشهر األولى من عام 2010.
إضافة إلى ذلك، تبوأت جلوبل 
املركز الرابع في قائمة »تومسون 
التي قامت  رويترز« للش����ركات 

بدور املستشار املالي في صفقات 
االندماج واالستحواذ التي أبرمت 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا خ����الل النصف األول من 
ع����ام 2010، واحتلت أيضا املركز 
البنوك  الس����ابع عش����ر من بني 
التي لعبت  العاملية  االستثمارية 
دورا استشاريا في صفقات االندماج 
واالستحواذ التي شهدتها منطقة 
»أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا« 
واملركز اخلامس عشر للصفقات 

في األسواق الناشئة.

50 فلسًا لدقيقة المكالمات الدولية و20 فلسًا للرسالة النصية 

آالن سميث متسلما اجلائزة نيابة عن »جلوبل«

أحد معارض »بوتري بارن لألطفال« عبداهلل التويجري 

فريق العالقات العامة وعدد من موظفي »الوطني« يشاركون األطفال فرحة األعياد الوطنية

سلمان البدران

.. والبنك يشارك األطفال فرحة األعياد الوطنية
 في »مستشفى الوطني لألطفال«

..ويرعى حفل »بارني« لألطفال

الوطني  مبناس���بة االحتفاالت بالعيد 
اخلمسني وعيد التحرير العشرين وذكرى 
مرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
قامت أسرة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني مبشاركة مجموعة من موظفي البنك 
بزيارات خاصة إلى مستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال في منطقة الصباح الصحية، 
بهدف مشاركة األطفال املرضى فرحة األعياد 

وتقدمي الهدايا لهم والترفيه عنهم.
وقال مسؤول العالقات العامة لدى بنك 

الكويت الوطني طالل التركي أن أسرة البنك 
حترص بشدة على تخصيص جزء من وقتها 
للقيام بهذه النشاطات مع األطفال املرضى 
للتخفيف من معاناتهم وآالمهم خصوصا 

في املناسبات االجتماعية والوطنية.
وأضاف التركي في تصريح صحافي ان: 
»هذه املبادرة تأتي من منطلق مسؤوليتنا 
جت���اه األطفال وض���رورة االهتم���ام بهم 
ومش���اركتهم هذه املعان���اة، وهو ما دفع 
البنك إلى تأسيس وجتهيز مستشفى بنك 
الكويت الوطني لألطفال في منطقة الصباح 

الطبية«.
 وأوض���ح أن: »هذه الزيارة تأتي أيضا 
في إطار اهتمام البنك الدائم ومش���اركته 
النش���اطات االجتماعية  املس���تمرة ف���ي 
واإلنس���انية وتعبيرا عن روح املشاركة 
والتواصل م���ع األطفال حتديدا واالهتمام 

بكل شرائح املجتمع بشكل عام«.
من ناحيتهم، عبر األطفال في املستشفى 
عن سعادتهم البالغة وفرحتهم بالنشاطات 
التي أعدها الوطني لهم مبناس���بة األعياد 

الوطنية.

صادرات الكويت من النفط الخام
 إلى اليابان تقفز بنسبة 30.8% في يناير

طوكي����و � كونا: قفزت صادرات الكويت من النفط اخلام الى اليابان 
30.8% على املستوى السنوي ليصل الى 76.17 مليار ين أي ما يعادل 922.1 

مليون دوالر في يناير املاضي مسجال اول ارتفاع خالل ثالثة أشهر.
وقال����ت وزارة املالية اليابانية في تقرير ان واردات اليابان تقلصت 
بنسبة 15.1% لتصل الى 8.23 مليارات ين أي 99.6 مليون دوالر مسجلة 
خامس انخف����اض على التوالي. وفي الوقت الذي تخطت فيه اس����عار 
الصادرات الكويتية الى اليابان اس����عار الواردات بلغ الفائض التجاري 
مع اليابان للشهر ال� 36 على التوالي خالل شهر يناير املاضي ما قدره 
67.94 مليار ين أي ما يعادل 822.5 مليون دوالر بارتفاع نس����بته %40 
على املستوى السنوي. وتعتبر الكويت شريكا جتاريا رئيسيا لليابان 
اذ بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين 1.026 تريليون )12.42 مليار 

دوالر( في عام 2010.

»الوطني«: خصم 30% لحاملي البطاقات االئتمانية
لدى معارض »بوتري بارن« و»بوتري بارن لألطفال« 

إضفاء اإلش���راقة والتميز على 
منازلهم من خالل اإلكسسوارات 
التش���كيلة اجلديدة لفصل  من 

الربيع لدى بوتري بارن«.
وأضاف: »أن���ه ميكن لزوار 
معرض بوتري ب���ارن لألطفال 
أن يحصل���وا على قط���ع أثاث 
جميل���ة تزيد م���ن جمال غرف 
األطفال وغرف األلعاب أو حتى 
اكتس���اب أفكار جديدة لتغيير 
مظه���ر غرف األطف���ال وجعلها 
أكثر مرحا وتسلية لهم«، داعيا 
اجلمهور لزيارة معارض بوتري 
ب���ارن وبوتري ب���ارن لألطفال 
لالستفادة من هذا العرض اخلاص 
وجتربة اخلدمات التي متيز هذه 

املعارض.

االئتماني���ة املميزة املبادرة إلى 
تقدمي طلب الستصدار بطاقته 
االئتمانية اخلاص���ة به من أي 
من فروع البن���ك الوطني بغية 
االس���تفادة م���ن ه���ذا العرض 
والعروض القيمة والعديدة التي 
نحن بصدد طرحها لعمالء بنك 
الكويت الوطني في املس���تقبل 

القريب«.
من جانب���ه، عبر مدير إدارة 
بوتري بارن إيان س���توت عن 
سعادته بهذه الشراكة املتجددة 
مع البن���ك الوطني لتقدمي هذه 
العروض املميزة، وقال ستوت ان: 
»عمالء الوطني بإمكانهم االختيار 
بني مجموعة واسعة من األثاث 
املنزلي الراقي والكالس���يكي أو 

مش���ترياتهم كنقاط من برنامج 
مكاف���آت الوطني، باإلضافة إلى 
احلصول على قسيمة شراء بقيمة 
10% من قيمة مشترياتهم. وكلما 
ازدادت قيمة املشتريات حصل 
العميل على مكافآت وخصومات 

أكثر«.
وأضاف التويجري في تصريح 
صحافي: »نحن مسرورون بتقدمي 
هذا العرض املميز لعمالئنا، فالبنك 
الوطني هو الوحيد الذي مينح 
عمالءه هذه العروض واملكافآت 
املجزية بفضل الشراكة العريقة 
واملميزة مع شركة محمد حمود 

الشايع«.
 وأوضح التويجري: »ميكن 
ملن ال ميلك أيا من بطاقات الوطني 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
تقدمي خصم 30% حلاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية املميزة على 
جميع مشترياتهم من معارض 
»بوتري بارن« و»بوتري بارن 
لألطفال«، وذل���ك بالتعاون مع 
شركة محمد حمود الشايع، أحد 
أبرز املؤسسات التجارية الرائدة 

على مستوى الشرق األوسط.
ويتيح هذا العرض الترويجي 
الذي يستمر لغاية يوم األحد 20 
مارس املقبل لعمالء الوطني من 
حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
املميزة ڤيزا وماستركارد الذهبية، 
لك تيتانيوم، ڤيزا وماستر كارد 
بالتينيوم، ورلد ماس���تركارد، 
وڤي���زا انفنيت االس���تفادة من 
إلى  خصومات تصل نس���بتها 
30% في كل مرة يس���تخدمون 
فيها بطاقات الوطني االئتمانية 
املميزة لدى معرضي بوتري بارن 
وبوتري بارن لألطفال خالل فترة 

العرض.
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
البنك عبداهلل التويجري: »ميكن 
لعمالء الوطني عند إنفاق مبلغ 
100 دينار على مشترياتهم من 
معارض بوتري بارن وبوتري 
ب���ارن لألطفال باس���تخدام أي 
الوطني االئتمانية  من بطاقات 
املميزة اس���ترداد 20% من قيمة 

يستمر لغاية 20 مارس المقبل
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