
السبت 26 فبراير 2011   31اقتصاد
»بوبيان« يعلن الفائز في مسابقة تاريخ الكويت اليوم

بحضور عش���رات اآلالف من زوار 
مجمع األڤنيوز وف���ي اطار احتفاالت 
الكوي���ت بذكرى مرور خمس���ن عاما 
على االستقالل و20 عاما على التحرير 
وخمس س���نوات على تولي صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم يعلن بنك بوبيان اليوم 
السبت اسم سعيد احلظ الفائز بسيارة 
GMC اكاديا ضمن مسابقة تاريخ الكويت 

التي اطلقها البنك مؤخرا.
وس���يتواجد خالل السحب ممثلو 
اجله���ات املعنية ال���ى جانب عدد من 
مس���ؤولي البنك حيث س���يتم اجراء 
السحب في متام الساعة السابعة مساء 

السيارة التي سيفوز بها سعيد احلظ اليوم في مجمع األڤنيوز.

ضمن أنشطة المهرجان الضخم في مول 360 تحت شعار »حبيبتي يا كويت«

نجمة مسرت تفوز بـ 125 ألف دينار
في سحب حساب الجوهرة من »الوطني«

من خالل العمرة السنوية وأنشطة أخرى 

»بيتك« يدعم األنشطة الطالبية 
للجامعة األميركية في الكويت

»المستقبل لالتصاالت« تقدم تخفيضات 
وهدايا على الهواتف بمناسبة األعياد الوطنية 

أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت FCC عن طرحها لعروض حصرية 
وهداي����ا وخصومات على باقة كبيرة من هواتفه����ا النقالة للمواطنن 
واملقيمن مبناسبة العيد الوطني اخلمسن الستقالل الكويت والذكرى 
العش����رين للتحرير والذكرى اخلامس����ة لتولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وبهذه املناسبة قال مدير العالقات العامة والتدريب بشركة املستقبل 
لالتصاالت ضياء أحمد إن هذه العروض تعكس ابتهاجنا ومشاركتنا 
في االحتفال باألعياد الوطنية املجيدة والتي تتزامن أيضا مع احتفاالت 
املس����تقبل لالتصاالت مبرور 15 عاما على تأسيس����ها ورحلة النجاح 
التي انطلقت منذ عام 1996، وتشمل العروض تخفيضات على هواتف 
متنوعة كما يحص����ل العميل أيضا على هدايا مجانية تتراوح قيمتها 
بن 50 و160 دينارا عند شراء بعض الهواتف واحلصول على هواتف 

مجانية في بعض العروض ومفاجآت أخرى.
وأكد أن هواتف نوكيا، وبالك بيري، وآي فون، وسامسونغ املتطورة، 
مازالت حتقق إقباال ملحوظا في الكويت، وهو »ما حدا بالشركة لتقدمي 

عروض حصرية للمواطنن والوافدين املقيمن على أرض الكويت الطاهرة 
ابتهاجا بهذه املناسبة العزيزة« على حد قوله، مشيرا إلى أن هذه الهواتف 

تتمتع بكفالة مجانية ملدة عام لدى املستقبل لالتصاالت.
وأوضح ان شركة املستقبل لالتصاالت »لديها مركز لصيانة الهواتف، 
ف����ي منطقة الضجيج، ويعد مركزا إقليميا رئيس����يا في املنطقة يقدم 
خدماته ملعظم الهواتف الشهيرة، حيث مت تشييده وفق أحدث املواصفات 
العاملية، ويضم نخبة من املهنين احملترفن لتقدمي خدمة تتماشى مع 
املواصف����ات العاملية وفي غضون وق����ت قصير« كما أن لديها 16 مركز 

خدمة سريعة تقدم خدمات الصيانة الفورية.
يذكر أن ش����ركة املس����تقبل لالتصاالت قد بدأت في وقت سابق من 
هذا الش����هر في توزيع أعالم الكويت على الشعب الكويتي، في جميع 
معارضها البالغ عددها األربعن واملنتشرة في كل محافظات الكويت، 
وذلك في خطوة ترمي إلى املساهمة في تعزيز الروح الوطنية لدى كل 
أفراد الشعب في هذه االحتفاالت الوطنية املجيدة ودعوة حب وتقدير 

واعزاز لهذا الوطن ليبقى علم الكويت عاليا خفاقا.

احمد بن احم����د النجار، جميلة 
عيسى حس����ن القطان، ارماندو 
جالنج الكسون، ناريندر بال سنج 
ريكي، منى هاشم حميد احلالق، 
جمال عبداهلل علي احلمدان، فاطمة 
علي حسن القالف، عيسى خليل 
محمد مظفر، ندى طه س����لطان 
بورسلي، حياة يوسف فهد العبد 
الغفور، القاصر حسن علي حسن 
الشواف، معصومة عبدالرحمن 
مرتوة العلي، حميدة عبدالوهاب 
الرمضان، كريستى  عبدالوهاب 
فرناندز ميج����ول، بتول حبيب 
حجي االبراهيم، نوربرت ديكروز 
اجناتيوس ديكروز، محمد جواد 
عبد الكرمي املؤمن، علي حس����ن 
حاجي تقي، بدر مال محمد علي 
حيدر، اميرة فهد سعدون املطيري، 
ليلى حسن محمد احمد، منى علي 
احمد عبدالس����الم، رايد يوسف 
مب����ارك مجيبل، ابتس����ام جبار 
س����دخان، لينة عبداهلل سلطان 
بن عيسى، مسعود رفعان وحير 
العجمي، ميثم ابراهيم حس����ن 
نص����راهلل االطرم، نه����اد محمد 
جواد القريني، عبداللطيف صالح 
عجيل سنافي، مساعد عوض عويد 
املطيري، عبداملقصود ابراهيم فؤاد 
الشعار، القاصر محمد جابر جاسم 
حس����ن، ناصر عمران عبداهلل 
كنعان، نهابه خلف نهابه حمادة، 
مها محمد عباس اكبر وعادل محمد 

علي حسن.

املتاحة لهم  البطاقات املصرفية 
الس����تخدامها لدى نق����اط البيع 
والتسوق االلكتروني باإلضافة إلى 

املنتجات التمويلية املختلفة.
يذكر أن »بيتك« كان قد نظم 
سلسلة من البرامج ودعم العديد 
من األنش����طة الطالبية ملختلف 
الدراسية وباألخص في  املراحل 
كليات جامعة الكويت واجلامعات 

اخلاصة أيضا.

حجي علي، عواط����ف عبدالكرمي 
خضير قطافة، هشام ناصر يوسف 
العبداجلليل، وفاء عبداهلل محمود، 
عبيدة حيدر عب����داهلل بن نخي، 
سهى علي موسى السبتي، احمد 
القاصر  يعقوب احمد عب����داهلل، 
ناصر بدر باقر زمان، شاكر عبداهلل 
العثمان، فهيد ذياب  عبداللطيف 
وصل اهلل املطيري، القاصر خالد 
حسن احمد الكندري، فاطمة يعقوب 
هاشم حس����ن، وائل فيصل عبد 
الصمد اجلميعي، منيرة عبداللطيف 
محمد العنزي، نانسي سامي فؤاد 
عبدالسيد، طيب علي نزار حسن 
الشكري، صوفيا خورام اسماعيل، 
طالل عبداهلل محمد املال، املرحوم 
عبدالرسول ابل حسن صادق، محمد 
أحمد شمس الدين، فهد فالح شجاع 
العجمي، ناهدة عبداهلل محمد أحمد، 
نبيلة خلف علي الدوسري، صبرية 
خضير مالقي، رقية ابل حس����ن 
صادق، القاصر جمانة عادل عبداهلل 
اسماعيل، حمد حمدان حمود الهدية، 
الس����اقان، علي  فهد مطلق سعد 
محمد حسن غلوم، عبداهلل محمد 
عبداهلل بوحم����د، عماد مصطفى 
صعب، سالم فضي جابر الرشيدي، 
القاصر ياسمن جاسم محمد احمد 
الدوسري، القاصر فاطمة محمد علي 
حسن، ابتسام محمد غلوم علي، 
بدور علي محم����د احلرز، فيصل 
ساير اوس����يمر العازمي، يوسف 
عبدالوهاب حسن القطان، محمد 

ب� »بيتك« ممثال بيوسف الرويح 
وأحمد التركيت وفواز الدبوس مع 

عدد من طلبة اجلامعة.
كم����ا تواج����د »بيت����ك« خالل 
فبراير اجلاري ممثال بفريق البيع 
املباشر في جناح خاص له داخل 
اجلامعة لتعريف الطلبة باملنتجات 
واخلدمات الت����ي يقدمها »بيتك« 
لعمالئه مبا فيها املنتجات اخلاصة 
بالشباب وأبرزها »حسابي« وكذلك 

حد س����واء ويؤهل جميع عمالئه 
تلقائيا للدخول في السحب الشهري 
واحلصول على فرصة للفوز بإحدى 
املئة املخصصة شهريا،  اجلوائز 
ويجري إيداع اجلوائز تلقائيا في 
حسابات الفائزين في اليوم التالي 
للسحب. وكلما ازداد رصيد العميل 
مبقدار 50 دينارا إضافية، ازدادت 

فرصه بالفوز. 
ال�400 دينار  وقد فاز بجائزة 
كل من حسن طاهر عبداهلل البدر، 
برهان فخر الدين رأفت، فخر الدين 
س����يف علي رأفت، حسن محمد 
حس����ن محمد، خامن على عوض، 
رنا ابراهيم يوسف العبدالرزاق، 
سعاد محمد منصور حسن، محمد 
احمد فهمي مصطفي، فوزية محمد 
عبدالوهاب املفرح، مرضية عباس 
عبدالرضا حسن، يوسف عبداهلل 
علي الغامن، عبدالرحمن س����عود 
عبدالعزيز احلس����اوي، تاسوار 
حسن محمد شبير، جلن ابراهيم 
راشد الفليج، سجى عبداهلل دينار 
الزنك����ي، عبداهلل عباس حس����ن 
الصفار، عبداهلل ابراهيم عبداهلل، 
احمد س����لمان العقف، أحمد علي 
حسن اخلرافي، احمد نعيم السيد 
عبدالدامي، القاصر محمد حس����ن 
عبدالرحمن احمد، عبداحملس����ن 
جديع رحيل العنزي، حسن صالح 
عبدالرس����ول حاجي مال يوسف، 
خالد رمضان احل����اج، نورة فهد 
جهار العدواني، فريدة حبيب اهلل 

مبثابة مركز لتطوير وتعزيز آليات 
التواصل مع شباب اجلامعة مبا في 
ذلك تلقي االستفسارات والتساؤالت 
واملقترح����ات اخلاص����ة »ببيتك« 
باإلضافة إلى توزيع بعض املواد 
اإلعالمية والتي أعدتها احلكومة 
الطالبية التابع����ة للجامعة وهي 
التي  أو اجلمعية  الرابطة  مبثابة 
تعنى باألنشطة املخصصة لهم، 
حيث تواجد فريق العالقات العامة 

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
فوز جنمة علي سيد مسرت علي 
مببلغ 125 ألف دينار في اجلائزة 
األولى لسحب حساب اجلوهرة 
لشهر فبراير2011، والذي أجراه 
املهرجان  الوطني ضمن أنشطة 
الضخم الذي أقيم في مول 360 
احتف����اال باألعياد الوطنية حتت 

شعار »حبيبتي يا كويت«.
وتسلمت الفائزة شيكا بقيمة 
125 ألف دينار م����ن نائب مدير 
مجموع����ة اخلدم����ات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
عبداهلل النجران التويجري. كما 
فازت باجلائ����زة الثانية وقدرها 
7500 دينار أماني محمد اخلضر 
هيكل، فيما فاز باجلائزة الثالثة 
وقدرها 3000 دينار عمر سعود 
عبدالعزي����ز العم����ر، كما حصل 
الفائزون الباقون على 97 جائزة 
نقدية أخرى قيمة كل منها 400 
دينار.  وقال التويجري ان بنك 
الوطني س����باق على  الكوي����ت 
الدوام في طرح اخلدمات الفريدة 
واملبتكرة التي حتمل الكثير من 
القيمة املضافة للعمالء، مشيرا 
إلى أن اإلقبال املتزايد من جانب 
عمالء البنك ومشاركتهم في مثل 
هذه الفعاليات يشكل دليال إضافيا 
على أن البنك الوطني هو اخليار 
األول واألفض����ل للعمالء.  وكان 
املهرج����ان قد ش����هد العديد من 
املفاجآت والعروض واألنش����طة 
الترفيهي����ة، والق����ى اس����تجابة 
ومشاركة كبيرتن من جانب عمالء 
بنك الكويت الوطني ورواد 360 
على حد سواء. وقد نقل املهرجان 
على املارينا اف ام مباشرة من مول 
360، كما متت إذاعة نتائج سحب 
اجلوهرة أوال بأول. كما مت خالل 
املهرجان عرض األوبريت الغنائي 
الضخم »حبيبتي يا كويت« الذي 
أطلقه الوطني مبناسبة االحتفاالت 

الوطنية لدولة الكويت.
هذا ويتميز حساب اجلوهرة 
من الوطني باملزايا العديدة التي 
يقدمها لعمالئه. وإلى جانب متيزه 
كحس����اب م����ن دون فوائد، فإنه 
متاح للمواطنن واملقيمن على 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
»بيتك«عن مس����اهمته في دعم 
الطالبي����ة باجلامعة  األنش����طة 
الكويت من خالل  األميركية في 
عدة أمور منها املقررات الدراسية 
باإلضافة إلى رعاية رحلة لتأدية 
العمرة وكذلك احلملة  مناس����ك 
اإلعالمية للحكومة الطالبية وذلك 
ضمن سعيه املستمر في االهتمام 
بشريحة الشباب والتعليم معا.

وقال البنك في بيان صحافي 
أمس أن هذه اخلطوة اإليجابية 
تأتي انطالق����ا من إميان »بيتك« 
بأهمية هذه األنشطة وفاعليتها 
في دعم العملية التعليمية لطلبة 
اجلامع����ة، مبختلف ش����رائحهم 
واهتماماته����م مبا يس����اهم في 
حتقي����ق أفضل مس����توى ممكن 
التعليمية ومس����اعدة  للعملية 
الطالب عل����ى التحصيل العلمي 
وبناء قاعدة من األنش����طة التي 
تعزز دور اجلامعة كمركز إشعاع 
علمي وحضاري وبيئة جيدة لبناء 
الشخصية الوطنية القادرة على 
خدمة الكويت في كل املجاالت. 

وخصص����ت اجلامعة جناحا 
تواجد فيه موظفو »بيتك« كان 

جانب من سحب »اجلوهرة« في مول 360

فريق العالقات العامة في »بيتك« داخل اجلامعة


