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»الخليج« احتفل باألعياد مع أطفال 
مستشفيات الفروانية والجهراء

اعلن بنك اخلليج عن قيام مجموعة من موظفيه بزيارة أقسام 
األطفال في مستش���فيات الفروانية واجلهراء لالحتفال بالعيد 

الوطني ويوم التحرير مع املرضى والعاملني في املستشفى. 
وق���ال البنك في بيان صحافي ان ه���ذه الزيارات جنحت في 
إضفاء أجواء س���عيدة لألطفال بقيادة ش���خصية بنك اخلليج 
الكارتونية الشهيرة »نصور«، الذي خلق االبتسامة على وجوه 
األطفال والكبار على حد س���واء. باإلضافة إلى ذلك، اس���تمتع 
األطفال بتلوين الوجه بألوان العلم الكويتي بينما اس���تمتعت 
الفتيات بتجديل ش���عرهن باأللوان الوطنية الكويتية. كما قدم 

البنك اكياسا كهدايا تذكارية احتفاال باألعياد الوطنية.
وبني ان هذه املبادرة تأتي لتعزيز التزام بنك اخلليج مبسؤوليته 
االجتماعي���ة في جميع املجاالت، ودعم معنويات هؤالء املرضى 

الصغار. 

جانب من زيارة فريق »اخلليج« ألطفال املستشفيات

املركب الذي يجسد دور القطاع اخلاص خالل املسيرة االحتفالية

جانب من احتفاالت »زين« باألعياد الوطنية 

مركبة »كامكو« املشاركة في االحتفاالت الوطنية 

أول حساب مصرفي من نوعه في الكويت يقدم 5000 دينار يوميًا

5 فائزين جدد في سحب 
حساب »يومي« من »برقان«

»مؤسسة البترول« تشارك باللوحة اإلبداعية
 لكرنڤال السيارات بشارع الخليج العربي

أعلن بنك برقان عن انضمام 
مجموعة جدي����دة من الفائزين 
بجائزة السحب اليومي حلساب 
»يومي« املصرفي حيث فاز كل 
منه����م مببل����غ 5000 دينار مت 
إيداعه في حسابهم لتزداد فرص 
اليومية  ربحهم في السحوبات 
القادمة.، حيث جرى الس����حب 
في املبنى الرئيسي لبنك برقان 
حسب اإلجراءات املتبعة بحضور 
ممثل����ني عن وزارت����ي التجارة 

والداخلية.
ومع ازدياد اإلقبال على هذا 
احلساب الفريد من نوعه، تتجدد 

الس����حوبات اليومية التي كان آخرها سحوبات 
األس����بوع املاضي التي فاز بها خمسة عمالء كان 
احلظ من نصيبهم بالفوز باجلائزة اليومية وهم: 
طارق محمد علي س����يف الدين النابلسي، نخيل 
مايترا، نغماشة ذياب عداي الظفيري، عبدالقادر 

بركت علي، وفرمية عبد املنعم كمال.
وقال البنك في بيان صحافي انه بهذا احلساب 
يحق����ق بنك برق����ان متيزا وحض����ورا نوعيا من 
حيث تلبيته لرغبة العمالء في برنامج سحوبات 
يختلف عن السحوبات السنوية والشهرية وحتى 
األس����بوعية، فمع كل صباح جديد تشرق فرصة 
أخرى حتمل البشرى للفائز الذي قد تتكرر فرص 
فوزه كل يوم، وميكن لعمالء بنك برقان وغيرهم 
من عمالء البنوك األخرى فتح هذا احلساب بسهولة 
حيث يتم إيداع 500 دينار في احلساب ملدة شهر 
كام����ل ليتم بعدها إدراج العميل في الس����حوبات 
اليومي����ة بفرص تزداد مقاب����ل كل 50 دينارا في 

احلساب.
وف����ي تهنئتها للفائزين، قال����ت رئيس مدراء 
املصرفية الش����خصية- مدير عام في بنك برقان 
منيرة املخيزمي: »إن اهتمامنا الدائم بتقدمي اخلدمات 

واملنتجات النوعي����ة قادنا إلى 
استلهام شعارنا »أنت دافعنا« 
لنط����ور ونطلق هذا احلس����اب 
األكثر تفردا ف����ي الكويت، فهو 
حس����اب يقدم سحوبات يومية 
وجوائز يومية مجزية مقدارها 
5000 دين����ار عدا أي����ام العطل 
األس����بوعية والعطل الرسمية، 
والي����وم وف����ي كل ي����وم هناك 
مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز 
بجائزة 5000 دينار، ويس����رنا 
أن ندعو اجلميع لالستفادة من 
هذه الفرصة الفريدة الستثمار 
ودائعه����م بالطريقة التي تعود 

عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وأضافت املخيزمي: »ما مييز حساب »يومي« هو 
أنه ليس حساب ودائع ثابتة، بل وفرنا لهذا احلساب 
كل التسهيالت واملرونة التي يحتاجها العميل سواء 
من حيث عمليات اإليداع لزيادة فرص الربح، أو 
من حيث عمليات السحب التي تعطي هذا احلساب 
ميزة ادخارية ومزايا احلس����اب اجلاري ليتمتع 
العميل مبزايا وتسهيالت تعكس استراتيجيتنا 
الراس����خة في إطالق أفضل املنتجات واخلدمات 

املصرفية التي حتمل الرضا للعمالء«.
وكان بنك برقان قد أطلق في العام 2009 حساب 
»يومي« األول من نوعه في السوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 500 دينار كحد 
أدنى ليدخل هذا املبلغ السحب بعد مرور 30 يوما 
عليه، ومن ثم يبدأ في دخول السحوبات اليومية 
على جائزة 5000 دينار يوميا باستثناء عطل نهاية 
األسبوع واألعياد الرسمية، وتزداد فرص الربح 
من كل 50 دينارا تزيد على املبلغ حيث متثل كل 
50 دينارا منه فرصة في السحب ما يعني أن املبلغ 
األولي املودع كحد أدنى وهو 500 دينار سيكون 

له 10 فرص في السحوبات اليومية. 

املؤسسات والهيئات احلكومية 
واخلاص���ة بالدولة، وبحضور 
حشد كبير من اجلماهير الذين 
شكلوا لوحة وطنية رائعة ما 
هو إال ترجمة صادقة عن مدى 
حبنا وإخالصنا لوطننا الغالي 

الكويت. 
 وأضاف اخلالد في تصريح 
صحافي أن مؤسس���ة البترول 
الكويتية ش���اركت بآليتني مت 
التجهيزات  جتهيزهما بأحدث 
التي تتناسب مع حجم ومكانة 
الوطني���ة،  املناس���بات  ه���ذه 
وبص���ورة ممي���زة مت خاللها 
استعراض مسيرة القطاع النفطي 
الكويتي واملشاركات االجتماعية 
واإلنسانية للمؤسسة في خدمة 
املجتم���ع املدني والت���ي نالت 

استحسان وإعجاب احلضور.

هذا الكرنڤال اإلبداعي الذي اخترق 
شارع اخلليج العربي بدءا من 
حديقة الشعب وصوال إلى أبراج 
الكويت ضمن عرض رائع ومميز 
ألكثر من 90 حافلة تابعة ملختلف 

اعلن���ت مؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة عن مش���اركتها في 
فعاليات كرنڤال السيارات الذي 
أقيم في السابع والعشرين من 
فبراي���ر 2011 بش���ارع اخلليج 
العربي، وذلك ضمن االحتفاالت 
الكويت  التي شهدتها  الوطنية 
الذكري اخلمس���ني  مبناس���بة 
لالستقالل والذكرى العشرين 
للتحرير، والذكرى اخلامس���ة 
الس���مو األمير  لتولي صاحب 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم. 
وبهذه املناسبة، صرح العضو 
املنتدب للعالق���ات احلكومية 
والبرملاني���ة والعالقات العامة 
واإلع���الم مبؤسس���ة البترول 
الكويتية الش���يخ طالل اخلالد 
الصباح بأن مشاركة املؤسسة في 

منيرة املخيزمي

الشيخ طالل اخلالد

الشركة أقامت للجمهور استوديو خاصًا لألغاني الوطنية 

»زين« احتفلت باألعياد الوطنية في »األڤنيوز«

»كامكو« تشارك في االحتفاالت الوطنية
وضعوا قواعد البناء الش���امخ 
للكوي���ت ولذلك نحن س���عداء 
ونشعر بالفخر ملشاركتنا الكويت 
أعيادها الوطنية ومساهمتنا في 
إدخال الفرح والسرور في قلوب 

اجلميع«.
املناس���بة  واضافت: »بهذه 
ندعو اهلل العلي القدير أن يدمي 
األمن واألمان واألفراح واألعياد 
عل���ى ارض الكوي���ت احلبيبة 
وأميرها وأهلها واملقيمني على 
أرضها وان يحفظهم من كل سوء 

ومكروه«.
واش���ارت ال���ى ان ش���ركة 
مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( وجهازها 
موظفيه���ا  وجمي���ع  اإلداري 
املناسبة لتقدمي  ينتهزون هذه 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد والى جميع أفراد 

الشعب الكويتي واملقيمني. 

وأضافت احملتسب في تصريح 
الوطنية  صحافي: »االحتفاالت 
للكويت مناس���بة عزيزة جدا 
على قلوبن���ا جميعا وهي أيام 
نس���تلهم منها العبر والدروس 
في سيرة اآلباء واألجداد الذين 

مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( حريصة 
على املشاركة في جميع املناسبات 
الوطني���ة والدفع به���ا إذ انها 
مناسبات سعيدة ترسم الفرحة 

على وجوه اجلميع.

الرشيد مبنطقة الساملية متجها 
إلى أبراج الكويت.

وبه���ذه املناس���بة الوطنية 
الكبي���رة، قالت رئيس���ة دائرة 
املبيعات والتسويق بالوكالة في 
»كامكو« روال احملتسب ان شركة 

أعلنت ش���ركة زي���ن أن احتفاالتها باألعياد الوطنية س���جلت 
حضورا جماهيريا كبيرا على م���دار اليومني املاضيني، وذلك من 
خالل مبادرته���ا األخيرة بإطالق اس���توديو لالغاني »كاريوكي« 

الوطنية في مجمع األڤنيوز.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن احلضور كان على موعد 
مع مجموعة األغاني الوطنية املهداة من زين لهذه املناسبة، والتي 
أطلقتها من خالل ألبوم خ���اص يكرس هذه الذكرى التي تتزامن 
مع احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأوضحت أنها منح���ت الفرصة للعديد من الزوار وخصوصا 
املراحل العمرية الصغيرة ألداء األغاني بصوتهم، مبينة أنها وبعد 
االنتهاء من أداء األطفال كانت تزودهم بتصوير ڤيديو ألدائهم على 

اسطوانة مدمجة كنوع من الهدايا التذكارية في هذه املناسبة.
وكش���فت زين أنها ستقوم بتحميل مقاطع الڤيديو � ألكثر من 
300 طفل � التي س���جلتها خالل هذين اليومني لألطفال املشاركني 
على قنوات االتصال االجتماعي اخلاصة بها، مثل صفحتها اخلاصة 
عل���ى الفيس بوك، وتوتير، واليوتي���وب، لتوثيق هذه اللحظات 

واملشاركة الفاعلة.
اجلدير بالذكر أن شركة زين كانت قد قامت قبل فترة بطرح ألبوم 
غنائي خاص بهذه املناسبة يتضمن 12 أغنية وطنية مبشاركة أكثر 
من 30 طفال، كمبادرة منها للمساهمة في فرحة الكويت باألعياد، 
والتي بثت من خاللها رس���الة تأكيد على وحدة الروح الوطنية، 

واحلث على التالحم بني أفراد الشعب الكويتي.
كما قامت الشركة بعرض هذه األغاني على كل احملطات التلفزيونية 
واإلذاعية قبل أن تقوم بتوزيعها في األول من فبراير املقبل على 
اس���طوانات مدمجة من خ���الل فروعها على العدي���د من املدارس 

واجلامعات وأماكن حيوية أخرى. 

اعلنت شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
)كامكو( عن مشاركتها في كرنڤال 
العيد الوطني الذي أقيم مبناسبة 
احتفاالت البالد الوطنية مبناسبة 
مرور 50 عاما على االس���تقالل 
و20 عاما على التحرير و5 أعوام 
على تسلم صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وجاءت مشاركة »كامكو« في 
مسيرة للمركبات االستعراضية 
نظمت مبناسبة هذه االحتفاالت 
وذل���ك مبركب���ة مت تصميمها 
املناسبة حتمل  خصيصا لهذه 
ش���عارات وطنية وعلى متنها 
مجموعة من أطفال الكويت الذين 
عبروا عن فرحتهم من خالل أدائهم 
ملجموعة م���ن األغاني الوطنية 
والرقصات الشعبية ومت توزيع 
هدايا على املتفرجني وتذكارات 

وطنية خالل املسيرة.
وانطل���ق موكب املس���يرة 
للكرنڤال عند الس���اعة الثالثة 
عصر امس بدءا من شارع هارون 

.. و»الغرفة« شاركت في موكب االحتفاالت
اعلنت غرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت عن مش���اركتها في 
املقام ضمن أنشطة  الكرنڤال 
االحتف���االت الوطنية بعيدي 
االستقالل والتحرير، ومبناسبة 
مرور خمسة أعوام على تولى 
الس���مو األمير سدة  صاحب 
احلكم، وجاءت مشاركة الغرفة 
من خالل تصميم مركب يجسد 
دور القطاع اخلاص خالل هذه 

املسيرة. 

وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام املس���اعد بغرفة جتارة 
الكويت حمد جراح  وصناعة 
العمر: إن املجس���م يعبر عن 
دور الغرفة منذ تأسيسها وذلك 
لتعريف املجتمع بإس���هامات 
القطاع اخلاص  الغرفة ودور 
الدفع  ف���ي  ورج���ال األعمال 
التنمية االقتصادية  مبسيرة 
متاش���يا مع تطلعات ورؤى 
صاحب السمو بتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري، مجسدا 
على شكل بوم يتقدمه مجسم 

مبنى الغرفة.
وأوضح العمر في تصريح 
صحافي أن مركب غرفة جتارة 
وصناعة الكويت تصدر موكب 
»القطاع االقتصادي« في مسيرة 
احلب بشارع اخلليج العربي 
الذي انطلق من الشعب البحري 
الكويت يوم األحد  أبراج  إلى 

املاضي. 


