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»زين« تستقبل األمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت

10 فائزين بسحب »دانة اخلليج« األسبوعي

بنك »إتش إس بي سي« يرعى برنامج
  »أموالي مستقبلي« التابع لـ »إجناز الكويت«

املعلومات واالتصاالت.
وإذ أثنى بن سالمة على الدور 
الكبير ال����ذي قام به توريه في 
دخول الكويت في عضوية احتاد 
االتصاالت الدولي وما بذله من 
جهود في هذه اخلطوة، فإنه حياه 
على املبادرات التي تبناها االحتاد 
في تطوير خدمات البرودباند، 
وم����ا تبعها م����ن جهود لوضع 
معايير تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في أنحاء العالم.
وقدم بن س����المة ش����رحا 
مبسطا عن رؤية مجموعة زين 
املستقبلية لفترة السنوات الثالث 
املقبلة، واستعرض أمام الوفد 
إستراتيجية زين واألهداف التي 
تسعى إلى حتقيقها من خالل هذه 
الرؤية خصوصا بعد ما ركزت 
نشاطها الرئيس����ي في أسواق 

منطقة الشرق األوسط.
من ناحيته شكر األمني العام 
إ.توريه بن  لالحتاد د.حمدون 
سالمة على استقباله وترحيبه 
احل����ار بوف����د االحت����اد وقال: 
»نش����كر الرئيس التنفيذي في 
زين على ه����ذه احلفاوة وعلى 
ه����ذا اللقاء املثم����ر، فمجموعة 
زين من الشركات التي سجلت 
اسمها في تاريخ تطور صناعة 
املتنقلة في منطقة  االتصاالت 

الشرق األوسط وأفريقيا«.

األسبوعي الذي مينح 10 فائزين 
جائزة قدره����ا 1000 دينار لكل 
الس����حب ربع السنوي  منهم، 
والذي مين����ح جوائ����ز بقيمة 
250.000 دينار و500.000 دينار، 
إلى جانب السحب السنوي على 

جائزة مليون دينار.
ويتميز حساب الدانة من بنك 
اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حسابا مينح جوائز نقدية، فهو 
يشجع العمالء أيضا على توفير 
املال، فكلم����ا زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

خالد اخلبيزي.
وشجع البنك في بيان صحافي 
اجلميع على فتح حساب الدانة 
أو زيادة اإليداعات ممن لديهم 
الدانة، لتزداد فرصهم  حساب 
ويحالفهم احلظ في ربح السحب 

الكويت« رنا كمشاد: »بنك إتش 
إس بي س���ي أصبح في مقدمة 
الشركاء العامليني إلجناز الكويت، 
وبات يحتل مركزا رياديا ضمن 
الرعاة الرئيسيني لهذه املنظمة 
غير الربحية، وفي هذا اإلطار 
تتقدم إجناز الكويت بالش���كر 
اجلزيل لبنك إتش إس بي سي 
على هذه الرعاية النبيلة، وهي 
تتشرف بإدراج هذه املؤسسة 
املالية الرائدة ضمن قائمة أبرز 
العامليني«. واضافت:  شركائنا 
»نحن لدينا قناعة راسخة بأن 
هذا املش���روع ال يشكل سوى 
نقطة البداية في عالقاتنا املثمرة 
مع إتش إس بي سي، ونتطلع 
إلى مس���تقبل مش���رق نرسي 

دعائمه معا«.
من جانب���ه، تق���دم نائب 
الرئيس التنفيذي لبنك »إتش 
إس بي س���ي الشرق االوسط 
� فرع الكوي���ت« بيتر أوليف 
بالشكر الى موظفي البنك الذين 
ساهموا في هذه املبادرة، كما 
توجه بالشكر ملؤسسة »إجناز 
الكويت« ودورها في املبادرة. 

النقاش����ات العديدة التي دارت 
خالل ه����ذا االجتماع متحورت 
معظمها حول صناعة االتصاالت 
وثورة املعلومات، وقد تبادل بن 
سالمة وجهات النظر مع إ.توريه 
حول آخر توصيات االحتاد في 

هذا الشأن.
وأثنى بن سالمة على الدور 
الكبير الذي يقوم به االحتاد في 
قطاع تنمية االتصاالت والذي 
يعد املعبر الرئيسي نحو تنشيط 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن 
االحتاد قد أحرز جهودا كبيرة 
في هذا االجتاه باعتباره ذراع 
األمم املتحدة املعنية بتكنولوجيا 

الفاعلة  املدرسة ومساهمتهم 
في االقتصاد العاملي.

ويقوم موظفو بنك »إتش إس 
بي سي الشرق االوسط � فرع 
الكويت« بالتطوع لزيارة هذه 
املدارس بالتنس���يق مع إجناز 
التالميذ  البرنامج على  لطرح 
مع تش���جيعهم على املشاركة 
في النشاطات املتنوعة املرتبطة 
بالبرنامج. وبهذه املناسبة، قالت 
الرئيس التنفي���ذي ل� »إجناز 

التنفيذي  الرئيس  استقبل 
ملجموعة زين نبيل بن سالمة في 
مكتبه أمس األمني العام الحتاد 
الدول����ي د.حمدون  االتصاالت 
إ.توريه خالل الزيارة الرسمية 
التي يقوم بها والوفد املرافق له 
الكويت. وذكرت مجموعة  إلى 
زي����ن ف����ي بي����ان صحافي أن 
الرئيس  التي حضرها  الزيارة 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
خالد العمر ش����هدت العديد من 
النقاش����ات واحل����وارات حول 
صناعة االتصاالت والتحديات 
التي تواجهها سواء على املستوى 
اإلقليم����ي أو عل����ى املس����توى 
العامل����ي. وأوضحت املجموعة 
أن احت����اد االتص����االت الدولي 
)ITU( هو وكالة األمم املتحدة 
املعنية بتكنولوجيا املعلومات 
واالتص����االت، وهو يقوم بدور 
رئيسي في هذه الصناعة احليوية 
بوصفه النقطة املركزية العاملية 
للحكومات والقطاع اخلاص في 
العالم على االتصال.  مساعدة 
وذكرت زين أن االحتاد الدولي 
الذي تس����تضيف  لالتصاالت 
مقره الرئيسي جنيڤ، يضم في 
عضويته 192 دولة عضوا فضال 
عن أكثر من 700 عضو من أعضاء 

القطاعات واملنتسبني إليه.
وأش����ارت املجموعة إلى أن 

اعلن بنك اخلليج عن اجراء 
الس����حب األس����بوعي احلادي 
2011 يوم  الدانة  عشر حلساب 
20 مارس اجلاري، معلنا بذلك 
عن أسماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم عل����ى جائزة قدرها 1000 
دينار وهم: غسان امني عباس ابو 
راس، سلوى عبدالرحمن يوسف 
الكوس، جابر محمد العلي، علي 
محمد علي احلشاش، ضحيان 
نشمي حس����ن العجمي، اسامة 
ابراهيم أحمد محمد، ش����ريف 
نعمان ساجد س����هجال، أحمد 
الشايع، عواد  الدخيل  عبداهلل 
مبارك علي مبارك وخالد مشاري 

أعلن بنك »إتش إس بي سي« 
عن رعايته لبرنامج »أموالي 
مستقبلي« الذي تتولى تطبيقه 
مؤسس���ة إجناز الكويت التي 
تعتبر عضوا دوليا في منظمة 
»جونيور أتشيفمنت« العاملية، 
حيث يستهدف البرنامج املدارس 

االبتدائية.
ويستهدف برنامج »أموالي 
مستقبلي« الطالب من الصف 
الثالث إلى اخلامس، ويركز املنهج 
بش���كل خاص على االقتصاد 
واملهارات املالي���ة، إلى جانب 
احلساب، كما يهدف إلى تعزيز 
النش���اطات التربوية للطالب 
داخل املدرس���ة، وتشجيعهم 
على استخدام التفكير اإلبداعي 
لتطوير املهارات األساسية في 
إدارة األم���وال وتبني املواقف 
اإليجابية، ومن خالل مجموعة 
متنوعة من النشاطات العملية 
التكنولوجي���ة  والوس���ائل 
املصمم���ة لدع���م أس���اليب 
التعليم املتنوعة، يقوم الطالب 
باستيعاب طبيعة العالقة بني 
التي يكتسبونها في  املعارف 

نبيل بن سالمة مستقبال د.توريه

الطالب في احد أنشطة البرنامج

حتى 30 أبريل املقبل

»الوطني« يقدم فرصًا حلاملي بطاقات
 »الوطني ماستركارد« حلضور نهائي دوري أوروبا 

مقابل كل عملية شرائية مببلغ 
20 دينارا تتم باستخدام البطاقة 
لدى احملالت املشاركة في برنامج 
مكافآت الوطني، كما سيحصل 
العمالء على خصومات حصرية 
من معارض سوني لإللكترونيات، 
ولدى معارض سيارات فورد من 

املجموعة العربية للسيارات.
الع����رض من  ويقدم ه����ذا 
»الوطني« أربع جوائز حلضور 
املباراة نصف النهائية، وجائزتني 
حلضور املباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا للموسم احلالي، 
حيث سيقام السحبان في شهري 
إبريل ومايو املقبلني، وتشتمل 
كل واحدة من هذه اجلوائز الست 
على رحلة لشخصني مدفوعة 
التكالي����ف بالكامل مبا في ذلك 
تذاكر السفر ذهابا وإيابا وإقامة 
كاملة بفندق خمس جنوم وتذاكر 
إلى تأمني  املباريات، باإلضافة 
املواصالت من وإلى موقع املباراة 

والكثير من اجلوائز األخرى. 

عروض مجزية تلبي احتياجات 
وتطلعات عمالئنا«.

التويج����ري في  واض����اف 
تصري����ح صحافي: »لقد عمدنا 
إلى الدخول في شراكة حصرية 
إنترناشيونال  مع ماستركارد 
من أجل مكافأة عمالئنا وإتاحة 
الفرصة أمامهم حلضور نهائيات 
أبطال أوروب����ا انطالقا  دوري 
من إدراكن����ا حلجم هذا احلدث 
واالهتمام ال����ذي يحظى به في 
أوس����اط عمالئنا ورغبتهم في 
متابعت����ه والتطل����ع حلضور 

فعالياته العاملية«.
ومينح هذا العرض احلصري 
الذي يستمر حتى 30 إبريل املقبل 
حلاملي بطاقات ماس����تركارد 
الوطني فرصة لدخول السحب 
مقابل كل عملية شرائية مببلغ 
20 دينارا تتم باستخدام بطاقة 
ماستركارد الوطني االئتمانية، 
العمالء على  كذلك س����يحصل 
فرصتني للدخول في الس����حب 

التنازلي  الع����د  اقتراب  مع 
النطالق نهائيات دوري أبطال 
أوروب����ا 2011/2010، اعلن بنك 
الوطن����ي عن تقدميه  الكويت 
عرضا خاصا لعمالئه من حاملي 
الوطني  بطاقات ماس����تركارد 
االئتمانية يتيح لهم فرصا للفوز 
برحلة لشخصني حلضور املباراة 
نصف النهائية أو املباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا التي ستقام 
في لندن، وذل����ك بالتعاون مع 

ماستركارد انترناشيونال.
وبهذه املناسبة، قال نائب مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
البنك عبداهلل  الشخصية لدى 
النج����ران التويجري إن: »بنك 
الوطني كرس ريادته  الكويت 
في مجال البطاقات االئتمانية في 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تقدمي املزيد من اخلدمات 
واملزاي����ا التفضيلي����ة حلاملي 
الوطن����ي االئتمانية  بطاق����ات 
وس����عيه الدائم البتكار وطرح 

عبداهلل التويجري

بن سالمة: مجموعة 
زين تركز نشاطها 

على أسواق منطقة 
الشرق األوسط


