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مشاركة منها في املناسبات الوطنية لدول العالم

خصم 50% على الرسالة النصية القصيرة و20% على املكاملات الدولية

.. وVIVA تطلق عرضًا لعمالئها  احتفاء بالعيد في الفلبني 

»زين« تشارك اجلالية الفلبينية احتفاالتها 
بذكرى يوم االستقالل

خلدمات تكنولوجيا االتصال في 
الكوي���ت، حيث تقدم مجموعة 
متكامل���ة من حل���ول االتصال 
املتنقلة. ومنذ دخولها السوق 
الكويت���ي في ديس���مبر 2008، 
اكتس���بت VIVA مركزا مرموقا 
في سوق االتصاالت، وتسعى 
VIVA ألن جتعل التواصل أسهل 
عن طري���ق توفير تكنولوجيا 
االتص���االت ونق���ل املعلومات 
والترفيه في إطار يهدف للتأثير 
العميل.  اإليجابي على حي���اة 
كنهج أساس���ي لنجاحها، وأن 
تكون العالمة التجارية األولى 
الكويت م���ن خالل توخي  في 
الش���فافية، احليوية، االرضاء 
والتفاعل. وهي تستحوذ على 
نسبة متزايدة من العمالء عن 
طريق توفير مجموعة مبتكرة 
من اخلدمات ذات القيمة املضافة. 
وتقدم VIVA خدم���ة اإلنترنت 
إلى 21.6  املتنقل بسرعة تصل 
ميغابايت في الثانية، والفضل 
كله يعود المتالكها أفضل وأحدث 
شبكة اتصال من تقنيات اجليل 

الثالث املتطورة في الكويت.

التنفيذي للشؤون  الرئيس 
التجارية في »زين« الكويت 
عمر العمر بهذه املناس���بة: 
نق���دم التهنئة لكل ش���عب 
الفلبني الشقيق،  جمهورية 
ولكل قياداته وألركان سفارة 
جمهورية الفلبني في الكويت 
وجميع إخواننا املقيمني من 
اجلالي���ة الفلبينية في هذه 

الذكرى.
وأكد العمر ان »زين« شركة 
عاملية جذورها عربية حترص 
باس���تمرار على املش���اركة 
الفاعلة باملناسبات الوطنية 
ومبختلف املناسبات السعيدة، 
ومنها األعياد الوطنية الذي 

تعيشها جميع الشعوب.
ان  العم���ر  وأض���اف 
التخفيضات تسري على جميع 
الرسائل النصية القصيرة 
)SMS( واملكاملات الصوتية 
ابتداء  الفلبني  إلى  الصادرة 
من الساعة 12 بعد منتصف 
ليلة غد األحد، وتستمر ملدة 
24 ساعة، شاملة جميع عمالء 
الدفع اآلجل والدفع املسبق.

االشتراك في هذه اخلدمة عبر 
إرسال رس���الة قصيرة حتوي 
الرقم »1« على رقم اخلدمة )242(. 
كما ستقدم VIVA أيضا عرضا 
 ،SMS على الرس���ائل القصيرة
عبارة عن100 رس���الة قصيرة 
مقاب���ل 500 فلس فقط. وميكن 
االشتراك في هذا العرض بإرسال 
كلمة »ON« في رسالة قصيرة 
على رق���م اخلدمة )240(، وفي 
العرض األخير وبعد استهالك 
ال�30 رس���الة قصيرة، يصبح 
العرض 100 رسالة قصيرة عند 

جتديد االشتراك.
وتعتبر VIVA أحدث مشغل 

 VIVA كما ع���ودت ش���ركة
عمالءها على املفاجآت اجلديدة 
في مختلف املناسبات السعيدة، 
فإن اجلالية الفلبينية في الكويت 
على موعد يوم األحد 12 يونيو 
اجلاري مع تخفيضات كبيرة على 
القصيرة  االتصاالت والرسائل 
SMS، مشاركة منها باحتفاالت 
دولة الفلبني الصديقة بأعيادها 

الوطنية.
وفي هذه املناسبة الوطنية 
 VIVA اخلاصة س���تطلق شركة
عرض���ا خاصا مس���بق الدفع، 
استهالال لعروض مماثلة تتزامن 
مع االحتفاالت الوطنية في جميع 
الدول األخرى ملدة يوم االحتفالية 
فقط، مشاركة منها وحتية لكل 
اجلاليات في أعيادها الوطنية. 
الع���رض اخلاص  ويتضم���ن 
لبطاقات الدفع املسبق تخفيضا 
على دقيقة االتصال الدولي بعد 
الثالث دقائق األولى لتصبح 50 
فلس���ا للدقيقة الواحدة في كل 
إلى جانب عرض آخر  اتصال. 
يتضمن مقابل 3 د.ك 20 دقيقة 
اتصال دولي، وميكن للراغبني 

الش���ركة  أعلنت »زين« 
الرائدة في تق���دمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت 
عن تق���دمي تخفيضات على 
الرسائل النصية القصيرة 
الدولية واملكاملات الصوتية 
الدولية الصادرة إلى جمهورية 
الفلبني بتاريخ 12 اجلاري، 
وذلك مبناس���بة ذكرى يوم 
االس���تقالل التي توافق غدا 

األحد.
وذكرت الشركة أنها تقدم 
هذا العرض منذ الس���نوات 
إط���ار حرصها  املاضية في 
الشديد على مشاركة جميع 
عمالئها في جميع مناسباتهم 
خصوص���ا انه���ا تعتبرهم 
الرئيس���ي لها في  الشريك 
عملها، ولتكون أول ش���ركة 
اتصاالت تب���ادر الى تقدمي 
تخفيض���ات به���ذا احلجم، 
ليصل اخلصم على الرسالة 
الدولي���ة القصيرة إلى %50 
للرسالة الواحدة و20% على 
املكامل���ات الصوتية الدولية 
الفلبني. وقال  إلى  الصادرة 

في األسبوع السادس واألخير من حملة »اربح جهاز iPad2 اجلديد يوميًا«

عشرة عمالء من »الوطني« 
يفوزون بجهاز iPad2 اجلديد

وتطلعات عمالئه.
جتدر اإلشارة إلى أن بطاقات 
الوطني االئتمانية التي تتمتع 
بتغطية واس���عة على النطاق 
العاملي تعتبر الوسيلة األكثر 
سهولة لسداد قيمة املشتريات 
في الوق���ت ال���ذي تتيح فيه 
حلامليها االستفادة من العديد 
من املزايا واخلصومات واملكافآت 

املجزية.

وقد ك���رس بن���ك الكويت 
الوطن���ي ريادته ف���ي مجال 
البطاقات االئتمانية في الكويت 
من خ���الل حرصه الدائم على 
تقدمي املزيد من اخلدمات واملزايا 
التفضيلي���ة حلاملي بطاقات 

الوطني االئتمانية.
ويسعى الوطني إلى توفير 
املزيد من العروض املجزية وغير 
املسبوقة التي تلبي احتياجات 

الوطني  الكويت  أعلن بنك 
عن ف���وز 10 عمالء من حاملي 
بطاقات ماستركارد االئتمانية 
بجهاز iPad2 اجلديد في السحب 
الس���ادس واألخير من حملة 
»ارب���ح جه���از iPad2 اجلديد 

يوميا«.
والفائزون ال� 10 هم: محمد 
عبداهلل الديه���ان، وفهد عبيد 
اجلويس���ري، ورن���ا عبداهلل 
الس���بيعي، وعادل يوس���ف 
الشمالي، ويوسف خالد الشالل، 
وجراح عبيد العصيمي، ونوف 
عبدالرحمن الصانع، وجميل 
عبد الرس���ول عبد الرس���ول، 
ومحمد كاظم العنزي، والنس 

أندرو كروكفورد.
وقد أتاح هذا العرض غير 
املس���بوق حلامل���ي بطاقات 
ماستركارد الوطني االئتمانية 
الدخول في سحب أسبوعي على 
45 جهاز iPad2 ملدة 45 يوما.

وحصل عمالء الوطني على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
مقابل كل 20 دينارا مت إنفاقها 
بواس���طة بطاقة ماستركارد 
الوطني االئتمانية داخل الكويت 
أو خارجها، كما حصل العمالء 
على فرصتني مقابل كل 20 دينارا 
مت إنفاقها في احملالت املشاركة 

ببرنامج مكافآت الوطني.

أحد الفائزين يتسلم اجلائزة من مسؤول العالقات العامة في بنك الكويت الوطني طالل التركي

ضمن اجتماع سنوي ولتعزيز العالقات معهم

»الوطنية لالتصاالت« 
جتتمع مع موزعيها املعتمدين في دبي 

التي تتس���م بها عالقتنا معهم 
وسوف منضي قدما في التعاون 
معهم في سبيل حتقيق املزيد 

من النمو والنجاح«.
وخت���م جيجنهامير بالقول 
»نحن نعتبر موزعينا مبثابة 
العمود الفقري للش���ركة وهم 
حلقة الوصل بيننا وبني عمالئنا 
وهذا بحد ذاته كفيل بتحقيقنا 
جناحا تلو اآلخر، وقمنا على أثر 
ذلك بتحقيق متطلبات عمالئنا 
أينما كانوا واحلفاظ على أفضل 
مستويات العطاء وتقدمي أكثر 
اخلدم���ات واملنتج���ات ابتكارا 

وابداعا«.

وقد تخلل االجتماع مباحثات 
حول آخر االجنازات والنجاحات 
التي حققها كال الطرفني عالوة 
التطورات االستراتيجية  على 
والتي ستأخذ حيز التنفيذ في 
النصف املتبقي من السنة كما 
متت مناقشة مالمح خطة العمل 

لعام 2012.
وفي تصريح له بهذه املناسبة 
أكد جيجنهامير قائال »ان شبكة 
املوزعني ه���ي من أهم القنوات 
بالنسبة الى الوطنية لذا نحن 
دائما ممتنون جلهودهم واالثر 
الكبي���ر منه���م على الش���ركة 
وتطورها كما اننا نقدر الشفافية 

الوطني���ة  اس���تضاف�����ت 
الفترة األخيرة  لالتصاالت في 
موزعيها املعتمدين في اجتماع 
سنوي في دبي وذلك كخطوة 
تهدف إلى تعزيز أواصر العالقات 
معهم كما تع���د مبثابة تقدير 
جلهود موزعيها املعتمدين نظير 
جهودهم الفعالة والتي ساهمت 
في جناح الش���ركة وحتقيقها 

اجنازات عدة.
وقد عقد االجتماع بحضور 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
في الوطنية سكوت جيجنهامير 
باإلضافة إل���ى عدد من ممثلي 

االدارة العليا في الشركة.

جيجنهامير في صورة جماعية مع املوزعني املعتمدين
ماهاديون الفائز األول بـ 10 آالف دوالر

»املزيني للصيرفة« تعلن الفائزين في جوائز السحب 
الثاني على حملة »حّول واربح«

سحوبات. من جانبه، ذكر مدير 
املزيني  العامة بشركة  العالقات 
للصيرفة إبراهيم القطان ان فروع 
»املزيني« عددها 45 فرعا منتشرة 
في مختل����ف محافظات الكويت، 
مشيرا الى ان الشركة تعتزم فتح 5 
فروع جدد خالل الشهرين املقبلني 

في الكويت.
يذكر أن السحب الثالث سيتم 
بفرع شارع عمان بالساملية يوم 
14 يوليو على 20 جائزة نقدية 
71 ألف دوالر مقس����مة  بقيم����ة 
كالتالي: اجلائزة االولى قيمتها 
الثانية  35 ألف دوالر واجلائزة 
بقيم����ة 10 آالف دوالر واجلائزة 
الثالثة والرابع����ة 5 آالف دوالر 
ومن اخلامس����ة حتى العشرين 

1000 دوالر.
عاطف رمضان  ٭

القط����ان ومدي����ر الف����روع هيو 
فيرناندس ومندوب عام الشركة 
شريف أبوالسعود وكذلك ممثل 
وزارة التجارة والصناعة عبداهلل 
اش����كناني ومن وزارة الداخلية 
العام����ة وكيل ضابط  العالقات 

تهاني املرشود.
وتبلغ قيمة ال� 12 جائزة 25 
أل����ف دوالر، وقد أطلقت املزيني 
للصيرفة عرضها الترويجي االول 
لع����ام 2011 حتت ش����عار »حول 
واربح« حيث ب����دأت احلملة في 
24 ابريل املاضي وتستمر حتى 
10 يوليو املقبل وهي تقدم فرصة 
للفوز بجوائز نقدية تصل مجموع 
قيمتها الى اكثر من 120 ألف دوالر. 
اجلدير ذكره انه عند كل عملية 
حتوي����ل يحص����ل العميل على 
كوبون مينحه فرصة لدخول 3 

أعلنت شركة املزيني للصيرفة 
أمس االول عن الفائزين في السحب 
الثاني على حملة »حول واربح« 
وعددهم 12 فائزا حيث أعلن عن 
الفائز االول وهو ماهاديون من 
اجلنسية اآلسيوية وقيمة جائزته 
10 آالف دوالر، وكان الفائز الثاني 
ساجيمون وجائزته بقيمة 5 آالف 
دوالر إضافة الى 10 فائزين آخرين 
قيمة جائزة كل منهم 1000 دوالر. 
وهم: رينوق دميندي وفي رمنا 
العنزي وناديكر  وسعد فرحان 
اليا وادنا ايوما ومحمد علي وسعد 
شوقلي ولطيفة احمد شمس الدين 
وفرج منير بدر فهد وفهد سعد 

العجمي.
أقيم  الذي  الس����حب  وحضر 
في فرع الفروانية مدير العالقات 
العامة بش����ركة املزيني ابراهيم 

موظفو »املزيني للصيرفة« من بينهم إبراهيم القطان بجانب عبداهلل أشكناني وتهاني املرشود بعد إعالنهم عن الفائزين للسحب الثاني     )قاسم باشا(

أكد أن التخلف األميركي عن سداد الديون سيضغط على الدوالر

مسؤول خليجي يدعو إلى تنويع 
احتياطيات البنوك املركزية باملنطقة

احلكومي في أعقاب اضطرابات 
في املنطقة.

وس���ئل إن كان هذا سيؤثر 
على سياسة االحتياطيات للبنوك 
املركزية اخلليجية فقال: »بغض 
النظر عن ه���ذا املوضوع رأيي 
دائما هو أن على الدول أن تنوع 
محافظها بصورة أكبر على املدى 

البعيد«.
ويعتق���د ع���دد متزايد من 
األعض���اء اجلمهوري���ني ف���ي 
الكونغ���رس األميركي أن عجزا 
نظريا عن السداد رمبا يكون ثمنا 
حلمل البيت األبيض على إجراء 

خفض حاد في االنفاق.
وأثار هذا املوقف انتقادات في 
أنحاء العالم رغم أن األسواق ترى 

أن مخاطر التعثر ضعيفة.
وقالت الصني وهي أكبر حائز 
في العالم ألصول أميركية إن نوابا 
جمهوريني بالكونغرس األميركي 
»يلعبون بالنار« عندما يبحثون 
عدم س���داد الديون ولو لفترة 
وجي���زة كأداة إلجبار احلكومة 

على خفض أعمق لإلنفاق.

التضخمية«. وبق���ي التضخم 
في منطقة اخلليج التي تعتمد 
على استيراد معظم احتياجاتها 
الغذائية في مستوى منخفض في 
خانة اآلحاد هذا العام وصعد في 

الكويت إلى 5.3% في أبريل.
ويتوقع محللون مزيدا من 
ضغوط األس���عار في األش���هر 
القادمة بفعل ارتفاع نفقات الغذاء 
وضعف الدوالر وزيادة اإلنفاق 

دبي � رويترز: دعا مسؤول 
ببنك مركزي خليجي إلى تنويع 
البن���وك املركزية  احتياطيات 
باملنطقة على املدى البعيد، مشيرا 
إلى أن أي تخلف أميركي عن سداد 
الديون سيضع ضغوطا نزولية 

على الدوالر ويغذي التضخم.
وتعتب���ر دول اخللي���ج من 
احلائزين الرئيس���يني لسندات 
اخلزانة األميركية وأصول أخرى 
ف���ي الواليات املتح���دة في ظل 
تس���عير النفط بالدوالر، حيث 
تش���كل إيرادات النفط املصدر 

الرئيسي لدخل حكوماتها.
وقال املسؤول مبصرف قطر 
املركزي خالد اخلاطر إن احتمال 
تخل���ف الوالي���ات املتحدة عن 
السداد »مصدر قلق للدول التي 
لديها استثمارات مقومة بالدوالر 

األميركي ستفقد قيمتها«.
وأضاف أن »هذا سيضع مزيدا 
من الضغوط النزولية على سعر 
الدوالر األميركي مقابل  صرف 
الرئيسية األخرى لذا  العمالت 
سيكون هناك مزيد من الضغوط 


