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خيمة البنك الوطني تستقبل الصائمني

ضمن حملة »موائد الوطني إلفطار الصائمني« ومبشاركة عشرات املتطوعني

»الوطني« يقدم أكثر من ألف وجبة إفطار يوميا للصائمني
الوطني تستمر حملة موائد 
اإلفط���ار بتوس���يع نطاق 
مساعداتها لتغطي مختلف 
مناطق الكويت حيث تتواجد 
فيها كثافة عالية من العمالة 
العديد  الصائمة، كما تزور 
من املؤسس���ات العاملة من 
خالل قوافل السيارات التي 
س���تجوب معظ���م املناطق 
لتوزيع وجبات اإلفطار على 

الصائمني.
وتندرج هذه احلملة في 
إط���ار التزام بن���ك الكويت 
الوطني برسالته االجتماعية 
واإلنس���انية التي دأب على 
القيام بها إميانا منه بدورها 
ف���ي خدمة املجتمع  الفعال 

وأبنائه.

املتطوعني الستقبال وخدمة 
الصائمني وتوزيع وجبات 

اإلفطار.
أنه  الترك���ي  وأض���اف 
باإلضافة إل���ى خيمة البنك 

الرائدة. وتوفر حملة موائد 
الوطني أكثر من ألف وجبة 
إفطار يوميًا للصائمني في 
خيمة الوطني، كما يتواجد 
موظفو البن���ك الوطني من 

بدأ بنك الكويت الوطني 
استقبال الصائمني في خيمة 
الوطني مقابل املسجد الكبير 
وتقدمي وجبات إفطار يومية 
لهم ضمن حملة موائد الوطني 
إلفط���ار الصائم���ني والتي 
إط���ار برنامجه  تندرج في 
الرمضاني ينظمه منذ أكثر 
من 20 عاما  »افعل اخلير في 

شهر اخلير«.
وقال مسؤول العالقات 
الكويت  ف���ي بن���ك  العامة 
التركي  الوطني طالل عادل 
إن حملة موائد الوطني إلفطار 
الصائمني في شهر رمضان 
املبارك تشكل محطة سنوية 
بارزة في س���جل مبادرات 
الوطني اخليرية واإلنسانية 

 طالل التركي

»الدولي«: 20% خصمًا على التنقل 
باستخدام »الباص األحمر«

عروض طرحناها حلاملي 
بطاقات »ڤيزا الدولي«.

واشار الى أنه ميكن لعمالء 
»الدول���ي« التمت���ع خصم 
 20% عند التنقل باستخدام 
 الباص األحمر خالل الفترة 
 31 حت���ى  ماي���و   1 م���ن 
ديس���مبر 2014 في كل من: 
)لندن، باريس، نيويورك، 
لوس أجنيلي���س، ميامي، 
سانفرانسيس���كو، برلني، 
روما، ميالنو، امس���تردام، 
موس���كو،  ليش���بونة، 
س���نغافورة، برش���لونة، 
أدنبرة، دبلن،  أكس���فورد، 
سيدني، ملبورن، تورونتو، 

براغ(«.

أطلق بنك الكويت الدولي 
مؤخ���را، بالتعاون مع فيزا 
عرض���ا  انترناش���يونال، 
فريدا حلاملي بطاقتي »ڤيزا 
الدول���ي« للتمت���ع بخصم 
 20% عند التنقل باستخدام 
الباص األحمر الشهير ذي 
الطابقني، والذي يس���تخدم 
في النقل العام في أكثر من 
100 مدينة س���ياحية حول 
العالم، وحول هذا اخلصم 
قال مدير اخلدمات املصرفية 
اإللكتروني������ة وقن���وات 
االتصال ولي���د القطان »ان 
ه���ذه اخلصومات ليس���ت 
البنك،   العرض األول م���ن 
بل تأت���ي ضمن سلس���لة 
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املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني
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ً العنجري لـ »األنباء«: »دير أند دير« أول ماركة مالبس كويتية مسجلة عامليا
احلكومة لكم؟

٭ ل���م نحت���ج ال���ى الدعم 
احلكوم���ي وعندما احتجنا 
الى التصدي الى املش���كالت 
التي تواجه معظم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة مت حل 
مشكلة واحدة وهي مشكلة 
الش���ؤون فقط ع���ن طريق 

الوزيرة هند الصبيح.

هل ترون أن املشاريع 
الصغيرة في الكويت 

ستخطو خطوة 
ايجابية نحو عمل 

مشاريع تفيد البلد؟ 
٭ اذا تواف���رت له���ا بيئ���ة 
صحيحة وسليمة بعيدا عن 

احلسد.

ما توقعاتكم للصندوق 
الوطني لدعم املشاريع 

الصغيرة )الصندوق 
الشباب امللياري(؟

٭نسمع به ولكن ال نراه انه 
سوف يعمل بالشكل الصحيح 
وفي اعتقادي انه سيخدم فئة 

محددة.

غير الكويت؟ أين؟
٭ نعم نقوم بشحن مالبسنا 
ال���ى جمي���ع دول العال���م 
ب���ال اس���تثناء ع���ن طريق 
www. موقعن���ا االلكتروني

.deeranddear.com

كيف ترون سوق 
املالبس بالكويت؟

٭ سوق املالبس في الكويت  
صعب ج���دا الن األذواق في 
الكويت حساسة جدا ووجود 
منافسة شرسة من السوق 
وايضا ال يوجد زبائن بكثرة 
مثل الدول االخرى الن الكويت 
دولة غير س���ياحية وايضا 

تعداد السكان قليل.

 ما متوسط أسعاركم؟ 
وأي شريحة لها 

القدرة على الشراء من 
دير اند دير؟

٭ متوسط اسعارنا 15 دينارا، 
والش���ريحة املتوسطة هم 

أغلب زبائننا.

كيف ترون دعم 

املقبلة  ٭ اخلطة اخلمسية 
افتت���اح أفرع ف���ي اخلليج 

وأوروبا، 

 من أين تصنع 
املالبس؟

٭ تت���م صناعة املالبس في 
نفس املصانع العاملية التي 
تصنع للماركات العاملية في 

شرق آسيا.

 من هم زبائنكم؟
٭ زبائننا من جميع األعمار 
الس���نية وم���ن املواطن���ني 

واخلليجيني. 

كيف ترون وسائل 
التواصل االجتماعي 
احلديثة في تسويق 

املشاريع؟ وملاذا؟
٭ وسائل التواصل االجتماعي  
مفيدة ج���دا وموفرة للجهد 
التوفير  والوق���ت وأيض���ا 

املادي.

هل هناك بالد أخرى 
تقومون بالتوزيع بها 

٭ حالي���ا لدينا اربعة أفرع 
في الكويت.

 كم تكلفة املشروع؟ 
وكيف مت تصنيفه 

كماركة عاملية؟
٭ بدأ املش���روع م���ن أرباح 
املشاريع السابقة تقريبا ب� 12 
ألف دينار، بالنسبة للتصنيف 
العاملي فهي مسجلة عامليا ولها 
رقم عاملي ومت حصول املاركة 
املركز األول بالنس���بة  على 
للمبيعات بني عدد من املاركات 
العاملية بالكويت حسب دراسة 

أجرتها شركة اكسيريا. 

ما نسبة االرباح 
السنوية والعوائد 

للمشروع؟ وما 
توقعاتكم ألرباح 2015؟

٭ بالنسبة لألرباح السنوية 
مرضية جدا وتوقعاتنا ألرباح 

2015 االرتفاع.

ما اخلطة التي 
ستقومون بها خالل 

الـ 5 أعوام املقبلة؟

جتارية متنوعة حتى جاءت 
فكرة انشاء اول ماركة مالبس 
مسجلة عامليا باسم الكويت 
بعد ان عانينا من أخذ وكاالت 

عاملية من اخلارج. 

 كم عدد الفروع لدى 
املاركة؟

افتت��اح افرع ف��ي اخلليج 
وأوروبا، الفتا الى ان املالبس 
تصنع من شرق آسيا.. وفي 

احلوار باقي التفاصيل:

حدثنا عن ماركة »دير 
اند دير« منذ البداية؟

٭ كانت البداية من مشاريع 

عبدالرحمن خالد

قال مؤسس ماركة »دير 
اند دير« م.محمد عبداهلل 
العنجري ان بداية إنش��اء 
املاركة كانت من مشاريع 
جتارية ومتنوعة، مشيرة الى 
ان فكرة إنش��اء أول ماركة 
مالب��س كويتية مس��جلة 
عامليا ج��اءت بعد معاناة 
من أخذ وكاالت عاملية من 

اخلارج.
وذكر العنجري في حوار 
مع »األنباء« ان الشركة لديها 
4 أفرع في الكويت وتكلفة 
الب�داية  املش�����روع في 
كانت تقريبا 12 ألف دينار، 
مش��يرا الى انه مت حصول 
األول  املاركة على املركز 
للمبيعات حسب  بالنسبة 
دراس��ة أجرته��ا ش��ركة 

»اكسيريا«.
وقال ان خطة الشركة 
في االعوام اخلمسة املقبلة 

شعار الشركة

م.محمد العنجري

الشركة لديها 4 فروع بالكويت.. وخطتها املقبلة افتتاح فروع باخلليج وأوروبا


