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جاسم يعقوب ومتابعة النشطة اخليمة الرمضانية

.. وقرقيعان الجود ما له حدود

ريان ابتهجت بالقرقيعان

شاركت اجلود الش���مري بالقرقيعان حيث تسلمت القرقيعان 
م���ن األهل واألصدقاء، كما رددت االغاني واألهازيج التراثية بهذه 

املناسبة وارتدت املالبس املالبس اخلاصة بها.

احتفلت الطفلة ريان الش���مري بالقرقيع���ان مرتدية املالبس 
التراثية ومت توزيع احللوى على األهل واألقارب بهذه املناس���بة 

السعيدة.

يعقوب افتتح خيمة »الشباب« 
الرمضانية في الدعية

برعاي���ة وحضور نائب 
املدير العام لشؤون الشباب 
العامة للش���باب  بالهيئ���ة 
والرياضة جاسم يعقوب مت 
الرمضانية  افتتاح اخليمة 
لقطاع الشباب وذلك مبركز 
الدعية حيث يعتبر  شباب 
ذلك مبثاب���ة ايذان بانطالق 
االنش���طة الرمضانية التي 
تقام كل عام تزامنا مع الشهر 
الفضيل واحتفاء به والتي 
تشتمل على انشطة وبرامج 
ترفيهية ورياضية وثقافية 

ودينية.
وافتتح نائب املدير العام 

لشؤون الشباب اخليمة الرمضانية بكلمة قصيرة اكد فيها اهمية 
االنش���طة الرمضانية ودورها في احياء قيمة التواصل والتراحم 
بني منتسبي قطاع الشباب واالستفادة من هذه االجواء الروحانية 
لتدعيم قيم احملبة والتسامح بني الشباب وخلق حالة من التنافس 

الشريف بينهم في مختلف االنشطة والبرامج.
يجدر بالذكر ان برنامج اخليمة الرمضانية يشتمل على العديد 
من الفقرات الشائقة مثل املسابقات الرياضية والثقافية والترويحية 
كما وفر قطاع الشباب العديد من اجلوائز القيمة املالية والعينية 

للمشاركني في انشطة اخليمة.
كما تضمن احلفل تكرميا جلمعية الدعية التعاونية على تعاونها 

في املساهمة بدعم انشطة اخليمة الرمضانية.
وحضر حفل االفتتاح مديرو االدارات واملراقبون بقطاع الشباب 

ورؤساء مراكز الشباب وعدد كبير من اعضاء املراكز.

من احلضور

حقق أحالمك مع »لولو هايبر ماركت« و»بيت التمويل«
افتتح بنك بيت التمويل الكويتي الرائد 
في قطاع البنوك االس���المية في العالم 
واملؤسسة التمويلية االسالمية كاونتر 
مخصصا ملتج���ر لولو هايبرماركت في 

مدينة القرين التجارية.
وقد تعاون متجر لولو هايبرماركت، 
اكبر املتاجر ووجهات التسوق العصرية 
في الكويت، م���ع بيت التمويل من اجل 
تلبي���ة املزي���د من احتياج���ات عمالئه 
املميزين من خالل توفير ميزة االقساط 
الشهرية املسهلة، وقد صرح محمد هاريس 
املدير االقليمي للولو هايبرماركت قائال: 
ميكن للزبائن الذين يشترون اي اجهزة 
كهربائي���ة او منزلية او اثاث منزلي او 
بضاعة رياضية مببلغ 250 دينارا كحد 
ادنى االستفادة من فرص الدفع املناسبة 
واآلمنة من خالل نظام الدفع باالقساط 
الشهرية التي سيقتطعها بنك التمويل 
الكويتي، تتوفر هذه اخلدمة للمواطنني 
واملقيمني دون احلاجة الى توافر كفيل 

او ضامن.
وقال مساعد مدير التسويق في بيت 
التموي���ل جمال هاش���م ان هذا العرض 
اخلاص من البنك يسمح بتلبية احتياجات 
الزبائن وتزويدهم بالعديد من االجهزة 
وااللكترونيات واالثاث مع االنتفاع مبزايا 
خدمات نظام املرابحة، وقد اضاف شارحا: 
االمر الذي يجعل هذا النظام محل اعجاب 
وجاذبا للعمالء هو انه يالئم احتياجات 
التس���وق مببالغ كبيرة من خالل دفع 
اقساط سهلة وميسرة ودون تكبد اعباء 
الدفعات االولية الكبي���رة، ألنه بامكان 
جميع عمالء البنك اصحاب الرواتب التي 
تتجاوز 200 دينار االس���تفادة من هذه  
اخلدمة عالوة على املزايا التي ستضاف 
الى العمالء الذين يش���ترون باستخدام 

هذا النظام.
ومن اجل االنتفاع بهذا النظام، يحتاج 
العم���الء الى احض���ار بطاقاتهم املدنية 
وكشف حساب من البنك )ليس مطلوبا 

لعمالء بنك التمويل الكويتي( مع عرض 
اسعار من لولو هايبرماركت مفسر فيه 
تفاصيل االس���عار واملمي���زات اخلاصة 
بالبضاعة التي يرغبون في شرائها، وتقدم 
ه���ذه االوراق الى اي فرع من افرع بنك 
التمويل الكويتي، ميألون بعدها منوذجا 
بسيطا في البنك او في الكشك املوجود 
في املتجر نفسه بعد اخذ موافقة البنك 
بحسب االحكام والشروط ميكن للزبون 
ان يحصل على بضاعته وينظم طريقة 
الدفع الى البنك باستخدام نظام االقساط 

امليسر واملالئم.
اجلدير بالذكر ان لولو هايبرماركت 
يقدم جترب���ة تس���وق عصرية جتمع 
اليومي���ة للزبائن حتت  االحتياج���ات 
سقف واحد، مبوقعه القريب من منطقة 
القرين والقصور، ميتد املتجر على مساحة 
20 الف كيلومتر مرب���ع عبر 3 طوابق 
تع���رض منتجات وم���اركات من جميع 

انحاء العالم.


