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 أعلن البنك التج���اري الكويتي عن االنطالق الفعلي 
ألنش���طة فعاليات حملة »يا زين تراثنا« التي كان البنك 
قد سبق أن أعلن عن تدشينها ابتداء من 5 فبراير اجلاري 
إل���ى 5 مايو املقبل، بهدف دعوة العديد من فئات املجتمع 
املختلفة ملشاركة البنك جهوده الرامية إلى إحياء التراث 

الكويتي القدمي واحملافظة على 
املأثور الشعبي.

 وفي تعقيبها على االنطالق 
الفعلي لهذه احلملة قالت مساعدة 
مدير عام إدارة اإلعالن والعالقات 
العامة في البنك التجاري أماني 
الورع : »يس���عدنا أن نعلن عن 
االنطالق الفعلي حلملة التجاري 
الرامية إلى إحياء التراث الكويتي 
وتثقيف جيل اليوم والغد مبآثر 
اآلباء واألج���داد وأمناط احلياة 
التي عاشها الرعيل األول من أهل 

الكويت«.
 وأضافت الورع في تصريح صحافي قائلة: »إن فريق 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة مع نخبة من موظفي البنك 
سوف يتواجدون في »مول 360« التجاري اعتبارا من اليوم 
حتى السبت املقبل، حيث سيقام معرض مصغر تعرض 
فيه عروض حية للصناعات الكويتية القدمية التي متيز 
بها الرعيل األول من أهل الكويت وعكس���ت منوذجا حيا 

للتراث الكويتي القدمي«.
 ونوهت الى انه ميك���ن للجمهور زيارة هذا املعرض 
املصغ���ر في مول 360 والتعرف عل���ى هذه احلرف يوم 
اخلميس في الفترة املس���ائية من الس���اعة اخلامسة إلى 
العاشرة مساء وخالل يومي اجلمعة والسبت من الساعة 

الثانية عشرة ظهرا حتى العاشرة مساء.

أماني الورع

»التجاري« يطلق حملة 
»يا زين تراثنا« في »مول 360«

»صناعات الغامن« تساند موظفيها 
»Run Q8« في سباق

»الدولي« يدعم أنشطة 
»تعاونية النسيم« في اجلهراء

»الرقة التعاونية« 
تكّرم »املتحد« تقديرًا 

جلهوده املتميزة في دعمها

قامت جمعية الرقة التعاونية بتكرمي البنك األهلي املتحد 
عرفانا بجهوده املتميزة في دعم اجلمعية ومساندتها في 
حتقيق أهدافها املجتمعية، حيث قام رئيس مجلس إدارة 
جمعية الرقة التعاوني���ة فهاد نهار العجمي بتقدمي درع 

التكرمي ملدير فرع الرقة بالبنك أحمد العجمي.
من جانبها أش���ادت أسرة جمعية الرقة بجهود البنك 
األهلي املتحد لدعم اجلمعي���ة ومبادراته اإليجابية التي 
تعبر عن سياس���ة راس���خة في خدمة املجتمع وتعميق 
روح التكافل بني أفراده، متمنني ألس���رة »املتحد« املزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبهذه املناسبة أكد »املتحد« في بيان صحافي أن حرصه 
على تفعيل جهوده املجتمعية جزء ال يتجزأ من أولويات 
عمله وخاصة بعد حتوله للعمل وفق أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية.
 وأوضح البنك حرصه على املس���اهمة في كل ما من 
ش���أنه دفع عجلة التطور والتنمي���ة في الكويت، بالقدر 
نفس���ه الذي يحرص فيه على حتقيق املزيد من االرتقاء 

وتعزيز موقعه الريادي في الصناعة املصرفية.
 وأش���ار »املتحد« إلى اعت���زازه بتقدير جمعية الرقة 
التعاونية جلهوده في دعمها، مؤكدا حرصه على تفعيل 
أواصر التعاون بينه وب���ني كل اجلهات واملنظمات التي 

تخدم املجتمع الكويتي.

أحمد العجمي يتسلم درع التقدير 

أنها تطرح ه���ذه اخلدمة  إلى 
في إطار سعيها لتوفير أدوات 
اتصال مرنة ومتنوعة بني يدي 

عمالئها.
 وبينت الشركة أن اخلدمة 
اجلديدة بخالف أنها تقدم طريقة 
سريعة وآمنة للتحويل الدولي، 
فإنها غير مكلفة، وتقدمها للعديد 
م���ن دول العال���م، مبينة أنها 
حرصت على أن تشمل خدمة 
»حتويل الرصيد الدولي« أكثر 
من 15 دولة من الدول في العالم، 
حتى تضم���ن توفيرها ألكبر 
ش���ريحة ممكنة من املواطنني 

واملقيمني والوافدين.
وعن كيفية تفعيل اخلدمة 
واالستفادة من مميزاتها، ذكرت 
شركة زين أن عملية التفعيل 
ال حتتاج إل���ى أي جهد، حيث 
القيام  يس���تطيع كل عمي���ل 
بتفعيلها مبجرد أن يقوم بإرسال 
 »TR« رسالة نصية حتتوي على

على الرقم 94009.

خدمة »حتويل الرصيد الدولي« 
العميل من حتويل  أنها متكن 
رصيد يحدده هو إلى أي طرف 
آخر خارج الكويت عبر مزودي 
العالم،  اخلدمة املعتمدين في 
ومن ثم يكون باستطاعة هذا 
الط���رف إج���راء االتصال في 
الوقت الذي يفضله، مش���يرة 

أنها  أعلنت ش���ركة زي���ن 
ستطرح خدمة »حتويل الرصيد 
التي  الدولي«، وه���ي اخلدمة 
ستقدم مفهوما جديدا وحلوال 
رائعة لفئة كبيرة من عمالئها 
الراغبني في مزيد من االتصال 
والتواصل مع أقاربهم وذويهم 

خارج الكويت.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن اخلدمة اجلديدة تقدم 
وسيلة مبتكرة وسلسة لعمالئها 
الذين يج���رون مكاملات دولية 
كثيرة ويرغبون في تواصل أكثر 
مع ذويهم وأقاربهم املوجودين 
في اخلارج، مبينة أنه في حال 
الطرف اآلخر  الظروف  منعت 
املوج���ود خ���ارج الكويت من 
االتصال بس���بب عدم إمكانية 
تعبئة خط الدفع املسبق، فإن 
خدمة »حتويل الرصيد الدولي« 
تقدم احللول التي تتغلب على 

مثل هذه العقبات.
وأوضح���ت أن أهم ما مييز 

بوستر اخلدمة اجلديدة

الشركة تقدمها إلى أكثر من 15 دولة الختصار املسافات بني عمالئها وذويهم في اخلارج

»زين« تطرح خدمة »حتويل الرصيد الدولي«

تقدمت بالشكر جلميع زائري جناحها

الالسلكية على شبكة االنترنت 
الت���ي تقدم خدمة  والوحيدة 
االنترنت االس���لكي بال حدود 

الى عمالئها.

خدمات مميزة

وتوفر »مدى« خدماتها لقاعدة 
عريضة من العمالء محليا من 
خالل مواق���ع اس���تراتيجية 
تشمل مارينا مول، األڤنيوز، 
 املهلب، سوق ش���رق، البيرق 
باالضافة الى موزعيها املعتمدين 
كويت س���تار، موبايل 2000، 
كونسبت، اكس���ترمي، يوريكا 

وبست.

اخلدمات وأكثر املنتجات تقدما 
وابتكارا«.

مفاجآت وعروض

جتدر االشارة الى أن جناح 
مدى لالتصاالت في معرض انفو 
كونكت 2012 قد القى اقباال كبيرا 
الفتا بعد أن فاجأت الش���ركة 
ضيوفها بعروض استثنائية 
يومية مذهلة خصت بها زوار 

انفو كونكت 2012.
يذك���ر أن مدى لالتصاالت، 
اح���دى ش���ركات االتصاالت 
املرموقة في الكويت واملنطقة 
املعنية بتقدمي خدمات االنترنت 

وجه���ت ش���ركة »م���دى 
لالتصاالت«، املتخصصة في 
مضمار تزويد خدمات االنترنت 
الالسلكية في الكويت، الشكر 
الى جميع ضيوفها في معرض 
»انفو كونكت 2012«، الذي شهد 

اقباال شديدا وحضورا الفتا.
املناس���بة، توجهت  وبهذه 
مديرة ادارة التسويق في »مدى 
لالتصاالت« شهد ابراهيم بالشكر 
إلى عمالء الشركة من ضيوف 
انفو كونكت 2012، قائلة: »نشكر 
لكم زيارتكم ونثمن لكم ثقتكم 
الغالية، ونعدكم بأن نكون دوما 
عند حسن ظنكم وتقدمي أفضل 

يعقوب البكر وفريق املبيعات

شهد ابراهيم

أعلنت صناعات الغامن عن رعايتها مشاركة موظفيها في 
سباق »Run Q8« ملسافة 10 كيلومترات والذي أقيم مؤخرا في 
الكويت من أجل زيادة الوعي بالسالمة املرورية، وذلك التزاما 
منها باملس���ؤولية االجتماعية، وقد تكفلت الشركة برسوم 

الدخول واملشاركة ألكثر من 100 شخص من موظفيها.
وقد كان س���باق »RunQ8« حدثا مهما لبناء روح الفريق 
بالنسبة إلى صناعات الغامن إذ شارك فيه املوظفون العاملون 
في املقر الرئيسي إضافة إلى العاملني في مختلف القطاعات 
مثل أنظمة كيربي للبناء، كيمكو، GTRC، أقساط الغامن، يوسف 

أحمد الغامن وأوالده � مجموعة الهندسة والغامن للشحن.
وقد تخلل حفل توزيع اجلوائز إعالن من منظمي السباق 
بأن »صناعات الغ���امن« وفريقها كانوا أكبر فريق ش���ركة 

مشارك في احلدث.
وقد نظم احلدث مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي 
 »Run Q8« وشركة »أجيليتي«، ومت جمع التبرعات من سباق
لدعم مبادرات املؤسسة التي تتوافق مع مبادرة »عقد العمل 
من أجل الس���المة على الطرق« التي ترعاها منظمة الصحة 
العاملية واألمم املتحدة حملاربة ظاهرة حاالت اإلصابة والوفاة 

الناجتة عن حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم.

أعلن بن���ك الكويت الدولي عن تقدميه مس���اهمة مادية 
جلمعية النسيم التعاونية، وذلك في إطار جهوده املتواصلة 
في خدمة املجتمع، ودعم الفعاليات والنشاطات االجتماعية 

والتعاونية املختلفة.
وقد قام املدير التنفيذي لإلدارة املصرفية لألفراد بالوكالة، 
آر.كي.ناير، بتقدمي ش���يك املساهمة الى مدير عام اجلمعية 
فالح رجعان الظفيري الذي أعرب عن شكره وامتنانه للدور 
املتمي���ز الذي يقوم به بنك الكويت الدولي في دعم مختلف 
األنش���طة االجتماعية، متمنيا مزيدا م���ن التقدم والنجاح 

ألسرة البنك.
وأضاف الظفيري في تصريح صحافي ان »الدولي« يأتي 
في مقدمة البنوك احمللية احلريص���ة على تقدمي كل الدعم 
للقط���اع التعاوني باعتباره من أه���م القطاعات التي تخدم 

قطاعا عريضا من املواطنني.

فريق عمل »صناعات الغامن«

جانب من املشاركني في السباق

الظفيري متسلما الشيك من ناير

»مدى لالتصاالت« فاجأت ضيوفها في معرض 
»إنفو كونكت 2012« بعروض استثنائية يومية مذهلة

»اخلليج«: 29 اجلاري آخر 
موعد لالشتراك 

بسحب الدانة ربع السنوي

حث بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب الدانة أو إيداع 
املزيد من األموال في احلس���اب ملضاعف���ة فرص الفوز في 

السحب التالي على جائزة بقيمة 125 ألف دينار.
وق���ال البنك في بيان صحافي انه م���ع النجاح واإلقبال 
املتزايد الذي تلقاه سحوبات الدانة، يزداد الترقب واالنتظار 

لدى العمالء للسحب القادم.
وأشار الى انه بإمكان أي فرد في الكويت أن يفتح حساب 

الدانة خالل دقائق معدودة، دون شرط حتويل الراتب.
وبإمكان القصر أيضا فتح حساب الدانة بواسطة أولياء 
أمورهم أو الوصي القانوني عليهم، وللدخول في س����حب 
الدانة، ينبغ����ي على العمالء احملافظ����ة على احلد األدنى 
للرصيد في احلساب وهو مبلغ 200 دينار، كما يستطيع 
عمالء بنك اخلليج فتح حس����اب الدانة عن طريق اخلدمة 
املصرفية عبر اإلنترنت، علما أن آخر موعد لفتح حساب 
الدانة أو اإليداع في احلساب لضمان التأهل ودخول السحب 
ربع السنوي األول على اجلائزة بقيمة 125 ألف دينار هو 

29 فبراير اجلاري.


