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 أطلق بن����ك الكويت الوطني 
م����ع ماس����تركارد  بالتع����اون 
انترناش����ونال حملته اجلديدة 
ملكافأة عمالئه من حاملي بطاقات 
»الوطني ماستر كارد« االئتمانية 
مبنحهم ست فرص للفوز برحالت 
لشخصني حلضور املباريات نصف 
النهائية والنهائية لدوري أبطال 

أوروبا 2012/2011.
ومينح هذا العرض احلصري، 
الذي انطلق في األول من مارس 
اجلاري ويستمر حتى 30 أبريل 
املقبل، حامل����ي بطاقات الوطني 
ماستركارد فرصة دخول السحب 
مقابل كل عملية شرائية مببلغ 10 
دنانير تتم محليا باستخدام بطاقة 
الوطني ماستركارد االئتمانية، 
مقابل فرصتني عند اس����تخدام 
البطاقة في اخلارج أثناء السفر 

أو على شبكة االنترنت.
وتش����مل كل واحدة من هذه 
اجلوائز الست على ثالث رحالت 
لش����خصني حلض����ور املباريات 
النصف نهائي����ة وثالث رحالت 
لشخصني حلضور املباراة النهائية 
مدفوعة التكاليف مبا في ذلك تذاكر 

الس����فر ذهابا وإيابا واإلقامة في 
الفندق وتذاكر املباريات، باإلضافة 
إلى تأمني املواص����الت من وإلى 

موقع املباراة.
وق����ال مدير ع����ام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الش����خصية 
في بنك الكوي����ت الوطني مازن 
سعد الناهض إن: »البنك الوطني 
هو البنك الوحيد في الكويت الذي 
يقدم حلاملي بطاقات ماستركارد 
االئتماني����ة فرص����ة ملش����اهدة 
نهائي����ات دوري أبط����ال أوروبا 
التي تستضيفها مدينة ميونيخ 
األملانية هذا العام«، داعيا حاملي 
هذه البطاقات الى املش����اركة في 
السحب والتمتع باألجواء اخلتامية 
ملباريات دوري أبطال أوروبا األكثر 

إثارة في العالم.
وأضاف الناهض في تصريح 
صحافي قائ����ال: »لقد دأب البنك 
الوطن����ي عل����ى الدخ����ول ف����ي 
شراكة حصرية مع ماستركارد 
إنترناش����ونال من أج����ل مكافأة 
عمالئه وتقدمي الفرصة احلصرية 
لهم حلضور نهائيات دوري أبطال 
أوروبا، وألننا ندرك مدى تعلق 

القدم  الكويتيني برياض����ة كرة 
وحرصهم على متابعة بطوالتها 
العاملية وبصورة خاصة األوروبية، 
فقد حرصنا مع ماستركارد على 
توفي����ر هذه الفرص����ة اخلاصة 
فق����ط حلاملي بطاق����ة الوطني 
ماستركارد االئتمانية وتشجيعهم 
على استخدامها أكثر خالل فترة 
العرض التي تستمر لشهرين«.

ويكرس »الوطن����ي« ريادته 
في مجال البطاقات االئتمانية في 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تقدمي املزي����د من اخلدمات 
واملزايا التفضيلية حلاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية وسعيه الدائم 
البتكار وط����رح عروض مجزية 
تلبي احتياجات وتطلعات قاعدة 

العمالء لديه.
الوطني  وتتمت����ع بطاق����ات 
االئتمانية بتغطية واسعة على 
العاملي، فه����ي تعتبر  النط����اق 
الوسيلة األكثر س����هولة لسداد 
قيمة املشتريات في الوقت الذي 
تتيح فيه حلامليها االستفادة من 
العديد م����ن املزايا واخلصومات 

واملكافآت املميزة.

مازن الناهض

»الوطني« يكافئ حاملي بطاقات »ماستركارد«
بحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

»زين« تطرح خدمة »Zain Campus« لطلبة اجلامعة
ان  العلمي واالكادميي، مبينة 
خدمة Zain Campus ال تتوقف 
على املكاملات والرسائل النصية 
املجانية فحسب، بل ستعطي 
الطلبة املشتركني مميزات عديدة 
تقدمها الشركة مثل احلصول 
على عدد م���ن التذاكر لدخول 
عدد م���ن الفعاليات والبرامج 
التي  واالنش���طة واحلف���الت 
س���تقيمها زين ف���ي الفترات 

املقبلة.
وكشفت زين انها ستستمر 
في توفي���ر اخلدمات املبتكرة 
واملمي���زة جلمي���ع قطاع���ات 
املجتمع، وعلى وجه اخلصوص 
تلك التي تلبي احتياجات عمالئها 
الشخصية والعملية، موضحة 
انها تس���تعد لطرح املزيد من 
التي  التقليدية  اخلدمات غير 
تخدم هذا التوجه في حمالتها 

املستقبلية.

اتصاالتهم وارس���ال الرسائل 
)مجانا( مع هذه اخلدمة.

وأوضحت الشركة ان هذه 
اخلدمة ستكون متاحة من اآلن 
للطلبة اجلامعيني التي تتراوح 
اعمارهم مابني 18 – 23 عاما، على 
ان تكون االتصاالت والرسائل 
القصيرة مجانية داخل احلرم 
اجلامعي في الفترة من 8 صباحا 
وحتى 8 مس���اء )طوال اليوم 
الى ان كل  اجلامعي(، مشيرة 
طالب بامكانه االش���تراك في 
هذه اخلدمة واالس���تفادة من 
هذا الع���رض املميز من خالل 
االش���تراك ف���ي اي باق���ة من 

.Wiyana Mix مجموعات
وأشارت زين الى انها الشركة 
االولى التي تقوم بطرح مثل هذه 
اخلدمة التي تعزز من عمليات 
التواصل م���ا بني الطلبة وفي 
نفس الوقت تعزز من حتصيلهم 

أعلنت شركة زين عن طرحها 
خدمة Zain Campus وهي اخلدمة 
االولى من نوعها على االطالق 
الكويت، واملوجهة لقطاع  في 

املجتمع الطالبي والشبابي.
وذكرت الش���ركة في بيان 
 Zain Campus صحافي ان خدمة
هي مبادرة عملية منها لتحفيز 
وتش���جيع املجتم���ع الطالبي 
والشبابي لتحسني امناط حياتهم 
العلمية واالكادميية من خالل 

تعزيز قدرات تواصلهم.
وأفادت ان اخلدمة اجلديدة 
والتي س���تحدث نقلة نوعية 
المناط واستخدامات عمالئها 
من فئة الطلبة والش���باب في 
اتصاالتهم، س���تقدم مكاملات 
ورسائل قصيرة )مجانية( من 
داخل احلرم اجلامعي، مبينة ان 
طلبة جامعة الكويت واجلامعات 
اخلاصة بات بامكانهم ان يجروا 

املؤسسة ترعى مؤمتر ومعرض بترول اخلليج 2012

حسني: »مؤسسة البترول« اعتمدت زيادة إنتاج وتصدير 
زيت الغاز منخفض احملتوى الكبريتي من املصافي 

ق����ال وزي����ر النف����ط رئيس 
مجلس ادارة مؤسس����ة البترول 
الكويتية هاني حسني ان املؤسسة 
اعتمدت النتائج النهائية لدراسة 
زيادة انتاج وتصدير زيت الغاز 
منخفض احملتوى الكبريتي من 
مصافي الكويت مبا يتواكب مع 
اس����تراتيجية املؤسسة ملرحلة 
ما قبل تشغيل مشروع املصفاة 
اجلدي����دة، وانتهت من دراس����ة 
اجل����دوى االقتصادي����ة االولية 
ملش����روع االوليفين����ات الثالث، 
النهائية  املوافقة  وحصلت على 
من الصني على مشروع النشاء 
مصفاة مش����تركة جديدة هناك، 
مشددا على الدور الذي تقوم به 
املؤسسة في وضع االستراتيجيات 
ورسم التوجهات التي تستهدف 
احملافظة على ثروة الكويت من 
النفط والغاز وتوجيهها نحو دعم 
عملية التنمية ف����ي الكويت في 

شتى مجاالتها.
وأوضح حسني في تصريح 
صحافي مبناسبة رعاية مؤسسة 
البترول الكويتية ملؤمتر ومعرض 
بترول اخلليج GPCE 2012(( الذي 
تنظمه مجموعة املس����تثمرون 
في 9 ابريل املقبل ان املؤسس����ة 
تولي اهتماما بالغا بتطوير اهم 
عنص����ر لدى االمم وهو العنصر 

البشري، وتوفير السبل الكفيلة 
بتعزيز قدراته وامكاناته، لتكون 
الكفاءات الكويتية عماد النهضة 
في املس����تقبل وأس����اس بنائها 

احلضاري والعلمي.
وأكد حسني على اهمية املؤمتر 
الذي يس����تمر ليوم����ني ويعقد 
حتت ش����عار )التكامل البترولي 
آف����اق وحتديات(  اخلليج����ي.. 
مبشاركة مؤسس����ات وشركات 
من داخ����ل الكويت وخارجها في 
تسليط الضوء على اهمية التكامل 
البترول����ي اخلليجي وضرورته 
السيما خالل الفترة احلالية التي 
تستدعي التنسيق بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي حيال التطورات 
احلاصلة في املنطقة وتأثيراتها 
احملتملة على الصناعة النفطية 
اضافة الى آفاق التكامل اخلليجي 
البترولي والتحديات التي ميكن 

ان تواجهه مستقبال.
وأشار الى اهمية املؤمتر في 
تس����ليط الضوء على التطورات 
النفط والغاز  في مجال صناعة 
والبتروكيماويات وتبادل اآلراء 
والتجارب بني املشاركني اضافة 
الى تبيان اهتمام القطاع النفطي 
بخطة التنمية االخيرة التي اقرتها 
اجلهات املعنية في الكويت بهدف 
احداث نقلة نوعية في البالد على 

صعيد املش����روعات الكبرى في 
شتى املجاالت والسيما في القطاع 

النفطي.
وعن دور مؤسس����ة البترول 
النفطية  الكويتية في الصناعة 
ق����ال وزير النفط ان املؤسس����ة 
حتتضن كل الشركات العاملة في 
مجاالت النفط في الكويت، بدءا 
من عمليات التنقيب واالستكشاف 
واحلفر واالنتاج والنقل والتخزين 
والتكرير والتصدير والتسويق 
وانتهاء بصناعة البتروكيماويات، 
وتقوم بالتنس����يق مع الشركات 
التابعة لها في رس����م التوجهات 
االستراتيجية للعمليات املختلفة 

ومن ثم املتابعة.
وعن التط����ورات احلالية في 
انتاج النفط أكد حرص املؤسسة 
على االستمرار في تطوير قدرات 
قطاع االنت����اج احمللي لدعم دور 
الكويت في االس����هام في توفير 
امدادات كافية من النفط في السوق 
النفطية.  وأفاد بأن املؤسس����ة 
جنحت في زيادة الطاقة االنتاجية 
من النفط الى نحو ثالثة ماليني 
برميل يوميا، وأس����هم في ذلك 
تشغيل وحدة االنتاج املبكر في 
منطقة شمالي الكويت، اضافة الى 
حفر عدد اكبر من اآلبار اجلديدة 

في حقول الكويت.

هاني حسني 

الورع متسلمة الدرع

»التجاري« يحصد جائزة درع املصارف 
اإللكترونية لإلبداع التفاعلي لعام 2011

أعلن البنك التجاري الكويتي عن فوزه بجائزة أكثر املواقع 
اإللكترونية إبداعا تفاعليا لعام 2011 ضمن فئة املؤسسات املالية في 

العالم العربي وذلك خالل احلفل الثالث لتوزيع جوائز درع املصارف 
اإللكترونية العربية الذي أقيم في بيروت مؤخرا. وتعليقا على فوز 

البنك بجائزة درع اإلبداع التفاعلي، قالت مساعد املدير العام ـ إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة أماني الورع: »يسعدنا في البنك التجاري 

الكويتي الفوز بجائزة املوقع اإللكتروني األكثر إبداعا لعام 2011 
والتي تعكس التقدير الكبير الذي حظي به موقع البنك اإللكتروني 
من املختصني على صعيد العالم العربي، حيث يوفر املوقع العديد 
من املميزات واخلدمات املتطورة واحلديثة ضمن إطار من التفاعل 
وسهولة االستخدام والشمولية، وهو ما يتماشى مع التزام البنك 

املتواصل بتقدمي وتوفير خدمات متميزة لعمالئنا.

الناهض: نسعى 
إلى تقدمي العروض 

احلصرية لعمالئنا
من خالل شراكتنا 

مع ماستركارد


