
اقتصاد
السبت 26 ابريل 2014

26

إلى البرازيل واالستمتاع 
بحضور إحدى مباريات 

.2014 FIFA بطولة كأس العالم
ويحرص البنك الوطني دوما 
على مكافأة عمالئه بأفضل 
العروض وأكثرها حصرية 
بالتعاون مع أهم الشركاء 

العامليني على غرار فيزا. وقد 
أسفرت هذه الشراكة عن 

اطالق هذا العرض احلصري 
وغير املسبوق ملستخدمي 
تطبيق خدمة »الوطني عبر 

املوبايل« حلضور بطولة 
كأس العالم FIFA 2014، وذلك 

إلى جانب حملته الضخمة 
اخلاصة بحاملي بطاقات 
Visa الوطني، والعمالء 
احلاليني واجلدد الذين 

يقومون بتحويل رواتبهم أو 
مكافأتهم الدراسية إلى البنك 

للفوز بإحدى الـ 32 رحلة 
لشخصني مدفوعة التكاليف 

إلى البرازيل بالتعاون مع 
فيزا حلضور هذه البطولة 

العاملية. ويتوافر تطبيق 
خدمة »الوطني عبر املوبايل« 
على أجهزة ابل وبالك بيري 
واندرويد، وميكن حتميلها 

من خالل موقع البنك 
nbk. الوطني اإللكتروني
com، أو خدمة »الوطني 
عبر االنترنت« أو عبر 

املتجر االلكتروني اخلاص 
بشركة ابل واندرويد 

مجانا، كما ميكن للعمالء 
الدخول إلى اخلدمة في 
أي وقت وأي مكان عبر 

اإلنترنت، واالستفادة من 
مجموعة واسعة من اخلدمات 

واملنتجات املصرفية.

اتساعا، حيث ميكنهم من 
التعريف مبواهبهم اإلبداعية 

وتسويقها، خاصة أن املعرض 
حقق خالل السنوات املاضية 

جناحا باهرا وأصبح نقطة لقاء 
مهمة بني املشاركني وصناع 

القرار والراغبني في تبني 
املبدعني الشباب والباحثني عن 
فرص جادة لترجمة أفكارهم 

إلى مشاريع على أرض الواقع.
كما أكد النجدي أن لدى بنك 
الكويت الدولي جناحا خاصا 

في املعرض، وذلك بهدف 
التواصل املباشر مع العمالء 
واطالعهم على ما يقدمه من 
خدمات مصرفية ومنتجات 
مالية على درجة عالية من 
االحترافية والتميز والتي 

يقدمها لقاعدة عمالئه الكرام. 
وقد وفر البنك لهذا الهدف 

فريقا من املوظفني على درجة 
رفيعة من املهنية وذوي معرفة 

كاملة باحتياجات األفراد 
وتطلعاتهم، إضافة إلى تقدمي 

إجابات وافية ألي استفسارات 
مقدمة من قبل زوار اجلناح.

pricelessarabia.com لتسجيل 
بطاقاتهم ماستر كارد 

الصادرة عن البنك التجاري، 
حيث ان كل 20 دينارا كويتيا 

يتم إنفاقها خارج الكويت 
عن طريق أجهزة نقاط البيع 

أو أجهزة السحب اآللي أو 
عند التسوق عبر اإلنترنت 

ستمنحهم فرصة واحدة 
للتأهل لدخول السحب. 

ويستطيع العمالء االستفادة 
من هذا العرض باستخدام 

بطاقات اخلصم وكافة بطاقات 
ماستر كارد االئتمانية )سواء 

البطاقات العادية أو الذهبية أو 
البالتينوم( الصادرة عن البنك 
التجاري. ويسري هذا العرض 

خالل الفترة من 10 ابريل 
حتى 15 يونيو 2014. 

والسفر ذهابا وإيابا واإلقامة 
ملدة أربع ليال، والتمتع 

باألجواء احلماسية لهذه 
البطولة التي ستستضيفها 

البرازيل. 
وكلما ازداد عدد العمليات 
املصرفية عبر هذه اخلدمة 
خالل فترة العرض، تزداد 
فرص العمالء في دخول 

السحب والفوز مبشاهدة 
حية لبطولة كأس العالم 

والتمتع بأجوائها احلماسية. 
وتشمل العمليات املصرفية 

التي تخول عمالء البنك 
الوطني دخول السحب 
تسديد فواتير البطاقات 

االئتمانية وفواتير الهاتف 
النقال ووزارة املواصالت 

وحتويل األموال داخل 
الكويت وخارجها.

وينفرد بنك الكويت الوطني، 
وهو الشريك الرسمي 
غير املضيف لبطولة 

 2014 FIFA كأس العالم
في الكويت بالتعاون مع 

شركة فيزا العاملية- شريك 
FIFA الرسمي، بتوفير هذه 
الفرصة لعمالئه من خالل 
استخدامهم برنامج خدمة 

»الوطني عبر املوبايل«. 
ويسعى البنك الوطني دوما 

إلى تطوير خدماته املصرفية 
وطرح املنتجات املبتكرة 

ملكافأة عمالئه، حيث أصبح 
بإمكانهم االستفادة من 

البرامج احلديثة واملتطورة 
الستخدام تطبيق خدمة 
الوطني عبر املوبايل إلى 

جانب احلصول على 
فرصة استثنائية للسفر 

مول 360. وفي هذا السياق 
قال مدير التسويق في 

بنك الكويت الدولي، جاسر 
النجدي: »إن البنك حريص 
على رعاية هذه النوعية من 

األنشطة كونها تستقطب 
شريحة مهمة من شرائح 

املجتمع الكويتي«.
وأضاف أن هذا املعرض 

يعد منصة مهمة للمواهب 
الشابة متنحهم الفرصة 

لالنطالق بإبداعاتهم ومهاراتهم 
الشخصية نحو آفاق أكثر 

من خالل البرنامج الترويجي 
اجلديد برايسلس أرابيا 

»Priceless Arabia«، والذي 
يتيح للعمالء فرصة فريدة 

لربح رحلة رائعة حول العالم 
لشخصني، وذلك عند إنفاق 

ما قيمته 20 دينارا خارج 
الكويت باستخدام بطاقاتهم 

ماستر كارد الصادرة عن 
البنك التجاري للحصول 
على فرصة الدخول في 

السحب الذي يؤهلهم للفوز 
برحلة حول العالم. وسوف 
تتضمن الرحلة زيارات إلى 
لندن ونيويورك وسيدني 

وسينغافورة. 
ويستطيع العمالء بكل سهولة 
الدخول إلى موقع برايسلس 

www. أرابيا االلكتروني

بقي 5 أيام على ختام حملة 
بنك الكويت الوطني ملكافأة 
مستخدمي تطبيق اخلدمة 

املصرفية عبر الهواتف 
الذكية »الوطني عبر املوبايل« 
مبنحهم فرصة للفوز برحلة 
لشخصني حلضور مباريات 
بطولة كأس العالم البرازيل 

FIFA 2014 بالتعاون مع فيزا. 
وما زال املجال متاحا 

للمشاركة في احلملة التي 
تستمر لغاية 30 أبريل 2014. 

ويدخل العمالء السحب 
عند قيامهم بالتسجيل 
أو إعادة التسجيل في 

تطبيق خدمة »الوطني عبر 
املوبايل« أو إجناز معامالتهم 
املصرفية من خالله. وتوفر 
احلملة فرصة للفوز برحلة 

لشخصني مدفوعة التكاليف 
مبا فيها تذاكر املباراة 

يشارك بنك الكويت الدولي 
احلاصل على لقب أفضل بنك 

إسالمي للعام 2014 برعاية 
رئيسية ملعرض »هال رمضان 
4 « واملقام على فترتني من 20 
إلى 22، ومن 27 إلى 29 أبريل 
اجلاري في قاعة املعارض في 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
بالشراكة مع ماستر كارد 
عن إتاحة الفرصة لعمالئه 

لالستفادة من مجموعة 
كبيرة من العروض املقدمة 

يقدم بنك اخلليج بالتعاون 
مع مؤسسة ڤيزا العاملية 

باقات خاصة حلاملي بطاقاته 
االئتمانية ڤيزا، وذلك من 

خالل شبكة OSN التلفزيونية 
مسبقة الدفع الرائدة في 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وتتضمن هذه الباقات 
مجموعة حصرية من املزايا 

من بينها مشاهدة البرامج 

واألفالم مجانا، وأجهزة 
استقبال مجانية، وذلك عند 

Platinum Ex-  االشتراك بباقة
 Premier Plus أو باقة tra HD

HD. ويسري هذا العرض 
اعتبارا من تاريخه حتى 1 مايو 

2014 في جميع فروع شبكة 
OSN في الكويت.

وميكن للعمالء االستفادة من 
هذا العرض املتميز مبجرد 

استخدام بطاقة ڤيزا بنك 
اخلليج لشراء إحدى هاتني 

الباقتني.

ويحصل العمالء على 
اشتراك شهر كامل مجانا 

 Platinum عند االشتراك بباقة
Extra HD، بينما يحظى 

العمالء الذين يشتركون بباقة 
Premier Plus HD على تركيب 

 HD مجاني وجهاز استقبال
set-top-box مجاني، وجهاز 

استقبال وتسجيل رقمي 
Showbox مجاني.

ويستطيع العمالء الراغبون 
في معرفة املزيد حول 

هذا العرض زيارة املوقع 
اإللكتروني ثنائي اللغة للبنك 

www.e-gulfbank.com أو 
االتصال مبركز خدمة العمالء 

على الرقم 1805805.
كما ميكن للعمالء زيارة أحد 

فروع بنك اخلليج البالغ 
عددها 58 فرعا.

الفرصة األخيرة حلضور كأس العالم عبر »الوطني عبر املوبايل«

معرض »هال رمضان 4« برعاية »الدولي«

»التجاري« يقدم عروض »برايسلس أرابيا« عبر »ماستر كارد«

»اخلليج« يقدم باقات OSN حلاملي بطاقات ڤيزا

بنوك

جناح البنك في مشاركات سابقة

46% من الشباب يخططون لدراستهم  ..واملعوقات املالية حائل

ع����ن رغبتهم ف����ي االلتحاق 
باجلامعة أو برامج التدريب 
املهن����ي مقارنة م����ع 47% في 
البلدان غير اخلليجية.وبحسب 
االستطالع الذي شمل الشباب 
العربي في 16 بلدا، فإن 24% من 

الشباب ال يعتزمون استكمال 
حتصيلهم العلم����ي مقارنة 
بواحد من أصل كل 5 أشخاص 
)20%( في عام 2013.وأش����ار 
ثلث املشاركني )33%( إلى أن 
الصعوبات املالية هي السبب 
الرئيس����ي الذي يحول دون 
استكمال حتصيلهم العلمي، 
في حني امتنع ربع الش����باب 
املستطلعة آراؤهم )27%( عن 
حتديد سبب وجيه لذلك.كما أكد 
18% من املشاركني أن عدم توافر 
املقررات املناسبة يشكل ثالث 
أبرز عقبة تعترضهم، وتليها 
جودة التعليم )بنسبة %16(. 
ويعتبر »اس����تطالع الشباب 
العربي« مبادرة سنوية تقودها 
»أصداء بيرسون � مارستيلر«، 
شركة استش����ارات العالقات 
العامة الرائدة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

باقي تفاصيل التقرير  على موقع »األنباء«

2012.وأشار االستطالع إلى أن 
خطط متابعة التحصيل العلمي 
توزعت بنسب متساوية تقريبا 
بني بلدان العالم العربي، حيث 
أعرب 45% من املشاركني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

أشارت نتائج »استطالع 
أصداء بيرسون � مارستيلر 
الس����نوي الس����ادس ل����رأي 
الشباب العربي« إلى أن أعداد 
الشباب في العالم العربي من 
الراغب����ني مبتابعة تعليمهم 
آخذة بالتراجع، حيث يعتبر 
الكثي����رون منه����م أن ارتفاع 
تكالي����ف التعليم هو العقبة 
الرئيسية التي تقف في وجههم، 
لكنهم أب����دوا تف����اؤال جتاه 

مستقبل حياتهم املهنية.
وأظهرت النتائج ان نحو 
النصف )نسبة 46%( من الشباب 
العربي ممن تتراوح أعمارهم 
بني 18 و24 عام����ا يعتزمون 
متابعة حتصيله����م العلمي 
ونيل ش����هادة البكالوريوس 
أو املاجستير أو الدكتوراه أو 
خوض برامج التدريب املهني، 
لتش����هد هذه النسبة تراجعا 
من نسبة 55% في العام 2013 
علما أنها كانت 56% في العام 

ً املليفي يرعى انطالق معرض التعليم والتوظيف غدا
حتت رعاية وبحضور وزير التربية ووزير التعليم 

العالي احمد املليفي، تشهد ارض املعارض الدولية 
في متام الساعة العاشرة من صباح غد االحد 
بالقاعة رقم 7 افتتاح فعاليات معرض »التعليم 

والتدريب والتوظيف EduCareer« والذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض 

املعارض الدولية مبشرف، وتستمر انشطته من 27 
الى 30 أبريل اجلاري مبشاركة فاعلة من مؤسسات 

ومعاهد التعليم العالي وجامعات محلية وخارجية.
في حني وجهت الدعوات حلضور مراسم حفل 

االفتتاح جلمع من رجاالت الدولة وشخصيات 
رسمية وسفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي 

املعتمدين ورجال األعمال واإلعالم في الكويت، 
اضافة الى عدد من الشركات الراعية.

وفيما اعلنت اكثر من جهة محلية وخارجية ممثلني 
ملؤسسات ومعاهد التعليم العالي وعدد من اجلامعات 

مشاركتها بهذا املعرض املميز، بادرت املؤسسات 
األخرى الى تأكيد رعايتها ومشاركتها في هذا 

املعرض منها 13 راعيا ميثلون مؤسسات وشركات 
محلية وتعليمية من القطاع احلكومي واخلاص منها 

اجلامعة االميركية بالكويت، ووزارة التعليم العالي 
واجلامعة العربية املفتوحة وجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجمعية املعلمني، 
وفوكس اكادميي، واملعهد الفرنسي واألكادميية 

الدولية لإلعالم والكلية االسترالية واجلامعة 
االميركية للعلوم الطبية، وجونكوين الكندية 

فرع الكويت، وجامعة الشارقة، اضافة الى رعاية 
ومفاجآت عدة من شركة محمد حمود الشايع التي 
تقدم فرصا وظيفية مفتوحة للجميع مع توفيرها 

برامج تدريب لطلبة اجلامعة.

»زين« ترتدي العشب األخضر احتفاال بـ »يوم األرض«

انطالق معرض »ميليبول قطر« في أكتوبر املقبل

م����ع برنامجها للمس����ؤولية 
االجتماعي����ة جت����اه القطاع 
البيئي وجتاه موظفيها، حيث 

املتوسط والطويل.
يش����ارك في كل دورة من 
»ميليبول قطر« بعض من رواد 
التصنيع واخلدمات في العالم 

حترص الشركة كل احلرص 
على إشراك موظفيها وعلى 
وجودهم ف����ي كل مبادراتها 

التوعوية.
وبين����ت انه����ا ل����م تكن 
لتدع هذا احل����دث مير دون 
أن تؤصل����ه بلفت����ة جميلة 
حتيي ذكريات هذه املبادرة، 
حيث حرصت الشركة على 
تدوين هذا احلدث على حائط 
الذكري����ات، والذي حترص 
الشركة على وجوده في كل 
فعالياتها اخلاصة مبوظفيها، 
وقد شارك املوظفون بكتابة 
أمنياتهم وخواطرهم لألرض 
في يومها، مشيرة أنها دائما 
ما تتيح لهم فرصة التعبير 
عما يج����ول في خاطرهم من 
خواطر ومشاعر جتاه املبادرة 

أو الفعالية املنظمة.

الستعراض أحدث ابتكاراتهم 
أم����ام املتخصصني في قطاع 
األمن من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وكذلك بلدان أخرى 
من آسيا وأفريقيا. وقد أدى هذا 
االقبال على املعرض وتزايد 
أعداد الزوار والوفود الرسمية 
إلى توسيع مساحة العرض 
إلى نحو الضعف خالل عشر 
س����نوات.افتتح دورة 2012 
م����ن املعرض األول في األمن 
باملنطقة، الشيخ عبداهلل آل 
ثاني وزير الدولة للش����ؤون 
الداخلية، وشهد مشاركة غير 
مسبوقة وصلت إلى 244 من 
الدوليني ميثلون  العارضني 
37 دولة )بزي����ادة 10% على 
الدورة السابقة(. وإلى جانب 
الع����دد الكبير من العارضني 
القادمني من أوروبا والواليات 

املتحدة.

بالبيئة بشكل أو بآخر.
وأوضحت زين انها تنظم 
هذا احلدث البيئي متاش����يا 

الالعب����ني الدوليني بااللتقاء 
التطور  في أجواء س����ريعة 
تشهد مشاريع استراتيجية 
واقتصادي����ة عل����ى املديني 

احتفل����ت زين ب����� »يوم 
األرض« مع موظفيها بالتزامن 
مع يوم األرض العاملي الذي 
يصادف 22 أبريل في مقرها 
الرئيسي، وذلك وسط حضور 
اإلدارة التنفيذية وعدد كبير 

من املوظفني.
وأفادت الشركة في بيان 
صحافي بأن ه����ذا االحتفال 
تضمن أنشطة ملجموعة من 
املشروعات الشبابية الصغيرة 
واملؤسسات والفرق التطوعية 
الت����ي عرض����ت منتجاته����ا 
وخدماتها الصديقة للبيئة على 
املوظفني، حيث تضمنت هذه 
املأكوالت الصحية  املنتجات 
واالكسس����وارات واحلقائب 
الكثير  واملزروعات وغيرها 
من املنتجات الصديقة للبيئة 
التي جتمعها صفة االهتمام 

أعل����ن منظم����و املعرض 
الدولي ألنظمة األمن الداخلي 
»ميليبول قط����ر« أن الدورة 
العاش����رة من الفعالية التي 
تنظ����م كل عام����ني س����تقام 
خالل الفت����رة من 20 إلى 22 
أكتوبر 2014 في مركز الدوحة 

للمعارض.
العام  ومنذ االنطالق في 
1996، تنظم معرض »ميليبول 
قطر« وزارة الداخلية في دولة 
قطر وشركة »كوميكسبوزيوم« 
من باريس. وجنح املعرض 
على مدى السنوات املاضية 
في أن يصبح املنصة الرئيسة 
الداخلي  األم����ن  ملتطلب����ات 
باملنطقة بفض����ل احترافية 
وجودة العارضني والزوار. كما 
يوفر املعرض فرصة الوصول 
إلى أسواق األمن في مختلف 
أنحاء املنطقة، ويسمح لكبار 

جانب من افتتاح الدورة السابقة للمعرض

شبيب: عروض جديدة لـ »إيفرست« مبعرض الذهب واملجوهرات

ايفرست  الساملية ومعرض 
لألملاس في منطقة املباركية 
بتقدمي اروع األطقم الفاخرة 

املصنوعة من األملاس.
وأكد شبيب على اهمية 
مواكب���ة كل جديد في عالم 
املجوهرات ومتابعة التصاميم 
احلديثة واملتغيرة بش���كل 
مس���تمر، مبا يتالءم وذوق 
الك���رام ومبا يلبي  زبائننا 

متطلباتهم واجتذاب عمالء 
جدد من خالل احلرص على 
تقدمي األفضل لهم وبأسعار 
منافسة، مشددا على عالقة 
الثقة القائم���ة معهم والتي 
بنتها الشركة خالل سنوات 

من التعامل البناء معهم.
ومتنى شبيب ان يحقق 
املعرض الغاي���ة من اقامته 
خصوصا بعد النجاح السنوي 
الذي يشهده عاما بعد اآلخر 
م���ن خالل االزدي���اد الكبير 
بأعداد الزوار، متوقعا زيادة 
الزوار من مواطنني ووافدين 
اليوم اجلمعة وغدا السبت 
نظرا ألنهما اليومان األخيران 
للمعرض، متوجها بالشكر الى 
املنظمني والى ممثلي وزارة 
التجارة والصناعة واجلمارك 
على تعاونهم مع املشاركني 
في املعرض وعلى جهودهم 
املشهودة إلجناحه وإزالة اي 

عقبات أمامهم.

وقال شبيب: لقد حرصنا 
على عرض مجموعة واسعة 
الطقم والقطع املختارة  من 
بعناي���ة لتناس���ب ال���ذوق 
الكويتي واخلليجي بش���كل 
خاص، وإلرضاء الشريحة 
الواسعة من عمالئنا وزوار 
جناحنا في املعرض وكذلك 
في كل من معرض ايفرست 
في مجمع ليلى غاليري في 

أش���اد مدي���ر مع���رض 
مجوهرات ايفرست لألملاس 
محمد احمد شبيب بالتنظيم 
املتمي���ز ملع���رض الذه���ب 
الثاني  العاملي  واملجوهرات 
عشر والذي يقام حاليا في 
الصالة رقم 8 بأرض املعارض 
في مشرف، وكذلك باإلقبال 
الكبير من الزوار الذين توافدوا 
على املعرض منذ س���اعات 
افتتاحه األولى، مؤكدا تفاؤله 
بنجاح املعرض نظرا ملشاركة 
اكثر من 130 ش���ركة محلية 
وعربية ودولية حرصت على 
تقدمي افضل ما لديها، ومن 
هنا كانت مشاركة »ايفرست« 
بهذا املعرض وبشكل سنوي 
لنك���ون بالقرب من عمالئنا 
ومن زوار ورواد املعرض من 
الباحثني ع���ن األفضل فيما 
يقتنون من أطق���م األملاس 
واملجوه���رات بتصاميمه���ا 

الرائعة.

 ارقى التصاميم واملوديالت في »ايفرست«  محمد شبيب 


