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نواف ناجيا

هدايا نقدية 1200 دينار والعديد من اجلوائز القيمة على موديالت 2016

أقوى عروض السنة من »شفروليه الغامن« في رمضان

»الدولي« يدّشن حملته الرمضانية
حتت شعار »الدولي وياك«

»األهلي املتحد« يعلن أسماء الفائزين في السحب 
األسبوعي لبرنامج »احلصاد للتوفير اإلسالمي«

»التجاري« يعلن أسماء الفائزين في سحب »النجمة«

أطلقت شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للس���يارات، 
الوكيل احلصري لسيارات 
شفروليه في الكويت عرضها 
الرمضاني ابتداء من 1 يونيو 
2016، والذي يعد من أقوى 
السنة ملا يقدم من  عروض 
أسعار خاصة وهدايا قيمة 
لكل من يختار ش���فروليه 
خالل هذا العرض، واجلدير 
بالذكر أن العرض الرمضاني 
الذي أطلقته ش���فروليه في 
العام املاضي قد حقق إقباال 
قوي���ا نتيجة م���ا قدمه من 
هدايا قيمة وأس���عار مميزة 
الغامن  وال ميكن لشفروليه 
ان تترك الشهر الفضيل هذا 
العام مير دون أن تقدم أقوى 

العروض.
الت���ي  وم���ع احلف���اوة 
يبديها الناس في اس���تقبال 
الش���هر الفضيل واملبارك، 
فإن شفروليه الغامن تنتهز 
الش���عب  الفرص���ة لتهنئ 
الكويتي واملقيمني على هذه 
األرض الطيبة بحلول الشهر 

الكرمي.
ويتي���ح العرض اجلديد 
العديد من  احلصول عل���ى 
السيارات بأسعار ال تقاوم، 
حيث تتواف���ر تاهو أيقونة 
التحدي بسعر يبدأ من 13995 
دينارا، بينما إمباال الفارهة 
متوافرة بسعر يبدأ من 8495 
دينارا وماليبو املتكاملة بسعر 
يبدأ من 4995 دينارا وكروز 
سيارة املدينة الذكية تتوافر 
خالل هذا العرض بسعر يبدأ 

من 4095 دينارا.

الكوي���ت  أعل���ن بن���ك 
الدولي عن تدش���ني حملته 
الرمضاني���ة مبجموعة من 
األنشطة والفعاليات الدينية 
واالجتماعية والرياضية التي 
سينظمها البنك خالل شهر 
رمضان املبارك، تأكيدا لدوره 
كمؤسسة اقتصادية وطنية 
وإسالمية ملتزمة بواجبها 
االجتماعي واإلنساني جتاه 

املجتمع الكويتي. 
وفي ه���ذه املناس���بة، 
قال مدير وح���دة االتصال 
الكويت  املؤسسي في بنك 
الدولي، نواف ناجيا: ان بنك 
الكويت الدولي حريص على 
ايفاء هذا الشهر الفضيل حقه 
من األهمية والتقدير وذلك من 
خالل مجموعة من األنشطة 
والفعاليات الرمضانية التي 
أعدها »الدولي« وفق جدول 
متنوع يراعي مشاركة جميع 
عمالئه وموظفيه وأسرهم في 
أنشطته الرمضانية املوجهة 
لهم ولشريحة العمالء اجلدد 
التي نطمح لضمهم لعائلة 

عمالء الدولي.
وأضاف ناجيا: ان الدولي 
دش���ن حملته الرمضانية، 

أجرى البنك األهلي املتحد 
في األول من الشهر اجلاري 
السحب األسبوعي لبرنامج 
جوائ���ز احلص���اد للتوفير 
اإلسالمي، والذي يقدم أكبر 
قيم���ة جوائز ألكبر عدد من 
الفائزي���ن، وهو م���ا جعله 
ينجح في أن يصبح برنامج 
اجلوائز األول والوحيد في 
املتوافق مع أحكام  الكويت 
الشريعة اإلسالمية، والذي 
مت تطويره ليلبي متطلبات 
البن���ك ويزيد من  عم���الء 
فرصهم ف���ي احلصول على 
الكبيرة واجلذابة،  اجلوائز 
باإلضافة إلى متتعهم بأحدث 
املزايا املصرفية التي يوفرها 

لهم البنك األهلي املتحد.
وبهذه املناسبة، أفاد البنك 
األهلي املتحد في بيان صحافي 
بالقول: يقدم برنامج احلصاد 
للتوفير اإلسالمي أعلى مبالغ 
من اجلوائز، والتي تصل إلى 
3.4 ماليني دينار سنويا، كما 
يتميز بتقدمي���ه 26 جائزة 
أكبر عدد  أس���بوعية وهي 
للفائزين أسبوعيا، وميكن 
فتح حساب احلصاد للتوفير 
اإلسالمي بأدنى قيمة لفتح 
احلس���اب وهي 100 دينار، 
وفاز باجلائزة األس���بوعية 
الكبرى بقيمة 25 ألف دينار 
كويتي نقدا: سميحة ناصر 

التجاري  البن���ك  أجرى 
اليومي  الس���حب  الكويتي 
عل���ى حس���اب »النجم���ة« 
أمس بحض���ور عبدالعزيز 
أشكناني ممثل وزارة التجارة 
والصناعة، وقد فاز كل من: 
حافظ محمد اسعد العمري، 
س���عود عوض الرشيدي، 
إبراهيم حسني عيسى صادق، 
عمار احمد الصراف، احمد 
حس���ن عبدالنب���ي طاهر، 
بجائزة البنك اليومية بقيمة 

7000 دينار.
واآلن ميكنك حتقيق كل 
أحالمك عل���ى أرض الواقع 
م���ع حس���اب النجم���ة في 
حلت���ه اجلديدة، حيث متت 
زيادة قيمة اجلوائز الكبرى 
لس���حوبات حساب النجمة 
إلى 250 ألف دينار،  لتصل 
باإلضافة إلى كونه احلساب 
الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة 
يومية في الكويت بقيمة 7 
آالف دين���ار، وكذلك التمتع 
باملزاي���ا اإلضافي���ة التالية 

وإضافة إلى هذه األسعار 
يحص���ل العميل على هدية 
نقدية، حيث يسحب كوبون 
نقدي أو كوبون���ني، وذلك 
حسب موديل السيارة، مما 
يجعل الربح النقدي مضمون 
ابتداء من 300 دينار ولغاية 
1200 دينار. ولتحقيق أعلى 
مس���تويات رض���ا العمالء، 

حتت شعار »الدولي وياك«، 
إلى اطالق إعالنه  مش���يرا 
الذي تتمحور  التلفزيوني 
فكرته في حرص واستمرار 
البنك في مختلف  مشاركة 
الفعالي���ات واملناس���بات 
املجتمعية، من خالل جتسيد 
ه���ذه القيم���ة االجتماعية 
األبناء  في تصوير رغب���ة 
مبشاركة آبائهم في التزاماتهم 
وزياراتهم املجتمعية خالل 
شهر رمضان، ورسوخ القيم 
التي يتس���م بها  والتقاليد 

املجتمع الكويتي.
كما أش���ار ناجيا إلى أن 
بنك الكويت الدولي استكمل 
العديد من الترتيبات املتعلقة 
ببرنامج األنشطة الرياضية 
السنوية، من خالل مشاركة 
»الدولي« بفريق يشمل عددا 
من جنوم كرة القدم الكويتية 
والعاملية في دورة الروضان، 
ودعم ورعاية دورة املرحوم 
جاسم الشرهان، باإلضافة 
إلى تنظيم دورة داخلية لكرة 
القدم خاصة مبوظفي البنك، 
وذلك ملا يولي���ه البنك من 
اهتمام كبير لدعم األنشطة 

الشبابية والرياضية.

املسلم.
كذلك فاز بجائزة قيمتها 
1000 دينار كل من: أس���امة 
عبدالرحم���ن الدعيج، أحمد 
غلوم مال، عبدالوالي حاجي 
محمد، جنمة يوسف القالف، 
محمد احم���د العامر، محمد 
مرزوق العتيبي، فاطمة حيدر 
العازمي،  حمزة، علي سعد 
يعق���وب خال���د اخلضري، 
يعقوب عبداهلل القطان، علي 
عبداهلل العوض، إبراهيم علي 
الكندري، أمين سالم املطيري، 
عيد عبداهلل العتيبي، نهلة 
امل���داد، خالد عباس  محيي 
الط���الح، خوش���ال محمد، 
فرزانة إس���ماعيل عبدعلي، 
طارق احلسني، جعفر علي 
املشعل، فوزية مسكوسود، 
ح���ون جوزي���ف نوبيرت، 
حمدي حس���ن محم���د، وفا 
أحمد عبداهلل، نزهة جاسم 

والتي تتضمن: احلصول على 
بطاقة سحب آلي، واحلصول 
ائتمان بضمان  على بطاقة 
احلس���اب، واحلصول على 
التجاري  البنك  كل خدمات 

املصرفية.
ويتضمن البرنامج اجلديد 
النجمة  جلوائ���ز حس���اب 
سحوبات ربع سنوية تتيح 
للعمالء الفوز بجوائز كبرى 
هي: 100 ألف دينار، 150 ألف 
دينار، و200 ألف دينار، و250 

فإن ع���دد الكوبونات بقيمة 
300 دينار ستكون مساوية 
لعدد الكوبونات بقيمة 600 
دينار لتك���ون لدى العميل 
فرصة متساوية للفوز بقيمة 
أكب���ر. وإضافة لهذه الهدية 
النقدية، فإن العميل يحصل 
أيض���ا على هداي���ا مجانية 
قيمة تش���مل عق���د صيانة 
مل���دة 3 س���نوات أو 60000 
النوافذ مجانا  كم، وتظليل 
من مركز كرومزون، األشهر 
على مس���توى اكسسوارات 
العالية اجلودة.  السيارات 
وسيحظى العميل كذلك على 
تأمني ضد الغير وتس���جيل 
السيارة مجانا أيضا ليكون 
قرار الشراء من شفروليه في 
رمضان هو األفضل جلميع 

العمالء.
وألن العرض الرمضاني 
الرائع على ش���فروليه لهذا 
العام ال يفوت، فإن اجلميع 
مدعوون لزي���ارة معارض 
ش���فروليه لالس���تفادة من 
الع���رض احلالي والس���عر 
املميز، حيث ميكن استقبالهم 
في معارض شفروليه التي 
تستقبلهم من الساعة 9:30 
صباحا � 1 ظهرا ومن الساعة 
8 ليال وحتى 12 منتصف الليل 
في جميع معارض شفروليه 
ال���ري، الش���ويخ، ش���رق، 
الفحيحي���ل واألحمدي من 
السبت إلى اخلميس. ويفتح 
الري في  معرض شفروليه 
أيام  الغامن خصيصا  صفاة 
اجلمعة من الس���اعة 8 ليال 

وحتى 12 منتصف الليل.

وزاد ناجيا أن فعاليات 
الرمضاني���ة  »الدول���ي« 
تضمن���ت تنظي���م ندوات 
ديني���ة ملوظفيه يلقيها كل 
من فضيلة الشيخ د.خالد 
مذكور املذكور رئيس هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية 
السيد  البنك، وسماحة  في 
مصطفى سيد الزلزلة نائب 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية، والتي ستشرف 
بدورها على مسابقة القرآن 
الكرمي السنوية التي ينظمها 
البنك ملوظفي���ه ولعمالئه 
وألبنائهم على حد س���واء، 
ويرصد له���ا جوائز مالية 
تبلغ قيمتها اإلجمالية 5000 

دينار.
وختم ناجيا حديثه قائال 
ان الدولي كان ومازال يولي 
أهمية كبيرة لدعم واملشاركة 
ف���ي مختل���ف الفعالي���ات 
واألنشطة والبرامج الدينية 
واالجتماعية مواكبة لرسالته 
السامية والتزاما مبسؤولياته 
جت���اه املجتمع وأف���راده. 
وأضاف قائال: »الدولي داميا 
وياك في رمضان وكل يوم 

من أيام السنة«.

حسن.
ويقدم برنام���ج جوائز 
»احلصاد للتوفير اإلسالمي« 
من البنك األهلي املتحد جائزة 
أسبوعية كبرى تبلغ قيمتهما 
25 أل���ف دين���ار إلى جانب 
جوائز أسبوعية بقيمة 25 
ألف دينار، موزعة على 25 
جائزة بقيمة 1000 دينار لكل 

رابح.
كذلك تضم جوائز برنامج 
»احلصاد للتوفير اإلسالمي« 
من البن���ك األهلي املتحد 4 
جوائز ربع س���نوية كبرى 
الس���حب عليها كل  يجري 
3 أشهر، وهي جائزة راتب 
مدى احلياة بقيمة 250 ألف 
دين���ار للرابح، والتي توفر 
لعمالء البنك مستوى معيشي 
أكث���ر راح���ة بفضل ضمان 
استمرارية دفعات اجلائزة 

شهرا بعد آخر.

ألف دينار.
ينته���ز  و»التج���اري« 
ه���ذه الفرصة ليهنئ جميع 
الفائزين في سحب النجمة، 
علما أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقدي���ة إلى حس���ابهم في 
البنك، كما نتوجه بالش���كر 
التجارة والصناعة  لوزارة 
على تعاونهم الدائم وإشرافهم 
الفع��������ال عل���ى عمليات 
السحب التي متت بسالسة 

ونظام.

احلملة
تتضمن مجموعة

من البرامج 
واألنشطة 
املجتمعية

الهادفة

برنامج احلصاد 
للتوفير اإلسالمي 
يقدم أكبر قيمة 
جوائز ألكبر عدد 

من الفائزين

سحوبات ربع 
سنوية تتيح 
للعمالء الفوز 
بجوائز كبرى

 »زين« تطلق حملتها الرمضانية
حتت شعار »عيشوا في سالم«

دش���نت »زين« حملتها 
الرمضانية السنوية »زين 
الش���هور«، والتي تستقبل 
من خاللها ش���هر رمضان 
املبارك هذا العام حتت شعار 

»عيشوا في سالم«.
الش���ركة في  وأعلن���ت 
بيان صحاف���ي أن حملتها 
الرمضاني���ة له���ذا الع���ام 
ستش���هد حزم���ة كبي���رة 
املب���ادرات والفعاليات  من 
االجتماعية واخليرية التي 
ترتكز على القيم اجلميلة، 
وهي »عيش���وا في سالم«، 
»خاصموا اخلصام«، »صلوا 
األرحام«، »اقتسموا الطعام«، 
و»رق���وا عل���ى األيت���ام«، 
والتي ستغطي من خاللها 
مختلف األنشطة اخليرية 
واالجتماعية، وذلك في إطار 
اس���تراتيجيتها الرائدة في 

مجاالت االستدامة.
وأفادت زين بأن التزامها 
املس���تمر في تق���دمي قيمة 
مضاف���ة للمجتمع يجعلها 
حترص على تناول القضايا 
ف���ي احلياة،  األكثر تأثيرا 
مبينة أن عنوان حملتها لهذا 
العام »عيشوا في سالم« جاء 
ليترجم هذا التوجه، حيث 
يحمل معه رسالة حتث على 
التقارب والتراحم واملشاركة 

في احلياة.
األنش���طة  وح���ول 
والفعالي���ات اخليرية التي 
مت تنظيمها مبناسبة حلول 
شهر رمضان شهر العطايا 
واألجور، كش���فت الشركة 
أن حملة زين بدأت بالفعل 
بانط���الق قوافل اخلير إلى 
مختلف اجلهات واملؤسسات 
في الدولة، لبناء جسر من 
التواص���ل والتقارب معها 

خالل هذا الشهر الفضيل.
وحترص زي���ن في كل 
عام على تكثيف مبادراتها 
اخليرية بالشكل الذي يعكس 
ريادتها في مجاالت املسؤولية 
االجتماعية واالستدامة. ومن 
هذا املنطلق، قامت الشركة 
هذا العام بتشكيل فريق من 
»متطوعي زين« الذي يضم 
موظفيها وطلبة اجلامعات 
من منتس���بي فريق شباب 
املس���تقبل FUN وجه���ات 
تطوعية شبابية عديدة، حيث 

سيشارك أعضاء الفريق في 
مختلف الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية واخليرية التي 
ستنظمها خالل أيام الشهر 

الفضيل. 
كما دشنت زين حملتها 
الرمضانية كعادتها السنوية 
مبب���ادرة توزي���ع »ماجلة 
رمض���ان«، وه���ي املؤونة 
الغذائية الت���ي تتكون من 
مختلف األصناف التموينية 
األساسية التي مت توزيعها 
املتعففة، وذلك  على األسر 
إهدائها للجهات  عن طريق 
اخليرية املختلفة التي شملت 
بيت الزكاة وجمعية الهالل 
الكويت���ي ووزارة  األحمر 
االجتماعي���ة  الش���ؤون 

والعمل.
وكعادتها ف���ي كل عام، 
قامت زي���ن بتجهيز موائد 
إفطار الصائم، والتي تعتبرها 
رافدا أساسيا في برنامجها 
الرمضاني السنوي، موضحة 
أن وجب���ات إفطار الصائم 
التي تقدمها ستستمر يوميا 
حتى نهاية ش���هر رمضان 
املبارك في ص���االت إفطار 
تقدم من خاللها عدد كبير 
الوجبات يوميا، وذلك  من 
في جليب الشيوخ وحولي، 
وذلك لتؤمن وجبة اإلفطار 
التي  ف���ي األماكن  اليومية 
تشهد تواجدا سكانيا كثيفا 
من العمال الذين يكونون في 
أمّس احلاجة لوجبة اإلفطار 

بعد يوم العمل الشاق. 
كما تضمنت االستعدادات 
التي قامت بها الشركة التجهيز 
إلقامة الزي���ارات التفاعلية 
التي تنظمها الشركة بشكل 
سنوي لدور الرعاية واأليتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة واألطفال املرضى في 
املستشفيات، والتي ستقوم 
من خاللها مبشاركتهم فرحة 
الش���هر الفضي���ل وأجواء 
القرقيعان من خالل احلفل 
الذي سينظم وسط أجواء 
رمضانية مليئة بالسعادة.

وبعي���دا عن األنش���طة 
اخليرية، فإن زين حريصة 
أيضا على االهتمام باجلوانب 
االجتماعي���ة والرياضي���ة 
التي تصاحب  والترفيهية 
املبارك،  روحانيات الشهر 
حيث قامت الشركة بتجهيز 
مجموع���ة م���ن األنش���طة 
الت���ي تعزز من  والبرامج 
الذي  الترويح���ي  اجلانب 
تشهده أجواء شهر رمضان 
املبارك. وح���ول اجلوانب 
الرياضية التي تشهد تواجدا 
سنويا للشركة خالل الشهر 
املبارك، ترعى زين النسخة 
ال���� 37 م���ن دورة املرحوم 
الروضان  عبداهلل مشاري 
الرمضانية لكرة القدم، حيث 
تعتبر دورة الروضان احلدث 
األبرز على الساحة الرياضية 
احمللية ف���ي الكويت خالل 

شهر رمضان من كل عام.

احلملة الرمضانية 
ستشهد 

حزمة كبيرة 
من املبادرات 

والفعاليات 
االجتماعية 

واخليرية
التي ترتكز
على القيم

اجلميلة

.. ويعلن عن أوقات الدوام خالل شهر رمضان الفضيل

..ويعلن مواعيد العمل
خالل الشهر الفضيل

مبناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، يتقدم البنك 
التجاري الكويتي من عمالئه الكرام ومن جميع املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت بأطيب التهاني والتبريكات، 

ويسر البنك التجاري الكويتي أن يستقبل عمالءه من 
الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف 

بعد الظهر طوال أيام الشهر الكرمي، كما يسعدنا استقبال 

عمالئنا في فرعنا مبطار الكويت الدولي على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع. 

ونوجه عناية عمالئنا الكرام بأن خدمات »التجاري« 
الهاتفية )888225-1( وعبر مركز االتصال وعلى شبكة 

اإلنترنت مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبوع.

أعلن البنك األهلي املتحد في بيان صحافي عن مواعيد 
العمل في فروعه خالل شهر رمضان الفضيل، حيث 

سيقوم البنك باستقبال عمالئه الكرام خالل فترة واحدة 
من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف 

بعد الظهر.
وأوضح البنك استعداد جميع فروعه التي بلغت حاليا 

سبعة وثالثني فرعا منتشرة عبر جميع مناطق الكويت، 
الستقبال العمالء خالل الشهر الفضيل وتقدمي كافة 

اخلدمات املصرفية لهم وضمان توافر السيولة والنقد في 
جميع أجهزة السحب اآللي إلى جانب احلصول على كافة 

اخلدمات واإلجابة عن أي استفسارات على مدار الساعة من 
خالل موقع البنك اإللكتروني أو من خالل االتصال على 

خدمة حياكم على 1812000.

ومبناسبة حلول شهر رمضان الفضيل يتقدم البنك األهلي 
املتحد بخالص التهنئة وأطيب التمنيات لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وحلكومة وشعب الكويت وجميع املقيمني فيها.


