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الوقت الذي كانت معرفة العامل العربي بلغة االنرتنت حمدودة.. وكان  يف 
البع�ض يقلل من اأهميتها.. وما ميكن اأن حتققه من توا�سل �سهل و�سريع بني 
الب�سر عرب ال�سحاري واملحيطات.. ملعت يف ذهن �سحفي م�سري �ساب مقيم 
يف الكويت فكرة اإن�ساء موقع اإلكرتوين يحقق التوا�سل املفقود بني اأبناء جاليته 

يف البلد ال�سقيق.
والأن اأغلب العقول يف العام 2003 كانت جامدة جتاه ما ميكن اأن يحققه االنرتنت 
واملوقع االلكرتوين.. ناهيك عن عدم معرفة التحدث بلغة ال�سبكة العنكبوتية 
اأحد  ال�سحفي  كان هذا  الذي  �سخرية من جمل�ض اجلالية  الفكرة  فقد القت 

اأع�سائه عندما طرحها للتنفيذ من خالل هذا التجمع �سبه الر�سمي.
اإلى اأن جاءت يف العام 2005 انتخابات الرئا�سة  لكن الفكرة كانت تلح بقوة 
امل�سرية التي دوما ال ي�سارك فيها امل�سريني يف اخلارج امل�ستاقني للم�ساركة 
فيما يحدث يف الوطن االأم.. لتعود الفكرة تلح بقوة من جديد ويتوكل ال�سحفي 
 (www.egkw.com م�سريون يف الكويت) ال�ساب على خالقه ويوؤ�س�ض موقع
انتخابات  بامل�ساركة يف  اخلارج  امل�سريني يف  حلم  لتحقيق  ذاته  على  معتمدا 

الرئا�سة ب�سكل رمزي عرب هذا املوقع الوليد.
وما اأن اأٌعلن عن تاأ�سي�ض املوقع يف ال�سحف وبداية الت�سويت الرمزي عربه 

حتى تدافع امل�سريون امل�ستاقون يف الكويت اإلى الدخول للموقع للم�ساركة يف 
االنتخاب الرمزي واأمطروا موؤ�س�ض املوقع بعبارات االإطراء والثناء واالإ�سادة 

والت�سجيع.
وتلقف الوليد اجلديد االأقرباء واملحبني واملتطوعني كل ي�سارع بعر�ض وتقدمي 
خدماته.. ليبداأ املوقع يف ممار�سة دور اأكرب مما كان يعتقد البع�ض وي�سبح 
عاما بعد عام وبخطوات ثابتة واثقة هو النافذة االأولى والوحيدة للم�سريني 
التوا�سل االجتماعي  اأبواب املجتمعات مواقع  اأن تقرع  الكويت حتى قبل  يف 
ليكون مرجعية �سادقة لكل االأحداث ويقدم كافة اخلدمات املمكنة ملن يتخذ 

االنرتنت و�سيلة للتوا�سل.
وا�سبح املوقع مع مرور االأيام وجهة امل�سريني يف الكويت وامل�سريني يف م�سر 
الراغبني يف ال�سفر للكويت وكل املحبني من اجلن�سيات االأخرى الباحثني عن 
معلومات عن م�سر واأحوال اأبنائها.. وذلك من خالل اأبواب متعددة ومتنوعة 
جعلته لي�ض مغامرة جريئة وح�سب.. بل وفريدة اأي�سا بذلك اخلليط املتميز 
من االأبواب التي جعلت منه لي�ض جريدة الكرتونية تقدم االأخبار على مدار 

ال�ساعة وح�سب ولكن موقع توثيقي وتعريفي وخدمي اأي�سا.
موقع م�سريون يف الكويت.. لي�ض جمرد موقع الكرتوين فقط ولكنه اأكرث من 

ذلك بكثري. 

الفكرة والن�ش�أة

www.egkwcom
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الروؤية

األف ن�سمة لديهم   750 الكويت قرابة  عدد امل�سريني يف  يبلغ 
حنني غري طبيعي لبلدهم.. خا�سة بعد ثورة 25 يناير و�سعورهم 
باأن هناك اأمل يف اأن حترتم حكوماتهم وقياداتهم ال�سيا�سية هوؤالء 
اأهلم ويبحثون عن من يقول لهم  الذين فقدوا حنان وعطف وود 
اأن  املوقع  يف  روؤيتنا  لذا  وبكم..  منكم  هنا..  بجانبكم  نحن  دائما 
نتفاعل معهم ونقدم لهم كل ما يحتاجونه من خدمات وا�ست�سارات 
ويت�سح  االإمكان  بقدر  نوفرها  وغريها..  وم�ساعدات  وم�ساندات 

ذلك من اأبواب املوقع واأن�سطته التي تتفاعل معهم على االأر�ض.
يف  وي�سعى  ذلك  يقدم  اأن  املوقع  ا�ستطاع  حمدودة  وباإمكانيات 
امل�ستقبل اأن يزيد م�ساحة العطاء وي�سل لكل �سخ�ض يف بيته وعمله 
روؤية  والتفاعل  �سرورية..  مهمة  التوا�سل  االجتماعي..  وحميطه 
�سادقة حقيقية.. روؤيتنا اأن ال�سبيل للم �سمل االأ�سرة امل�سرية يف 
الكويت ممكن اأن يتحقق عرب موقعنا.. وهو ما يتحدث عنه كثريون 

من اأع�ساء وزوار املوقع.

www.egkwcom
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هدفن�.. اأن ي�سل موقع (م�سريون يف الكويت) اإلى عموم 
امل�سريني يف العامل واأن يكون قبلتهم الدائمة.. و�سفحتهم 

الرئي�سية على اأجهزة كمبيوترهم اخلا�ض.
م�سر  عن  معلومة  الأي  مرجع  املوقع  يكون  اأن  هدفنا.. 
وامل�سريني يف اخلارج.. واملجيب على اأي ا�ستف�سار.. واأذن 

لكل �سكوى.. والأي اقرتاح.
للمحتاج..  وامل�ساعد  للملهوف..  املالذ  نكون  اأن  هدفنا.. 

وامل�ساند لل�سعيف.
قد يتعجب البع�ض من هذه االأهداف وقد ي�ستكرث االآخر 
االأحالم..  تتحقق  والعزمية  بال�سرب  ولكن  ذلك..  علينا 

وامل�ستحيل ال يعرفه من يرغب يف التغيري.

الهدف
egkw.com

www.egkwcom
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من  البع�ض  قلل  (االنرتنت)  العنكبوتية  ال�سبكة  ظهور  عند 
تكون  ولن  االإقبال  جتد  لن  تكنولوجيا  اأنها  واعتقدوا  اأهميتها.. 
االأخرية  الع�سرة  ال�سنوات  فخالل  عربها..  االآن  يحدث  ما  بكل 
الب�سر..  تاأثريا على حياة  االأكرث  االنرتنت هي  باتت مواقع  فقط 
وا�سبحت االغلبية العظمى تقبل على التعامل مع مواقع االنرتنت 
على اختالف جماالتها لت�سبح املواقع هي �سوق امل�ستقبل االإعالمي 

واالعالين يف العامل كله.
باهر  م�ستقبل  له  موقعنا  اأن  اإلى  ت�سري  جميعها  املعطيات  ولعل 

ن�سب  �ستت�ساعف  واالمكانيات  االجتهاد  بع�ض  مع  وواعد.. فقط 
تركيز  واالإعالن  الت�سويق  جمال  وجد  ما  اإذا  خ�سو�سا  اأرباحها 
اإدارة املوقع التي طوال ال�سنوات املا�سية مل تهدف الأي  اأكرب من 
اأرباح واأمنا كان �سغلها ال�ساغل الرتكيز على خلق قاعدة كبرية من 
االأع�ساء والزوار الذين اأ�سبحوا هم القوة الدافعة والرئي�سية ملوقع 
(م�سريون يف الكويت www.egkw.com)  اإ�سافة اإلى تر�سيخ 
احلمد  وهلل  املوقع  بها  يتمتع  التي  وال�سفافية  امل�سداقية  مفهوم 

تر�سخ هذا املفهوم يف ذهن املجتمع املحيط.

امل�شتقبل

www.egkwcom
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اأبواب واأق�ش�م املوقع

حر�ص املوقع يف اأبوابه واأق�سامة املختلفة على اأن يقدم لالأع�ساء والزوار امل�ستهدفني كل ما يحتاجونه يف حياتهم اليومية من و�سيلة 
االنرتنت بدءا من االأخبار املتجددة التي تهمهم على مدار ال�ساعة مرورا باالإعالنات املبوبة املجانية و�سوال اإلى ال�سكاوى  واالقرتاحات.. 

وهو ما جعل املوقع يجمع بني ما يعرف باجلريدة االلكرتونية واملوقع اخلدمي..  ومن اأبواب املوقع:

املرورية  املخالفات  عن  كاال�ستعالم  عامة  خدمات  روابط  اإلى  باالإ�سافة 
املوقع  ويقدم  وغ��ريه��ا..  العملة  وا�سعار  ال��ط��ريان  ومواعيد  واجل��م��ارك 
ملريديه اال�ست�سارات املجانية (قانونية و�سحية ودينية) على يد نخبة من 
املتخ�س�سني.. كما ي�سارك فيه عدد من الكتاب املعروفني مبقاالت خا�سة 

باملوقع كانت لها �صدى كبري بني او�صاط امل�صريني يف الكويت.. وقد قام 
الق�سايا احل�سا�سة اخلا�سة  العديد من  اال�ستفتاءات حول  باإجراء  املوقع 
االنباء  وك��االت  وتناقلتها  وا�سع  �سدى  لها  ك��ان  والتي  امل�سري  بال�ساأن 

وال�سحف.

پ لوحة ال�سرف
پ ال�سحفيون امل�سريون

پ عن م�سر 
پ للم�سريني باخلارج
پ املعامالت القن�سلية
پ البعثة الدبلوما�سية

پ جمل�ض اجلالية
پ اإر�س���ادات عامة

پ عن الكويت 
پ اأخبار م�سر  

پ اأخبار الكويت  
پ الوطن العربى  

پ اأخبار العامل  
پ مال واأع��مال  
پ ثقافة وفنون  
پ دي�ن ودن���يا  

پ تنمية ب�سرية  
پ اال�سرة والطفل  

پ �سياحة و�سفر  
پ �سحتك بالدنيا  
پ اأخبار الريا�سة  
پ اإلى رحمة اهلل  

پ جمتمع 
پ ان�سر اعالنك باملجان
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Statistical data on the number of visitors to Egyptian site in Kuwait ( www.egkw.com)

YEARS VISITORS

2005 4,100

2006 5,500

2007 11,700

2008 20,050

2009 24,150

2010 28,000

2011 35,500

2012 37,800

2013 48,150

2014 60,100

Column Chart fo www.egkw.com
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Start site Egyptians in Kuwait (www.egkw.com) his 
work on the fifth of September 2005 and was the first 
site to Egyptians abroad in the world and was the first 
appearance in the presidential elections and visited 
him in this first day more than 3,000 visitors at a time 
when Internet use is limited and managed the site 
during these past years to be a big fan base as the 
number of its members to more than 48 thousand 
subscribers .. and is visited daily on average about 60 
thousand visitors .. these are some figures and 
statistics about the site.

www.egkw.com عمله يف  الكويت  بداأ موقع م�سريون يف 
يف  للم�سريني  موقع  اأول  وكان   2005 عام  �سبتمرب  من  اخلام�ض 
اخلارج على م�ستوى العامل وكان اأول ظهور له يف انتخابات رئا�سة 
اجلمهورية وزاره يف هذا اليوم االأول اأكرث من 3000 زائر يف وقت 
هذه  خالل  املوقع  وا�ستطاع  االنرتنت حمدود  ا�ستخدام  فيه  كان 

و�سل  حيث  كبرية  جماهريية  قاعدة  يكون  اأن  املا�سية  ال�سنوات 
ويزوره  األف م�سرتك..   48 يزيد على  ما  اإلى  فيه  االأع�ساء  عدد 
يوميا يف املتو�سط حوايل 60 األف زائر يومياً.. وهذه بع�ض االرقام 

واالح�ساءات عن املوقع.

اأرق�م واح�ش�ءات

www.egkwcom

Audience overview نظرة عامة للجمهور

Egkw Analytics

املتو�شط 
حوايل 60 
األف زائر 
يوميً�
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Members and visitors to the site www.egkw.com

YEAR MEMBERS OF THE SITE SITE VISITORS

2005 2300.00 4,100

2006 4500.00 5,500

2007 7000.00 11,700

2008 13400.00 20,050

2009 16450.00 24,150

2010 18250.00 28,000

2011 23300.00 35,500

2012 24850.00 37,800

2013 36200.00 48,150

2014 48600.00 60,100

Illustrative table between members and visitors to the 
site www.egkw.com

اأرق�م واح�ش�ءات

عدد الزوار:
4100 زائر يوميً�. 2005  )متو�شط(  • ع�م 
5500 زائر يوميً�. 2006 )متو�شط(  • ع�م 

11700 زائر يوميً�. 2007 )متو�شط(  • ع�م 

20050 زائر يوميً�. 2008 )متو�شط(  • ع�م 

24150 زائر يوميً�. 2009 )متو�شط(  • ع�م 

28000 زائر يوميً�. 2010 )متو�شط(  • ع�م 

35500 زائر يوميً�. 2011 )متو�شط(  • ع�م 

37800 زائر يوميً�. 2012 )متو�شط(  • ع�م 

48150 زائر يوميً�. 2013 )متو�شط(  • ع�م 

60100 زائر يوميً�. 2014 )متو�شط(  • ع�م 

عدد الأع�ش�ء:
2300 ع�شواً.  = 2005 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
4500 ع�شواً.  = 2006 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
7000 ع�شواً.  = 2007 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 

13400 ع�شواً.  = 2008 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
16450 ع�شواً.  = 2009 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
18250 ع�شواً.  = 2010 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
23300 ع�شواً.  = 2011 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
24850 ع�شواً.  = 2012 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
36200 ع�شواً.  = 2013 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 
48800 ع�شواً.  = 2014 • متو�شط اأع�ش�ء املوقع ع�م 

www.egkwcom

Egkw Analytics
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مل تكن فكرة اإن�ساء موقع الكرتوين جلالية يف اخلارج هي الفكرة 
 (wwwegkw.com  م�سريون يف الكويت) الرائدة الوحيدة ملوقع
اإن�ساء  فكرة  على  املبنية  الرائدة  وامل�سروعات  االأفكار  توالت  بل 

املوقع ومن االأفكار الرائدة التي قدمها املوقع الأع�سائه وزواره:
ال�سخ�سيات  برعاية وح�سور  ن�سخة جديدة  بتد�سني  االحتفال  پ 
احلكومة  عن  وممثلني  الكويت  يف  امل�سرية  وال�سعبية  الر�سمية 

امل�سرية.. يونيو 2007.
پ توفري خدمة االإعالن املبوب ال�سخ�سي باملجان.

پ اإقامة اأيام مفتوحة الأع�ساء املوقع (مار�ض 2009).

ال�سركات  يف  واخلدمات  ال�سلع  على  خ�سومات  بطاقة  تقدمي  پ 
واملحالت املختلفة.

پ تنظيم دورة يف ال�سباحة الأبناء االع�ساء (2008).
پ االحتفال بنجاح ثورة 25 يناير (مار�ض 2011).

پ مبادرة لتحويل االأموال اإلى م�سر لدعم االقت�ساد يف ذكرى ثورة 
يناير والتي اقيمت الأربع �سنوات متتالية: (2012 - 2013 - 2014 
ن�سبة حت�ويالت  زيادة  املبادرة يف  �ساهم����ت هذه  وقد   (2015  -

امل�سريني من الكويت بن�سبة 25 % بح�سب �سركة ال�سرافة.
پ عقد بروتوكوالت تعاون مع هيئات وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

الري�دة

www.egkwcom



11

خدم�ت املوقع يف اأرق�م

 (www.egkw.com م�سريون يف الكويت) قدم
وبالتعاون مع متخ�س�سني خدمات خمتلفة لالأع�ساء 
والدينية..  وال�سحية  القانونية  اال�ست�سارات  منها 
وقدموا الن�سائح يف العديد من املجاالت وردوا على 
وعقود  بال�سوؤون  اخلا�سة  واال�ستف�سارات  ال�سكاوى 
املوقع  كان  كما  االخرى..  والق�سايا  واالإقامة  العمل 
يف  امل�سرية  الدبلوما�سية  بالبعثة  دائم  توا�سل  على 
الكويت لتقدمي ال�سكاوى ومتابعتها وحلها.. وقد حقق 
املوقع يف هذا ال�ساأن الكثري من النجاح وا�ستطاع اأن 

ي�ساعد الكثريين ويخرجهم من اأزماتهم.
املبوبة  املجانية  االإعالنات  لالع�ساء  املوقع  وفر  كما 
ووفر  املادي  العبء  عنهم  خفف  ما  ال�سخ�سية 
وقد  عناء  دون  ال�سخ�سي  االإعالن  يف  ال�سهولة  لهم 
اجلالية  اأبناء  ا�ستح�سان  بالتحديد  الباب  هذا  القى 

امل�سرية.. واإليكم بع�ض االأرقام:
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Statistical data on the number of consultations to Egyptian site in Kuwait 

YEARS VISITORS

2007 525

2008 1,120

2009 2,150

2010 2,670

2011 2,850

2012 2,000

2013 2,130

2014 1,800

Column Chart fo www.egkw.com
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Statistical data on the free consultations (religious - 
legal - health) Member Egyptians in Kuwait 
www.egkw.com

خدم�ت املوقع يف اأرق�م

عــــــــ�م 2007 )متو�شط( 0525 ا�شت�ش�رة.

عــــــــ�م 2008 )متو�شط( 1120 ا�شت�ش�رة.

عــــــــ�م 2009 )متو�شط( 2150 ا�شت�ش�رة.
 عـــــ�م 20010 )متو�شط( 2670 ا�شت�ش�رة.

عـــــ�م 20011 )متو�شط( 2850 ا�شت�ش�رة.

عـــــ�م 20012 )متو�شط( 2000 ا�شت�ش�رة.

عـــــ�م 20013 )متو�شط( 2130 ا�شت�ش�رة.

عـــــ�م 20014 )متو�شط( 1800 ا�شت�ش�رة.

 )ق�نونية - �شحية - دينية( 
ال�شت�ش�رات املج�نية: 

www.egkwcom
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Statistical approximations for complaints www.egkw.com

YEARS VISITORS

2007 354

2008 521

2009 1,297

2010 1,265

2011 1,203

2012 1,500

2013 1,380

2014 1,520

Column Chart fo www.egkw.com
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Statistical approximations for complaints received for 
www.egkw.com Members

خدم�ت املوقع يف اأرق�م

ع�م 2007 )متو�شط( عر�ص 354 �شكوى.

ع�م 2008 )متو�شط( عر�ص 521 �شكوى.
ع�م 2009 )متو�شط( عر�ص 1297 �شكوى.

ع�م 20010 )متو�شط( عر�ص 1265 �شكوى.

ع�م 20011 )متو�شط( عر�ص 1203 �شكوى.

ع�م 20012 )متو�شط( عر�ص 1500 �شكوى.

ع�م 20013 )متو�شط( عر�ص 1380 �شكوى.

ع�م 20014 )متو�شط( عر�ص 1520 �شكوى.

ال�شك�وى

www.egkwcom
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خدم�ت املوقع 
يف اأرق�م

ع�م 2007 )متو�شط( عر�ص 7300 اإعالن.

ع�م 2008 )متو�شط( عر�ص 10950 اإعالن.

ع�م 2009 )متو�شط( عر�ص 14600 اإعالن.

ع�م 20010 )متو�شط( عر�ص 18250 اإعالن.

ع�م 20011 )متو�شط( عر�ص 21900 اإعالن.

ع�م 20012 )متو�شط( عر�ص 20080 اإعالن.

ع�م 20013 )متو�شط( عر�ص 19800 اإعالن.

ع�م 20014 )متو�شط( عر�ص 18950 اإعالن.

الإعالن�ت املبوبة املج�نية:
كع�دته رائدا قدم املوقع الع�ساءه خدمة ن�سر االإعالن املبوب املجاين للمرة االأولى 
يف تاريخ املواقع االلكرتونية، وقد ا�ستمل هذا الق�سم على الع���ديد من االب����واب منها 
(ال�سيارات - العقارات - تو�سيل موظفني - بيع ونقل العف�ض - مدر�سني – مفقود - 

ا�ستقبال اأطفال - وظائف خالية - مطلوب وظيفة وغريها من االأبواب االأخرى). 

العالن�ت املج�نية يف اأرق�م:

Statistical Free classified ads www.egkw.com

YEARS VISITORS

2007 7,300

2008 10,950

2009 14,600

2010 18,250

2011 21,900

2012 20,080

2013 19,800

2014 18,950

Column Chart fo www.egkw.com
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Site feet www.egkw.com publication of the notice to its 
members free tabbed for the first time in the history of 
websites service, this section has been included on 
many doors, including: Auto - Real Estate - 
Connecting employees - the sale and transfer baggage 
- teachers - missing - reception children - Jobs - 
function and other doors required.

www.egkwcom
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 (www.egkw.com. الكويت  يف  (م�سريون  موقع 
الجتده فقط على �سا�سة جهازك واأنت جال�ض يف املنزل اأو 
العمل.. لكنه كيان موجود على االأر�ض.. يتفاعل وي�سارك 

املنا�سبات املختلفة.. وينظم لهم االحتفاالت  اجلمهور يف 
انطالقا من م�سوؤوليته االجتماعية التي هي اأ�سا�ض عمله.. 

ومن الفعاليات االأن�سطة التي قدمها املوقع على االأر�ض:

على الأر�ص
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مالمح عن اليوم الرتفيهي:

بحضور س��عادة س��فري جمهورية مرص العربية الس��فري يارس 

عاطف عاش ال مرصي��ون يف الكويت يوما ممتعا خالل اليوم 

 )www.egkw الرتفيهي الذي اقامه موقع )مرصيون يف الكويت

بالتعاون مع الرشكة املتحدة للرتفيه والس��ياحة والذي خصص 

م��ن دخله 10 يف املئة من قيم��ة التذاكر لصالح صندوق تحيا 

مرص مقدمة م��ن قبل املوقع فيام اعل��ن رئيس مجلس ادارة 

رشك��ة مجمعات االس��واق )الرشكة املالكة للمتح��دة للرتفيه( 

الس��يد حس��ن جوهر أثناء اليوم تخصي��ص 15 ٪ إضافية من 

قيمة التذاكر لصالح صندوق تحيا مرص من قبل الرشكة وبذلك 

يكون اجاميل حصة الصن��دوق 25 ٪.

وعىل أنغام األغنيات الوطنية املعربة اس��تمتع الجمهور الكبري 

يف حب مرص و الكويت )2(

)www.egkw.com اليوم الرتفيهي ملوقع )مرصيون يف الكويت

الجمعة 22 أبريل 2016

على الأر�ص
2016 - يف حب م�شر والكويت2
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والسفري املرصي ومس��ؤويل الرشكة واملوقع بالحفل الذي اقيم 

يف نهاية الي��وم والذي تخلله العديد م��ن الفقرات واالغنيات 

والس��حب عىل الجوائز وتقديم الهداي��ا املتنوعة.. حيث امتد 

الي��وم الرتفيهي من الثانية ظهرا وحتى الس��اعة الثانية عرشة 

مساء.

وق��د قدم املوقع والرشكات الراعية الجوائز املتنوعة من تذاكر 

طريان كويت قاهرة كويت وكويت س��وهاج واس��يوط وعدد 

من االجهزة القيمة منها عدد من االيفون وااليباد والشاش��ات 

التلفزيونية واالجهزة الكهربائية املتنوعة والس��اعات واألطقم 

االمل��اس منه��ا رشكات ويس��رتن يوني��ون واملس��يلة التجارية 

)ميتس��وبييش املال( ومرص للطريان وجريدة األنباء وسفريات 

مساعد الصالح واملزيني للصريفة ومستورة وفور ميديا واملرايم 

وهاردتاسك.

على الأر�ص
2016 - يف حب م�شر والكويت2

صورة من تقرير ألحد رسائل الربيد االلكرتوين 

التي تم إرسالها لعدد 250 ألف إمييل.

طباعة 100 ألف فالير 

تم توزيعها مع أحد 

الرشكات املتخصصة 

ويف أماكن تجمعات 

املرصين يف الكويت
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املطبوع�ت:
عدد 100 ألف فالير ت��م توزيعها عىل تجمعات املرصين ويف 

القنصلية ورشكة مرص للطريان وسفريات مساعد الصالح.

ع��دد 2 برن رئييس بقياس 8 م��رت × 3 مرت كخلفية مرسح وبرن 

جانبي يف املرسح.. مع إطار حديد لخلفية املرسح.

عدد 2 برن كإعالن عىل واجهة املنتزه قياس 8 مرت × 1.5 مرت.

ع��دد 3 برن بإط��ار حديد قي��اس 1.2 م��رت × 1.5 مرت.. خاص 

بارشادات اليوم الرتفيهي تم تثبيتها عىل بوابة املنتزه.

الإعالن�ت:

- إعالنات مكثفة عىل موقع مرصيون يف الكويت.

- إرسال عدد 7 رسائل بريد إلكرتوين بواقع 250 ألف امييل يف 

الرسالة الواحدة.

- عدد 4 نرشات بقياس ربع صفحة ملون.

- عدد 2 نرشة بقياس نصف صفحة ملون.

على الأر�ص
2016 - يف حب م�شر والكويت2
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اجلوائز:
- اجهزة هاتف محمول )ايفون(

- اجهزة لوحية ذكية )آيباد(

- اجه��زة كهربائية متنوعه انواع )شاش��ة ال يس دي – س��اعة 

املاس – طقم حيل حرميي املاس-  تلفزيون- وعاء طبخ كهربايئ 

- كاسيت – كاتل – وغريها(

تذاكر طريان متعددة الوجهات اىل عدد من محافظات مرص.

- العاب صغرية لألطفال فاق عددها )2000( ألفن لعبة.

الرعــــــ�ة:

مجلساألمة
   االربعاء 20 ابريل 2016

10
أكدوا أن األزمة ال حتتمل مزايدات سياسية أو تكسبات انتخابية أو تصفية حسابات

ٍ نيابية إلنهاء أزمة إضراب العاملني في القطاع النفطي نواب: مساع
والقياديني في وثيقة اإلصالح 
املالي واالقتصادي والدورة 
املس����تندية، وقال اجليران 
ف����ي تصري����ح صحافي إن 
هذا االجتم����اع هو اخلامس 
اللجنة املعنية  الذي تعقده 
بالوثيقة، وتلتقي بحش����د 
من املس����ؤولني احلكوميني 
لتعريفهم بدورهم التنفيذي 
الوثيقة؟ وقال: هل  لبرامج 
متل����ك هذه اللجن����ة قرارها 
وتنفذه؟ وما الدورة املستندية 
لكل برنامج؟ وكم يستغرق 
من الوقت؟ وفي حال التعثر 
ما اخلطط البديلة والناجحة؟ 
وم����ن س����يتولى التقيي����م 
والقياس؟ وما مستهدفات كل 
مشروع؟ ومن هم القياديني 

املعنيني فيه؟
وأمل اجليران أن يسمع 
اجاب���ة مح���ددة بعيدة عن 

اسلوب التعومي املعتاد.
وأكد مص���در نيابي أن 
هناك مس���اعي نيابية حلل 
أزمة إضراب القطاع النفطي 
من خالل اجتماع سيضم عددا 
من الن���واب والقائمني على 

اإلضراب.
إلى أن  وأش���ار املصدر 
النيابي���ة تبلورت  الفكرة 
واحتمال أن يكون االجتماع 
اليوم عبر تشكيل مجموعة 
القائمني على اإلضراب  من 
ن���واب في  لالجتم���اع مع 

مجلس األمة.
وذكر أن النواب سينقلون 
رسالة املضربني إلى احلكومة 
الوزراء  من خالل استدعاء 
املعني���ني ودراس���ة ماهية 

اإلضراب وسبل معاجلته.
النائب  إلى ذلك أج���اب 
أحم���د الري في س���ؤال ل� 
»األنباء« عن ماهية االجتماع 
املرتق���ب فقال »كل خير إن 

شاء اهلل«.
وأوضح في تغريدة على 
حسابه الشخصي على تويتر 
 »هناك مس���اع حلل مشكلة 
إضراب العاملني في القطاع 

النفطي«.

منها وت����دارك الوضع قبل 
إلى  تفاقم االمور بالوصول 
حلول ترضي جميع االطراف 
العقود واالتفاقيات  حسب 
العاملني في  ب����ني  املبرم����ة 
القطاع النفطي واملؤسسات 
والشركات النفطية، وذلك بدال 
من استخدام سياسة الترهيب 
ومالحقة املضربني والقيادات 
النقابية العمالية وتهديدهم 
باحملاسبة والبحث عن عمالة 
بديلة، وطالب حماد اجلميع 
بتغليب املصلحة العليا للبالد 
تفاديا ملواجهة مضاعفات قد 
تضر بالوض����ع االقتصادي 

والسياسي في البالد.
 كما اكد حماد رفضه التام 
ألي مساس بحقوق وامتيازات 
العاملني في القطاع النفطي 
العقود  ف����ي  اق����رت  والتي 
املبرمة معهم،  واالتفاق����ات 
لتتناسب مع طبيعة عملهم 
واألخطار والضغوطات التي 
يواجهها هؤالء العاملون اثناء 

تأدية عملهم.
وزاد حماد: ان العاملني في 
القطاع النفطي لم يقدموا على 
هذه اخلطوة اال بعد وصولهم 
الى طرق مغلقة في التفاوض 
النفطية عن  القي����ادات  مع 
اكد  حقوقهم املكتسبة، كما 
ان اغل����ب مطالب املضربني 
مطالب مش����روعة، وجاءت 
بهدف الدف����اع عن حقوقهم 
وليس بهدف املطالبة بزيادات 
أو امتيازات جديدة، وأن تلك 
امليزانية  املطالب لن حتمل 
العامة للدولة أي تكاليف او 

اعباء مالية اضافية.
كم����ا دعا حماد رؤس����اء 
التنفيذي����ة  الس����لطتني 
والتش����ريعية الى س����رعة 
التدخ����ل حلل تل����ك االزمة 
ووقف هذا االضراب لتجنب 
اس����تمرار تعطيل العمل في 
املراف����ق النفطية واإلضرار 

باملصالح العليا للبالد.
ب����دوره تس����اءل النائب 
اجلي����ران  د.عبدالرحم����ن 
ع����ن دور القط����اع النفطي 

األفضل واألمثل ألنها تصل 
الى الهدف مباشرة دون ان 
القضية في  تس���تغل هذه 
اجللسة ملزايدات سياسية 
او تكس���بات انتخابي���ة أو 
تصفية حس���ابات خاصة 
للبهرجة اإلعالمية اكثر منها 

حلل املشكلة.
وأش���ار املعيوف الى ان 
املبادرة تص���ب في أغلبية 
متطلبات حل هذه املشكلة 
وهي ُمرضية لكل األطراف، 
مضيفا انه الى اآلن لم جتد 
ه���ذه املب���ادرة تفاعال من 
النفطية واحتاد  النقاب���ات 
البت���رول او القي���ادات او 
احلكوم���ة، ولكنه���ا القت 
مباركة العديد من النواب وما 
زلنا مستمرين في دعم هذه 
املبادرة وبإذن اهلل نستطيع 

حل هذه املشكلة.
وأكد املعيوف أن البرملان 
س���عى حلل األزم���ة ممثال 
برئي���س مجلس األمة الذي 
تدخ���ل قبل ان���دالع األزمة 
واجتمع مع اإلخوة في القطاع 
النفطي ولك���ن األزمة اآلن 
أصبحت »أزمة كسر عظم« 
ولن نستفيد اال باجللوس 
عل���ى طاول���ة املفاوضات، 
مضيف���ا أن البرمل���ان أيضا 
حترك إلطالق املبادرة وطلب 
عقد جلسة خاصة، ونحن اآلن 
بانتظار التحرك من احلكومة 
والنقابات النفطية بتشكيل 
جلنة مش���تركة من جميع 
األطراف بإشراف مجلس االمة 
ونضع كل طرف من األطراف 
حتت مسؤولياته، كي يعرف 
ابناء الشعب الكويتي ان هناك 
ممثلني للشعب يسعون حلل 

اي أزمة.
النائب  من جانبه أعرب 
س����عدون حماد عن امله في 
أزمة إضراب  انهاء  س����رعة 
العاملني في القطاع النفطي 
وعودتهم إلى مواقع عملهم في 
اقرب وقت ممكن، كما طالب 
التدخل  احلكومة بس����رعة 
ملواجهة تلك االزمة واخلروج 

الرغم من انني احد املوقعني 
النعقاد هذه اجللسة ودعيت 
لها اال ان املبادرة هي الطريق 

املبادرة تفي بالغرض في حل 
املشكلة بشكل مباشر اكثر 
من اجللسة اخلاصة وعلى 

رشيد الفعم - بدر السهيل
- سلطان العبدان

النائ���ب عبداهلل  ق���ال 
املعيوف: انه على الرغم من 
استمرار األزمة النفطية اال 
ان م���ا ذهبت اليه في بداية 
األزمة بإطالق مبادرة ترتكز 
على جلوس جميع األطراف 
ح���ول طاول���ة املفاوضات 
برعاي���ة رئي���س مجل���س 
األمة والزمالء النواب لنزع 
فتيل األزمة ووضع احللول 
املقنعة واملنطقية حلل هذه 
األزمة وعلى الرغم من تأييد 
ممثلي األمة لها، مبينا ان هذه 

د.عبدالرحمن اجليرانعبداهلل املعيوف سعدون حماد

املعيوف: تنسيق 
نيابي ملبادرة 

جلوس األطراف 
النفطية على طاولة 

املفاوضات

حماد: أغلب 
مطالب املضربني 
مشروعة وجاءت 

بهدف الدفاع عن 
حقوقهم

اجليران: أين دور 
القطاع النفطي 
والقياديني في 
وثيقة اإلصالح؟

الري عن حل 
إضراب النفط: إن 

شاء اهلل خير

الطريجي: ما املزايا املالية واملكافآت
للوزراء والقياديني في الوزارات واجلهات الرسمية؟

النائ���ب د.عبداهلل  وجه 
الطريجي س���ؤاال إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل طالب 

فيه باآلتي: 
تزوي���دي  يرج���ى   -1
بتفاصي���ل كل املخصصات 
واملزايا واملكافآت املالية التي 
يتمتع بها الوزراء والقياديون 
في كل ال���وزارات واجلهات 
الرس���مية ذات امليزاني���ات 

املستقلة أو امللحقة.
2- هل هناك أي دراس���ة 
املزاي���ا  ح���ول تخفي���ض 
الذكر؟  واملخصصات سالفة 
مع توضي���ح كل التفاصيل 

والقرارات ذات الصلة.
3- كم تبلغ قيمة املبالغ 
التي يتم تغطيتها من جانب 
احلكومة للوزراء والقياديني 
فيما يتعلق باستهالك البنزين 

خالل العام الواحد؟

4- ه���ل يتم اس���تخدام 
الطائ���رات اخلاصة من قبل 
كل الوزراء ووكالء الوزارات 
والقيادي���ني ف���ي الدولة في 
املهم���ات الرس���مية وغي���ر 

الرسمية؟
5- كم عدد القياديني اجلدد 
الذين صدرت فيهم مراسيم 
الفترة 2013-  أميرية خالل 
حتى تاريخ���ه؟ مع حتديد 
العم���ل والدرجات  جه���ات 
وزارة  )وكالء  الوظيفي���ة 
أو من  ووكالء مس���اعدين( 
في مس���تواهم واملس���ميات 
الوظيفية وأسمائهم اضافة 
إلى حتديد كل املزايا واملكافآت 

التي يتقاضونها.
6- يرج���ى حتديد عدد 
م���ن  الرس���مية  اجله���ات 
مت  وهيئ���ات  مؤسس���ات 
إنشاؤها منذ عام 2013 وحتى 
تاريخه مع توضيح وظائفها 

ومهامه���ا واهميتها وحتديد 
ميزانياتها؟

7- هل يخضع أس���طول 
الطائرات اخلاصة لقرارات 
مجلس الوزراء أم جهة اخرى؟ 
ف���ي حالة اإليج���اب يرجى 
توضيح آلية العمل التي تنظم 
الطائرات اخلاصة  استخدام 
وهل يت���م رص���د ميزانية 
الطائ���رات ضمن  تش���غيل 
ميزانية مجلس الوزراء أم جهة 
أخرى؟ وفي حالة وجود جهة 
اخرى يرجى توضيح اس���م 
اجلهة التي تتحمل التكاليف 
التشغيلية للطائرات وقيمة 
امليزانية واالستهالك سنويا 
وف���ي حالة حتم���ل مجلس 
امليزانية  الوزراء تكالي���ف 
التشغيلية، يرجى تزويدي 
امليزاني���ة املرصودة  بقيمة 
خالل األعوام اخلمس املاضية 

ونسبة االستهالك سنويا.

العدوة يؤكد دعمه وتأييده 
إلضراب نقابات النفط

أك����د النائب الس����ابق خالد العدوة دعم����ه وتأييده 
احتاد ونقابات ش����ركات النفط في إضرابها وس����عيها 
للدفاع عن حقوقها ومكتس����باتها املشروعة التي بدأت 
في السنوات األخيرة تتقلص وتنهار حتت ضربات يد 
احلكومة وقرارتها غير املدروسة مدعومة بقوة املتنفذين 
واملهيمنني على عصب القطاع اخلاص طمعا في شريان 
الثروة النفطية بعد إفراغها من محتواها.  ودعا العدوة 
احلكوم����ة والقيادات املعنية إلى ضرورة االس����تجابة 
ملطالب املضربني واحتواء األزمة قبل أن تتفاقم ويزداد 
نطاقه����ا مبا ال يخدم مصاحلنا الوطنية، وقدروا الدور 
الكبير والش����اق الذي يقوم به أبناؤكم املخلصون في 
هذا القطاع املهم واخلطي����ر بدال من إغالق األبواب في 

وجوههم والتهرب من مواجهتهم.
وأزيحوا القيادات املتخاذلة في املؤسسة ومجالس 
إدارات الشركات النفطية ممن يسعى إلى إشعال الفتيل 
طمعا في البقاء في الكرسي أو عدم قدرته على مواجهة 

مثل هذا احلدث.

خالد العدوة

كم عدد القياديني 
اجلدد الذين 
صدرت فيهم 

مراسيم أميرية 
خالل الفترة من 

2013 وحتى تاريخ 
تقدمي السؤال؟

مساهمة:

وجه املوقع ما نس��بته 10 يف املئة من قيمة تذاكر الدخول لصالح 

صن��دوق تحيا م��رص.. كام قدمت الرشكة املتحدة ما نس��ته 15 يف 

املئ��ة من قيمة التذاكر لصالح صن��دوق تحيا مرص.. وبهذا يحصل 

الصندوق عىل ما نسبته 25 ٪ من اجاميل قيمة التذاكر كلها.

على الأر�ص
2016 - يف حب م�شر والكويت2
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مب�درة حتويل الأموال يف ذكرى الثورة 
الرابعة )اأكيد واأنت بعيد تقدر ت�ش�عد - 4(

حتت �شع�ر.. )حتي� م�شر(
ومع النجاح املتوايل وا�سل املوقع تنظيم مبادرته الداعمة 
م�سر..  اإلى  االأموال  حتويل  بتكثيف  امل�سري  لالقت�ساد 

رعاها ككل عام ال�سفري امل�سري يف الكويت ر�سميا.. وجموع 
التي  االح�ساءات  اأن  حتى  �سعبيا..  املواطنني  من  غفرية 
خرجت عن �سركة املزيني لل�سريفة اأفادت باأن التحويالت 
حوايل  املبادرة  اأيام  خالل  جمموعه  ما  بلغت  م�سر  الى 
610 مليون جنيه م�سري ومب�ساركة نحو 30 األف �سخ�ض 

وبزيادة عن العام ال�سابق بنحو 20 ٪.

على الأر�ص
2015 - حتي� م�شر



21

 املك�ن:
فرع  فيها  مبا  لل�سريفة  املزيني  ل�سركة  فرعا   64

ال�ساملية الذي د�سنت منه املبادرة.
الزم�ن:

من 31 يناير حتى 28 فرباير 2015.

احل�شور:
30 األف عميل حولوا للبنوك امل�سرية ما جمموعه 
حوايل 610 مليون جنيه.. وفقاً لت�سريحات �سركة 

املزيني املن�سورة يف ال�سحف.

على الأر�ص
2015 - حتي� م�شر
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املطبوع�ت:
بر�سور خا�ض 90 األف ن�سخة وزعت على جتمعات 
امل�سريني مبعرفة �سركة خا�سة بالتوزيع ) + (كلندر 
خا�ض باملنا�سبة عدد الن�سخ 15 األف وزعت يف اأفرع 
املزيني) + (75 رول اأب وزعت يف ال�سفارة امل�سرية 

والقن�سلية وم�سر للطريان وكل اأفرع املزيني.

اإعالن�ت ال�شحف:
 12 احلدث  هذا  االإعالنية عن  الن�سرات  عدد  بلغ 

ن�سرة اإعالنية ملونة.
مالمح عن املب�درة:

تر�سخت يف اأذهان امل�سريني هذه املبادرة الرائدة واملبتكرة 
ال�سنوات  مدار  على  م�سرقة  �سورة  خميلتهم  يف  وحملت 
و�ساعد  كبي�����رة..  امل�ساركة  كانت  لذلك  املا�سية  الثالث 
على ذلك كون التحويل جمان������ي يف ي����وم املب��ادرة االول 

على الأر�ص
2015 - حتي� م�شر
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عن طريق �سركة املزيني وبقية ايام املبادرة بخ�سم قيمته 
 (MG) 25 يف املئة.. وما حفز اأكرث للم�ساركة وجود �سيارة
لل�سيارات  الغامن  عادل  �سركة  من  مقدمة  كربى  كجائزة 
ابتكرتها  التي  واملميزات  االأخرى  اجلوائز  اإلى  باالإ�سافة 
اإدارة املوقع ومنها احل�سول على كلندر للعام اجلديد خا�ض 

باحلدث الوطني.

اجلوائز:
پ �سيارة (MG 350) جديدة.

پ تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت).

پ اأجهزة كهربائية متنوعة.

پ اأطقم و�ساعات اأملا�ض.

الرعــــــ�ة:
 .(MG) پ املزيني لل�سريفة. پ عادل الغامن لل�سيارات

پ م�سر للطريان. پ جريدة االأنباء. پ فور ميديا.

على الأر�ص
2015 - حتي� م�شر
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الث�لثة  الثورة  ذكرى  يف  الأموال  حتويل  مب�درة 
)اأكيد واأنت بعيد تقدر ت�ش�عد - 3( حتت �شع�ر.. 

)تتوحد الأي�دي.. عل�ش�ن خ�طر بالدي(.
اأ�سر  لذا  �سعبة  مرحلة  ال�سنة  هذه  يف  م�سر  عا�ست 
الداعمة  مبادرته  تنظم  يف  املوا�سلة  على  املوقع 
لالقت�ساد امل�سري بتكثيف حتويل االأموال اإلى م�سر.. 
بالدي)  خاطر  عل�سان  االأيادي  (تتوحد  �سعار  وحملت 
يف  امل�سري  ال�سفري  ال�سابقني  العامني  كما  ورعاها 

الكويت ر�سميا.. وجموع غفرية من املواطنني �سعبيا.. 
واظهرت االإح�ساءات الواردة من �سركة املزيني جناحا 
كبريا بتحويل ما يزيد على ن�سف مليار جنيه م�سري 

مب�ساركة نحو 28 األف عميل.

املك�ن:
59 فرعا ل�سركة املزيني لل�سريفة مبا فيها فرع ال�ساملية 

الذي د�سنت منه املبادرة.

على الأر�ص
2014 - تتوحد الأي�دي
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الزم�ن:
من 28 يناير حتى 28 فرباير 2014.

احل�شور:
28 األف عميل حولوا للبنوك امل�سرية ما جمموعه اأكرث 
من ن�سف مليار جنيه.. طبقا لت�سريحات �سركة املزيني 

املن�سورة يف ال�سحف.

املطبوع�ت:
جتمعات  على  وزعت  ن�سخة  األف   70 خا�ض  بر�سور 
كلندر   )  +  ( بالتوزيع  �سركة خا�سة  امل�سريني مبعرفة 
خا�ض باملنا�سبة عدد الن�سخ 10 اآالف وزعت يف اأفرع 
املزيني ) + ( 65 رول اأب وزعت يف ال�سفارة امل�سرية 

والقن�سلية وم�سر للطريان وكل اأفرع املزيني.

على الأر�ص
2014 - تتوحد الأي�دي
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على الأر�ص

اإعالن�ت ال�شحف:
بلغ عدد الن�سرات االإعالنية عن هذا احلدث 18 ن�سرة 

اإعالنية ملونة بقيا�ض ربع �سفحة.

مالمح عن املب�درة:
التحدي احلا�سل يف م�سر يف ذلك الوقت جعل كثريون 

ي�سارعون لتكثيف حتويالتهم وتفاعلوا مع املبادرة ب�سكل 
يوم  التحويل جماين يف  كون  و�ساعد على ذلك  كبري.. 
املبادرة االول عن طريق �سركة املزيني وبقية ايام املبادرة 
بخ�سم قيمته 25 يف املئة.. وما حفز كذلك وجود اجلوائز 
احل�سول  ومنها  املوقع  اإدارة  ابتكرتها  التي  واملميزات 

على كلندر للعام اجلديد خا�ض باحلدث الوطني.

2014 - تتوحد الأي�دي
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على الأر�ص

اجلوائز
پ تذاكر طريان (كويت - قاهرة - كويت).

پ  اأجهزة كهربائية متنوعة.
پ اأطقم و�ساعات اأملا�ض.

الرعــــــ�ة
پ املزيني لل�سريفة. پ فا�ست تلكو.

پ �سركة عي�سى ح�سني اليو�سفي.
پ م�سر للطريان.
پ جريدة االأنباء.

2014 - تتوحد الأي�دي
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مب�درة حتويل الأمـوال يف ذكـــرى الثــورة الث�نيـة
)اأكيد واأنت بعيد تقدر ت�ش�عد - 2 ( حتت �شع�ر..

) )م�شر هتف�شل غ�لية عليَّ
اإلى  املوقع  اإدارة  دفع  االأول  عامها  يف  املبادرة  جناح 
اال�ستمرار فيها فالهدف هو دعم م�سر واقت�سادها بغ�ض 
النظر عن النظام الذي يحكمها لذلك اقي�����مت املب�����ادرة 

مرة  ورعاها   ( عليَّ غالية  هتف�سل  (م�سر  �س�����عار  حت�ت 
ثانية ال�سفري امل�سري يف الكويت ر�سميا.. وجموع املواطنني 
�سعبيا.. واظهرت االإح�ساءات الواردة من �سركة املزيني اأن 
عدد الذين �ساركوا يف املبادرة بلغ 18 األف م�سارك قاموا 
بتحويل 280 مليون جنيه م�سري خالل ن�سف يوم فقط 

هو زمن املبادرة يف هذا العام.

على الأر�ص
� 2013 - غ�لية عليَّ
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املك�ن:
52 فرعا ل�سركة املزيني لل�سريفة مبا فيها فرع ال�ساملية 

الذي د�سنت منه املبادرة.
الزم�ن:

25 يناير 2013 اعتبار من ال�ساعة الرابعة ع�سراً وحتى 
ال�ساعة الثامنة م�ساًء.

احل�شور:
يوم  ن�سف  امل�سرية خالل  للبنوك  حولوا  عميل  األف   18

فقط 280 مليون جنيه طبقا الح�ساءات �سركة املزيني.

املطبوع�ت:
بر�سور خا�ض 50 األف ن�سخة وزعت على جتمعات امل�سريني 
مبعرفة �سركة خا�سة بالتوزيع + (رزنامة خا�سة باملنا�سبة 
عدد الن�سخ 10 اآالف وزعت يف اأفرع املزيني ) + ( 60 رول 
اأب وزعت يف ال�سفارة امل�سرية والقن�سلية وم�سر للطريان 

وكل اأفرع املزيني).

على الأر�ص
� 2013 - غ�لية عليَّ
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اإعالن�ت ال�شحف:
ن�سرة   8 احلدث  هذا  عن  االإعالنية  الن�سرات  عدد  بلغ 

اإعالنية ملونة بقيا�ض ربع �سفحة.

مالمح عن املب�درة:
واالح���وال ت���زداد تاأزم���ا يف ار����ض الكنان���ة وج���د املوق���ع 
�س���رورة تكرار هذه املبادرة للعام الثاين وامل�سارعة مل�ساندة 

االقت�س���اد دون النظر لالأنظمة احلاكمة وكان هذا �س���عور 
وتوجه معظم اأبناء الوطن.. وما �س���جع على التحويل كونه 
جماين ليوم واحد فقط اأو باالأحرى ن�س���ف يوم عن طريق 
كل اف���رع �س���ركة املزيني.. وما حفز كذل���ك وجود اجلوائز 
واملميزات التي ابتكرتها اإدارة املوقع ومنها احل�س���ول على 

رزنامة للعام اجلديد خا�سة باحلدث الوطني.

على الأر�ص
� 2013 - غ�لية عليَّ
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اجلوائز
پ تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت).

پ اأجهزة كهربائية متنوعة.

پ اأطقم و�ساعات اأملا�ض.

الرعــــــ�ة

پ املزيني لل�سريفة.

پ فا�ست تلكو.

پ م�سر للطريان.

پ جريدة االأنباء.

على الأر�ص
� 2013 - غ�لية عليَّ
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تعر�ض االقت�ساد امل�سري لهزة عنيفة وتدهور ملحوظ يف 
اأعقاب ثورة 25 يناير.. وهو ما جعل اإدارة املوقع انطالقا 
من دورها الوطني البحث عن فكرة مفيدة لالحتفال بعيد 
ت�ساعد)  تقدر  بعيد  (واأنت  مبادرة  فكانت  االأول  الثورة 

لتحويل االأموال اإلى م�سر.

ر�سميا..  الكويت  يف  امل�سري  ال�سفري  املبادرة  رعى  وقد 

وجموع غفرية من املواطنني �سعبيا.. حتى اأن االح�ساءات 
باأن  اأفادت  لل�سريفة  املزيني  �سركة  عن  خرجت  التي 
التحويالت خالل املبادرة زادت خالل اأيام املبادرة املمتدة 
من 25 يناير حتى يوم 11 فرباير ثالثة اأ�سعاف مقارنة 

مبا هو معتاد يف مثل هذه الفرتة من العام.

مب�درة حتويل الأموال يف ذكرى الثورة الأولى
 )اأكيد واأنت بعيد تقدر ت�ش�عد(

على الأر�ص
2012 - تقدر ت�ش�عد
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املك�ن:

فرع  فيها  مبا  لل�سريفة  املزيني  ل�سركة  اآنذاك  فرعا   40
ال�ساملية الذي د�سنت منه املبادرة.. و�سل عدد الفروع اإلى 

64 فرعا يف 2015.

الزم�ن:

من 25 يناير حتى 11 فرباير 2012.

احل�شور:

13550 عملية حتويل للبنوك امل�سرية منها 13 األف عملية 
حتويل باجلنية امل�سري مببالغ و�سلت الى 11 مليون جنيه 
مليون دوالر..   2 بالدوالر مبجموع  و550 عملية  م�سري 

طبقا لت�سريحات �سركة املزيني املن�سورة يف ال�سحف.

على الأر�ص
2012 - تقدر ت�ش�عد
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املطبوع�ت:
امل�سريني  ن�سخة وزعت على جتمعات  األف   70 بر�سور خا�ض 
مبعرفة �سركة خا�سة بالتوزيع  + بو�سرت قيا�ض 70 × 100 عدد 
الن�سخ 10 اآالف وزعت يف اأفرع املزيني + 50 رول اأب وزعت يف 
ال�سفارة امل�سرية والقن�سلية وم�سر للطريان وكل اأفرع املزيني.

اإعالن�ت ال�شحف:
ن�سرات   4 االإعالنية عن هذا احلدث  الن�سرات  بلغ عدد 

مب�ساحة ربع �سفحة ملون للن�سرة الواحدة.

مالمح عن املب�درة:
وحتى  امل�سريني  جعلت  واملبتكرة  الرائدة  املبادرة  فكرة 
للم�ساركة فيها دعما القت�ساد م�سر..  كويتيني ي�سارعون 
للم�ساركني  قيمة  جوائز  عن  االإعالن  ذلك  على  و�ساعد 
فيها.. واملميزات االأخرى التي ابتكرتها اإدارة املوقع ومنها 

احل�سول على بو�سرت جماين عن الثورة.

على الأر�ص
2012 - تقدر ت�ش�عد
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اجلوائز
پ تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت)

و(كويت- دبي- كويت).

پ اأجهزة كهربائية متنوعة.
پ اأدوات مكياج بكميات �سخمة.

الرعــــــ�ة
پ املزيني لل�سريفة.

پ م�سر للطريان.
پ العربية للطريان.

پ جريدة االأهرام.
پ جريدة االأنباء.

على الأر�ص
2012 - تقدر ت�ش�عد
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 25 ثورة  بنجاح  امل�سري  ال�سعب  عموم  غمرت  التي  الفرحة 
يناير ال�سلمية العظيمة واملبهرة فر�ست تفاعل املوقع معها على 
االأر�ض بعد اأن كان (موقعنا) اأبرز امل�ساركني فيها من الكويت 
من خالل االأخبار والتحليالت وامل�ساركات التلفزيونية للقائمني 
على املوقع والذين دعموا الثورة بكل ما لديهم منذ يومها االأول.

فكان االحتفال بنجاح ال�سعب يف يوم مفتوح حمل عنوان )يف 
حب م�شر والكويت(

املك�ن:

منتزه ال�سعب الرتفيهي.

)يف حب م�شر والكويت( 18 م�ر�ص 2011 )منتزه ال�شعب(:

على الأر�ص
2011 - يف حب م�شر والكويت
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الزم�ن:
اجلمعة املوافق 18 مار�ض 2011.

الوقت:
من العا�سرة �سباحا وحتى احلادية ع�سر م�ساء.

احل�شور:
8 اآالف �سخ�ض تقريبا.

املطبوع�ت:
بر�سور خا�ض وكتيب عن االحتفال + 20 برن قيا�سات خمتلفة.

اإعالن�ت ال�شحف:
هذا  عن  خمتلفة  �سحف  يف  االإعالنية  الن�سرات  عدد  بلغ 
احلدث 48 ن�سرة مب�ساحة ربع �سفحة ملون للن�سرة الواحدة.

على الأر�ص
2011 - يف حب م�شر والكويت
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مالمح عن اليوم املفتوح:
واأطفالهم  العائالت  الكارتونية املحببة  ال�سخ�سيات  ا�ستقبلت 
اأنغام  العا�سرة �سباحا.. وعلى  املنتزه منذ  اأبواب دخول  على 
املوقع  عمل  فريق  قدم  والكويتية  امل�سرية  الوطنية  االأغاين 
للم�ساركني الورود وامل�سروبات الغازية واملياه الباردة بكميات 
بالر�سم  وعائالتهم  االطفال  ا�ستمتع  اأن  وبعد  كبرية جمانا.. 
املجاين على الوجوه واحلناء وباالألعاب املختلفة داخل املنتزه بداأ 
احلفل الرتفيهي املخ�س�ض لالأطفال والذي ت�سمن العديد من 
الفقرات املحببة وامل�سابقات وتوزيع الهدايا.. وبعد ا�سرتاحة 

بداأ احلفل الثاين والذي �سارك فيه عدد من املطربني والفرق 
املو�سيقية وت�سمن اأغاين وطنية واأ�سعار وفقرات فلكلورية ليتم 
بعد ذلك تكرمي خا�ض لالأمهات مبنا�سبة عيد االأم (ومت تقدمي 

تذاكر �سفر لهم) ثم ال�سحب على اجلوائز القيمة.
اجلوائز

پ تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت) و(كويت- جدة- كويت) 
و(كويت- دبي- كويت).

پ جرامات من الذهب اخلال�ض.

على الأر�ص
2011 - يف حب م�شر والكويت
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پ اأجهزة كهربائية متنوعة.

پ كوبونات �سراء جمانية.

پ اأدوات مكياج بكميات �سخمة.

پ �ساعات رجايل وحرميي.

پ العاب لالأطفال كميات كبرية.

پ ا�سرتاكات جمانية يف عدد من ال�سحف.

الرعـــــــ�ة
پ م�سر للطريان. پ املال لل�سرافة. 

پ وربة للتاأمني. پ روتانا لل�سفريات. 

پ كوكا كوال. پ فا�ست تلكو.  

پ هارد تا�سك. پ م�ست�سفى 57357. 

پ مركز اجلوهرة. پ م�ستورة.  

پ حور�ض ميديا. پ اأزهار منرية.  

على الأر�ص
2011 - يف حب م�شر والكويت
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االنتق����ال م����ن عامل االنرتن����ت االفرتا�س����ي اإلى اأر�����ض الواقع 
فك����رة كانت ملحة.. حفز عليها جمهور املوقع ذاته الذي كثريا 
ما طال����ب اإدارة املوق����ع بتنظيم احتفالية �س����عبية عامة تخ�ض 
امل�س����ريني يف الكويت.. وجت�س����دت هذه الفكرة باالحتكاك مع 
اجلمهور يف اليوم املفتوح االأول هذا.. بعد اإرها�س����ات �س����ارك 
فيه����ا املوقع ك�س����يف على فعاليات جلهات اأخ����رى.. اأو تنظيم 

منا�سبات خا�سة باملوقع ولكن يف اإطار �سيق حمدود.

وكان اليوم املفتوح االأول الأع�س����اء موقع (م�سريون يف الكويت 
www.egkw.com) والتي فوجئنا فيها مب�س����اركة جن�سيات 

اأخرى ومواطنني كويتيني عا�سقني مل�سر.

)اليوم املفتوح( 28 فرباير 2009 )�ش�طيء العقيلة(:

على الأر�ص
2009 - عي�ص حي�تك �شح
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املك�ن: �ش�طيء العقيلة.

الزم�ن: ال�سبت املوافق 28 فرباير 2009.

الوقت: من العا�سرة �سباحا وحتى احلادية ع�سر م�ساء.

احل�شور: 6700 �سخ�ض تقريبا.

املطبوع�ت: بر�سور خا�ض  +  15 برن قيا�سات خمتلفة.

اإعالن�ت ال�شحف: بلغ عدد الن�س����رات االإعالنية يف �س����حف 

خمتلفة عن هذا احلدث 24 ن�س����رة مب�ساحة ربع �سفحة ملون 
للن�سرة الواحدة.

مالمح عن اليوم املفتوح:
عل����ى باب �س����اطيء العقيل����ة كان فريق عمل املوق����ع يف انتظار 
اجلمهور الذي جاء لي�س����تمتع باالأجواء امل�س����رية يف ظل طق�ض 
ممت����ع تتميز به الكويت يف هذه الفرتة من ال�س����نة.. وقد جهز 
فريق العمل خيمة كبرية خا�س����ة للم�سابقات التي �سارك فيها 

على الأر�ص
2009 - عي�ص حي�تك �شح
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احل�سور يف األعاب خمتلفة واقيمت م�سابقة لر�سوم االأطفال.. 
فيما ا�ستمتع احل�سور بال�سواء على ال�ساطيء واقيمت مباريات 
يف العاب ريا�سية خمتلفة.. وعندما دقت ال�ساعة الثالثة ع�سرا 
بداأ حفل امل�س����ابقات العائل����ي.. ومن ثم بداأ ليال احلفل الكبري 
مب�س����اركة عدد م����ن املطربني والف����رق املو�س����يقية والفلكلورية 
امل�سرية.. وينتهي اليوم ب�سحب على اجلوائز الكربى القيمة.. 

و�سط عبارات اطراء انهالت على املنظمني.

لقد �س����عد اجلمه����ور بيوم مفتوح وح�س����لوا جميعا على بطاقة 
خ�س����ومات (بيتا بال�ض) لال�س����تفادة من خ�سومات عدد 250 
�ص����ركة.. وخط����وط هوات����ف جماني����ة للجميع.. وف����از كثريون 
باجلوائز.. اإ�سافة اإلى اأنهم �ساهموا يف دعم م�ست�سفى �سرطان 
االأطفال حيث ح�س����لت م�ست�سفى (57357) على 10 يف املئة 

من ريع هذا احلفل.
وهذا النجاح يف اليوم االأول كان االإنطالقة لتكرار التجربة.

 

على الأر�ص
2009 - عي�ص حي�تك �شح



43

اجلوائز
تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت) و (كويت- دبي- كويت).
اأجه����زة كهربائي����ة متنوع����ة (تلفزيون����ات - ثالجات �س����غرية - 

مكان�ض كهربائية).
پ كوبونات �سراء جمانية.

پ كوبونات مطاعم جمانية.
پ اأدوات �ساطيء (�سما�سي وكرا�سي).

پ العاب لالأطفال كميات كبرية.

پ ا�سرتاكات جمانية يف عدد من ال�سحف.

الرع�ة

پ م�سر للطريان. پ الوطنية لالت�ساالت   

پ �سركة التاأمني االأهلية امل�سرية. پ كيا موتورز  

پ بيت اأوالدنا          پ م�ستورة. پ توب دبليو اأ�ض  

پ هابي �ستايل. پ ريز وون   

پ حور�ض لالإعالم. پ مطبعة جولدي.  

على الأر�ص
2009 - عي�ص حي�تك �شح
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دائما ما يبحث املوقع عن الفائدة لالأع�ساء والزوار.. ولذلك 
يعقد االتفاقات التي من املمكن اأن حتقق لهم املردود اجليد.. 
ومن املميزات التي قدمها املوقع لالأع�ساء بط��اقة خ�س���ومات 
(م�سريون يف الكويت.. بيتا بل�ض) وذلك بالتعاون مع �سركة بيتا 
املتخ�س�سة يف هذا املجال بالكويت.. علما باأنها بطاقة خا�سة 

باملوقع فقط.. ومت ت�سميمها على هذا االأ�سا�ض.
(خمتلفة   250 ال��ب��ط��اق��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة  ال�����س��رك��ات  ع���دد 

التخ�س�سات).
عدد امل�سرتكني يف البطاقة 2870 م�سرتك.

بط�قة خ�شوم�ت  م�شريون يف الكويت )بيت� بل�ص(

على الأر�ص
2009 - بيت� بل�ص
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حور�ص نيوز

خدمة االأخبار عرب الر�سائل الهاتفية الق�سرية 
(SMS) حور�ض نيوز اأحد املبادرات التي عمل 
عليها املوقع بالتعاون مع �سركة اليو�سفي.. ومع 
ورغم  جناحها..  جليا  ك��ان  اخلدمة  انطالقة 
اأخبار  تقدم  التي  والوحيدة  مبهرة  كانت  اأنها 
خا�سة عن م�سر وقتها.. اإال اأنه مل يكتب لها 
املزودة  ال�سركة  بني  خالف  ب�سبب  اال�ستمرار 
للخدمة (اليو�سفي) و�سركة (زين لالت�ساالت).

االنطالقة: االأول من �سبتمرب 2008.
امل�سرتكني: 1200 م�سرتك.. (يف �سهر واحد).

رقم اخلدمة: 94447
املزود باخلدمة: �سركة اليو�سفي.

املطبوعات: بر�سور عدد 30 األف ن�سخة.
الوقت: على مدار ال�ساعة.

نوعية االأخبار: الرتكيز على االأخبار التي تهم 
ال� (م�سريون يف الكويت).

اإعالنات ال�سحف: بلغ عدد الن�سرات االإعالنية 
عدد 2 ن�سرة مب�ساحة ربع �سفحة ملون للن�سرة 
الواحدة.. وكان هناك خطة اإعالنية مل تكتمل. 

على الأر�ص
2008 - حور�ص نيوز
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الثاين من يونيو 2007 حمطة هامة يف تاريخ موقع (م�سريون 
يف الكويت www.egkw.com) حيث االنطالق ب�سكل اأكرث 
احرتافية بلغة برجمة اأكرث �سهولة وي�سر (ASP).. بلون اأبي�ض 
وبتنفيذ من �سركة لها �سمعتها يف عامل االنرتنت يف الكويت 
اآنذاك هي �سركة (توب دبليو اأ�ض) وو�سط ح�سور 400 �سخ�ض 
من ال�سخ�سيات الر�سمية والعامة امل�سرية والكويتية قام وزير 

بتد�سني  امل�سري  العلمي  للبحث  الدولة  ووزير  العايل  التعليم 
هذه الن�سخة خالل حفل كبري اأقيم يف فندق جي دبليو ماريوت 

الكويت بح�سور ال�سفري امل�سري والقن�سل العام.

ت�سمن احلفل كلمات متعددة من وزير التعليم العايل امل�سري 
�ساعة  واأعلنت  املوقع..  وموؤ�س�ض  العام  والقن�سل  وال�سفري 

)حفل تد�شني الن�شخة الث�نية( 2 يونيو 2007 )فندق جي دبليو م�ريوت(:

على الأر�ص
2007 - الن�شخة الث�نية
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ال�سفر ب�سغط الوزير الزر لتبداأ الن�سخة اجلديدة عملها يف 
حفل بداأ بعر�ض فيلم ت�سجيلي عن املوقع ون�ساأته وما قدمه 
خالل العامني ال�سابقني.. وتناول احل�سور الع�ساء على اأنغام 

اأغنيات كوكب ال�سرق.. واالأغنيات امل�سرية اخلال�سة.

وينتهي احلفل مب�سابقات واأ�سئلة من يجيب عنها يح�سل على 

جوائز قيمة.
املك�ن: فندق جي دبليو ماريوت.

الزم�ن: ال�سبت املوافق 2 يونيو 2007.
الوقت: من ال�سابعة م�ساء وحتى احلادية ع�سر م�ساء.

احل�شور: 400 �سخ�ض.

على الأر�ص
2007 - الن�شخة الث�نية
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الف   100 الن�سخ  عدد  باملوقع  تعريفي  (بر�سور  املطبوعات: 
ن�سخة وزعت يف اأماكن جتمعات امل�سريني.. كتيب عدد الن�سخ 

5 اآالف.. 5 برنات متعددة القيا�سات).
الن�سرات االإعالنية يف �سحف خمتلفة  بلغ عدد  اإعالنات ال�سحف: 
عن هذا احلدث 32 ن�سرة مب�ساحة ربع �سفحة ملون للن�سرة الواحدة.

مالمح عن احتف�ل الن�شخة الث�نية:
على اأنغام االأغاين امل�سرية ال�سرفة كان يف ا�ستقبال ال�سيوف 
بالورود اأطفال من اأبناء فريق عمل املوقع يف قاعة االحتفال 
بالفندق ومن ثم عزف ال�سالم الوطني للبلدين ال�سقيقني لتبداأ 

املذيعة ال�سهرية الرتحيب بال�سيوف ويتم عر�ض فيلم ت�سجيلي 
عن املوقع ثم ي�سرع موؤ�س�ض املوقع يف كلمته فالرعاة الر�سميون 
لي�سغط الوزير ال�سيف على زر بداية تد�سني الن�سخة اجلديدة 

ثم تقطع كعكة االحتفال و�سط ت�سفيق احل�سور.

تكرمي ال�سخ�سيات الر�سمية وكتاب املوقع كان فقرة تالية لي�سرع 
بعدها مقدم احلفل يف طرح االأ�سئلة العامة عن املوقع مع توزيع 
اجلوائز وي�سرع احل�سور يف تناول الع�ساء ليذهبوا بعدها وقد 
تر�سخت لديهم الفكرة باأن موقع م�سريون يف الكويت �سي�سبح 

بعون اهلل و�سيلة اإعالمية وخدمية لها ح�سورها املميز.

على الأر�ص
2007 - الن�شخة الث�نية
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مل يكن احلفل فقط هو هدف املوقع للرتويج للن�سخة اجلديدة 
الثانية واإمنا كانت هناك حتركات اأخرى من خالل توزيع 100 
األف برو�سور تعريفي باملوقع واإعالنات بال�سحف.. واجلوائز 
التي ر�سدت الأول 50 م�سرتك يف الن�سخة اجلديدة من املوقع.

اجلوائز

تذاكر طريان (كويت- قاهرة- كويت).

ا�سرتاكات انرتنت ب�سرعات عالية.

خطوط هواتف جمانية + كروت �صحن انرتنت مببالغ متفاوتة.

الرعـــ�ة

تلكو  فا�س������ت  پ  للطي�ران  م�سر  پ  لالت�ساالت  الوطنية  پ 

پ جريدة االأنباء. پ هابي �ستايل پ مطبعة جولدي پ �سركة 

االأمراء پ كوي���ت كنرتول��ز پ جريدة الو�سط پ جريدة ال�سيا�سة 

پ جريدة االأنباء.

على الأر�ص
2007 - الن�شخة الث�نية
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الن�شخة الأولى:
النطالقة: يف 5 �سبتمرب 2005.

.PHP8 :لغة الربجمة
اللون ال�ش�ئد: االأزرق مع االأ�سفر.

املنفذ: املهند�ض حممد ديبون.

واإن كانت هذه الن�سخة من املوقع هي االأولى وكانت جتربتنا 
حمدودة اإال اأنها وجدت اال�ستح�سان من اجلمهور.. ولكن 
برجمتها  لغة  وكانت  طموحنا..  حتقق  مل  الن�سخة  ه��ذه 
برغم �سهولتها جمهولة للمربجمني والكثري من طلباتنا مل 
ن�ستطع تلبيتها لذلك قررنا تغيريها لتحقيق م�ساحة اأكرب 

من الطموح.

ن�شخ واإ�شدارات

ارتدى املوقع على مدار حوايل اإحدى ع�سر عاماً م�ست ثالث اأ�سكال اأو اإ�سدارات اأو ن�سخ.. كنا يف 
حاجة لكل منها وفقا لظروف املرحلة العمرية للموقع واحتياج امل�سريني يف الكويت لها.
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الن�شخة الث�نية:
النطالقة: يف 2 يونيو 2007.

.ASP :لغة الربجمة
اللون ال�ش�ئد: االبي�ض.

املنفذ: �سركة توب دبليو اأ�ض.

بالفعل  وحققت  كبرية  ب�سعبية  الن�سخة  هذه  وقد حظيت 
هذه  بتد�سني  قام  وقد  املوقع  اإدارة  طموحات  من  الكثري 
الن�سخة وزير التعليم العايل ووزير الدولة للبحث العلمي 
امل�سري خالل حفل كبرياأقيم يف فندق جي دبليو ماريوت 
الكويت يف الثاين من يونيو 2007 بح�سور ال�سفري امل�سري 
والقن�سل العام وح�سور عدد كبري من ال�سخ�سيات العامة.

ن�شخ واإ�شدارات
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ن�شخ واإ�شدارات

الن�شخة الث�لثة:
النطالقة: االأول من دي�سمرب 2009.

.ASPX :لغة الربجمة
اللون ال�ش�ئد: االأحمر.

املنفذ: �سركة هاردتا�سك.

فمع االإقبال املتزايد على املوقع كان علينا تطويره مرة اأخرى 
وحتتوي  �سمولية  اأكرث  (الثالثة)  جديدة  ن�سخة  فاأ�سدرنا 
على خدمات مميزة لل�سريحة امل�ستهدفة ومت اإطالقها يف 
بداية دي�سمرب2009 مما حقق الكثري من االأهداف التي 

كنا ن�سعى اإليها.
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ع�سرات   2005 منذ  املمتدة  م�سريته  خالل  املوقع  طرح 
اال�ستفتاءات يف الق�سايا التي تخ�ض ال�ساأن امل�سري وتهم 
اأبناء اجلالية يف الكويت.. وقد �سارك بالت�سويت يف هذه 
اال�ستفتاءات اآالف االأ�سخا�ض بل وتفاعلوا معها بتعليقاتهم 
الهادئة حينا والالذعة اأحيانا حول ما تتعلق به ق�سايا هذه 
اال�ستفتاءات.. ووجدت هذه اال�ستفتاءات �سدى وا�سع بني 
االو�صاط امل�صرية ون�صرت نتائجها ال�صحف على اختالف 

توجهاتها وفردت لها امل�ساحات الكبرية.
حول  اال�ستفتاءات  تلك  املوقع  ا�ستفتاءات  اأبرز  من  ولعل 
اأداء جمال�ض اجلالية امل�سرية يف الكويت على مر ال�سنوات 
املا�سية.. ومنها ا�ستفتاء بعنوان (هل توافق على حل جمل�ض 

اجلالية امل�سرية يف الكويت بعد اأن زاد اللغط حوله؟) كان 
وا�ستفتاء  املوقع..  �سد  ر�سمية  ب�سكوى  التقدم  يف  �سببا 
اآخر بعنوان (بعد الهجوم على جمل�ض اجلالية امل�سرية يف 
الكويت احلايل.. ما هو احلل االأمثل من وجهة نظرك؟) 
وقد �سوت يف هذا اال�ستفتاء عدد 13397 م�ساركا خالل 

خم�سة اأيام فقط يف العام 2009.
كما طرح املوقع ا�ستفتاءات عديدة حول ق�سايا اأخرى من 
اأهمها ما يتعلق بانتخابات الرئا�سة امل�سرية �سواء يف عهد 
النظام ال�سابق اأو االأ�سبق واالنتخابات الرئا�سية االأخرية.. 
وغالبا ما كانت نتائج اال�ستفتاءات قريبة من نتائج الواقع 

ومنها اال�ستفتاء اخلا�ض بالتعديالت الد�ستورية.

ال�شتفت�ءات
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منذ انطالقة املوقع حتى اليوم ومع اكت�ساب اخلربة و�سقل 
األف   150 اأكرث من  وزواره  املوقع الأع�سائه  التجربة قدم 
منها  ال��ث��الث)..  ن�سخه  (يف  وحتقيق  وح��وار  ومقال  خرب 
من  اخلا�سة  االأخ��ب��ار  ومنها  واملنقولة  املعممة  االأخ��ب��ار 
والتحقيقات  اخلا�سة  للحوارات  اإ�سافة  وم�سر..  الكويت 

التي اأجراها املوقع وكان لها �سدى وا�سع وتناقلتها وكاالت 
االأنباء وال�سحف.. اإ�سافة للتغطيات من مواقع االأحداث 
االن��ف��رادات  غري  ه��ذا  وم�سداقية..  ومهنية  باحرتافية 
للموقع مريديه  املتعددة وال�سبق يف نقل االأخبار ما جعل 

الذين يتابعونه يوميا وعلى مدار ال�ساعة.

اأر�شيف ومكتبة �شور

اأر�شيف ومكتبة �شور
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وجتدر اال�سارة هنا اإلى م�ساركة اجلمهور مبئات املقاالت 
والر�سائل واآالف التعليقات التي ن�سرناها بكل حيادية لنقل 
ال��راأي وال��راأي االآخ��ر مع االلتزام ب��اأدب اخل��الف وحرية 

الراأي والتعبري.
املرفقة  ال�سور  اآالف  املوقع  ن�سر  فقد  لل�سور  وبالن�سبة 
لالأخبار.. لكنه متيز بن�سر �سور خا�سة يف جميع املنا�سبات 
التي قام بتغطيتها.. واأي�سا انفرد املوقع بن�سر �سور فريدة 

عن م�سر والكويت.. ومنها �سور تاريخية نادرة.
وكان لثورة 25 يناير اهتمام غري حمدود يف هذا اجلانب 
فباالإ�سافة لل�سور التي التقطتها عد�سة فريق العمل وزودنا 
بها اجلمهور كون املوقع مكتبة �سور خا�سة قام باإعدادها 
 25 ثورة  ال�سور عن  مكتبات  اأهم  من  باتت  الفريق حتى 
يف  امل�سرية  ال�سفارة  حوائط  �سورنا  افرت�ست  وقد  يناير 

الكويت كاإهداء من فريق عمل املوقع.  

اأر�شيف ومكتبة �شور
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�شرك�ت معلنة 
يف املوقع

IN
egkw.com

يهدف  يكن  املوقع مل  اأن  الرغم  على 
الربحية ومل ي�سع اإلى جلب االإعالنات 
اإال اأنه كان يتلقى عرو�سا من �سركات 
ال�سركات  ومن  فيه..  لالإعالن  كربى 

التي اأعلنت معنا:
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الوطنية لالت�ساالت (اأوريدو).
لالت�ساالت  الكويتية  ال�سركة 

(فيفا)
م�سر للطريان.

العربية للطريان.
كيا موتورز.
فا�ست تلكو.

كوكا كوال.
التاأمني االأهلية امل�سرية.

وربة للتاأمني.
املزيني لل�سريفة.

املال لل�سرافة.
االإمارات لل�سرافة.

روتانا لل�سياحة.

الراية العقارية.
باز لال�ستثمار العقاري.

وي�سرتن يونيون.
االأ�ساليب احلديثة.

�سما بيت�ض امل�سرية.
توب دبليو اأ�ض.

بيت اأوالدنا.
ريز وون.

كويت كونرتولز.
االأمراء.

هابي �ستايل.
مطبعة جولدي.

م�ست�سفى (57357).
توب دبليو اأ�ض.

هارد تا�سك.
املال لل�سيارات (ميت�سوبي�سي).

م�ستورة.
مركز اجلوهرة.

اأزهار منرية.
معهد �سال.

جمموعة البيادر�سنرت.
ماكدونادز.
كارماك�ض.

�سليكت.
ال�ساير (تويوتا).

عادل الغامن لل�سيارات (اأم جي).
الغامن (�سيفروليه).

اليو�سفي (ب�ست)

الغامن (هوندا).
لولو هايرب ماركت.

�سيتي �سنرت.
معر�ض (عمار يا م�سر).
جراند هايت�ض العقارية.

كرييتف انفورمي�سن تكنولوجي.
ميديكو اآرت.

مركز �سلطان (مطاعم).
هوليداي ان (مطاعم).

معمار العقارية.
اإمتالك لال�ستثمار العقاري.

رويال ريزيدن�ض.
الديار العقارية.

ما�ض العقارية

IN
EGKW.COM

IN
egkw.com شرك�ت معلنة�

يف املوقع
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و�ش�ئل اإعالم.. 
�شرك�ء جن�ح

IN
egkw.com

الكويت  يف  م�سريون  موقع  ينكر  ال 
االإعالم  و�سائل  من  العديد  م�ساندة 
واإعالناته  اأخباره  بن�سر  له باالهتمام 
التي متيز  االنفرادات  على  والرتكيز 

بها ومن هوؤالء �سركاء النجاح.

- الهيئة العامة لال�ستعالمات

- وكالة اأنباء ال�سرق االأو�سط  (اأ �ض اأ).

- الف�سائية امل�سرية.

- جريدة االأهرام.
- جريدة الوفد.

- قناة النيل لالأخبار.
- تلفزيون دولة الكويت.

- جريدة وتلفزيون الراي.
- جريدة وتلفزيون الوطن الكويتية.

- جريدة وتلفزيون ال�سباح.
- جريدة وتلفزيون ال�ساهد.

- قناة �سكوب.

- جريدة االأنباء.

- جريدة ال�سيا�سة.

- كويت تاميز.

- جريدة الو�سط.

- جريدة احلرية.

- جريدة الكويتية الكويتية.
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�سارك املوقع يف العديد من ا لفعاليات املتعددة يف الكويت 
�سواء االجتماعية اأو االإعالمية اأو ال�سيا�سية.. .. منها:

- حفالت ومنا�سبات خا�سة مبجل�ض اجلالية امل�سرية يف الكويت.
ال��وزراء  رئي�ض  �سمو  برعاية  العربي  االإعالمي  امللتقى   -

الكويتي عامي (2009-2008).
ال�سحي  التاأمني  االإع��الن عن  بر�سور  واإخ��راج  ت�سميم   -
اأن  اإلى  2008 باال�سافة  القن�سلية يف  للم�سريني برعاية 

�سحب ا�ستمارة التاأمني كان يتم اأي�ساً عن طريق املوقع.
- اإلقاء حما�سرات عن جتربة املوقع وال�سحافة االلكرتونية 

لطلبة املدار�ض (اك�سفورد اأكادميي).
- امل�ساركة يف تنظيم دورات �سباحة بالتعاون مع اأكادميية متخ�س�سة.
- اال�ستعانة مبقاالت ن�سرت يف املوقع يف كتاب عن ثورة 25 يناير.

- اال�س���تزادة ب���راأي املوق���ع يف الكث���ري م���ن التحقيق���ات 
واحلوارات ال�سحفية.

- امل�ساركة يف بع�ض الندوات عن ال�ساأن امل�سري.
- م�س���اركات تلفزيوني���ة متع���ددة (الف�س���ائي�ة امل�س���ري���ة 
تلفزيون الكويت - النيل لالأخبار- النيل الثقافية - �سكوب 

ال�سباح - ن�سمة التون�سية - الوطن- الراي- اليوم).
- كم���ا مت دع���وة املوق���ع للم�س���اركة يف معظ���م املنا�س���بات 
اخلا�س���ة باجلالية امل�س���رية اأو املتعلقة بال�س���اأن امل�سري.. 

حيث يعد املوقع مرجعية ل�(امل�سريون يف الكويت).
- عق���د املوق���ع بروتوك���والت تع���اون مع عدد م���ن املنظمات 
واجله���ات منه���ا م�ست�س���فى �س���رطان االأطف���ال يف م�س���ر 

(57357) وجمعية فج النور اخلريية وغريها.

IN
egkw.comم�ش�رك�ت
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About US الإعـــالن�ت
egkw.com

يف العامني االأولني من عمر املوقع كنا نكتفي باالأخبار التي 
تن�سر عن املوقع.. ولكن مع بداية انطالقة الن�سخة الثانية 
واكت�ساب اخلربة اأدركنا باأنه ال مفر من االإعالن عن املوقع 
ل�سهرة  الو�سول  اأردن��ا  ما  اإذا  املختلفة  االإع��الن  و�سائل  يف 

وا�سعة بني اأبناء املجتمع امل�سري يف الكويت.
التي  االإعالنية  للم�ساحات  ال�سنتيمرتات  ع��دد  بلغ  وق��د 
ن�سرت عن املوقع 33 األف �سنتيمرت مبا يعادل 82.5 �سفحة 

اإعالن ملون.
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IN
egkw.com الإعالن�ت اخلدمية مفقودات

اذا �ساعت منك حافظة نقودك اأو جواز �سفرك الحتمل 
هماً .. فاأنت ت�ستطيع البحث عنه وا�ستعادته ب�سرعة كبرية.
خدمة فريدة جديدة قدمها موقع م�سريون يف الكويت منذ 
غري  وحتى  الكويت  يف  م�سري  اأي  قبلة  فاأ�سبح  �سنوات 
امل�سريني وبر�سالة �سغرية نن�سرها �سريعاً ت�سل بحمدهلل 

هذه املفقودات اإلى �ساحبها.
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فريق عمل 
املوقع

بداأت فكرة املوقع ب�سخ�ض واحد.. ا�ستعان باآخر.. وان�سم 
واملتحم�سة  ال�سابة  الطاقات  لبثت  ما  ثم  ثالث..  اإليهم 
ال�سرح  هذا  بناء  للم�ساركة يف  تن�سم  الكبرية  واخل��ربات 

الب�سيط.. الكبري مبا يقدمه ويعمل عليه.
واملهن..  والكفاءات  التوجهات  متنوع  املوقع..  عمل  فريق 
واملحا�سب  واملدر�سة  االإعالنات  وم�سمم  ال�سحفي  منهم 
والطبيب واملربمج واملهند�سة.. والكاتب واملرتجم والطالبة.. 
هوؤالء متطوعون.. هدفهم خدمة االآخرين وتقدمي امل�ساعدة 
واملعلومة والفكرة.. ومع كرب حجم املوقع وامل�سوؤولية كان 
هوؤالء  امل��واق��ع..  اإدارة  يف  مبحرتفني  اال�ستعانة  من  البد 

باأجور  وبالقبول  حب..  بكل  العمل  لفريق  اأي�سا  ان�سموا 
مدار  على  يعمل  املوقع  كبرية.. حيث  مهام  لتنفيذ  رمزية 
ال�ساعة.. ين�سر االأخبار واملقاالت والتعليقات واالإعالنات 

املجانية.. يجري احلوارات ويتابع االأحداث.

من فريق عمل املوقع من يعمل يف الكويت.. ومن ي�سارك 
من م�سر.. الكل متجان�ض حتت قيادة امل�سلحة العليا الأبناء 
اإيجابيون..  املحرو�سة.. هم �سفراء م�سرفون.. ومواطنون 
اإن كان تطوعي  يرف�سون الك�سل.. ويقد�سون العمل حتى 

اأو باأجور رمزية.



63

ال�سك اأن مواقع التوا�سل االجتماعي اأ�سبحت حتتل مكانة كبرية 
يف قلوب زوار االنرتنت واأ�سبح التواجد عليها مطلبا اأ�سا�سيا الأي 
موقع اأو جهة �سواء ر�سمية اأو �سعبية.. يف البداية اأن�ساأنا ملوقعن��ا 
www.facebook.) الفي�س���بوك  موق����ع  عل����ى  �سفح�����ة 

com/EGKWCOM) واأعتقدنا اأنها اجراء عادي نفعله كما 
يفعل االآخرون.. اإال اأن االإقبال ال�سديد على هذه ال�سفحة جعلنا 
ننتبه مللحوظة مهمة وهي اأن عموم امل�سريني يعتربون الفي�سبوك 

هو موقعهم االأهم يف التوا�سل االجتماعي.

مع مرور الوقت ت�س���خمت ال�س���فحة وا�سبح عدد املعجبني بها 
اأك���رث من 427 األف معج���ب و424 األف متابع.. ويزورها يوميا 
مئ���ات االآالف وكان���ت ال���ذروه يف الثاين من �س���هر مايو 2015 
حي���ث بل���غ عدد الو�س���ول لل�س���فحة 2.1 مليون زائر  بح�س���ب 
االح�س���اءات املوثقة لدى موقع الفي�س���بوك نف�سه.. وباتت هذه 
ال�س���فحة ذات تاأثري قوي وكبري وثقة ا�ستمدتها من كونها تابعة 
ملوقع (م�س���ريون يف الكويت) وتن�س���ر االخبار املن�س���ورة باملوقع 

�سلفا وتطرح ق�سايا زواره واع�سائه.

توا�شل
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عم�ر ي� م�شر

 (www.egkw.com م�س���ريون يف الكوي���ت) والأن موقع
وهلل احلم���د ن���ال ثقة املتابع���ني واملهتمني.. فقد �س���ارعت 
العدي���د من اجلهات املنظمة لفعاليات م�س���رية يف الكويت 
اإلى التعاون ب�س���كل اأو باآخر مع موقعنا وكان من اأبرز هذه 
اجلهات معر�ض العقار امل�سري االأ�سهر واالأميز يف الكويت 
(عم���ار يا م�س���ر) الذي تنظم���ه اإحدى �س���ركات جمموعة 
اخلرايف (�س���ركة املتحدة للت�س���ويق) وبالتعاون مع (�س���ركة 

عمار يا م�سر) امل�سرية.

ومل يقت�س���ر التع���اون بيننا وبني هذا املعر����ض املتميز على 
دورة واح���دة اأو اثنني بل امتد التعاون وهلل احلمد للدورات 
الثم���اين االأخ���رية لهذا املعر�ض الذي يك���رب وينمو يوم بعد 
اآخر ومازال التعاون م�س���تمرا.. وا�س���تطاع موقعنا اأن يكون 
نافذة الئقة ل�س���ركات العقار امل�س���اركة لعر�ض م�س���اريعهم 
املختلف���ة عل���ى امل�س���ريني يف الكويت وغريه���م من حمبي 
م�س���ر الراغبني يف امتالك عقارات يف م�س���ر لال�س���تثمار 

وال�سكن.
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www. الكويت  يف  (م�سريون  نف�سه  املوقع  ا�سم  اختيار 
egkw.com) يدل على دوره االجتماعي.. فهو ميزج بني 
للكويت  ومثلهما   (EG) م�سر  لرمز  الر�سميني  احلرفني 
انت�سار  بدايات  مع  واأطلقناه  املوقع عريق  والأن   ..(KW)
االنرتنت فقد وفقنا اهلل يف اختيار ا�سم من اأربعة اأحرف 

فقط وهو حتى ما يعطي لالأ�سم (الدومني) قيمة كبرية.
 (www.egkw.com الكويت  (م�سريون يف  موقع  يقوم 
يف  امل�سرية  اجل��ال��ي��ة  اف���راد  ب��ني  كبري  اجتماعي  ب���دور 
الكويت وهو حلقة الو�سل االأهم بني اأبناء اجلالية والبعثة 
الدبلوما�سية �سواء ال�سفارة اأو القن�سلية اأو املكاتب الفنية.. 
واملبا�سر مع  تفاعله احلي  املوقع من  اكت�سبه  الدور  وهذا 

اأفراد اجلالية واأع�ساء البعثة.
ن�ستطيع القول اأن موقعنا هو املنرب الرئي�سي الذي يتحدث 
من خالله  ويتحدث  م�سوؤوليهم  اإلى  امل�سريون  من خالله 

امل�سوؤولني اإلى املواطنني اأي�سا.. وقد قمنا دائما بحمل كل 
وجهات النظر ونقلها وعر�سها ووجدنا الكثري من التجاوب 

من الطرفني.

املوقع يف فكرته االأ�سا�سية يهدف اإلى التوا�سل لذلك كان 
االأخبار  ينقل  االأه��م.. فاجلميع  بل  مهم  االجتماعي  دوره 
ولكن التفاعل مع االأخبار وامل�سكالت واملقرتحات دور يقوم 

به فقط (م�سريون يف الكويت).

امل�سكالت  ح��ل  م��ن  الكثري  امل��وق��ع يف  احل��م��د جن��ح  وهلل 
ب�سكل  جنح  كما  اإليه..  و�سلت  التي  باملواطنني  اخلا�سة 
اأن  حتى  للجمهور  امل�سوؤولني  نظر  وجهات  نقل  يف  كبري 
باأننا  دائما  تاأكيدنا  رغم  ر�سمية  جهة  اأنه  اعتقد  البع�ض 
موقع خدمي م�ستقل يهدف خللق حالة من التوا�سل بني ال� 

(م�سريون يف الكويت). 

)Eg( )Kw(

http://egkw.com

الدور الجتم�عي
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كم���ا يعلم اجلميع فاإن العقار امل�س���ري هو ا�س���تثمار اأكرث 
اأمنا من اأي ا�س���تثمار اآخر يف العامل ويف م�سر خ�سو�سا« 
م�س���ريا الى ان هذا اال�س���تثمار هو املنا�س���ب للم�س���ريني 
املغرتبني الذين لي�ض لديهم يف م�سر من يرعى م�ساريعهم 
اأو ا�س���تثماراتهم باالإ�س���افة اإل���ى كون���ه ا�س���تثمار مرب���ح 
لغري امل�س���ريني الذين ي�س���عون لزيادة ن�س���ب االأرباح على 

اال�ستثمار.
وفكرة املعر�ض على االنرتنت وعلى م�س���ريون يف الكويت 
حتديدا م�ستلهمة من معار�ض العقار املوجودة على االأر�ض 
فعال »حيث وجدنا ومن خالل م�س���اركتنا يف عدة معار�ض 
عقارية كرعاة اعالميون وجدنا اأن زوار هذه املعار�ض قد 

يحتاج���ون لوق���ت اطول لالختيار والتعاق���د وهو امر غري 
متاح للمعار�ض العقارية العادية«.

كم���ا وجدن���ا اأن البع����ض ق���د ال يتمكن من ح�س���ور هذه 
املعار�ض ال�س���باب كث���رية اأو اأنهم عند اإقامة تلك املعار�ض 
مل تكن تتوفر لديهم ال�سيولة الكافية لل�سراء.. االأمر الذي 
اأوح���ى لنا باإقامة معر�ض دائم للعقار امل�س���ري ي�س���تطيع 
الراغب يف ال�س���راء زيارته يف اأي وقت وب�سغطة زر تكون 

اأمامه كافة امل�ساريع بتفا�سيلها«.
واحلم���دهلل فق���د زار املعر����ض حتى كتابة هذه ال�س���طور 
مااليق���ل ع���ن ن�س���ف مليون زائ���ر وهذا جن���اح كبري وهلل 

احلمد.

http://egkw.com

الدور القت�ش�دي
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الدور القت�ش�دي
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www. تطبي���ق خا����ض مبوق���ع (م�س���ريون يف الكوي���ت
egkw.com).. اأول موقع للم�س���ريني يف اخلارج اأ�س�سه 
ال�س���حفي/ اأ�س���امة جالل يف العام 2005.. ويهدف اإلى 
خل���ق حالة من التوا�س���ل بني امل�س���ريني املغرتبني عموما 
ويف الكوي���ت خ�سو�س���ا.. يقدم خدم���ات جمانية متنوعة 
كاالإعالنات املبوبة واال�ست�س���ارات القانونية وال�س���حية.. 

ع���الوة عل���ى عر�ض فر����ض العم���ل وطلب���ات التوظيف.. 
يطرح هموم الطي���ور املهاجرة وي�س���تعر�ض اهتماماتهم.. 
يقدم االأخبار املتنوعة على مدار ال�ساعة.. وغري انه رائد 
يف فكرت���ه.. ينفرد ب���اأن يكون موقع اخب���اري وخدم���ي.. 
(م�س���ريون يف الكوي���ت www.egkw.com).. تاري���خ 

وتاأريخ.. عا�ست م�سر حرة باأبنائها االإيجابيني.

http://egkw.com

اأكرث ُقربـــــً�

من و�ش�ئل �شبكة م�شرريون يف الكويت
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http://egkw.com

اأكرث ُقربـــــً�
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املوقع يف ال�شح�فة
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ن
ّ
»VIVA« تدش

5 فروع جديدة

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية )VIVA(، انضمام خمسة فروع جديدة 

الى 63 فرعًا،  لتصل  البالد  أنحاء  املنتشرة في مختلف  إلى شبكة فروعها 

وذلك تعزيزًا لتواجدها في الكويت ولتتمكن من خدمة عمالئها بشكل أفضل 

وأقرب لهم.

الصليبخات(  سما  )مجمع  الصليبخات  م��ن  ك��ل  ف��ي  ال��ف��روع  تلك  وت��ق��ع 

وخ��ي��ط��ان )قطعة 6 - مجمع ال��ه��وزان( وال��ف��روان��ي��ة )ش���ارع امل��ط��اف��ي - مجمع 

الفروانية التجاري(، وجمعية الشرطة )الزهراء قطعة 8، مقابل الهيئة العامة 

امل��ب��ارك��ي��ة، ش���ارع الجديد،  ال��ك��وي��ت -  للمعلومات امل��دن��ي��ة( وامل��ب��ارك��ي��ة )م��دي��ن��ة 

قسيمة 69، محل رقم 2(. 

الهادفة  التوسعية  الشركة  سياسة  ضمن  الجديدة  الفروع  افتتاح  ويأتي 

نحو تقديم أرقى مستوى خدمة عمالء بشكل عملي يوفر لعمالء

)VIVA( الراحة والسهولة، هذا إلى جانب باقة الخدمات والعروض التي 

تقدمها الشركة بشكل حصري ومميز يلبي رغبات وتطلعات عمالئها الكرام. 

ويعد افتتاح خمسة فروع جديدة ل� »VIVA« في مختلف مناطق الكويت 

الشركة وس��وف يساهم بشكل كبير في تجويد ما تقدمه  به  إن��ج��ازًا تعتز 

لعمالئها من خدمات ويجعلها أقرب لهم وأسرع في تلبية متطلباتهم، وتؤكد 

 )VIVA( بأن تكون دائما بالقرب من عمالئها. سوف تستمر )VIVA( التزام

في توسعها داخل الكويت واضعة تطلعات عمالئها نصب أعينها ولتلبيتها 

على  الشديد  وحرصها  شغفها  إن  رض��اه��م،  تضمن  وم��ه��ارة  حرفية  بكل 

تقديم خدمات مميزة لعمالئها هو الدافع وراء خططها التوسعية املستمرة.

»Ooredoo« تطلق عروضًا خاصة 

للباحثني عن باقات تركز على اإلنترنت

طرحت »Ooredoo« عرضًا خاصًا بأجهزة )Huawei( مع باقة خاصة 

باإلنترنت، ابتداء من 8 دنانير شهريًا. 

مع  السرعة،  فائق   )LTE( إنترنت  بايت  جيجا   1 على  الباقة  وتحتوي 

إمكانية شراء باقات إضافية عند انتهاء الباقة األساسية بأسعار مخفضة، 

أما بالنسبة للمكاملات، فيقوم العميل بالدفع حسب االستخدام.

 )Ascend Mate 7( ويتوافر العرض بقيمة 10 دنانير شهريًا مع جهاز

الوضوح وكاميرا بقوة 13 ميجابيكسل  الذي يتمتع بشاشة )HD( عالية 

مع كاميرا أمامية بقوة 5 ميجا بيكسل، ويتوافر الجهاز باللونني األبيض 

ال��ع��رض ب��� 8 دنانير شهريًا م��ع جهاز  واألس����ود، إض��اف��ة إل��ى ذل���ك، يتوافر 

)Ascend P7( الذي يتمتع بكاميرا أمامية بقوة 8 ميجا بيكسل مع نظام 

توفير قوة البطارية.

ت��ت��ن��اس��ب ه���ذه ال���ع���روض م���ع امل��س��ت��خ��دم��ني ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون ب��اس��ت��خ��دام 

اإلن��ت��رن��ت بشكل أس��اس��ي م��ع قلة اس��ت��خ��دام امل��ك��امل��ات وال��رس��ائ��ل النصية، 

العصري خصوصًا  العروض ومميزاتها مع االستخدام  وتتماشى أسعار 

لفئة الشباب والطالب.

»الخليج للتأمني« أفضل عالمة تجارية

أع������ل������ن������ت ال�����خ�����ل�����ي�����ج ل����ل����ت����أم����ن 

)امل����ج����م����وع����ة ال�������رائ�������دة ف�����ي م���ج���ال 

ت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة ف��ي 

دول����ة ال��ك��وي��ت وال���ش���رق األوس����ط(، 

ح���ص���ول���ه���ا ع����ل����ى ج������ائ������زة أف���ض���ل 

عالمة تجارية لعام 2014 من مجلة 

»ج����ل����وب����ل ب������ران������دز«، وذل�������ك خ���الل 

الحفل الذي أقيم أخيرًا في دبي.

 ع��ل��ى 
ً
وت��ع��ت��ب��ر ال���ج���ائ���زة دل����ي����ال

ت�����ف�����وق »ال����خ����ل����ي����ج ل����ل����ت����أم����ن« ف��ي 

ق��ط��اع ال��ت��أم��ن م��ن��ذ ان��ش��ائ��ه��ا ع��ام 

ال��ى جهودها في  ب��اإلض��اف��ة   1962

ت��ط��وي��ر أدائ����ه����ا امل��ت��م��ي��ز، وت��ه��دف 

من  املزيد  لخلق  التجارية  العالمة 

أساسي  التركيز بشكل  مع  الرغبة 

ع���ل���ى ب���ن���اء ع����الق����ات ط���وي���ل���ة األم����د 

م��ع ال��ج��م��ه��ور مبنية ع��ل��ى أس��اس 

االحترام املتبادل.

وق����د ت���م اخ���ت���ي���ار ال���ف���ائ���زي���ن من 

يتمتعون  متنافسن  مجموعة من 

ب��ص��ف��ات ف���ري���دة ف���ي م���ج���ال ق��ط��اع 

التأمن.

االت�����ص�����ال  إدارة  م�����دي�����ر  وق���������ال 

امل��ؤس��س��ي وع���الق���ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
ب������امل������ج������م������وع������ة خ��������ال��������د م������ش������اري 

بفوزنا  نفخر  »ن��ح��ن  السنعوسي 

ب��ه��ذه ال���ج���ائ���زة، ال��ت��ي ه���ي بمثابة 

اع���ت���راف دول����ي ب��م��س��ت��وى الخليج 

للتأمن.

السنعوسي خالل تسلمه الجائزة

»بوبيان« يرعى مسابقة الكويت الكبرى للتصوير

الثاني  للعام  بوبيان  بنك  ي��رع��ى 

على التوالي مسابقة الكويت الكبرى 

للتصوير )املحور االسالمي(، والتي 

ت�����ق�����ام ت����ح����ت رع������اي������ة س����م����و رئ���ي���س 

ال��وزراء الشيخ جابر املبارك  مجلس 

الحمد الصباح.

وق��������ال م����دي����ر ال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة 

البسام  ص��ال��ح  قتيبة  ب��وب��ي��ان  ببنك 

ان ال���ب���ن���ك ح����ري����ص ع���ل���ى امل���ش���ارك���ة 

ف����ي م���ث���ل ه�����ذه امل���س���اب���ق���ات ال���ف���ري���دة 

وال������رائ������دة خ���ص���وص���ًا وأن����ه����ا ت��ق��وم 

بتطوير مهارات الشباب سواء هواة 

ف��ي بث  ت��س��اه��م  او محترفن وال��ت��ي 

روح التنافس الشريف خصوصا ان 

الهوايات  تعتبر من  التصوير  مهنة 

املتداولة واملنتشرة بشكل كبير بن 

فئة الشباب.

وأض���������اف ان ال���ب���ن���ك ي�����ش�����ارك ف��ي 

رعاية املحور اإلسالمي من املسابقة، 

وال�������ذي ي��ش��م��ل امل���ب���ان���ي ال��ع��م��ران��ي��ة 

وكذلك تشمل  اإلسالمية  وال��زخ��ارف 

م����ش����اه����د وث������واب������ت ت�����ب�����رز ال���ث���ق���اف���ة 

اإلسالمية التي من خالل أداء احدى 

ال���ع���ب���ادات، م��ع��ت��ب��را ان����ه ي��ع��م��ل وف��ق 

الشريعة اإلسالمية.

واكد البسام ان البنك حرص خالل 

السنوات االخيرة على تأكيد صورته 

ك���ب���ن���ك ق����ري����ب م����ن م��خ��ت��ل��ف ش���رائ���ح 

املجتمع الس��ي��م��ا ال��ش��ب��اب ح��ي��ث ق��ام 

ب��رع��اي��ة ودع����م ال��ع��دي��د م��ن االن��ش��ط��ة 

والفعاليات التي تهم الشباب.

ي���رع���ى  ب����وب����ي����ان  ب����ن����ك  ان  ي�����ذك�����ر 

التوالي  على  الثاني  للعام  املسابقة 

ب��ع��د ان اث��ب��ت��ت اه��م��ي��ت��ه��ا ون��ج��ح��ت 

ف���ي دورت����ه����ا االول������ى م���ن خ����الل ع��دد 

الى جانب  التي شهدتها  املشاركات 

مستوى الصور التي شاركت.

ونظرا للقيمة الفنية للصور التي 

شاركت في هذه املسابقة فقد اختار 

في  واستخدمها  منها  بعضا  البنك 

رزن��ام��ة ع��ام 2015 ال��خ��اص��ة ب��ه وهو 

ما القى اعجاب عمالء البنك بالصور 

املختارة.

 قتيبة البسام

لتحويل األموال إلى مصر

»وانت بعيد تقدر تساعد«

تنطلق 24 الجاري
امل��ص��ري لدى  السفير  أك��د 

سليمان  عبدالكريم  الكويت 

)مصريون  م��ب��ادرة موقع  أن 

 )www.egkw.com في الكويت

ل��ت��ح��وي��ل األم�����وال إل���ى مصر 

)وان����ت ب��ع��ي��د ت��ق��در ت��س��اع��د( 

وال����ت����ي س���ت���ب���دأ ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

ف����ي ال����راب����ع وال���ع���ش���ري���ن م��ن 

ي���ن���اي���ر ال������ج������اري، أص��ب��ح��ت 

ع�����الم�����ة م����م����ي����زة ف�����ي ن���ش���اط 

الجالية املصرية في الكويت، 

موضحا أنها حققت في املرة 

االخير اكثر من نصف مليار 

جنيه بمشاركة نحو 28 ألف 

مشارك.

واوضح سليمان في بيان 

صحافي ان��ه ي��رع��ى امل��ب��ادرة 

ل���ل���م���رة ال����راب����ع����ة مل����ا ت��ح��م��ل��ه 

م������ن أه������������داف ن���ب���ي���ل���ة ل���دع���م 

االق���ت���ص���اد امل���ص���ري وزي����ادة 

اح���ت���ي���اط���ي ال���ن���ق���د األج��ن��ب��ي 

بفكرة بسيطة، وهي تكثيف 

ال������ت������ح������وي������الت ال�����������ى م���ص���ر 

م����ن امل���ص���ري���ن إل�����ى ذوي���ه���م 

ف�������ي م�����ص�����ر وح����س����اب����ات����ه����م 

ال��ش��خ��ص��ي��ة ول���ي���س ال��ت��ب��رع 

ألي ج��ه��ة أو ص��ن��دوق أو ما 

شابه.

واش�����اد ال��س��ف��ي��ر س��ل��ي��م��ان 

بفكرة املبادرة التي ستحمل 

ه�������ذا ال�����ع�����ام ش�����ع�����ار )ت���ح���ي���ا 

م��ص��ر( وب��ف��ري��ق ع��م��ل م��وق��ع 

»مصريون في الكويت« الذي 

ي���ول���ي ه����ذه امل����ب����ادرة أه��م��ي��ة 

الراعية  وبالشركات  خاصة 

ل���ه���ا وب���ال���ج���م���ه���ور امل���ص���ري 

ال��واع��ي ال���ذي ش���ارك ف��ي هذا 

ال��ح��دث وامل���ح���اوالت ال��ج��ادة 

لدعم االقتصاد املصري.

امل�����ب�����ادرة  أن  ال�������ى  ول�����ف�����ت 

اس���ت���م���رت ال���س���ن���وات ال��ث��الث 

امل���اض���ي���ة ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر ع��ن 

االنظمة الحاكمة ملصر، وهو 

ما يؤكد أنها نابعة في املقام 

م��ص��ر وه��دف��ه��ا  ل���دع���م  األول 

األساسي هو دعم االقتصاد 

املصري. 

م����������ن ن�������اح�������ي�������ت�������ه، أش����������اد 

م���ؤس���س م���وق���ع )م���ص���ري���ون 

www.egkw. ال����ك����وي����ت  ف�����ي 

ال��زم��ي��ل أس���ام���ة ج��الل   )com

املصرية  السفارة  باحتضان 

الى ان  املبادرة، مشيرا  لهذه 

اهتمام السفير بها كان أحد 

أب���رز ع��وام��ل نجاحها خ��الل 

السنوات الثالث املاضية.

واض���اف ج��الل أن اهتمام 

وس����ائ����ل االع��������الم ال��ك��وي��ت��ي��ة 

وامل���ص���ري���ة ب���م���ب���ادرة )وان����ت 

ب������ع������ي������د ت���������ق���������در ت������س������اع������د( 

حد  ال��ى  واحتضانها ساهم 

ف��ي تحقيق زخ���م غير  ك��ب��ي��ر 

ع������ادي ل���ه���ا م���ش���ي���دا ب���ال���دور 

ال�������ب�������ارز ل�����وس�����ائ�����ل االع��������الم 

وال��ص��ح��اف��ي��ن ف���ي ت��ب��ن��ي ما 

يفيد الصالح العام.

ودع������������������ا ج��������������الل ج������م������وع 

امل���ص���ري���ن ف���ي ال���ك���وي���ت إل��ى 

ت��ك��ث��ي��ف م���ش���ارك���ات���ه���م أك��ث��ر 

واكثر في كل ما يدعم مصر 

ه���ذا  م������ب������ادرة  أن  م���وض���ح���ا 

العام سيكون بها العديد من 

إضافة  للمشاركن  الجوائز 

إل��ى ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى والتي 

هي مفاجأة هذا العام.

واوض�����ح أن����ه وك���م���ا ج��رت 

العادة يتم التعاون في هذه 

امل���ب���ادرة ح��ص��ري��ا م��ع شركة 

امل����زي����ن����ي ل���ل���ص���ي���رف���ة وال���ت���ي 

التحويالت  عملية  ستجري 

ف��ي  ع���م���ول���ة  ودون  م���ج���ان���ا 

ك���ل أف��رع��ه��ا ف���ي ال���ي���وم األول 

م�����ن امل������ب������ادرة وه������و ال����راب����ع 

والعشرين من يناير الجاري 

على أن يستمر التحويل في 

ب���اق���ي أي�����ام امل����ب����ادرة وح��ت��ى 

ن���ه���اي���ة ف���ب���راي���ر ب��خ��ص��م ف��ي 

العمولة بنسبة 25 في املئة.

من جانبه، اكد نائب املدير 

ال�����ع�����ام ف�����ي ش����رك����ة امل���زي���ن���ي 

دعم  فجحان  علي  للصيرفة 

املصري،  لالقتصاد  الشركة 

التوجه هو  ه��ذا  إل��ى  مشيرا 

ال������ذي دف�����ع ال���ش���رك���ة ل��رع��اي��ة 

م�����ب�����ادرة م����وق����ع )م���ص���ري���ون 

www.egkw. ال����ك����وي����ت  ف�����ي 

متتالية  أع��وام  ألربعة   )com

ول���ك���ون���ه���ا م����ب����ادرة م��ت��م��ي��زة 

وج����������ادة ت���ت���ع���ل���ق ب���ش���ري���ح���ة 

كبيرة في املجتمع الكويتي.

واوضح فجحان أن نجاح 

املبادرة خالل األعوام الثالث 

على  الشركة  يحفز  املاضية 

االس������ت������م������رار ف������ي م����واص����ل����ة 

رعايتها.

أسامة جالل 

»أي جي إيفنتس« تفوز بجائزة

»أفضل حمالت توعوية صحية«
ج���ي  »أي  ش������رك������ة  أع�������رب�������ت 

ع��ن   IG Events إي����ف����ن����ت����س« 

اع�����ت�����زازه�����ا ل����ف����وزه����ا ب���ج���ائ���زة 

توعوية  إعالمية  حملة  أفضل 

الخليج  مستوى  على  صحية 

ال����ع����رب����ي، ال����ت����ي أع���ل���ن���ت ع��ن��ه��ا 

األمانة العامة ملجلس التعاون 

املركز  ن��ال��ت  أن  بعد  الخليجي 

ال���ح���م���ل���ة  م������ج������ال  ف��������ي  األول 

بالتعاون  املتكاملة  اإلع��الم��ي��ة 

في  ال��ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز  إدارة  م���ع 

وزارة الصحة.

وق�������ال ال����رئ����ي����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل��ش��رك��ة أح���م���د االب����راه����ي����م إن 

ال��ف��وز بتلك ال��ج��ائ��زة امل��رم��وق��ة 

التنفيذي  املكتب  قبل  م��ن  ج��اء 

ل����دول  ال���ص���ح���ة  وزراء  مل��ج��ل��س 

م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون ال��خ��ل��ي��ج��ي 

ال������ذي أع���ل���ن أس����م����اء ال��ف��ائ��زي��ن 

ب���ج���ائ���زة »ال��ت��م��ي��ز ال��خ��ل��ي��ج��ي« 

ف��ي مجال اإلع���الم الصحي في 

ال��ث��ان��ي��ة للسنة األول���ى  ال�����دورة 

ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي   ،2015 /  2014

العامة  للعالقات  املحلية  ال��دار 

واإلعالم.

ال����ك����وي����ت  »ف����������وز  أن  وذك����������ر 

ب�����ال�����ج�����ائ�����زة ك�����أف�����ض�����ل ح���م���ل���ة 

ت�����وع�����وي�����ة ص����ح����ي����ة إن�����م�����ا ه��و 

وس����ام ش���رف ع��ل��ى ص���دورن���ا«، 

ال��ح��م��ل��ة تمثل  أن  إل����ى  م��ش��ي��را 

رؤي�������ة ال���ش���رك���ة ن���ح���و ال���ت���وج���ه 

ألعمال الحمالت التوعوية ذات 

األش���ك���ال امل��ب��ت��ك��رة واألس���ل���وب 

النوعي املبني على التخصص 

العلمية  ال��ج��وان��ب  واس��ت��خ��دام 

م�����ن ب����ن����اء وأع������م������ال ال���ح���م���الت 

التوعوية.

وأوض�����ح اإلب���راه���ي���م أن ف��وز 

الرفيعة  الجائزة  بتلك  الشركة 

ج��������اء م������ن خ��������الل اس����ت����ع����راض 

 139 م��ن  الك��ث��ر  التحكيم  لجنة 

ع���م���ال م����ش����ارك����ا ت����م اس��ت��ب��ع��اد 

�������الع 
ّ
م���ن���ه���ا، واط م����ش����ارك����ة   66

م����ش����ارك����ة،   73 ع����ل����ى  ال����ل����ج����ن����ة 

إع��داد  في  الشركة  تميز  مؤكدا 

وتقديم حمالت إعالمية تغطي 

التثقيفية  وامل��ادة  االحتياجات 

وال�����ت�����وع�����وي�����ة ال�����ج�����ي�����دة ال���ت���ي 

ت��ت��ن��اس��ب م���ع واق�����ع ال��ج��م��ه��ور 

امل���س���ت���ه���دف م����ن خ�����الل دراس�����ة 

الشرائح املستهدفة.

تعزيز  إدارة  م��دي��رة  وك��ان��ت 

ال���ص���ح���ة  وزارة  ف�����ي  ال����ص����ح����ة 

ال����دك����ت����ورة ع���ب���ي���ر ال���ب���ح���وه ق��د 

اإلدارة  ان  أي�������ام  ق���ب���ل  أع���ل���ن���ت 

والثاني  األول  باملركزين  ف��ازت 

ع����ن ف���ئ���ة ال���ح���م���الت ال��ت��وع��وي��ة 

املتكاملة التي قامت بها شركة 

)اي ج��ي اي��ف��ن��ت��س( واس��ت��م��رت 

ث�������الث س�����ن�����وات وت���م���ث���ل���ت ف��ي 

ح�����م�����الت ل���ل���ص���ح���ة وم����ح����ارب����ة 

وح��ارب  )خ��ل��ك صحي  السمنة 

السمنة(.

وأض��اف ان الشركة حرصت 

ف���ي ح��م��الت��ه��ا ع��ل��ى اس��ت��ه��داف 

شريحة النشء والطلبة بشكل 

خ���اص ع��ب��ر ال��ت��واص��ل م��ع ه��ذه 

الشريحة من خالل عمل زيارات 

وم��س��اب��ق��ات وح��م��الت إعالمية 

الكتروني  وتطبيق  وإع��الن��ي��ة 

وموقع انترنت.

وأع����������������رب اإلب��������راه��������ي��������م ع���ن 

الصحة على  إل��ى وزارة  الشكر 

ج�����ه�����وده�����ا ودع�����م�����ه�����ا ال���ك���ب���ي���ر 

ممثلة في مكتب وزير الصحة 

وإدارة  ال��ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز  وإدارة 

إلى  التغذية واإلط��ع��ام، إضافة 

ش���ك���ر ال����ش����رك����ات ال����ت����ي ق���ام���ت 

ب���رع���اي���ة ال���ح���م���الت وس��اه��م��ت 

ف����ي إن���ج���اح���ه���ا وع���ل���ى رأس���ه���ا 

ش����رك����ة زي�������ن وش�����رك�����ة ال���ت���ق���دم 

املتحدة  وش��رك��ة  التكنولوجي 

ل����ل����م����خ����ت����ب����رات وم����س����ت����وص����ف 

وداي��ت  التخصصي  بوشهري 

كير ودايت سنتر ومركز بفرلي 

ه��ي��ل��ز ال��ط��ب��ي إن��ت��رن��اش��ي��ون��ال 

كلينك.

وح�������ول ال���������دور ال�������ذي ت���ق���وم 

ذك���ر  إي���ف���ن���ت���س«  ب�����ه »أي ج�����ي 

ت��ق��دم  ال����ش����رك����ة  أن  اإلب����راه����ي����م 

خ��دم��ات��ه��ا ف��ي م��ج��ال الحمالت 

ال��ت��وع��وي��ة وق���د ق��ام��ت بتنظيم 

ح��م��ل��ة »ح����ارب ال��س��م��ن��ة 1« في 

م���ج���م���ع »األف������ن������ي������وز« وح���م���ل���ة 

ال���س���م���ن���ة 2« وح��م��ل��ة  »ح��������ارب 

»خ������ل������ك ص������ح������ي« ف�������ي م���ج���م���ع 

.»360«

وع�������������ن ال���������خ���������دم���������ات ال�����ت�����ي 

أه��داف  ق��ال إن  تقدمها الشركة 

ال����ش����رك����ة ت����ت����رك����ز ف�����ي اب���ت���ك���ار 

وت��ن��ف��ي��ذ ال���ح���م���الت اإلع���الم���ي���ة 

وال��������ش��������ري��������ح��������ة امل�����س�����ت�����ه�����دف�����ة 

خاصة  بيانات  قاعدة  وتوفير 

ب����ت����س����وي����ق ال����ح����م����ل����ة ل����ل����رع����اة 

وال������������زوار وت���ص���م���ي���م وت��ن��ف��ي��ذ 

للحملة  وال��ت��روي��ج  املطبوعات 

إع��الم��ي��ا وإع��الن��ي��ا وال��ت��س��وي��ق 

االل��ك��ت��رون��ي م���ن خ���الل امل��واق��ع 

االل������ك������ت������رون������ي������ة ال����ت����ف����اع����ل����ي����ة 

وتطبيقات الهواتف الذكية.

أحمد اإلبراهيم

خالل حفل ضخم في »األفنيوز«

»الخليج«: مديحة بوفتني مليونيرة »الدانة«
أعلن بنك الخليج فوز مديحة عبدالله بوفتني في سحب مليونير 

ال��ح��دث  ل��ع��ام 2014، وذل���ك خ���الل احتفالية خ��اص��ة م��ي��زت  »ال���دان���ة« 

السنوي املرموق الذي ينتظره الكثيرون. كما أعلن البنك فوز حسن 

عّمار جابر عجيل وبدر عبدالعزيز املطّوع بجوائز تبلغ ب� 250 ألف 

دينار، و50 ألفًا على التوالي.

وقد تم اإلعالن عن الفائزين ب� »غراند أفنيو« في مجمع »األفنيوز« 

يوم الخميس املوافق 8 يناير 2015 بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة. 

كذلك أعلنت مدير أول في بنك الخليج هديل الفضلي أسماء رابحي 

هم هذا الحدث الضخم. وقد ربح السحب األول 
ّ
سحبني آخرين تضمن

خمسة من الذين أدخلوا بياناتهم الخاصة ب� »الدانة« عبر االنترنت، 

 منهم بجائزة حساب الدانة بقيمة 200 دينار. أما السحب 
ٌ

إذ فاز كل

الثاني فقد خصص ملن قام بتسجيل بياناته بجناح بنك الخليج في 

 
ٌ

»غراند أفنيو« في مجّمع »األفنيوز«، وفاز به 8 مشاركون حصل كل

منهم على جائزة حساب الّدانة تبلغ 500 دينار لكٍل منهم.

وق���دم ه���ذا ال��ح��دث ال��س��ن��وي األض��خ��م م��ن ن��وع��ه ه��دي��ل الفضلي 

االحتفال  برنامج  وب��دأ  املنصور.  محمد  الكبير  الفنان  واستضافة 

الغوص  تاريخ حرفة  مثل  الكويت  في  راق��ص  تجّمع  أكبر  بتجمهر 

الكثيف  الحضور  فاجأ  ال��ذي  جمهر 
ّ
الت بهذا  بالكويت. كذلك ش��ارك 

أعضاء فرقة »ميامي« الكويتية. ويمكن مشاهدة هذا البرنامج على 

قناة بنك الخليج في موقع اليوتيوب: 

الفنان  وتواصل   ،)www.youtube.com/GulfBankChannel(

املنصور والفضلي مع الحضور بشكل زاد من حماسهم وترقبهم 

مل��ش��اه��دة أك��ث��ر ال��س��ح��وب��ات امل��رم��وق��ة ل��ل��ع��ام. وان��ض��م الح��ق��ًا فيكرام 

وسلمى  الشخصية  املصرفية  ال��خ��دم��ات  إدارة  ع��ام  م��دي��ر  إي��س��ار- 

الحّجاج مدير إدارة املوارد البشرية ومشاري شهاب- مساعد مدير 

وزارة  وممثل  الخليج،  بنك  في  الشخصية  املصرفية  الخدمات  ع��ام 

التجارة والصناعة إلى مقدمة الحفل هديل الفضلي والفنان محمد 

املليون.  املسرح إلج��راء سحب  إل��ى خشبة  املنصور، حيث صعدوا 

وق���د ت��ف��اج��أت ال��ف��ائ��زة ت��م��ام��ًا ع��ن��دم��ا ق���ام امل��ن��ص��ور ب��االت��ص��ال بها 

إلبالغها بخبر فوزها بالجائزة وسط هتاف وتصفيق الحضور. 

الدانة  برنامج سحوبات  عن  الخليج  بنك  أعلن  األمسية،  وخ��الل 

لعام 2015.

حضور حاشد تابع الحفل

 تتويج الفائزة بجائزة »الدانة«

»بروتوكول« تعاون للربط اإللكتروني

بني »االئتمان« و»الدولي«
��ع امل��دي��ر ال��ع��ام لبنك االئتمان 

ّ
وق

ال���ك���وي���ت���ي ص�����الح م���ض���ف امل���ض���ف، 

الكويت  لبنك  التنفيذي  وال��رئ��ي��س 

ال����دول����ي ل����ؤي م��ق��ام��س ب���روت���وك���ول 

اإللكتروني  للربط  مشترك  ت��ع��اون 

بن البنكن. 

وب�����م�����ق�����ت�����ض�����ى ال�������ب�������روت�������وك�������ول 

سيتمكن عمالء بنك الكويت الدولي 

حملة بطاقاته املصرفية من الوفاء 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��م ت��ج��اه ب��ن��ك االئ��ت��م��ان 

الكويتي وسداد األقساط املستحقة 

وال������ق������ي������ام ب����ع����م����ل����ي����ات ال����ت����ح����وي����ل 

االلكتروني لألموال عن طريق نقاط 

البيع والسداد عبر شبكة االنترنت. 

العام لبنك االئتمان  وق��ال املدير 

الكويتي إن »االتفاق يأتي في سياق 

اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ط���م���وح���ة وض��ع��ت��ه��ا 

ادارة البنك لتنفيذ توجهات مجلس 

ال����������وزراء ن���ح���و األخ�������ذ ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

الحكومة اإللكترونية والتحول إلى 

الكترونيا ووضع  املعامالت  انجاز 

لتقليص  مناسبة  وضوابط  قواعد 

الدورة املستندية واستخدام أنظمة 

الدفع اإللكتروني. 

وح��������������ول امل����������زاي����������ا وال�������ف�������وائ�������د 

ال���ت���ي ي��ت��ي��ح��ه��ا ال���ب���روت���وك���ول ق���ال 

امل��ض��ف إن����ه »س��ي��ت��ي��ح ل��ل��م��واط��ن��ن 

امل����س����ت����ف����ي����دي����ن م������ن ق����������روض ب��ن��ك 

االئ����ت����م����ان ال���ك���وي���ت���ي ع����م����الء ب��ن��ك 

ال����ك����وي����ت ال�����دول�����ي امل����ج����ال ل���س���داد 

التحويل  عبر  الكترونيا  األق��س��اط 

مباشرة من حسابهم املصرفي في 

البنك ذاته إلى رصيد مديونياتهم 

ف�����ي )االئ�����ت�����م�����ان( ب���ط���ري���ق���ة س��ه��ل��ة 

وميسرة ومن دون أن يضطروا إلى 

مراجعة أي من فروع بنك االئتمان 

عنهم  يرفع  نحو  وعلى  بأنفسهم، 

ع���بء امل��راج��ع��ة وي���وف���ر ال��ك��ث��ي��ر من 

الوقت والجهد«. 

ال���ب���روت���وك���ول  وأك������د امل���ض���ف أن 

خ����ط����وة أول�������ى ورائ����������دة ف�����ي م���ج���ال 

ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي ب��ن م��ؤس��س��ات 

ال���ق���ط���اع���ن ال���ح���ك���وم���ي وال����خ����اص، 

م����ش����ي����دا ب����ال����ج����ه����ود ال�����ت�����ي ب���ذل���ه���ا 

ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال�����دول�����ي وت���ع���اون���ه 

الالمحدود لتحقيق هذا االنجاز. 

املضف ومقامس يتبادالن االتفاقية

املوقع يف ال�شح�فة
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من البعثة الدبلوم��شية وامل�شوؤولني:
اأحمد عبدالاله،عبدالرحيم �سلبي،هاين هالل،هاين �سا�ض، �سالح الو�سيمي،عبدالكرمي 
�سليمان، وائل جاد، هالة الب�سالوي، �سريف الديوان،حممد عادل،حممد عرفة،عبدالوهاب 
فوزي،عبداملجيد  اأمني،حممد  �سعد،عادل �سبحي،معتز  في�سل،حممد  عبدالعليم،جمال 
فهمي،منى ب�سطاوي،عماد زكي،عبدالعاطي �سعراوي،حممد قدري،حممود عليوة،مرفت 

ال�سنباطي. 

�ساند املوقع منذ ن�ساأته عدد كبري من االإيجابيني بطرق واأ�سكال 
خمتلفة مع التاأكيد على اأن املوقع مل يتلق اأبدا اأي دعم مادي من 
اأي �سخ�ض.. واإن كان ي�سعب ح�سر اأ�سماء هوؤالء اإال اأننا ن�ستعر�ض 
باأن  علما  ن�سيناهم  ملن  ال�سديد  االح��رتام  مع  نتذكرهم  من  هنا 

االأ�سماء التالية نعر�سها مع حفظ االلقاب ودون ترتيب.

�شكراً لهوؤلء
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كت�ب املوقع و�شحفيون:
حممد مرعي،حممود ال�سربيني،م�س���طفى 
�س���لم��اوي،حممد كم����ال،�س�����عيد فهم������ي 
(امل�س���ري اأفن���دي)، حممد ي�س���ري موايف، 
عب���داهلل مت���ويل، ح�س���ام فتح���ي، ح�س���ن 
عبدالباري، عبداملنع������م ال�سي�س����ي، حممد 
عبدالغن���ي،  اأبوزيد،اإيه���اب  خليفة،اأ�س���امة 
ه�س���ام زكي، جمال حممود،ح�س���ن عوارة، 
�س���عيد مندور، خليل ر�ساد، عبري اأبوطالب، 
اأن�ض الوجود ر�سوان، حممود عابدين، اأحمد 
ال�س���بع، طارق بكري، اإيهاب �سالم، حممد 
جمعة، �سامل عبدالغفور،اأحمد املن�سي،ح�سن 
خاطر،حمم���د عبدالعزيز،جم���دي طلب���ة، 

جيهان ال�سنباطي.

اأ�شح�ب م�ش�رك�ت ومتميزون:
حمم���د مت���ويل، حممد�س���عفان، �س���ليمان 
عبدون، ح�سام كمال، اإ�سماعيل عبدالهادي، 
�سالح احلجري ، حممد عمرو، وائل �سرور، 
حممد �س���وارب، اأحمد عفيفي،عبداجلواد 
، �س���يف ح�س���ام كم���ال، فاي���دة  حري����ض 
اأحمد،ع���الء الدما�س���ي، ر�س���وان �س���عيد، 
عادل عبدال�س���تار، حممد �س���نجر، حممود 
�س���ربي، علي �س���لطان، �س���عبان م�سطفى 

حممود، حممد عبداهلل خليل.

�شكراً لهوؤلء
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 حتية من القلب وتقدير لهوؤلء اجلنود املجهولني
اأجمد جالل، هاين جالل، املرحوم/ اأحمد عبداحلميد النوبي، ر�سا جالل، عواطف اأبوالعال، 
حممد زغلول، اأحمد حامد، م�س���طفى اأبوحطب، حممد فايد، �س���ليمان ثابت، علي حامد، 
مها ال�سعودي، اأحمد حممدين، حممد فتحي، حممد جالل، علي املر�سي، نورهان عبداهلل، 
حنان حجاج، ع�سام فاروق، غريب اجلبايل، عاطف حممد، عبدالغفار اأمني، اإيهاب جالل، 
�س���مر علي، ع�س���ام عبداملولى، فهد ال�س���فيح، وليد رفعت، م�س���عل م�س���امح، طارق م�سعد، 
حممد فكري، ميالد نعيم، حممد �س���لمي، دينا حممد عبداملنعم، حممد اجلوهري، �س���لوى 

فيتي�ض، حممود اأبو زيد وحممد علي ها�سم.
امل�شت�ش�ر الق�نوين للموقع مكتب الأ�شت�ذ املح�مي نور �شعب�ن عبدالعزيز.

فريق عمل املوقع
هوؤالء هم اجلنود املجهولني الذين كانوا وراء جناح املوقع.. منهم 
من ان�سم الينا منذ البداية ومازال م�ستمرا اأو ان�سغل باأمور اأخرى 
بال�سكل  املوقع  اإظهار هذا  لي�ساعدنا يف  ان�سم حديثا  ومنهم من 

امل�سرف والالئق.
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