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فريق البنك يشارك الطاقم الطبي وجبة اإلفطار طالل التركي 

عاكف العقرباوي 

ماجد العلي

منح ثريا سلطي اللقب الفخري »مؤسس إجناز العرب«

خدمة مجانية لفحص الفرامل
خالل شهر يوليو لعمالء مرسيدس- بنز

جناح مذهل لعرض شمال اخلليج »هيونداي« الرمضاني
مع ضمان إعادة الشراء على موديالت 2016

»الوطني« يشارك أطباء مستشفى مبارك اإلفطار

عاكف العقرباوي رئيساً تنفيذياً لـ »إجناز العرب«

»وثاق« تدعو لوثيقة تأمني خالل عمرة رمضان

حرصا منها على توفير 
تجربة قيادة ممتعة وآمنة 
بقدر اإلمكان خالل ش���هر 
رمضان الكريم، تقدم شركة 
عبدالرحمن البش���ر وزيد 
الكاظمي، الوكيل الحصري 
لمرسيدس- بنز في الكويت 
- لكل عمالء مرسيدس- 
بنز خدمة مجانية لفحص 
الفرام���ل، وذل���ك من اآلن 
ولغاي���ة 30 يوليو 2015. 
ويسر العرض على الطيف 
الكامل لسيارات مرسيدس- 
بنز والتي تشمل طرازات 
الرباعي،  الكوبيه، والدفع 
والكابروليت، والرودستر، 
والسيدان، ويمكن الحصول 
على ه���ذه الخدمة بزيارة 
الثالثة  الخدمة  أحد مراكز 
والمعتمدة لمرس���يدس- 
بنز في الش���ويخ، والري، 

واألحمدي.
وسيعمل فريق مؤهل من 
الفنيين وباستخدام أحدث 
الفحص  أدوات ومع���دات 
الخدمة األمثل  على تقديم 
للسيارات، في حين يتوافر 
خصم قدره 35% على قطع 
الغي���ار الضروري���ة. وال 
ش���ك أن االلتزام الصارم 
بتوجيه���ات وإرش���ادات 
واس���تخدام  المصن���ع، 
قطع الغي���ار األصلية من 
مرسيدس- بنز من شأنه 
أن يعزز من عمر السيارة، 
مع حجز مواعيد مس���بقة 
للفحص وبما يضمن أولوية 

التعامل. 
ويقول ماي���كل رويله، 
التنفيذي لشركة  الرئيس 
عبدالرحمن البش���ر وزيد 
الفرامل  الكاظمي: »تعتبر 
بح���د ذاتها أه���م عناصر 
السالمة ألي سائق، وهي 
أيضا مكون ضروري لكل 
سيارة. كما أن نظام الفرامل 
الذي يعمل على نحو جيد 
يساعد على تأمين التحكم 
بأمان بالس���يارة، وكفاءة 
التشغيل في جميع الظروف، 
مم���ا يس���مح لعمالئن���ا 

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، أعلنت هيونداي »شمال 
اخللي���ج«، عن النج���اح املبهر 
لعرضها احلصري واملميز من 
وحي األجواء الرمضانية بعنوان 
»صوب واربح في شهر اخلير«، 
حيث تق���دم لعمالئها األوفياء 
لدى ش���رائهم أي س���يارة من 
أحدث ط���رازات هيونداي 2016 
فرصة لتصويب املدفع والفوز 
بباقة من اجلوائز واملزايا القيمة. 
باإلضافة إلى شهادة ضمان إعادة 
الشراء. تتراوح مزايا العرض 
بني املبال���غ النقدية التي تصل 
لغاي���ة 500 د.ك.، ضمان إعادة 
الش���راء بنسبة 85% في السنة 
األولى، 70% في السنة الثانية 
و50% في السنة الثالثة، تأمني 
شامل ملدة س���نة، عقد صيانة 
ملدة سنة أو 20.000 كلم أيهما 
قبل وكفالة مدى احلياة. تعليقا 
على هذا العرض الذي يستمر من 
من 14 يونيو وحتى نهاية شهر 
رمضان املب���ارك، قال املتحدث 
بقسم التسويق وتطوير برامج 
الوكيل لش���ركة شمال اخلليج 
التجارية: »يسعدنا إطالق هذا 
العرض اخلاص مبناسبة شهر 
رمضان بهدف مشاركة عمالئنا 
بحل���ول الش���هر الفضيل من 
خالل إضف���اء أجواء رمضانية 
مميزة داخ���ل صاالت العرض، 
وإتاحة فرص الرب���ح النقدي 
إلى جانب العديد من اجلوائز 
القيمة الت���ي يحصل عليها أي 
عميل يشتري سيارة هيونداي 
2016. كم���ا هنأ اجلميع بحلول 
شهر رمضان متمنيا لهم شهرا 
مباركا وآمال أن تستمر هيونداي 
في تقدمي أحدث العروض واألفكار 
اجلديدة التي تستقطب اهتمام 
ورضا العمالء«. ويشمل العرض 
مجموعة مميزة من أحدث سيارات 
هيونداي التي تتسم بالكفاءة 
العالي���ة واالعتمادية الطويلة 
واألداء القوي الى جانب التصميم 
اخلالق، إذ تتمتع كل س���يارة 
من هذه املجموعة مبواصفات 
خاصة متنح العميل مجاال واسعا 
الختي���ار ما يناس���ب حاجاته 
وميزانيته. هذا فضال عن اخلدمة 
املمي���زة واالستش���ارة القيمة 

قامت أس����رة بنك الكويت 
إلى  الوطني بزي����ارة خاصة 
مستش����فى مبارك في منطقة 
اجلابري����ة ملش����اركة األطباء 
العامل����ني فيه وجب����ة إفطار 
رمضاني����ة وقض����اء بعض 

األوقات الطيبة معهم.
العالقات  وقال مس����ؤول 
العام����ة ف����ي بن����ك الكويت 
إن  التركي  الوطن����ي ط����الل 
عائلة موظفي البنك الوطني 
م����ن كل إداراته حترص على 
الكويت  مشاركة اجلميع في 
املناسبات والسيما  مبختلف 
في املناسبات االجتماعية مثل 
الشهر الفضيل واألعياد. كما 
تلتزم عائل����ة البنك الوطني 
بتنظيم نش����اطات وزيارات 
دورية الى مستشفيات الكويت 
ولقاء األطباء، في إطار اهتمام 
البنك بالنشاطات االجتماعية 
واإلنسانية، وتعبيرا عن روح 
املش����اركة والتواصل مع كل 

أعلنت مؤسس���ة إجناز 
املكت���ب اإلقليمي  الع���رب، 
ملؤسسة جونيور أتشيفمنت 
العاملية، ع���ن تعيني عاكف 
العقرباوي رئيس���ا تنفيذيا 

للمؤسسة. 
العقرباوي  وجاء تعيني 
التنفيذي  الرئيس  مبنصب 
بعد إعالن ثريا س���لطي عن 
رغبتها في التنحي عن قيادة 
مؤسسة إجناز العرب، وذلك 
بعد أن قادتها لعدة سنوات 
بكل تفان وإخالص والتزام. 
ومبناسبة هذا التغيير في 
قيادة إجناز العرب، قال رئيس 
مؤسسة جونيور أتشيفمنت 
العاملية ش���ون روش: »منذ 
انضمام العقرباوي إلى إجناز 
ف���ي العام 2000 ق���ام بدور 
أساسي في دعم أعضاء إجناز 
في العديد من البلدان وشمل 
ذلك التوسع وجمع التبرعات 
الق���درات والتعارف  وبناء 
واللقاءات. ساهمت جهوده 
الرائ���دة في دع���م الصورة 
الذهنية وس���معة املؤسسة 
ب���ني العدي���د م���ن اجلهات 
املعنية وأصحاب املصلحة 
واجلمهور، نحن واثقون من 
بعد نظره وال شك أن منصبه 
اجلدي���د، الرئيس التنفيذي 
إلجناز العرب، سيمكنه من 

حثت شركة وثاق للتأمني 
التكافلي، املسؤولني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على ضرورة إلزامية تأمينات 
احلوادث الشخصية املرتبطة 
بأداء مناس���ك عمرة ش���هر 
رمضان املب���ارك، داعية في 
الوقت ذاته املواطنني واملقيمني 
إلى اختيار احلمالت املعتمدة 
من الوزارة التي تطبق هذا 

التأمني في حملتها.
الش���ركة في  وأش���ارت 
بيان لها، إلى ضرورة قيام 
املؤسسات املس���ؤولة عن 
حمالت العمرة خالل ش���هر 
رمضان، بإضافة وثيقة تأمني 
التي يدفعها  الرسوم  ضمن 
املعتم���رون وذل���ك بهدف 
حمايتهم مما قد يتعرضون 
له أثناء السفر أو خالل قيام 
قيامهم ب���أداء العمرة خالل 

باالستمتاع بالتفوق التقني 
والفخامة المطلقة لسيارات 
مرسيدس- بنز، وبراحة 

بال تامة«.
ويضيف رويل��ه: »مع 
الع��رض  تمدي���د فت���رة 
إل��ى ما بعد شهر رمضان 
الكري��م، وحتى نهاية شهر 
يولي��و، البد لكل من لديه 
سي��ارة مرسيدس- بنز أن 
العرض  يستفي��د من هذا 

التي يفخ���ر موظفو هيونداي 
بتقدميها ألي عميل لدى زيارة 
أي من صاالت عرض هيونداي 
في الكوي���ت ملس���اعدته على 
اختيار الس���يارة األنسب التي 
تلبي حاجته وتناسب ذوقه.  
إلى جانب اس���تمرارها بإطالق 
أرقى العروض عند كل مناسبة، 
تطرح »شمال اخلليج« بشكل 
دوري باقة متجددة من العروض 
التجارية بهدف إرضاء العمالء 

شرائح املجتمع. 
الترك����ي أن بنك  وأضاف 
الوطن����ي يحرص  الكوي����ت 
النشاطات  دوما على تنظيم 
واملب����ادرات  االجتماعي����ة 
االجتماعية في املجال الصحي 
والتي أطلقه����ا قبل 20 عاما، 
التي  وأثنى عل����ى اجله����ود 
الطبي في  الطاق����م  يبذله����ا 
املستشفى للوفاء بالتزاماته 

حتقيق املزيد من النماء في 
املستقبل«.

وأضاف روش: »كما نود 
أن نشكر سلطي على تفانيها 
في العم���ل وإخالصها طيلة 
السنوات املاضية فهي التي 
أوجدت مؤسسة إجناز العرب. 
وخالل تلك الفترة عملت بكل 
همة لتشجيع الشباب العربي 
على حتقيق إمكاناتهم، وكانت 
القوة الدافعة واحملركة لنمو 
املؤسس���ة في جميع أنحاء 
العقد  املنطق���ة على م���دار 
إلى  املاضي. وم���ع تطلعنا 
أمام إجناز  املس���تقبل، فإن 
العرب دور حيوي في مؤازرة 
الشباب العربي أمام الفرص 
املتاحة. وبخبرة تزيد على 
17 عاما فإن العقرباوي يتمتع 
باملهارات املناسبة التي ستقود 

املؤسسة إلى املستوى«.
وم���ن بني املس���ؤوليات 
العديدة التي تتضمنها مهام 
العقرب���اوي دعم التخطيط 
االستراتيجي وإدارة عمليات 
املؤسسة في مجاالت القيادة 
التربوية واالس���تراتيجية 
والتجارية وجمع التبرعات، 
من أجل حتقيق أهدافها العامة 
في التشجيع على اجلاهزية 
لسوق العمل، ومحو األمية 
املالي���ة، وريادة األعمال بني 

الشهر الفضيل. 
وقال املدير العام للشركة 
ماج���د يوس���ف العل���ي إن 
على كل اجلهات املختصة، 
العمل على ضرورة اعتبار 
الوثيقة من املتطلبات  هذه 
األساسية ألي معتمر، والعمل 
على توحيد سعر هذه الوثيقة 
وبشكل مناسب وميسر حتى 
ال تصبح هناك مضاربة بني 
الش���ركات ما ينعكس سلبا 

على هذه اخلدمة.
وأضاف العل���ي أن هذه 
الوثيقة تقدم للجميع وفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
حيث تغطي جميع احلوادث 
التي قد يتعرض لها املعتمر 
الطبية  النفقات  كما تغطي 
الناشئة عن هذه احلوادث، 
الفتا الى أن ذلك يجنب املؤمن 
التي  الس���لبية  اآلثار  عليه 

الذي يستم��ر طوال شهر 
كامل«. 

وتبدأ ساعات العمل في 
مراكز الخدمة خالل ش���هر 
رمضان الكريم من 8 صباحا 
حت���ى 2 ظهرا، كما تتوافر 
الخدمة السريعة لعمالئنا 
الساعة 8:30 صباحا  بين 
و11:30 صباحا، من السبت 
حت���ى الخميس )في الري 

واألحمدي فقط(.

ومنحهم فرصة المتالك هيونداي 
بأسعار مميزة وأقساط سهلة. 
وأيضا بهدف املساهمة في تعزيز 
ص���ورة وس���معة »هيونداي« 
كس���يارة ناجح���ة وعالم���ة 
جتارية استطاعت في وقت قصير 
منافسة أقدم شركات السيارات 
وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة 
»هيونداي« التي تضع حاجات 
العمالء على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده. 

اإلنس����انية جتاه كل احلاالت 
التي تصادفه. ومتيزت الزيارة 
بطابع تفاعلي وس����ط أجواء 
ودية، عبر خاللها طاقم العمل 
الطبي في مستشفى مبارك عن 
سعادته بهذه املبادرة وتقديره 
للنشاطات التي يحرص البنك 
الوطني عل����ى إعدادها دائما 
والتي تنشر الوعي اإلنساني 

وثقافة املشارك.

جيل الش���باب ف���ي الوطن 
العربي.

والعقرب���اوي ه���و أحد 
مؤسسي أول فرع ملؤسسة 
جوني���ور أتش���يفمنت في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا في األردن منذ العام 
2000، حيث عمل على إدارة 
العامة والتشجيع  العالقات 
على جتنيد املتطوعني وجمع 
التبرعات، وانخرط بش���كل 
قوي في تأسيس إجناز األردن 
كنموذج رائد في املنطقة ما 
مكنه من وضع استراتيجية 
عمل ناجحة مت نش���رها من 
خالل جونيور أتشيفمنت في 
14 دولة عربية بدءا من العام 
2004، ونتج عن ذلك متكني 
مليونني من الشباب العرب، 
وحصولهم على دعم ومساندة 
أكثر من 22 ألف متطوع و200 

عضو مجلس إدارة.
ومن بني مناصبه السابقة 
عم����ل العقرباوي في مجال 
التخطي����ط والبح����وث في 
ال����ري واملي����اه في  وزارة 
األردن، والتجمع السويسري 
 ،IMS للرعاي����ة الصحي����ة
العقرب����اوي على  وحصل 
البكالوريوس في  ش����هادة 
علم اآلثار من جامعة مؤتة 

في األردن.

تواجهه، موضحا أنها صممت 
من قبل خبراء ومختصني، 
الش���ريعة  ووفق���ا ألحكام 
اإلسالمية، لتغطية املشترك 
في حاالت الوفاة أو اإلصابة 
البدنية التي قد ينجم عنها 
عجز كلي مس���تدمي نتيجة 
حادث يقع أثناء تواجد املعتمر 
في األراضي السعودية أو في 
مجاله���ا اجلوي، كما تغطي 
املصاري���ف الطبية الطارئة 
الناجت���ة عن حادث، إضافة 
إلى مصاريف إعادة اجلثمان 

إلى الوطن األصلي. 
وبني أن إضاف���ة وثيقة 
تأمني للمعتمرين وبقس���ط 
بسيط، ضمن اخلدمات التي 
يحصل عليها املسافر إلى أداء 
املناسك، تؤمن صاحبها من 
بداية السفر وحتى عودته 

إلى وطنه.

العرض يشمل 
مجموعة مميزة من 

أحدث السيارات 
التي تتسم بالكفاءة 

العالية واألداء 
القوي

فريق مؤهل من 
الفنيني وباستخدام 

أحدث أدوات ومعدات 
الفحص سيعمل على 

تقدمي اخلدمة
األمثل للسيارات

بالتعاون مع كويت كونسيرج

»بوبيان« يقدم خدمة مميزة لعمالء املصرفية اخلاصة والبالتينية
أعلن بن����ك بوبي����ان عن 
اس����تمراره للعام الثالث على 
التوالي في تقدمي خدمة مميزة 
لعمالء النخب����ة البالتينيوم 
وعمالء املصرفي����ة اخلاصة 
تتضمن توصيل املبالغ النقدية 
التي يرغب����ون في احلصول 
عليه����ا لتوزيعها كعيدية الى 
املكان الذي يحددونه س����واء 

املنزل او مكان العمل.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان اخلدم����ة »تأتي ف����ي إطار 
السعي املس����تمر للبنك ملنح 
عمالئه القيمة املضافة من خالل 
تقدمي املزيد من اخلدمات غير 
املصرفية التي جتعل حياتهم 
أسهل وتوفر لهم الوقت انطالقا 
من شعار البنك« نعمل بإتقان 
»وحرصا على تق����دمي أعلى 
مستويات اخلدمة. وأضاف »في 
عالم اليوم وفي ضوء التطورات 
السريعة واملتالحقة فإن البنوك 
أصبحت مطالبة أكثر بتقدمي 
خدم����ات ومنتج����ات ترتبط 
ارتباطا باملمارسات اليومية 
حلياة العمالء واحتياجاتهم 
ومتطلباته����م والت����ي توفر 
لهم الوق����ت واجلهد. وأوضح 
البنك ان املستهدفني من هذه 
اخلدمة هم عم����الء البنك من 
أصحاب حسابات البالتينيوم 
واخلدمات املصرفية اخلاصة 
في ظل االهتمام الكبير الذي 
توليه ادارة البنك لهذه الفئة من 

العمالء. وستقوم شركة » كويت 
كونسيرج « وللعام الثالث على 
التوالي مبهام التوصيل وذلك 
ضم����ن االتفاقية التي س����بق 
وان وقعها البنك مع الشركة 
لتقدمي مجموعة من اخلدمات 
املمي����زة لعم����الء البن����ك من 
اصحاب حسابات البالتينيوم 
واخلدمات املصرفية اخلاصة 
ضمن خطط البنك في التوسع 
باخلدمات واملنتجات التي تقدم 
ملختلف شرائح املجتمع. وميكن 
احلصول على العيادي من خالل 
االتصال عل����ى خدمة بوبيان 
كونسيرج حيث يطلب العميل 
املبلغ والفئات التي يحتاج لها 
ويحدد موعد التوصيل ومن ثم 

يقوم العميل بالدفع مباشرة 
للمن����دوب عند التوصيل عن 
طريق بطاقة الس����حب اآللي 
او الڤيزا واملاستر كارد حيث 
تتوافر اخلدمة من 5 حتى 15 

يوليو احلالي.
يذكر ان اتفاقية بنك بوبيان 
مع كويت كونسيرج تتضمن 
ايضا مجموعة من اخلدمات 
التي تعطي أعلى مس����تويات 
الراحة والرفاهية س����واء في 
األيام العادي����ة أو في العطل 
الرسمية حيث تتوافر خدمات 
املساعدة الشخصية من خالل 
السفر والفنادق  حجز تذاكر 
وإرس����ال رس����ائل تذكيرية 
باملناس����بات وحجز القاعات 
وتنظيم املسابقات. كما ميكن 
للعمالء أيضا احلصول على 
خدمات دفع املخالفات وتسجيل 
الس����يارات وصيانتها أيضا 
وكذلك خدم����ة التوصيل من 
وال����ى املطار وطلب س����يارة 
األجرة باإلضافة إلى توصيل 
الزهور والهدايا باملناس����بات 
أينما أراد العميل داخل الكويت. 
وكذلك ميكن إنهاء املعامالت في 
الوزارات والهيئات احلكومية 
واملس����اعدة في اس����تخراج 
تأشيرات السفر ودفع رسوم 
امل����دارس اخلاصة وتصديق 
الشهادات املرضية والعديد من 
اخلدمات التي تضمن الراحة 

والرفاهية للعميل.


