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حتقيق طفرة 
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عيادات متنقلة 
تقدم خدمات 
طبية متنوعة 

للمسنني

»KIU EXPO-2015« التقدم العلمي« و»أجيليتي« ترعيان معرض«

الفتا الى أن الشركة جهزت 
البن���ى التحتي���ة للمناطق 
الصناعية اجلديدة، وإنشاء 
وإدارة  وبن���اء وجتهي���ز 
املواقع احلرفية للمساعدة 
التنمية  في اس���تراتيجية 
التطور  الصناعية وعملية 
الصناعي وتطويرها وتنمية 
الوطنية  الك���وادر  مهارات 
العمل  ودع���م وتش���جيع 
احلرف���ي من خالل إنش���اء 
مشروعات حرفية عددية على 
أعلى املستويات وتقدميها 
بأفضل األسعار املتواجدة 

محليا.

خدمات ممن لديهم شبكات 
عاملية. وفي هذا الصدد، تعمل 
أجيليتي مع مصنعي املعدات 
اآللي���ة الصناعية ومعدات 
الطاقة والكهرباء واملنتجات 
الطبية وقطع الغيار لتأمني 
املواد اخلام والقطع الالزمة 

ونقلها إلى األسواق.
وفيما يتعلق بأجيليتي 
للخدمات العقارية قال إنها 
توظف كل إمكاناتها وخبراتها 
وجتهيزاتها للمشاركة في 
العمل التعاوني يدا بيد مع 
الكويتية لتعزيز  احلكومة 
إجناح املشاريع الصناعية، 

مشرف على الصعيد العاملي 
يثبت قدرة القطاع اخلاص 
على حتقي���ق طفرة وقيمة 
الكويتي  مضافة لالقتصاد 
مبا حققته من جناح كبير 
في كل األسواق حول العالم، 
إلى جان���ب دعمها للقطاع 
الصناعي احمللي من خالل 
املتنوعة، حيث  أنش���طتها 
حتتاج الشركات الصناعية 
امل���وردة للم���واد اخلام أو 
أو  الغيار  املصنعة لقط���ع 
املنتجات النهائية إلى خبرات 
خاصة إلدارة سالسل اإلمداد، 
كما حتتاج أيضا إلى مزودي 

إنتاجية  ترفع من مستوى 
وتنافسية النشاط التجاري، 
كما تسهم في تطوير التعليم 
التنفيذي في مجال العلوم 
والتكنولوجي���ا واالبتكار 
للقياديني ولقادة املستقبل، 
وبرامج إعداد ونقل القدرات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة 
واالبتكار م���ن خالل تبادل 
املوظفني بني الشركات محليا 

ودوليا.
من جانبه، قال مدير إدارة 
العقار في شركة أجيليتي 
)راع بالتيني( م.نادر الكندري 
إن أجيليتي منوذج كويتي 

تنمي���ة املوارد البش���رية، 
اللوائح  وحتسني وتعزيز 
والسياس���ات  الرقابي���ة 
واإلجراءات وتطوير برامج 

نقل التكنولوجيا.
وأض���اف أن املؤسس���ة 
الش���ركات من خالل  تدعم 
توفي���ر منح لعق���د برامج 
تدريب والتطوير في مجال 
والتكنولوجي���ا  العل���وم 
واالبت���كار إليج���اد حلول 

للقطاع اخلاص، وعلى وجه 
التحديد الشركات املساهمة 
التي تقدم مساهمات سنوية 
للمؤسسة، وانها أنشأت إدارة 
الشركات واالبتكار لتسهم 
العلمية  الق���درات  في بناء 
املتقدم���ة  والتكنولوجي���ا 
وتساعد على تبني األساليب 
اجلديدة والناشئة، وذلك من 
أجل بناء اقتصاد مرتكز على 
االبتكار واملعرفة، من خالل 

حت���ت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، تنطل���ق فعاليات 
معرض احت���اد الصناعات 
 )KIU EXPO-2015( الكويتية
بالشراكة مع شركة فورفست 
وفورفيلمز للطباعة والنشر 
مبشاركة نحو 100 مشارك 
من نخب���ة املصانع احمللية 
وشركات أخرى ذات العالقة 
بالقطاع الصناعي، وذلك في 
الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 
اجلاري في فندق كراون بالزا 

)قاعة البركة(.
وبهذه املناسبة، أعلنت 
الكويت للتقدم  مؤسس���ة 
العلمي وش���ركة أجيليتي 
رعايتهم���ا )راع بالتيني( 
للمع���رض، وقال مدير عام 
الكويت للتقدم  مؤسس���ة 
العلم���ي د.عدن���ان أحم���د 
ش���هاب الدين إن املؤسسة 
تعمل على تطوير القدرات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة 

نادر الكندريد.عدنان شهاب الدين

جناح »بيتك«

فريق البنك يتوسط إدارة اخلدمة املتنقلة لرعاية املسنني في منازلهم 

»بيتك« يعرض منتجاته في جامعة اخلليج

»بوبيان«: عروض مميزة على سيارات »تويوتا«

»التجاري« يطلق حملة »هديتك ألول راتب«

»اخلليج«: خصومات مميزة لدى مطاعم شيراتون

..والبنك يحتفل بالذكرى الـ 25 لليوم العاملي للمسنني

التمويل  تواج���د بي���ت 
الكويتي »بيتك« في جامعة 
اخلليج، من خالل جناح خاص 
ضم فريقا مختصا من البيع 
املباش���ر في »بيتك«، بهدف 
التعريف بس���لة اخلدمات 
واملنتج���ات الت���ي يقدمها، 
وتعزيز أس���اليب التواصل 
العمالء ضم���ن خطة  م���ع 
تسويقية شاملة تستهدف 
الوصول لشرائحهم املختلفة 
أماكن تواجدهم وتقدمي  في 
معلومات ورؤية شاملة عن 

»بيتك«.
ويعمل فريق البيع املباشر 
على تقدمي معلومات للعمالء 
والرد على استفساراتهم مع 
الشاملة حول  الرؤية  ابراز 
»بيتك« وخدماته ومنتجاته 
وأسلوب عمله وخصوصية 
أدائه، مما يساهم في حتقيق 
انطب���اع ايجابي لدى طلبة 
وموظفي ومراجعي جامعة 
التواصل  اخلليج من خالل 

أعلن بن���ك بوبيان عن 
عروضه املميزة لسيارات 
تويوتا اجلديدة بالتعاون 
مع ش���ركة محم���د ناصر 
الس���اير وأوالده )الوكيل 
احلصري لسيارات تويوتا( 
وذلك في إط���ار العروض 
املميزة لعمالئه مع شركاء 
استراتيجيني متنوعني من 
أجل خدمة مختلف الشرائح 

من عمالئه.
الذي  ويشتمل العرض 
يستمر حتى نهاية نوفمبر 
الق���ادم عل���ى خصومات 
حصري���ة عل���ى جمي���ع 
موديالت سيارات تويوتا 
بفت��رة س��داد للتمويل ال 
تقل عن 5 سنوات باإلضافة 
إل���ى مجموعة من املزاي���ا 
االخ�����رى وم���ن بينه���ا 
احلص��ول عل���ى صيانة 
مجانية ملدة 5 س���ن��وات 

أعلن البنك التجاري عن 
إطالق حملة جديدة موجهة 
للموظف���ني الكويتي���ني في 
القطاع احلكومي والنفطي 
حتت عن���وان »هديتك ألول 
راتب وأكثر من التجاري«. 

وعن احلملة اجلديدة التي 
أطلقها البنك ومزاياها، أوضح 
مدير عام قط���اع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بول داود 
أن جميع العمالء الكويتيني 
الذي���ن يقوم���ون بتحويل 
رواتبهم إلى التجاري خالل 
فترة احلملة واملمتدة من 11 
اكتوبر 2015 حتى 31 مارس 
2016 سيحصلون على هدية 
فورية بقيمة تتراوح بني 200 
دينار و500 دينار حس���ب 

الراتب الذي يتم حتويله. 
وكش���ف داود أن هؤالء 
العم���الء س���وف يتأهلون 
أيضا لدخول سحوبات على 
سيارة بي ام دبليو X5 الفخمة 
بحيث تقام هذه السحوبات 

أعل����ن بن����ك اخلليج عن 
منح عمالء اخلدمة املصرفية 
املميزة خصما خاصا 10% لدى 
مطاعم فندق شيراتون الكويت 
وفوربوينت����س ش����يراتون 
الكوي����ت. ويس����ري العرض 
اجلديد من بنك اخلليج لغاية 

31 أغسطس 2016.
ومن خالل ه����ذا العرض، 
يحصل عمالء اخلدمة املصرفية 
املميزة لدى بنك اخلليج على 
ل����دى العديد من  خصم %10 
املطاع����م العريق����ة في فندق 
ش����يراتون الكويت. ويعتبر 
فندق ش����يراتون الكويت من 
ال�5  أعرق وأفخم فنادق فئة 
جن����وم، ويقع في قلب املركز 
التج����اري ومركز األعمال في 
الكويت. ويعمل الفندق حتت 
مظلة مجموعة »س����تاروود« 
العاملية للفنادق واملنتجعات 
حيث يحمل العالمة التجارية 
»لكشري كولكشن«. ويضم 
فندق شيراتون الكويت مطاعم 
متنوعة وأفرع وحيدة لها في 

مجمع األڤنيوز.
البن����ك أن املطاعم  وذكر 
املش����مولة باخلص����م ه����ي: 
مطعم الري����كاردو الراقي في 

دعم بنك اخلليج مؤخرا 
الف���رق الطبية ف���ي اخلدمة 
املتنقلة لرعاية املس���نني في 
منازلهم، وذلك احتفاال باليوم 

العاملي للمسنني. 
ومنح���ت مب���ادرة بنك 
اخللي���ج الدعم املالي للفرق 
الطبي���ة من خ���الل تغطية 
تكاليف االس���تعانة بس���تة 
فرق طبية بالكامل تتألف من 
أطباء، ممرضني واخصائيي 
عالج طبيعي يقومون بزيارة 
منازل املسنني لتقدمي اخلدمات 
العالجية في جميع محافظات 

الكويت. 
ويفخ���ر البن���ك برعاية 
هذه املبادرة التي تساهم في 
توفير خدمات طبية أفضل 
وذات ج���ودة عالي���ة لكبار 
الس���ن في الكوي���ت خاصة 
ممن يتعذر عليهم احلضور 
إلى املستشفيات أو العيادات 
للحص���ول عل���ى الرعاي���ة 
الروتيني���ة التي يحتاجون 

إليها.

املباش���ر معهم، ويؤدي إلى 
استقطاب شرائح مهمة من 

العمالء.
وأت���اح تواج���د »بيتك« 
في جامعة اخلليج، فرصة 
التعرف على تفاصيل خدماته 
ومنتجاته املتنوعة، املصرفية 
من حسابات وودائع وبطاقات 

م��ن دون حتدي��د املسافة 
والكفال���ة ملدة س���نتني او 

بتاريخ 3 يناير 2016 و3 ابريل 
الى أنه ميكن  2016، مشيرا 
للعمالء الراغبني في االنضمام 
لهذه احلملة احلصول على 
التفاصي���ل املرتبط���ة  كل 
به���ا واملزايا الت���ي توفرها 
عن طري���ق االتصال مبركز 

فندق شيراتون الكويت، هذا 
وباإلضافة الى مطاعمه العريقة 
الت����ي تس����تقبلكم أيضا في 
الغراند أڤنيو � مجمع األڤنيوز، 
الهندي،  حيث مطعم بخارى 
اللبناني، شهريار  الطربوش 
اإليران����ي، مطع����م احلمراء 
العاملي واملقه����ى اإلجنليزي 
الذي يقدم أفخر وأجود أنواع 
الشاي اإلجنليزي. وأما فندق 
فوربوينتس شيراتون الكويت 

املتنقلة لرعاية  واخلدمة 
املسنني في منازلهم هي إحدى 
اخلدم���ات التي تقدمها إدارة 
رعاية املسنني التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل. 
ويختص هذا القسم برعاية 
املسنني في منازلهم بجميع 
الكويت، وتشير  محافظات 
التقارير إلى استفادة أكثر من 
3500 مسن ومسنة وعائالتهم 
من هذه اخلدمات والتي تشمل: 
الفحوصات الروتينية وفحص 

ائتمانية، والتمويلية واخلطط 
االس���تثمارية، واملزايا التي 
يخص به���ا كل ش���ريحة، 
والتسهيالت االئتمانية التي 
يقدمها، مبا يعبر عن اهتمام 
»بيت���ك« بعمالئ���ه، وتبني 
خطط وبرامج تسويقية تعزز 

ريادته وحصته السوقية.

30 أل���ف كم ايهم���ا أقرب 
وتسجي��ل مج��اني بامل��رور 

والتأم��ني ض��د الغي�ر.
وأكد بن���ك بوبيان في 
البيان الصحفي أن الفترة 
املقبلة سوف تشهد طرح 
املزيد من العروض املميزة 
اخلاصة بتمويل السيارات 
لعم���الء البن���ك انطالق���ا 
م���ن أهمية ه���ذا القطاع، 
الس���يارة  حيث أصبحت 
م���ن ضروري���ات احلياة 

اليومية. 
يذك���ر أن موظفي بنك 
بوبيان متواجدون على مدار 
الساعة في كبرى وكاالت 
وشركات السيارات احمللية 
لتقدمي اخلدمات والنصائح 
املطلوبة للعمالء التي تتعلق 
بتمويل السيارات مع شرح 
أبرز مزاي���ا التمويل التي 

يقدمها البنك.

أو زيارة  بالبن���ك  االتصال 
أقرب فرع له���م أو الدخول 
على موقع البنك على شبكة 

االنترنت. 
إلى  آلية االنضمام  وعن 
هذه احلملة واالستفادة من 
املزايا التي توفرها، بني داود 
أنه باس���تطاعة أي موظف 
راتب���ه يف���وق 500 دينار 
س���واء مت تعيينه حديثا أو 
في اخلدمة الفعلية من سنني 
إلى  القيام بتحوي���ل راتبه 
البنك واالس���تفادة من هذه 
الت���ي مت تصميمها  احلملة 
خصوصا بصورة تناس���ب 
املوظفني الكويتيني العاملني 
في القطاع النفطي واحلكومي، 
باإلضافة إلى احلصول على 
العديد من املميزات اإلضافية 
الت���ي يوفره���ا التج���اري 
لعمالئه من حلول وخدمات 
مصرفي���ة وعروض مميزة 
تلبي احتياجاتهم وترتقي 

ملستوى تطلعاتهم.

وال����ذي أصبح بح����ق وجهة 
مريحة لزبائنه فيقدم مطعم 
السيف مجموعة متنوعة من 
األطباق الشهية ضمن البوفيه 

اليومي.
ويلتزم بنك اخلليج مبنح 
عمالء اخلدمة املصرفية املميزة 
منتجات وعروضا قيمة، فضال 
ع����ن مجموعة واس����عة من 
اخلدمات املصرفية واملنتجات 
املالية واالستثمارية. ويسعى 
بنك اخلليج أيضا إلى تقدمي 
األفضل في خدمة العمالء، حيث 
مت تكرمي البنك مؤخرا بجائزة 
»أفض����ل خدم����ة للعمالء في 
الكويت« من مجلة »بانكر ميدل 

إيست« � جوائز الصناعة.
ولالستفادة من هذا العرض، 
يتعني على العمالء استخدام 
إحدى بطاق����ات بنك اخلليج 
املمي����زة، س����واء بطاقة فيزا 
انفنيت أو وورلد ماستركارد أو 
ماستركارد البالتينية، أو فيزا 
أو بطاقة السحب  البالتينية 
اآللي اخلاصة بعمالء اخلدمة 
املصرفية املميزة عند الدفع في 
مطاعم فندق شيراتون الكويت 
وفوربوينت����س ش����يراتون 

الكويت.

العناية  املؤشرات احليوية، 
باألسنان، املتابعة الغذائية، 
الس���كري،  رعاي���ة مرضى 

واالستشارات النفسية.
وعلى الصعي���د الدولي، 
يصادف هذا العام الذكرى ال� 
العاملي  25 لالحتفال باليوم 
للمس���نني على النحو الذي 

حددته األمم املتحدة. 
وجتدر اإلشارة إلى تأكيد 
األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون على أهمية تضافر 
اجله���ود وضمان تس���اوي 
اجلميع في الكرامة اإلنسانية 
وضرورة عدم جتاهل حقوق 
أي فرد م���ن أي فئة عمرية 
كانت. وتشير اإلحصاءات إلى 
الزيادة في نسبة األشخاص 
البالغني من العمر 60 عاما، 
حيث م���ن املتوقع أن تصل 
إلى 1.4 مليار نسمة بحلول 
عام 2030، لذا يتحتم علينا 
العم���ل على توفير  جميعا 
أفضل اخلدمات االجتماعية 

والصحية في هذا املجال.

»برقان« يتابع ساعات عمله 
بفرع املطار خالل عطلة العام الهجري

أعلن بنك برقان أن فرعه 
املتواجد مبطار الكويت الدولي 
س���يكون مس���تمرا بالعمل 
بس���اعات عمله االعتيادية 
الس���تقبال عمالئ���ه خالل 
عطلة العام الهجري اجلديد 
م���ن الس���اعة 8:00 صباحا 
الساعة 10:30 مساء،  وحتى 
علما أن باقي ف���روع البنك 
ستعطل أعمالها يومي األربعاء 
واخلميس 14 و15 أكتوبر 2015، 
على أن تباشر جميع الفروع 
أعمالها في البنك يوم األحد 

املوافق 18 أكتوبر 2015.
وتعك���س ه���ذه املبادرة 

اهتمام البن���ك في تقدمي كل 
اخلدمات املصرفية لعمالئه 
أثن���اء ه���ذه  واملس���افرين 

اإلجازة. 
وملزي����د م����ن املعلومات 
واالستفسارات حول جميع 
خدمات ومنتجات بنك برقان 
الهجري  الع����ام  خالل عطلة 
اجلدي����د، يتعني على العمالء 
االتصال مبركز خدمة العمالء. 
وبهذه املناس����بة يتقدم بنك 
برق����ان بالتهنئة لكل عمالئه 
الكرام معربا عن خالص أمنياته 
بحلول هذا العام اجلديد، وكل 

عام وأنتم بخير.

..ويعلن فائزي »يومي«
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 

اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5000 دينار وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 

فخرية علي التوره، عبدالوهاب الوزان، نوال محمد، عماد 
عبدالرزاق الفهد، بدر عصام ابوخمسني.

هذا وقد أضاف بنك برقان مؤخرا سحب ربع سنوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف 

دينار مما يعد نقلة جديدة تضيف فرصا أكبر، وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أال يقل 

رصيدهم عن 500 دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب وكما ان كل 10 دنانير متثل فرصة واحدة لدخول 

السحب، وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار وما فوق، 
سوف يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من 

السحوبات اليومية والربع سنوية.


