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أحمد العيد يسلم درعا تذكارية لفريق إدارة العالقات العامة لديوان احملاسبة

لتوفير برنامج صحي متكامل خاص بالمرأة

»التكافل الدولية للتأمين التكافلي« توّقع اتفاقية
تعاون مع نظيرتها في البحرين لطرح منتج »هي«

زكي عثمان
وقع����ت ش����ركة التكاف����ل 
الدولي����ة للتأم����ن التكافلي � 
الكويت أم����س اتفاقية تعاون 
مش����ترك مع ش����ركة التكافل 
الدولي����ة � البحرين، توفر من 
خاللها برنامجا صحيا متكامال 
خاصا باملرأة، إذ مبوجب هذه 
االتفاقية يتم طرح منتج »هي« 
في السوق الكويتي بالتعاون 
مع ش����ركة التكافل الدولي��ة � 

البحري���ن.
وقد وقع االتفاقية عن شركة 
التكافل الدولية للتأمن التكافلي 
املنتدب  العض����و  الكوي����ت   �
للشركة سعد مكي وعن شركة 
التكافل الدولية � البحرين كل 
من املدير العام عصام األنصاري 
العام للتكافل  املدير  ومساعد 
العائلي والصحي علي إبراهيم 

ن��ور.
املناسبة، قال سعد  وبهذه 
مكي ان منتج »ه����ي« يعتبر 
أول منت����ج تأمين����ي يط����رح 
في الس����وق الكويتي يختص 
بحماي����ة صحة امل����رأة، ومن 
خالله ميك����ن احلصول على 
أكثر من رأي طبي مستقل في 
حالة تشخيص املرض من أكثر 
األطباء تخصصا في مجاالتهم 
للتأكد من دقة التشخيص، وإن 
العالج الذي يتلقاه املريض هو 
األفضل، باإلضافة إلى برنامج 
تغطية األمراض املستعصية 
والت����ي تش����مل احلماية في 
حالة اإلصابة بسرطان الثدي 
أو س����رطان الرح����م وتغطية 
التكافل العائلي في حالة الوفاة 
أو العجز الكلي الدائم، والذي 
من خالله تدفع قيمة التغطية 
للمؤمنة أو املستفيدين املعينن 

الستكمال احدث وأفضل برامج 
العالج املتوافرة سواء أكان هذا 
محليا أو خارجيا، السيما ان 
قسما كبيرا من بعض احلاالت 
املرضية ذو دخل متوسط وال 
يس����تطي���ع مواصلة مشوار 
الع����الج نظ�������را لتكاليف���ه 

املرتفع���ة.
وب����ن ان امل����دة الزمني����ة 
للبرنامج جتدد تلقائيا عقب 
انتهاء مدة ال� 5 سنوات األولى 
منه، موضحا ان النسبة التي 
حظي بها البرنامج في البحرين 
من����ذ طرحه مع بداي����ة العام 
احلالي قد بلغ�������ت 80% من 
حج���م التأمن في البحري���ن 

لألف���راد.
يذك����ر أن ش����ركة التكافل 
الدولية للتأم����ن التكافلي قد 
تأسست عام 2006، وتهدف إلى 
تقدمي خدمات ومنتجات مبتكرة 
وش����املة لعمالئها تتماش����ى 
تغطياتها التأمينية مع أسس 

الشريعة اإلسالمية.
وتعد شركة التكافل الدولية 
� البحرين أول ش����ركة تأمن 
تكافلية وطني����ة في املنطقة، 
حيث تأسس����ت في عام 1989 
وتقدم خدمات وتغطيات تأمينية 
متنوعة تتوافق متاما مع مبادئ 
الش����ريعة اإلس����المية الغراء 
من جه����ة ومتطلبات العصر 
احلديث من جهة أخرى، يذكر 
أن التكافل الدولية قد حصلت 
مؤخرا على تصنيف )بي بي 
بي( مس����تقر األداء لتصنيف 
القوة املالي����ة لديها من وكالة 
التصني����ف االئتماني الدولية 
ستاندرد آند بورز إحدى أقدم 
وكاالت التصنيف االئتماني في 

العالم.

من قبلها.
وحول هذا التعاون املشترك، 
أفاد مكي ب����أن الهدف من هذا 
التعاون املشترك بن الشركتن 
الش����قيقتن هو تقدمي خدمة 
تأميني����ة تكافلي����ة متطورة 
جلميع السيدات في املجتمع، 
وذلك للوقاية م����ن األمراض 
املستعصية التي باتت تشغل 
تفكير العديد من السيدات، مؤكدا 
أن هذه االتفاقية ستعزز اجلهود 
الرامي����ة لتقدمي خدمات رائدة 
ومتميزة تتماش����ى تغطياتها 
التأمينية مع أسس الشريعة 

اإلسالمية الغراء.
وأضاف ان منتج »هي« قد 
حقق جناحا كبيرا في البحرين، 
وهو ما دفع الش����ركة إلدخاله 
إلى السوق احمللي، السيما انه 
منتج يتعلق بأمراض سرطان 
الرحم، وهي  الثدي وسرطان 
من األمراض التي ال تش����ملها 

اغل����ب التغطي����ات التأمينية 
املطروح����ة بالس����وق، مبينا 
البرنامج عبارة عن تأمن  ان 
يدفع بالتقس����يط على مدار 5 
سنوات بسعر يتراوح بن 500 
و3000 دينار في العام الواحد 
عند التشخيص وحسب عمر 
املرأة، ويش����مل غطاء تأمينيا 
ضد هذه األمراض، حيث يقوم 
البرنامج بتأمن العالج الالزم 
أو  بالداخل  ألي حالة س����واء 
اخلارج، كما يقوم بدفع كامل 
تكاليف الغط����اء التأميني في 

حال���ة الوف���اة.

شراكة إستراتيجية

أع����رب عصام  من جانبه، 
األنصاري عن س����عادته بهذا 
التعاون املشترك قائال: يسعدنا 
الشقيقة  التعاون مع الشركة 
التكافل الدولية للتأمن التكافلي 
� الكويت والذي من ش����أنه أن 

يوفر تغطيات متنوعة سنوفر 
من خاللها السبل الكفيلة بتأمن 
الراحة والطمأنينة للمرأة، مؤكدا 
حرص اجلمي����ع على التفاعل 
مع احلملة الوطنية والعاملية 
ملكافحة األمراض املستعصية، 
خصوصا مرض السرطان حفظ 

اهلل اجلميع منه.
وأش����ار الى أن توقيع هذه 
االتفاقية والعالقة املتميزة مع 
شركة التكافل الدولية للتأمن 
التكافلي ستساهم في تطوير 
واس����تحداث برامج تأمينية 
جديدة متوافقة مع شريعتنا 
اإلسالمية وتتواكب مع متطلبات 

النمو املطرد لهذا العصر.
وبن ان الش����ركة حرصت 
على طرح هذا املنتج من منطلق 
وطني ومجتمعي وللمساهمة 
في عالج هذه األمراض اخلطيرة 
فضال عن تش����جيع السيدات 
على التفاؤل في حالة املرض 

موظفو شركة زاجل في جناح الشركة باملعرض املصاحب للمؤمتر

»زاجل لالتصاالت« شاركت في مؤتمر األردن الدولي لالستثمار
جددت شركة زاجل الدولية 
لالتصاالت تعهدها باملساهمة 
الفاعلة واإليجابية في تزويد 
األسواق التي تعمل بها بالتقنيات 
واخلدم���ات احلديثة في مجال 
االتصاالت والبيانات والشبكات، 
مؤكدة حرصها على التواجد في 
كل االحداث واألنشطة ذات الصلة 
بعملها ف���ي املنطقة، جاء ذلك 
مبناسبة مشاركة شركة »شبكة 
العاملية للتكنولوجيا«،  زاجل 
الفرع األردني ملجموعة زاجل 
الدولي���ة لالتص���االت، ف���ي 
انش���طة مؤمتر االردن الدولي 
لالستثمار، الذي نظمته مؤسسة 
تشجيع االس���تثمار بالتعاون 
م���ع غرفتي جت���ارة وصناعة 
االردن وجمعية رجال االعمال 
االردنين واملؤسسة االردنية 
لتطوير املشاريع االقتصادية، 
في الفترة 11 و12 اجلاري، الذي 
انعقد حتت رعاية كرمية من امللك 
عبداهلل الثاني، وافتتحه رئيس 
الوزراء نادر الذهبي وحضرت 
انشطته س���مو االميرة سمية 
بنت احلسن، باالضافة الى نخبة 
من املستثمرين ورجال االعمال 
وعدد من املؤسس���ات العربية 
القائمن  واالجنبية، وبحسب 

وخدماتها في مجال االتصاالت 
التي  والبيان���ات والش���بكات 
الفاعلة  تضعها رهن الشراكة 
مع القطاعن العام واخلاص في 
الهاشمية من  اململكة األردنية 
البنية  النهوض وتطوير  اجل 
التحتية واالرتقاء مبس���توى 
اخلدمات في البالد، مشيرا في 
هذا الصدد الى جناح الشركة في 
اقامة عالقات تعاون استراتيجية 
مع عدد من الشركات واملؤسسات 
األردنية خالل فت���رة وجيزة 
من إنشائها، واوضح الصولة 
ان مش���اركة »زاجل« في هذه 
املؤمت���رات النوعي���ة باألردن 
تس���تهدف استكش���اف فرص 
عمل وتعاون محلية واقليمية 
جديدة تندرج في اطار اخلطط 
االس���تراتيجية للمجموعة في 
التوس���ع واالنتش���ار وتنمية 

اعمالها.
الى ان  هذا وجتدر اإلشارة 
مؤمتر االردن الدولي لالستثمار، 
نش���اط اقتصادي استثماري، 
ينظم بش���كل دوري ويحظى 
باهتمام املسؤولن في االردن، 
كما يحرص املستثمرون ورجال 
األعم���ال االردني���ن والعرب 

واألجانب على متابعتها.

عليه، فإن هذا املؤمتر يهدف الى 
استعراض الفرص االستثمارية 
املتاحة في اململكة في مختلف 
القطاعات االقتصادية، من خالل 
اتاحة الفرص���ة للتواصل بن 
العرب واالجانب  املستثمرين 
ونظرائهم م���ن رجال األعمال 

واملستثمرين األردنين.
وتعليقا على املشاركة في 
هذا املؤمت���ر، أوضح الرئيس 

التنفي���ذي والعض���و املنتدب 
ابراهيم  ل� »زاجل« م.خليف���ة 
الصولة ان اململكة االردنية تعد 
بيئة استثمارية واعدة خاصة في 
مجال االتصاالت والتكنولوجيا، 
اذ قطعت البالد خطوات مهمة 
على طريق تشييد بنية حتتية 
متميزة، كم���ا انها كانت رائدة 
القطاع  فيما يتعل���ق بتحرير 
وإيالء مهم���ة إدارته الى هيئة 

متخصصة لتنظيمه وتطويره، 
وهو األمر الذي شجع »زاجل« 
على افتت���اح فرعها في االردن 
وعقد عدة شراكات مع اطراف 
محلية واقليمي���ة ذات اهتمام 

بالسوق األردني.
وأشار الصولة الى ان مؤمتر 
الدولي لالستثمار كان  االردن 
مناس���بة مهم���ة عرضت فيها 
الفنية  الش���ركة إلمكانياته���ا 

)محمد ماهر(سعد مكي متوسطا عصام األنصاري وعلي إبراهيم نور خالل املؤمتر الصحافي

»الوطنية لالتصاالت« تطرح خدمة التواصل 
من خارج الكويت على مدار الساعة

»بترونت« استعرضت خدماتها 
في ديوان المحاسبة بإقامة أسبوع خاص

أقامت شركة بترونت للشبكة الذكية بالتعاون مع ديوان احملاسبة أسبوعا 
خاصا لبترونت في ديوان احملاسبة لتقدمي عروض بترونت للموظفن والرد 
على استفساراتهم. وبهذه املناسبة، قال مدير العالقات العامة بشركة بترونت 
أحمد العيد أن ذلك جاء من ضمن اخلطة التس����ويقية لبترونت ومتاش����يا 
مع جهود بترونت املستمرة والرامية إلى التميز في مجال بطاقات الوقود 
وخدماته����ا التي تواكب التطور من خالل جذب أكبر قدر ممكن من العمالء 
ومعرفة احتياجاتهم من الوقود والتي تهم مختلف شرائح املجتمع. وأوضح 
العيد أن بترونت تس����عى دائما لط����رح ما هو جديد من خدمات ومنتجات 

مبتكرة من أجل استقطاب وخدمة جميع شرائح عمالء بترونت.
وأشار العيد الى أن بترونت تنتج نوعن من بطاقات الوقود، وأن النوع 
األول هو بطاقات مس����بقة الدفع للوقود بس����تة فئات مختلفة وأما النوع 
الثاني فهو من ثالثة أنواع من عائلة بطاقة »س����مارت« آجلة الدفع والتي 
تقدم اخلاصية املرنة حلاملها بأن يحدد املبلغ الشهري للبطاقة وعدد مرات 
التعبئ����ة باليوم إلى جانب حتديد أيام التعبئة باألس����بوع وحتديد مبلغ 
التعبئة باليوم، إضافة إلى إمكانية الدفع من خالل البطاقات االئتمانية أو 
عبر خدمة موقع اإلنترنت petronet.com.kw أو الدفع في مقر الشركة أو من 
خالل إرسال املندوب اخلاص بخدمة التوصيل للمنازل لتحصيل قيمة املبلغ 
املستهلك ش����هريا، وأكد العيد حصول عضو البطاقة على خدمة الرسائل 
التنبيهية والتي تصل إلى العميل بعد إمتام عملية التعبئة مبحطة الوقود 
حيث تشمل هذه اخلدمة محطات شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة 

أولى للوقود وشركة السور للوقود.
وقال العيد ان بترونت تسعى باس����تمرار إلى مواكبة آخر ما توصلت 
إليه تكنولوجي����ا البطاقة الذكية للوصول إلى خدمة أفضل لعمالئها، وأن 
بترونت تأخذ على عاتقها حتسن اجلودة خلدمة أفضل من وراء االقتراحات 

واالطالع على احتياجات عمالئها.

بقيمة 5 ماليين دينار

»المتحدة للخدمات الطبية« تعتزم 
االستحواذ على شركة مصرية

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة اعتزام شركة املتحدة للخدمات الطبية 
االستحواذ على ش���ركة للمختبرات الطبية في جمهورية مصر العربية. 
وأضافت املص���ادر أن حجم الصفقة يصل الى 5 مالين دينار، مش���يرة 
الى ان الش���ركة تتجه لإلدراج في السوق الرسمي حاملا تنتهي من جميع 
إجراءات اإلدراج خالل الربع احلالي. وقال املصادر ان رأسمال الشركة في 
الوقت الراهن يبلغ 16.5 مليون دينار مقابل حجم اصول تستثمرها بقيمة 
100 مليون دينار، وأكدت املصادر ان الشركة تطمح ألن تكون أكبر كيان 
طبي في القطاع الصحي كما س���يتم توسيع نشاطها لتشمل دول مجلس 
التعاون اخلليجي. يذكر ان الشركة متكنت من حتقيق أرباح جيدة خالل 

العام املنصرم، حيث بلغ صافي الربح نحو 113.382 دينارا.

م����ن  انط�الق���ا 
حرصها الدؤوب على 
توفير أفضل اخلدمات 
وأكثرها تناسبا مع 
حياة العمالء، منحت 
الوطنية لالتصاالت 
أمس عمالءها من فئة 
الدفع املسبق الفرصة 
للبقاء على تواصل مع 
األهل واألصحاب في 
الدي����رة عبر خدمتها 

 Wataniya Pre-Paid الريادية اجلديدة
Call Back Home التي تخول العمالء  
االتصال والتواصل على مدار الساعة 
كما ارسال الرسائل القصيرة )إس 

إم إس( أثناء التجوال.
وتأتي هذه اخلدمة مع سمتن هما 
السمة »احملدودة« وسمة »التجوال 
الكامل« اللتن قد مت تطويرهما لتلبية 
احتياجات عمالء الدفع املسبق أثناء 

التجوال.
وتسمح السمة »احملدودة« للعمالء 
باستقبال املكاملات، ارسال واستقبال 
الرسائل القصيرة اال انها ال تسمح 
باالتصال، بينما توفر سمة »التجوال 
الكامل« التمتع بكل ما مت ذكره سابقا 

باالضافة الى قابلية االتصال.
 Wataniya وتعتبر اخلدمة اجلديدة
Pre-Paid Call back Home ممتازة 
للعمالء الذين هم في تنقل مستمر 
التواصل مع األهل  ف����ي  ويرغبون 
واألصحاب في الوطن وهي متاحة عبر 
العالم وتسهل مراقبة حجم التكلفة 
حيث متيز الوطنية عمالءها مبنحهم 
تعرف����ة بالدقيقة أرخ����ص مقارنة 
مع تعرفة االتصال األساس����ية عند 
التجوال. كما تتميز اخلدمة بالبساطة 
واملرونة حيث يكفي الس����تخدامها 

طلب *101* وإضافة 
الرقم املراد االتصال به 
في الكويت سواء على 
خط نقال أو أرضي ثم 
إدخال عالمة #، عندها 
العميل رسالة  تصل 
تؤكد إجراء املخابرة 
على أن تضاف التكلفة 
على املتصل فور إجراء 

االتصال.
اخلدمة  وح����ول 
اجلديدة، قال املدير العام والرئيس 
التنفي����ذي ف����ي الوطنية س����كوت 
جيجنهامير: »يسعدنا أن ننقل الى 
عمالئنا من ذوي الدفع املسبق أنه 
باستطاعتهم اآلن البقاء على تواصل 
الكويت لهدف  عند جتوالهم خارج 
الس����ياحة او العمل حيث متنحهم 
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املسافات«.
إلى ذلك، فإن الوطنية قد عملت 
على تزويد كل شرائح االتصال للدفع 
املسبق باخلدمة اجلديدة وهي حاليا 
متوافرة في كل م����ن الدول التالية: 
البحري����ن، مصر، فرنس����ا، أملانيا، 
إيران، األردن، لبنان، قطر، السعودية 
العربية، سويسرا، سورية، اإلمارات، 
اململكة املتح����دة، أميركا، باإلضافة 
الى دول أخرى ستضاف الى القائمة 
الوطنية لعمالئها  قريبا. كما توفر 
وسائل مرنة إلعادة شحن أرصدتهم، 
اما عبر  W-Menu باستخدام بطاقات 
الوطنية إلعادة الشحن أو ملزيد من 
املرونة ميكنه����م إعادة التعبئة عن 
طريق االنترنت باستخدام بطاقات 
إعادة التعبئة أو البطاقات املصرفية 

»كي-نت«.

سكوت جيجنهامير

أخبار الشركات

خالل مارس المقبل لتلبية احتياجات المهتمين

المعرض سيكون األول على المستوى المحلي والثالث خليجياً ويجمع عمالقة قطع الغيار والسيارات 

»ريل فيرس« تنظم معرض »أتو فير«
للعناية بالسيارات والدراجات النارية والقوارب

عادل القطان

أعلنت شركة »ريل فيرس« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
تنظيمها ملع����رض »اتو فير« 
أول مع����رض ف����ي الكوي����ت 
يختص بالعناية بالس����يارات 
النارية والقوارب  والدراجات 
خالل ش����هر مارس املقبل في 
الش����يخة  املارينا قاعة  فندق 

سلوى الصباح.
وصرح املدير العام في شركة 
»ريل فيرس« عادل القطان في 
تصريح صحافي مبناسبة اإلعالن 
عن تنظيم املعرض الذي يعد األول 
في الكويت والثالث على مستوى 
اخلليج قائال: »املعرض يشارك 
في����ه جميع الش����ركات املعنية 
باملركبات سواء كانت سيارات أو 

دراجات أو قوارب التنزه، ويأتي 
ذلك الهتمام املستهلك بعد شراء 
الس����يارة املفضلة والعناية بها 

ومبحتوياتها«.
وأشار القطان إلى أن املعرض 
يلبي جميع احتياجات املهتمن 
الس����يارات واحملافظة  بعال����م 
عليها عن طريق العناية بالشكل 
الداخلي واخلارجي لها، والسيما 
احملافظ����ة على أج����زاء احملرك 
بأفضل الوس����ائل التي تضمن 
عمرا أطول وأفضل حالة قيادة 
عن طريق االس����تمرار في أداء 

املركبة.
ولفت القطان إلى أن املعرض 
يأت����ي لتوفي����ر خدم����ة أفضل 
للمس����تهلك عن طريق تنظيم 

معرض احد أهداف����ه أن يجمع 
عمالقة قطع الغيار واالكسسوارات 
املتكاملة  الس����يارات  وخدمات 

التطوير  واألصباغ وش����ركات 
وكل الشركات التي تساهم في 
احملافظة على احملرك عن طريق 
ط����رح كل ما هو جديد في عالم 

صناعة السيارات وخدماتها.
وب����ن القط����ان أن املعرض 
ستشارك فيه شركات استيراد 
قطع الغيار وش����ركات صيانة 
الس����يارات وش����ركات صناعة 
الهياكل وتصليحها، باإلضافة 
إل����ى مراكز معاجل����ة التنظيف 
الزجاج وش����ركات  ومعاجل����ة 
الزي����وت واس����تيراد اإلطارات 
وخدماته����ا، وتركي����ب معدات 

الصوتيات واملرئيات.
ف����ي  وأض����اف »س����تكون 
املعرض شركات تختص أيضا 

البحري����ة ولوازمها  باملع����دات 
ومراكز الزينة، وحلبات سباق 
النارية  الس����يارات والدراجات 
وشركات الشحن وخدمات التأمن 
والبنوك، وشركات االتصاالت 
الوقود  واملالحة وشركات بيع 
وخدماتها والوزارات والهيئات 

احلكومية«.
وأكد القطان على أن الشركة 
ستقوم بحملة إعالنية ضخمة 
املع����رض تتضمن  تصاح����ب 
االعالن����ات في الصحف احمللية 
واخلليجية وستقوم باصدار 12 
ألف بطاقة دعوة لكبار الشخصيات 
السياسية واالقتصادية ورجال 
األعمال والتجار، باالضافة إلى 

املواطنن واملهتمن باملعرض.


