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طالب املدرسة األميركية مع بعض مسؤولي البنك التجاري

السميط: »األهلي« مستمر في تطوير خدماته
باستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة

»جلوبل« تعّين رئيسًا تنفيذيًا لها في مصر

فواز كرامي 
افتتح البنك األهل���ي الكويتي فرعه 
ال� 26 أم���س في مجمع البحر مبحافظة 
حولي، برعاية محاف���ظ حولي الفريق 
عبداهلل عبدالرحمن الفارس، وبحضور 
نائب رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب للبنك علي هالل املطيري، ورئيس 
املديرين العامني كولني بلومان ورئيس 
اجلهاز التنفيذي وكبار املديرين وأعضاء 
اإلدارة التنفيذية للبنك األهلي الكويتي، 
ويأتي هذا االفتت���اح ضمن خطة البنك 
اإلستراتيجية التي تهدف إلى االنتشار 
محليا وإقليميا وخدمة أكبر قاعدة من 

العمالء.
 وبهذه املناس���بة ق���ال نائب رئيس 
ان  الس���ميط  العامني عبداهلل  املديرين 
افتت���اح هذا الفرع يع���د تطبيقا خلطة 
التوسع محليا التي وضعها البنك والتي 
ته���دف إلى االنتش���ار جغرافيا وتقدمي 
خدمات األهلي إلى العميل في أي مكان 
في الكويت، وذلك بعد دراسة واختيار 

املواقع اإلستراتيجية املهمة.
وتعتبر محافظة حولي من أهم وأكبر 
احملافظات في الكويت، وسيس���اهم هذا 

الفرع في الوصول إلى ش���ريحة كبيرة 
من عمالئه خلدمتهم قرب أماكن تواجدهم 
وتسوقهم وتعريف عمالئه اجلدد باخلدمات 
املصرفية املتميزة وتقدمي أفضل اخلدمات 

املالية لتناسب احتياجاتهم«..
وأضاف أن البنك األهلي يسعى دائما 
لتقدمي خدمات مصرفية من الطراز األول 
لكل عمالئ���ه ويهتم بتطوي���ر خدماته 
املصرفية باس���تخدام أحدث األساليب 
التكنولوجي���ة املتوافرة ف���ي الصناعة 
املصرفي���ة لتحقيق احل���د األقصى من 
رضا العميل وتق���دمي خدمات مصرفية 
عصرية متط���ورة تضاهي مثيالتها في 

الدول املتقدمة.
وأشار إلى أن البنك األهلي يولي اهتماما 
خاصا بتطوير منتجاته وخدماته املصرفية 
واستخدام التكنولوجيا املصرفية احلديثة 
في جتهيز فروع���ه وإعداد كوادر عالية 
التأهيل واخلبرة م���ن املوظفني لتقدمي 

خدمات نوعية لعمالئه.
وأوضح أنه مع افتتاح هذا الفرع يصبح 
عدد الفروع احمللية للبنك األهلي 26 فرعا 
باإلضاف���ة إلى فرعني في دبي وأبوظبي 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

أعلنت شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( أمس عن تعيني 
أحمد علي عبدالرحمن رئيسا تنفيذيا 
للش����ركة في مصر، وذلك كجزء 
من استراتيجية الشركة لتعزيز 
تواجدها في مصر وتوفير أعلى 
مستوى من اخلدمات واملنتجات 
القيمة املضافة لعمالئها في  ذات 
مجال إدارة األصول، واالستثمارات 

املصرفية، والوساطة املالية.
وفي هذا الص����دد، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة جلوبل في مصر 
ناصر بورسلي: »يسرنا أن نرحب 
بانضمام الس����يد عبدالرحمن إلى 
جلوبل، ونحن على ثقة أن خبرته 
الواسعة ستساهم في تعزيز دور 
جلوبل في مص����ر، ويأتي تعيني 

عبدالرحمن تأكيدا اللتزام جلوبل 
بتوفير خدمات ذات قيمة مضافة 
للعمالء في مصر«. من جهته أعرب 
أحمد عبدالرحمن عن س����عادته 
النضمامه إلى جلوبل قائال: »على 
مدى العامني املاضيني، تزايد التزام 
جلوب����ل جتاه الس����وق املصري، 
ونعت����زم توطي����د ه����ذه العالقة 
باالستمرار بوضع مصلحة عمالئنا 
في مقدمة اهتمامنا من خالل تطوير 
منتجاتنا وخدماتنا«. اجلدير بالذكر 
أن أحمد عبدالرحمن كان يشغل قبل 
انضمامه لشركة جلوبل منصب 
املنتدب واملدير اإلقليمي  العضو 
لشركة بلتون املالية في اإلمارات 
العربي����ة املتحدة، وش����غل أيضا 
مناصب عديدة مرموقة في عدد من 

الشركات مثل شركة برامي القابضة 
في اإلمارات العربية املتحدة وشركة 
ص����اب القابضة في الس����عودية، 
وشركة برامي كابيتال، وسيتي بنك 
وبنك كريدي أجريكول في مصر. 
ويتمتع عبدالرحمن بأكثر من 18 
عاما من اخلبرة املتنوعة في املجال 
املالي والتي تشمل عدة قطاعات من 
ضمنها قطاع الصناعات الدوائية، 
والبتروكيماوي����ة، واالتصاالت، 
والتجزئة، واألغذية، واخلدمات، 
وخالل املناصب التي شغلها سابقا 
أسس وأدار أقسام متويل الشركات، 
واخلدمات االستشارية، وخدمات 
املالية للمؤسس����ات  الوس����اطة 
واألفراد والبحوث في الش����ركات 

اإلماراتية.

البنك افتتح فرعه الـ 26 في مجمع البحر بحولي

مدخل الفرع اجلديد في البحر سنتر

ناصر بورسلي وأحمد عبدالرحمن

الفائزة تتسلم السيارة

موظفو »األهلي« بالفرع اجلديد

)فريال حماد(محافظ العاصمة وعلي املطيري وقيادات البنك يحتفلون بالفرع اجلديد

 سارة الذكير

عدنان احلداد

الذكير: الملتقى الرابع الدولي للصناعات الكيماوية 
فرصة مميزة أمام الشركات الصناعية الكويتية

انطالق ملتقى
 النخبة االقتصادي 13 مايو

انطالق����ا من سياس����ة البنك 
التجاري الكويتي التي تهدف إلى 
دعم مختلف البرامج واألنشطة 
التربوية الت����ي تقدمها املدارس 
واملؤسسات التعليمية، قام البنك 
برعاية كرنڤال املدرسة العاملية 
األميركي����ة، وذل����ك ألهمية هذا 
احلدث التربوي واجلهود املبذولة 
من جميع عناصر املدرس����ة من 
مدرسني وإداريني وطالب. وفي 
هذا اخلص����وص، أش����ار البنك 
التجاري إلى ان مش����اركته في 
هذا االحتفال جاءت من منطلق 
مبادئ����ه األساس����ية التي تقوم 
عليها سياسة البنك والهادفة إلى 
تدعيم مختلف األنشطة التربوية 
والثقافية التي تقدمها املؤسسات 
التعليمية املختلفة ملا لها من اثر 
ايجابي واضح على بناء الشباب 

الذين هم ثروة املستقبل. حيث 
يسعى البنك التجاري باستمرار 
إلى تشجيع مثل هذه البرامج ملا 
لها اثر ايجابي على الطلبة وأولياء 
األم����ور.  ومن خالل مش����اركة 
البنك التجاري بجناحه في هذا 
الكرنڤال، مت تعريف زواره على 
احلسابات واخلدمات التي يقدمها 
البنك لعمالئه، ومت تقدمي شرح 
واف عن كل من »حسابي األول« 

.»@ Tijari« وحساب الشباب
إدارة املدرسة  وقد اش����ادت 
العاملية األميركي����ة بدور البنك 
التجاري ومشاركته بالكرنڤال، 
وأثنت عل����ى تواجد فريق عمل 
البنك في هذا الي����وم الترفيهي 
الذي س����اهم في دعم أنشطته، 
ومتن����ت إلدارة البنك مزيدا من 

التقدم والعطاء.

الكويتية املشاركة  الصناعية 
في����ه، حيث س����تحصل على 
مزايا من تواجدها وس����ط هذا 
العاملي  التجم����ع الصناع����ي 
وهو فرص����ة ذات قيمة عالية 
للتعريف بالشركات الكويتية 
في جناحها من قبل نحو 20 ألف 
زائر للمعرض من مختلف بالد 
العالم، ومن ناحية اخرى فإن 
املعرض يتيح الفرصة لالطالع 
على كل ما هو جديد في عالم 
الصناع����ة والكيماويات الذي 
ميثل محورا هام����ا للصناعة 

في كل بالد العالم.
واكدت الذكير أن املعارض 
املنفذ اجليد  الدولية تعتب����ر 
أمام الصناعة الكويتية للتغلب 
على مشكلة محدودية السوق 
احمللي وتوسيع دائرة التعريف 
باملنتج الوطني عبر االسواق 

العاملية.

وأشار إلى ان د.روجر هارب 
سيس���تقبل بعض املديرين 
التنفيذيني لبعض الشركات 
املش���اركة ليبح���ث معه���م 
املعوقات التي تواجه شركاتهم 
واس���تثماراتهم والعمل على 
حلها من خالل تطبيق نظرية 
االستكش���اف من الهليكوبتر 
وه���ي نظرية ش���املة وتقدم 
حلوال جلميع التحديات التي 
قد تواجهها الش���ركات بشكل 
الش���ركات  ان  إلى  عام، الفتا 
الكويتي���ة ب���دأت تبحث عن 
التي تهدف  احللول اجل���ادة 
الى التطوير واالنطالقة، على 
النحو الذي تعكسه األنشطة 
العديدة التي عقدت في الفترة 

األخيرة.

واملواد املصنع���ة في مجاالت 
املواد الكيماوية، ومستحضرات 
التجميل، واالدوية، واملختبرات، 
والتكنولوجيا، واملواد االولية 

للبناء.
وأش����ارت إل����ى ان امللتقى 
ميثل فرصة فريدة للشركات 

نقاشية عن مدى تأثير نظرية 
االستكشاف من الهليكوبتر على 
االقتصاد ككل وعلى الشركات 

بشكل خاص.

باشرت شركة معرض الكويت 
الدولي اس���تعداداتها لترتيب 
وإقامة جناح رسمي للكويت في 
امللتقى الرابع الدولي للصناعات 
الكيماوية، والذي س���يقام في 
اس���طنبول خالل الفترة من 7 

إلى 10 أكتوبر املقبل.
وبه���ذه املناس���بة، قال���ت 
مس���ؤولة املعرض لدى شركة 
الدولي سارة  الكويت  معرض 
الذكير ان هذا املعرض يحظى 
بإقبال كبير من مختلف اجلهات 
العام���ة اخلاصة فت���رة إقامة 
املعرض، إذ تشير االحصاءات 
الرس���مية للمع���رض الى انه 
يستقبل نحو 20 الف زائر من 
العالم مبشاركة  مختلف دول 
اكثر م���ن 71 دولة من مختلف 
دول العالم حيث يشمل املعرض 
5 قطاعات رئيسية تشتمل على 
املواد األولية م���ن مواد اخلام 

اإلدارة  قال رئيس مجلس 
املنت���دب ملجموعة  والعضو 
الراية عدنان احلداد ان أنشطة 
ملتق���ى النخب���ة االقتصادي 
س���تنطلق في 13 مايو املقبل، 
حيث سيقام حتت رعاية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ومبشاركة 

25 شركة.
مبينا ان امللتقى سيش���هد 
عق���د عدة لقاءات وجلس���ات 
العاملي  يشارك فيها احملاضر 
روجر هارب وعدد من القيادات 
التنفيذية للشركات املشاركة 
لتقدمي احللول والرؤى السليمة 
التي تناسب كل شركة على حدة، 
باإلضافة الى اقامة ورشتي عمل 
على هام���ش امللتقى، وحلقة 

يقام بالعاصمة التركية إسطنبول خالل الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر

مركز سلطان يعلن الفائز 
C200 بسيارة مرسيدس

»التجاري« يرعي 
كرنڤال المدرسة العالمية األميركية

أقام مركز سلطان سحبا على سيارة مرسيدس C 200 بفرعه اجلديد 
ف����ي منطقة اجلابرية وذلك تعبيرا عن تقديره وامتنانه لدعم زبائنه 
ووالئهم املستمر، بحضور مديري وموظفي مركز سلطان وعدد كبير 
من املوردين والزبائن باإلضافة إلى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، 

.C 200 حيث فازت أرزو صميمي بسيارة مرسيدس
هذا وامتد »العرض على س����حب السيارة« من 18 مارس حتى 17 
أبريل اجلاري، وخص حاملي بطاقات TSC Rewards، أعضاء برنامج 
»والء العمالء«. فمقابل كل 10 دنانير مش����تريات من مركز س����لطان، 
حصل حاملو البطاقة على فرصة واحدة لدخول السحب على سيارة 
مرس����يدس C 200 موديل 2010. حيث يعتبر الوزان املوزع املعتم��د 
 Pif Paf، Bam، Veet، Vanish، Dettol، Air Wick، Gaviscon، Finish، �����ل
Clearasil وHarpic وغيرها من العالمات التجارية املعروفة في الكويت 

كان الراعي الرسمي للعرض.


