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10 فائزين في سحب »الدانة« من »الخليج«»غلف مارت« تفتتح منافذ جديدة في خيطان والفروانية

سلطان: »مشاتل المسيلة« تقدم عروضًا 
خاصة للعمالء الجدد هذا الصيف

أكدت مديرة العالقات العامة والتسويق بشركة 
مشاتل املسيلة للمقاوالت الزراعية اميان سلطان 
ان الشركة تولي اهتماما خاصا بتقدمي خدمات في 
مجال الزراع���ة التجميلية جلميع عمالئها حيث 
تقدم حزمة من اخلدمات الزراعية باالس���تعانة 
مع مستشارين ذوي خبرات علمية وفنية عالية 

محلية وعاملية.
وأشار الى انه خالل الفترة السابقة مت تقدمي 
افضل اخلدمات في مجال انشاء وصيانة احلدائق 
اخلاصة والعام���ة، األمر لم يقتصر على ذلك بل 
كانت االستمرارية في استقطاب عدد من الكوادر 

الفني���ة ذات اخلبرات واملهارات املميزة.وأضافت 
ان مش���اتل املس���يلة تعتبر من أنشط الشركات 
احمللية في مجال الزراعة التجميلية والتي تتميز 
بالتصاميم احلديثة التي تتماشى مع مناخ وبيئة 
الكوي���ت بالدرجة األولى وذوق وطلبات العميل 
بالدرجة الثانية، مشيرة الى ان الشركة حصلت 
خالل السنوات األخيرة على العديد من الشهادات 
والدروع لألعمال املمي���زة للزراعات التجميلية 
وشبكات الري، مشيرة الى وجود عروض خاصة 
ستقدم للعمالء اجلدد الذين سيتم التعاقد معهم 

خالل موسم الصيف احلالي.

أعلن بن���ك اخلليج تقدميه 
املزيد من فرص الفوز بجوائز 
نقدية على مدار السنة لعمالء 
الدانة، حيث يقدم البنك سحوبات 
اسبوعية، ربع سنوية وسنوية 
للعمالء الذي���ن يقومون بفتح 
الدان���ة ويحتفظون  حس���اب 
بأمواله���م في���ه ألط���ول فترة 

ممكنة.
وقد أجرى بنك اخلليج في 16 
مايو اجلاري السحب االسبوعي 
الدانة،  اخلامس عشر حلساب 
معلنا بذلك عن اسماء 10 فائزين 
يحصل كل منه���م على جائزة 
قدرها أل���ف دينار وهم كاآلتي: 
كوثر ب���در ناصر مغوار، ماجد 
القط���ان، عادل  احمد حس���ن 
احم���د عل���ي االبراهيم، س���يد 
ياور لطيف، موسى احمد رزق 
أبوعبدو، عبداحملسن مؤيد عدنان 
الشخص، حسن يوسف حسن، 
ايناس ناصر أس���عد مصطفى، 
ناص���ر علي صال���ح احلمدان، 

وعبيد فرج عبيد العجمي.
هذا، ويتعن على العمالء ايداع 
احلد االدنى لفتح حساب الدانة 
وهو 200 دين���ار والذي يؤهل 
العميل للدخول في السحوبات 
االس���بوعية، رب���ع الس���نوية 
والس���نوية تلقائيا. كما يتميز 

الدانة من بنك اخلليج  حساب 
بأنه باالضافة الى كونه حسابا 
مينح فرصا متعددة للفوز، فهو 
يشجع العمالء ايضا على توفير 
املال. فكلم���ا زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.

تفتتح سلسلة متاجر السوبر ماركت في الكويت »غلف مارت« فرعن 
آخرين احدهما في الفروانية واآلخر في خيطان، حيث من املقرر افتتاح 
فرع الفروانية اليوم، في حن سيفتتح فرع خيطان بحلول نهاية الشهر 
نفسه.وفى كلمته اثناء املؤمتر الصحافي لالعالن عن افتتاح املتجرين 
اجلديدين، قال رئيس غلف مارت كونتري رمش ان »الفرعن اجلديدين 
س����يمثالن املنفذين رقمي ستة وس����بعة في الكويت مما يقرب سلسة 

املتاجر اكثر الى زبائنها الكرام«.
وأضاف، خالل املؤمتر الصحافي الذي حضره مدير قسم املشتريات 
فخرالدين كبير، وجوزر فيزي، وسمير شيخ وعمران شيخ، أنه سيتم 
افتتاح الفرع الثامن في حولي النقرة في سبتمبر املقبل، ووصف فرع 
الفروانية، الذي تبلغ مس����احته 12000 قدم مربعة، ويقع مقابل محطة 
االطفاء وبجوار مبنى احملافظة اجلديد، بأنه س����يوفر جتربة تس����وق 
جديدة وفريدة لس����كان منطقة الفروانية، الفتا إلى انه قد اشرف على 
تصميم املتجرين متخصصن دولين في جتهيز االسواق الضخمة حيث 
ان التصميم والتخطيط الداخلي للسوق تصميم عصري يوفر للزبائن 

الراحة التامة اثناء التسوق.
ولفت إلى ان لدى »غلف مارت« خمس����ة فروع للبيع بالتجزئة في 
الكويت في الشويخ، والعباسية، والساملية، وحولي والفحيحيل، باالضافة 
إلى الفرعن اجلديدين في كل من الفروانية وخيطان اللذين س����يوفران 

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن افتتاح الفرعني اجلديدين لـ »غلف مارت« راحة في التسوق لعدد كبير من املواطنن في هذه املناطق.

طالب جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST( أمام الفرع الرئيسي للبنك

ايناس ناصر أسعد مصطفى ـ  إحدى الرابحات مع خالد املطوع 

.. والبنك يستضيف طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

استضاف بنك اخلليج مجموعة من طالب 
 )GUST( جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
في اطار مساعيه وجهوده املشتركة مع اجناز 
»الكويت« وهي منظمة غير حكومية وغير 
هادفة للربح لتشجيع الشباب على تنمية 
روح املبادرة وتثقيفه���م وتهيئتهم لبيئة 
العمل املالية.هذا وقام الطالب خالل زيارتهم 
»اخلليج« بجولة في مختلف اقسام البنك 
شملت كال من املوارد البشرية وادارة ضمان 
اجلودة والتس���ويق واخلدمات املصرفية 
للشركات وادارة املرافق، حيث شاهدوا على 
الطبيعة كيفية عمل البنك كنموذج حي لعمل 
القطاع املصرفي.كما ش���ارك عدد من كبار 
ممثلي البنك بهذه اجلولة، حيث قاموا بتقدمي 
ش���رح تفصيلي لطبيعة عمل تلك االقسام 
ودورها في البنك، مما اسهم بدوره في اعطاء 
الطالب االنطباع املنشود من تلك الزيارة اال 
وهو تعريفهم بفرص العمل العديدة املتاحة 

لهم في القطاع املصرفي.
وتعليقا على هذه الزيارة، صرح مدير 
عام املوارد البشرية في بنك اخلليج سرور 
السامرائي قائال: نحن نهدف من خالل هذه 
املبادرة التاحة الفرصة للطالب املشاركن 
من خالل جترب���ة عملية نهدف من خاللها 
الى تطوير وتعليم الشباب الكويتي وبيان 

مزايا العمل في القطاع اخلاص.
واضاف: من املهم ايضا للش���باب الذين 
يخططون حاليا لبناء مستقبلهم الوظيفي 
ان يحصلوا على تصور وفهم واقعي، وان 
يكونوا مستعدين بالشكل املناسب لتقييم 

وانتهاز الفرص السانحة لهم.
وتابع: يلتزم بنك اخلليج بشكل راسخ 
ببرامجه اخلاصة باملسؤولية االجتماعية 
والتي تركز على تطوير وتوفير فرص عمل 
للكويتين سعيا نحو كويت افضل واكثر 

ازدهارا في املستقبل.

»رفلكشنز« تطلق مجموعتها الجديدة الخالبة 
Grohe Ondus حصريًا بالكويت

أطلقت »رفلكشنز«، صالة العرض اجلديدة، 
مجموعتها اجلدي���دة الرائدة من اجليل املقبل 
لتكنولوجي���ا األدوات الصحية وهي مجموعة 
Grohe Ondus الفاخ���رة واالنيق���ة التي تفخر 
بعرضها حصريا في الكويت لتنضم بذلك إلى 
مجموعة شركات يوسف أحمد الغامن وأوالده 
والتي تقدم أحدث تصاميم احلمامات الراقية 

وحتتل مجموعة Ondus اجلديدة واملطورة 
من قبل Grohe املرتبة االولى عامليا بن العالمات 
التجارية للخالطات ورشاش���ات املياه ومتتاز 
بكونها مزيجا يحمل في طياته اجلمال املطلق 
مع ملسات تكنولوجية فريدة من نوعها وسهلة 

االستخدام في الوقت ذاته.
وأكثر ما مييز املجموعة اجلديدة مرونتها 
التي متنح املس���تخدم حرية التحكم بدرجات 
احلرارة لالستحمام، كما تتمتع بخمسة برامج 
ميكن اختيارها مسبقا تسمح بالتحكم بتدفق 
املياه حس���ب اختيار املستخدم سواء لغسيل 

الوجه أو تنظيف االسنان أو غسيل اليدين.
وحول املجموعة الرائدة Grohe Ondus، قال 
مدير إدارة قطاع البناء في الغان غاري هاتشر: 
»نحن نؤمن في )رفلكشنز( بأنه يجب توظيف 
التكنولوجيات احلديثة في حتويل األمور اليومية 
إلى أكثر مرونة وسهولة مبا يسمح للناس باملزيد 
من الوقت واحلرية في ممارسة أمور يستمتعون 
بها.. ومن هنا ارتأينا أن نحدث الفرق في حياة 
عمالئن���ا ونقدم لهم املاركة العاملية Ondus من 

Grohe لنحيل حياتهم الى متعة حقيقية«.
وأش���ار إلى أن: »املجموعة اجلديدة تتحلى 
مبواصفات جمالية أنيقة تزينها تصاميم مخملية 
سوداء ما يجعلها حتفا جمالية بامتياز يفخر 
املرء باقتنائها«، مضيفا: »اننا نفخر بالعمل مع 
ش���ركائنا Grohe فبموجب هذه الشراكة نحن 
اليوم مخولون بتقدمي منتجات رائدة الى عمالئنا 

في الكويت«.

أحد املنتجات اجلديدة


