
السبت 19 يونيو 2010  15اقتصاد
في إطار اهتمامه برعاية وتشجيع األجيال الكويتية الشابة

»الوطني« يحتفي بمتفوقي طلبة كلية العلوم اإلدارية

»بوبيان« يرعى المعرض الشبابي »إيد بإيد«
يرعى بنك بوبيان املعرض الشبابي االول »ايد بايد« الذي تنظمه 
جمعية املكفوفني الكويتية حتت ش���عار »ايدنا بايدكم لنندمج في 
مجتمعنا الكويتي« برعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 

العفاسي ويستمر في الفترة من 21 الى 23 يونيو 2010.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ان املعرض يهدف الى تكثيف 
املشاركات االجتماعية التي تعمق مبدأ الدمج االجتماعي بني املعاقني 
واالصحاء وكسر احلواجز بينهم الى جانب تخصيص ريع املعرض 
خلدمة انش���طة اجلمعية ومن بينها تنظيم رحلة العمرة لعدد من 
املكفوفني ومرافقيهم. وسيقوم عدد من املتطوعني من موظفي البنك 
بالتواجد على مدار ايام املعرض حيث سيقومون بعرض ابرز اخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك الى جانب اس���تعراض كافة االنشطة 

التطوعية التي يقومون بها في خدمة املجتمع.
يذكر أن بنك بوبيان باعتباره بنكا يعمل وفق الشريعة االسالمية 
لديه برنامج كبير وخطة خاصة بالشهر اجلاري تتضمن املشاركة 
في هذا املعرض ورعايته ومش���اركته في االحتفال الس���نوي لدور 
الرعاية اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ورعاية 
معرض كلية الهندسة والبترول للشباب اخلريجني باالضافة لالحتفال 

بيوم البيئة.

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا 
الس���نوي  التفوق  برعاية حفل 
لطلبة كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت لعام 2010، وذلك انسجاما 
مع رسالته االجتماعية وحرصه 
على دعم األنش���طة التعليمية. 
وفي كلمة له خ���الل احلفل، أكد 
نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى البنك 
التويجري أن  الوطني، عبداهلل 
هذا احلفل يشكل بالنسبة ملجموع 
الطلب���ة املتفوقني البالغ عددهم 
688 طالبا وطالبة حلظة حاسمة 
وبالغ���ة األهمية في مس���يرتهم 
الدراسية استعدادا النطالقاتهم 
الحقا نحو ميدان العمل واحلياة 

العملية.
وأضاف التويجري »إن رعاية 
بنك الكويت الوطني ومشاركته 
في هذا احلفل ستتيح للمتفوقني 
الفرص���ة ملعرف���ة األهمية التي 
تضفيها الدراسة اجلامعية على 
حياته���م وخياراته���م احلياتية 
واملهني���ة مس���تقبال. وكما هو 
معروف فإن الدراسة والتحصيل 

العلمي اجلامعي يضمن ملنتسبيه 
وخريجيه فرص عمل أوسع وآفاقا 
أكبر للتط���ور واالرتقاء املهني 
والنجاح على املستوى احلياتي 

بأكمله«.
وفي هذا اإلطار، فإن حساب 
الشباب من البنك الوطني يلعب 
دورا مهما في رعاية وتنمية روح 
االستزادة من العلم والتحصيل 
الدراس���ي اجلامعي في صفوف 
الش���باب الكويتي الذين يعدون 

الثروة األهم للب���الد كما أثبتوا 
مرارا وتكرارا من خالل أنشطتهم 
ومواهبهم املهنية واإلبداعية التي 
يتولى حس���اب الشباب عرضها 
وتقدميه���ا للجمه���ور بصورة 
مستمرة«. وفي الوقت الذي يشارك 
املتفوقني  الش���باب  فيه حساب 
فرحتهم فإنه يحرص على تكرميهم 

ومكافأة املتفوقني بجوائز قيمة. 
ويتميز حساب الشباب الوطني 
بعروض���ه ومنتجات���ه املبتكرة 
واملعدة خصيصا لتلبية احتياجات 
عمالئ���ه م���ن طلب���ة اجلامعات 
واملعاه���د العليا مم���ن تتراوح 
أعماره���م ما ب���ني 17 و23 عاما. 
ويواصل حساب الشباب حملته 

إلى تشجيع  الهادفة  الترويجية 
ومكافأة الس���لوكيات االدخارية 
في صفوف الطلبة الش���باب من 
خالل سحوباته الشهرية وربع 
السنوية التي حتمل العديد من 
الذين  القيم���ة لعمالئه  املكافآت 
يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية 

في حساباتهم.

جناح الوطني في حفل متفوقي طلبة كلية العلوم اإلدارية

جناح البنك املشارك في أحد املعارض السابقة

عبداهلل التويجري

في إطار استقطابه ألكبر شريحة من الشباب

»بيتك« يسوق خدماته المصرفية
بين الطلبة المستجدين في التعليم التطبيقي

جانب من جناح »بيتك« بالتعليم التطبيقي 

شارك بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( في اس���تقبال الطلبة 
اجلدد في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من خالل 
جناح خ���اص يتواج���د فيه 
فري���ق وحدة البيع املباش���ر 
مساء كل يوم وحتى يوم 29 
يوليو وذلك خلدمة تس���جيل 
الطلبة املس���تجدين في نظام 
املكافأة االجتماعية مبقر الهيئة 
بالعديلية باإلضافة إلى تقدمي 
تعريف شامل وكامل بخدمات 
ومنتجات وأنش���طة وأعمال 
»بيتك« خاص���ة ذات العالقة 
بش���ريحة الش���باب والطلبة 
من اجلنس���ني مثل »حسابي« 
للش���باب وكذلك بيان بعض 
جوانب التميز ومصادر القوة 
ف���ي »بيتك« كون���ه من أكبر 
البنوك اإلس���المية في العالم 
وفى الكويت وقام على فكرة 
عبرت عن توجه كويتي نابع من 
دعم شعبي من أبناء املجتمع، 
ويتولى فيه العنصر الوطني 
م���ن ذوى اخلبرة والش���باب 
معظم املناصب القيادية حيث 
يولي »بيتك« أهمية كبيرة لدعم 
قدرات وإمكاني���ات العنصر 
البش���رى وتدريبه وتأهيله 
خلدمة سوق العمل ومتكينه 

من خدمة عمالئه دوما بشكل 
أفضل.

 ويقوم عدد من موظفي وحدة 
البيع املباشر في »بيتك« بتقدمي 
كل التسهيالت للمستجدين من 
طلبة التطبيق���ي طيلة فترة 
التسجيل وذلك حتى يوفروا 
عليهم الوقت واجلهد وبدال من 
االنتقال إلى الفروع ينتقل إليهم 
املوظفون ليقدموا لهم اخلدمة 
براحة وسهولة ومبعايير الدقة 
املتبعة في  واألمان والسرية 

التعام���الت، وتتوجه  كاف���ة 
اخلدمات إلى أولئك الذين لديهم 
حسابات مصرفية في »بيتك« 
فيتم تسهيل امورهم ومعاونتهم 
املكافأة  ب���إدراج  فيما يتعلق 
االجتماعية في حس���اباتهم، 
اولئ���ك الذي���ن يطمحون الى 
االنتماء إل���ى مجموعة عمالء 
»بيتك«، فيتم مساعدتهم بعد 
تعريفه���م مبزاي���ا وخدمات 
وخصوصية وطبيعة املنتجات 

التي يقدمها »بيتك«.

»المالحة العربية« تطلق خدمة جديدة
من أستراليا إلى جنوب شرق آسيا

أعلنت شركة املالحة العربية املتحدة عن توسيع 
نط���اق عملياتها حول العالم م���ن خالل اطالقها 
»خدمة آسيا � أستراليا )AAC1(«، التي تغطي خط 
التجارة املمتد من أستراليا إلى جنوب شرق آسيا، 

ابتداء من سبتمبر 2010.
وسوف يتم تشغيل هذه اخلدمة اجلديدة »آسيا 
� أستراليا »AAC1« من قبل شركة املالحة العربية 
املتح���دة، بالتعاون مع كل من ش���ركة هيونداي 
البحرية التجارية، الشركة الصينية لنقل احلاويات 

وشركة هباغ لويد، حيث تشارك الشركات األربع 
من خالل توظيف سفينة واحدة لكل منها بسعة 

2200 إلى 2300 وحدة منطية.
ويشمل جدول تغطية املوانئ على خدمة »آسيا 
� أس���تراليا )AAC1(« ميناء كالنغ وس���نغافورة 
وفرمانتل وملبورن وسيدني وأدياليد وجاكرتا 
ومن ثم ميناء كالنغ، حيث ستبدأ »خدمة آسيا � 
أستراليا )AAC1(« رحلتها األولى من ميناء كالنغ 

خالل النصف األول من شهر سبتمبر 2010.


