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األول من نوعه في الكويت

»برقان« يعلن أسماء الفائزين 
في سحب حساب »يومي«

»اإلبداع الخليجي« تطلق برنامج التخطيط  
اإلستراتيجي والتشغيلي في بيروت 

أعلن بن���ك برقان عن انضمام مجموعة جدي���دة من الفائزين 
بجائزة الس���حب اليومي حلساب »يومي« املصرفي حيث فاز كل 
منهم مببلغ 5000 دينار مت إيداعه في حسابهم لتزداد فرص ربحهم 

في السحوبات اليومية القادمة.
 وقال البنك ف���ي بيان صحافي ان الس���حب أجري في املبنى 
الرئيسي للبنك حس���ب اإلجراءات املتبعة وبحضور ممثلني عن 

وزارتي التجارة والداخلية.
واوضح البنك انه مع ازدياد اإلقبال على هذا احلس���اب الفريد 
من نوعه، تتجدد الس���حوبات اليومية التي كان آخرها سحوبات 
األسبوع املاضي التي فاز بها خمسة عمالء كان احلظ من نصيبهم 
للفوز باجلائزة اليومية، وهم: فاتن فاروق جنم الدين النقيب، محمد 
عبداحلميد عبد الواحد دابي صالح بو خمسني، ناصر الناصر، محمد 

علي محمد اسماعيل، وسيد علي سيد عباس املوسوي.
وأش���ار البنك الى انه بهذا احلس���اب يحقق بنك برقان متيزا 
وحضورا نوعيا من حيث تلبيته لرغبة العمالء في برنامج سحوبات 
يختلف عن السحوبات السنوية والشهرية وحتى األسبوعية، فمع 
كل صباح جديد تشرق فرصة أخرى حتمل البشرى للفائز الذي 
قد تتكرر فرص فوزه كل يوم، مش���يرا الى انه ميكن لعمالء بنك 
برقان وغيرهم من عمالء البنوك األخرى فتح هذا احلساب بسهولة 
حيث يتم إيداع 500 دينار في احلساب ملدة شهر كامل ليتم بعدها 
إدراج العميل في الس���حوبات اليومية بفرص تزداد مقابل كل 50 

دينارا في احلساب.
وفي تهنئته���ا للفائزين، قالت مدير ع���ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك برقان منيرة املخيزمي: »إن اهتمامنا 
الدائم بتقدمي اخلدمات واملنتجات النوعية قادنا إلى استلهام شعارنا 
»أنت دافعنا« لنطور ونطلق هذا احلساب األكثر تفردا في الكويت، 
فهو حساب يقدم سحوبات يومية وجوائز يومية مجزية مقدارها 
5000 دينار عدا أيام العطل األسبوعية والعطل الرسمية«، مشيرة 
الى انه: »اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز 
بجائزة 5000 دينار، ويسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة الس���تثمار ودائعهم بالطريقة التي تعود عليهم 

بفرص أكبر للفوز«.
وأضافت: »ما مييز حساب »يومي« هو أنه ليس حساب ودائع 
ثابتة، بل وفرنا لهذا احلساب كل التسهيالت واملرونة التي يحتاجها 
العميل س���واء من حيث عمليات اإلي���داع لزيادة فرص الربح، أو 
من حيث عمليات السحب التي تعطي هذا احلساب ميزة ادخارية 
ليتمتع العميل مبزايا وتسهيالت تعكس استراتيجيتنا الراسخة 
في إطالق أفضل املنتجات واخلدمات املصرفية التي حتمل الرضا 

للعمالء«.

قالت ش����ركة اإلبداع اخلليجي لالستشارات والتدريب إنها تعتزم 
إطالق برنامجي التخطيط االستراتيجي والتشغيلي للمديرين وتطوير 
األداء احملاس����بي واملالي في بيروت خالل الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 
املقبل، وذلك في إطار اس����تعداداتها لتق����دمي برامج التدريب الصيفي 

خالل الربع األخير من العام احلالي.
وبهذه املناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة شركة اإلبداع اخلليجي 
د.طارق س����ويدان في تصري����ح صحافي ال����ى أن برنامج التخطيط 
االستراتيجي والتشغيلي للمديرين بات مبنزلة العمود الفقري لتطوير 
القدرات اإلدارية في مؤسسات قطاع األعمال العام واخلاص ويسعى 
لضمان حتقيق التناغم بني س����ير اخلطة التشغيلية واإلستراتيجية 
ملنظمات األعمال وكذلك السعي لوضع إجراءات تصحيحية في حال 
ظهور انحراف����ات غير متوقعة. بدوره، أوض����ح املدير التنفيذي في 
الشركة عماد أبوزور أن الشركة سعت أيضا من خالل إطالق برنامج 
التخطيط االستراتيجي والتش����غيلي للمديرين في بيروت يأتي في 
إطار خطة الشركة لتوسيع فكر الشركة في مجال التدريب والتطوير 
خارج الكويت ليشمل العديد من العواصم العربية وعلى رأسها بيروت 
والقاهرة، حيث تشهد بيئة األعمال فيهما تطورا الفتا على الرغم من 

تداعيات األزمة املالية العاملية. 

أكثر من 100 ألف مشاهدة في اليوم األول واحتل المرتبة الـ 48 عالميًا على الـ »يوتيوب«تحت شعار »اجعل إعطاءك جزءًا من حياتك« 

»مول 360« يدعم الحملة الخيرية
 للتبرع لـ »بيت عبداهلل«

إعالن »الوطني« للعيد يسجل نسبة مشاهدة قياسية 
آخر أيام شهر رمضان

العلي: الخدمة الهاتفية والسحب اآللي واإلنترنت 
في خدمة عمالء »الوطني« خالل عطلة عيد الفطر

قال مدير الفروع احمللية � مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى بنك الكويت الوطني 
خالد العلي ان البنك قد قام بجميع االستعدادات 
خلدمة جميع عمالئه عل����ى النحو األمثل من 
خالل توافر اخلدمة الهاتفية واالنترنت وأجهزة 
السحب واإليداع اآللي على مدار الساعة خالل 

عطلة عيد الفطر املبارك واملستمرة لعدة أيام 
ابتداء من اليوم.وأكد أن خدمة »الوطني« الهاتفية 
الشخصية 1801801 س����تعمل أيضا على مدار 
24 س����اعة لتلبية جميع احتياجات وخدمات 
واستفسارات العمالء خالل هذه الفترة، فضال عن 
توافر السيولة والنقد في جميع أجهزة السحب 

واإليداع اآللي التابعة للبنك لتلبية احتياجات 
العمالء طوال الوقت سواء للسحب أو اإليداع 
النقدي. واش����ار الى أنه ميكن للعمالء إجراء 
معامالته����م وتنفيذ طلباتهم عن طريق خدمة 
»الوطني أون الين« عبر االنترنت املتوافرة طوال 

الوقت للعمالء عبر املوقع االلكتروني للبنك.

حظي إعالن بنك الكويت الوطني الجديد للعيد بنس���بة 
مشاهدة كبيرة وغير مسبوقة في أوساط الجمهور ومشاهدي 
ومتصفحي المدونات ووسائل اإلعالم اإللكترونية الفاعلة وذلك 
قبل عرضه على شاشات التلفزة المختلفة، حيث سجل هذا 
اإلعالن، الذي أثار ضجة إعالنية واسعة في أوساط الجمهور 
بمختلف شرائحه وفئاته العمرية، أكثر من 100 الف مشاهدة 
في اليوم األول من طرح���ه عبر المدونات ومواقع التواصل 

االجتماعي.
وفي هذا الخصوص، قالت المدير التنفيذي في ادارة العالقات 
العامة واإلعالن بالبنك من���ال المطر، في تصريح صحافي: 
»يأت���ي النجاح المنقطع النظير الذي حققه إعالن العيد لدى 
الجمهور حتى قبل عرضه على شاشات التلفزة ليؤكد مجددا 
على المكان���ة المتميزة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني 

في أوساط الجمهور وعالقته الوثيقة بعمالئه«.
وأضاف���ت: »ان هذا النجاح غير المس���بوق هو دليل آخر 
على تفرد بنك الكويت الوطني سواء على مستوى استيعاب 
ثقافة المجتمع وطريقة تفكي���ر أفراده أو على صعيد تبني 
واس���تخدام أحدث مبادئ وأس���اليب علم االتصال واإلعالم 

وتقنيات اإلعالن«.

كشف مول 360 عن استضافته 
احلملة اخليري���ة للتبرع ملركز 
بيت عبداهلل حتت شعار »اجعل 
إعطاءك جزء من حياتك«، وذلك 
في قاعة املعارض اخلاصة باملول 
ومبش���اركة عدد من املؤسسات 
احمللية والعاملي���ة التي تبرعت 
ب���األدوات واملع���دات اخلاص���ة 
ألعاب  بتصميم وتركيب ساحة 
وأنشطة لألطفال مؤقتة في قاعة 
املعارض، ومن بني تلك األنشطة 
تزيني ج���دار قاعة املعارض من 
خالل امللصقات امللونة، الرس���م 
على الوجوه، تزيني الكعك، رسم 
الصور في أجواء مفعمة باحلماس 
وحب العطاء على نغمات املوسيقى 
واإلض���اءة التي أعدت خصيصا 

للمعرض. 
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التسويق في مول 360، كالوديا 

لوبوشينسكا في تصريح صحافي: 
»يعد مشروع بيت عبداهلل معلما 
العمل  هاما ورم���زا من رم���وز 
التطوعي واملشاريع اخليرية في 
الكويت، حيث يلعب دورا هاما 
على مس���توى الدولة في توفير 
خدمات الرعاية الصحية ملساعدة 
األطفال على تخفيف اآلالم والتحكم 
في األعراض وتوفير مرافق تضم 
ألعابا ترفيهية وسكنية للراحة 
والط���وارئ لالطف���ال املصابني 
بأمراض مستعصية، ويلتزم مول 
360 ببذل قص���ارى جهده لدعم 
مثل هذه املش���اريع اخليرية كي 
تبلغ جميع أهدافها االجتماعية 

واإلنسانية«.
وأوضحت أن النش���اط الذي 
امتد على مدار أربعة أيام يهدف 
إلى نش���ر الوعي بأهمية العطاء 
والتبرع في سبيل تأمني الرعاية 

الصحية والعالج الطبي لألطفال 
املصابني بأمراض مستعصية. 

وأضافت: »يواصل مول 360 
استغالل مرافقه خلدمة املجتمع 
واملش���اركة في تطويره والدعم 
املتواصل للمؤسسات االجتماعية 
واخليرية مثل اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفيات 
وغيرها من املنظمات واجلمعيات 
اإلنسانية مما يؤكد دوره كمؤسسة 
كويتية رائدة حترص على الوفاء 
مبسؤولياتها جتاه مختلف شرائح 
املجتمع الكويتي«، مش���يرة الى 
العديد  مش���اركة املول في دعم 
من األنشطة التابعة للمؤسسات 
احلكومية وغير الربحية باإلضافة 
إل���ى العديد من حمالت التوعية 
في مختل���ف املجاالت واحلمالت 
التعليمية والثقافية خللق املزيد 

التواصل مع املجتمع.

شعار احلملة اخليرية

 اإلعالن على الـ »يوتيوب« 

خالد العلي


