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سكوت جيغنهامير 

الفائز األول غالم مرتضى يتسلم شيك اجلائزة

»الوطنية لالتصاالت« تطلق برنامج مكافآت مميزًا 
اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن 
إطالقها برنامج »مكافآت الوطنية« الذي 
تؤكد من خالله تقديرها وامتنانها العميق 
للثقة التي أوالها اياها العمالء على مدى 

السنوات املاضية.
وقالت الشركة في بيان صحافي انها 
تقدم برنامجها الفريد من نوعه بالتعاون 
مع عدد من العالم����ات التجارية الرائدة 
في الكويت، وفق ش����راكة مميزة، تهدف 
من خالله إلى تق����دمي املئات من املكافآت 
والعروض املشوقة. حيث انه بإمكان العميل 

احلصول عل����ى العضوية وجمع النقاط 
وفقا حلجم االستخدام واالختيار من بني 

العديد من املكافآت القيمة واملميزة.
واوضحت أنه بإمكان العمالء احلصول 
على النقاط عند استخدام خدمات »الوطنية« 
س����واء خالل اجراء مكاملاتهم أو إرس����ال 
الرس����ائل النصية أو حني اس����تخدامهم 
خلدمة االنترنت وحتى عند تعبئة الرصيد 
ملش����تركي الدفع املسبق، وسيتم جتميع 
النقاط تلقائيا في حساب العضوية والتي 
ميكن منحها ألي مشترك آخر في أي وقت 

حسب رغبة العميل.
 واش����ارت الى ان برنام����ج »مكافآت 
الوطني����ة« مينح العم����الء فرصة ثمينة 
للحصول على املئات من املزايا واملكافآت 
القيمة وال يتطلب األمر س����وى استخدام 
خدمات »الوطنية«، وما على العمالء سوى 
التسجيل مجانا للحصول على العضوية 
والبدء في جمع النقاط فورا، واحلصول 
على مكافآت عديدة تش����مل تذاكر سينما 
وعروض مميزة من املطاعم وخصومات من 
الفنادق ودقائق مكاملات مجانية ورسائل 

نصية مجانية ايضا.
وف����ي هذا الص����دد، أكد املدي����ر العام 
والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية 
لالتصاالت سكوت جيغنهامير : »أن الوطنية 
لالتصاالت يهمها وبالدرجة األولى أن تضع 
عمالءها نصب عينيها وتوليهم اهتمامها 
كما اولوها وغمروها بالثقة والدعم على 
الدوام«، مضيفا: »إننا نعتبر كل عميل لدينا 
فردا من عائلة الوطنية وجزءا ال يتجزأ منا، 
وما برنامج املكافآت الذي تطلقه الوطنية 
اليوم إال مبادرة أخرى من املبادرات التي 

نسعى من خاللها الى تعزيز عالقتنا مع 
العمالء ومنحهم جتربة ال تضاهى تفوق 

توقعاتهم«.
اجلدي����ر بالذك����ر أن برنامج »مكافآت 
العميل  الوطني����ة« ال يتطلب حص����ول 
على بطاقة العضوي����ة وذلك حرصا من 
الوطنية على تعزي����ز مبدأ احلفاظ على 
البيئة، حيث ميكن اإلطالع على معلومات 
حساب العضوية باستخدام الهاتف النقال 
عن طريق االتصال ب� #5* ومعرفة كم عدد 

النقاط التي مت احلصول عليها. 

تمنح عمالءها من خالله مكافآت قّيمة تقديرًا لوالئهم

غالم مرتضى يفوز بـ 100 ألف دينار
من »النجمة الثالثية« لـ »التجاري«

السحب أجري في الثالث من أكتوبر

أعلن بنك برقان عن انتهاء 
املرحلة الثانية من مشروع بناء 
اجلامع���ة األميركية بالش���رق 
األوس���ط والذي نفذته شركة 
هيومن س���وفت القابضة، ومت 
متويل املشروع من قبل املجموعة 

املصرفية للشركات.
وعن أهمية هذا املشروع، قال 
رئيس مديري املجموعة املصرفية 
في البنك رائد الهقهق في تصريح 
صحافي: »إننا سعداء بانتهاء 
املرحلة الثانية من املشروع في 
الوقت احملدد الستكمال كليات 
اجلامعة األميركية في الشرق 

األوسط وذلك بالتعاون مع شركة هيومن سوفت 
القابضة، ويأتي دعمنا ومتويلنا لهذا املش���روع 
انطالق���ا م���ن اهتمامنا والتزامن���ا بتقدمي الدعم 
املصرفي واملالي لعمالئنا من الشركات اخلاصة 
في الكويت«. واضاف: »من املؤشرات اإليجابية 
في قطاع التعليم في الكويت أنه يش���هد تطورا 
سريعا ومثمرا ويسعدنا أن نكون جزءا مساهما 

في هذا النمو والتطور«.
بدوره، قال رئيس مجلس اإلدارة لشركة هيومن 
سوفت القابضة حسن العلي: »إننا نفتخر بالدعم 
الدائم الذي نتلقاه من بنك برقان بتقدمي التمويل 

ال���الزم لهذا املش���روع والذي 
ميثل صرحا تعليميا وعمرانيا 
متميزا. وإننا نأمل أن يكون هذا 
التعاون م���ع بنك برقان داعما 
لعالقتن���ا نحو مزيد من القوة 
واالس���تمرارية في مشاريعنا 
القادمة«، مشيرا الى ان اجلامعة 
دخلت عامه���ا الثالث، واليزال 
العمل مس���تمرا إلضافة مزيد 
من املرافق والبرامج األكادميية 

واخلدمات البحثية.
واوضح: »لقد ابدى بنك برقان 
أعلى درج���ات التفهم لطبيعة 
هذا املشروع التنموي وأهميته 
املجتمعية، وعليه فقد قدم دعما هاما خاصة في 
ظل الظروف اخلاصة التي مير بها القطاع املالي 
واملصرفي في الكويت والعالم، ونحن بدورنا نقدم 
جزيل الش���كر ملجلس إدارة بنك برقان وإدارته 

التنفيذية على هذا الدعم«.
ويعتب���ر بنك برقان من البن���وك الرائدة في 
مجال تقدمي الدعم والتسهيالت لكثير من املشاريع 
احليوية في الكويت حيث سبق للبنك في السنوات 
املاضية أن قدم التمويل لعدد من املشاريع الهامة 
التي تعكس التزامه بدعم مشاريع التنمية والتطوير 

في البالد. 

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في سحب »حساب النجمة 
الثالثي« من عمالء البنك، وهم: غالم مرتضى محمد ناصر، وفلومينا 

ريبيلو، وشون ديالن ادوارد، ومحمد اجاز محمد نياز.
وأجري السحب في الثالث من أكتوبر اجلاري باملبنى الرئيسي 
للبنك وبحضور ممثل���ي وزارتي التج���ارة والصناعة ووزارة 

الداخلية.
وفي هذا السياق استقبل املدير العام )بالوكالة( � قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد سيمون كليمنتس، الفائز األول غالم مرتضى 

محمد ناصر مقدما له التهنئة وشيك اجلائزة. 
وتلقى غالم مرتضى اتصاال هاتفيا من البنك التجاري ليزف 
إلي���ه خبر فوزه بجائزة 100.000 دين���ار، حيث عبر عن فرحته 
بف���وزه هذا بعد محاوالت عديدة إلقناعه بأنه الفائز األول مببلغ 

مائة ألف دينار في سحب »النجمة الثالثي«.
وق���ال: »عندما تلقيت اخلبر من موظفة البنك لم أدرك معنى 
الكالم حيث توقف تفكيري ولم اعتقد أن اجلائزة هي ال� 100.000 
دينار حيث اعتق���دت أنها 100 دينار أو 1000 دينار ولكني وبعد 
محاوالت كثيرة م���ن موظفة البنك إلقناع���ي باملبلغ جلأت إلى 

مراجعة فرعي في اليوم التالي للتأكد من اخلبر«.
واضاف: »أكد لي مدير الف���رع خبر فوزي بجائزة املائة ألف 
دينار، وبعدها أحسس���ت بفرحة الربح مع »التجاري« الذي كان 
ومازال يعني لي الكثير السيما بعد أن ربحت اجلائزة وأصبحت 

قادرا على حتقيق الكثير من أحالمي«.
ويقدم البنك التجاري هذه اجلائزة كل أربعة أشهر باإلضافة 
إلى 81 جائزة نقدية أخرى ش���هريا م���ع إمكانية احلصول على 

بطاقات التجاري االئتمانية مجانية للفائزين.

»برقان«: انتهاء تنفيذ المرحلة الثانية
من بناء الجامعة األميركية بالشرق األوسط

رائد الهقهق

الحوطي مديرًا جديدًا إلدارة االستثمار في »الداو لالستثمار«
أعلنت شركة الداو لالستثمار عن تعيني فيصل خالد احلوطي مديرا 
إلدارة االستثمار بالشركة، وأوضحت في بيان صحافي أن هذا التعيني 
جاء التزاما منها باملهنية العالية واملتخصصة.  وأكدت الشركة ان هذه 
اخلطوة تأتي في إطار حرصها على توظيف الكوادر املهنية املتميزة 
بالتحصيل األكادميي العالي واخلبرة العلمية املتخصصة، ومتاشيا 
مع خطط الش����ركة في األعمال واملشاريع على مستوى املنطقة وفي 
اخلارج، وكان  ولفتت الشركة الى أن فيصل احلوطي حصل على خبرة 
واس����عة من خالل تقلده مناصب عدة في شركات وبنوك في الكويت، 
حيث عمل في البنك األهلي املتحد، والبنك األهلي الكويتي، وش����ركة 
متويل إسكان، وبنك بوبيان، مما يؤهله للقيام مبهامه بإدارة استثمارات 
الشركة على أكمل وجه، مشيرة الى أنه حاصل على شهادة بكالوريوس 
في إدارة نظم املعلومات من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة 
األميركية، ومن مهامه وضع خطط وطرح أدوات استثمارية للشركة، 

وتوفير فرص استثمارية جذابة داخل الكويت وخارجها.

الراشد: أكثر من 40 شركة سيارات ومؤسسة تمويل
أكدت مشاركتها في »معرض الكويت للسيارات 2010«

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي مواصلة استعداداتها إلقامة 
دورة جديدة في سلسلة دورات 
معرض الكويت للسيارات الذي 
دأبت الش����ركة على إقامته على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
دوري����ا، حيث تنطل����ق الدورة 
اجلدي����دة في الثاني عش����ر من 
ديس����مبر املقبل وتستمر حتى 

الثامن عشر منه.
املناسبة، قال مساعد  وبهذه 
مدير التس����ويق واملبيعات لدى 
ش����ركة معرض الكويت الدولي 
مدير معرض السيارات مشعل 

محمد الراشد، في تصريح صحافي، ان نحو 40 شركة 
ومؤسسة متخصصة اعلنت مشاركتها في الدورة 
املقبلة ملعرض السيارات، حيث تضم في مجموعها 
الش����ركات والوكالء العاملني في مجال الس����يارات 
بالكويت الى جانب ش����ركات ومؤسسات التمويل 
وش����ركات االجارة وشركات التأمني واكسسوارات 

السيارات.
 وأش����ار الى ان معرض السيارات 2010 سيقام 
بالصاالت ارق����ام 5، 6، 7، 8، حيث يعتبر معرض 
السيارات من أقدم املعارض التي دأبت على اقامتها 
الشركة منذ تأسيسها، اذ يتسم معرض السيارات 

بشعبية كبيرة ويقدر عدد زواره 
مبا يزيد عل����ى 50 ألف زائر في 
الدورة الواحدة، مش����يرا الى أن 
املعرض يوفر رواجا وانتعاشا 
اذ  السيارات  ملحوظا في قطاع 
تتنافس الوكاالت العاملية الشهيرة 
على إبراز اجلديد لديها واحدث 
التقنيات العلمية التي أخذت بها 

في موديالتها احلديثة.
وكش����ف الراش����د عن حجم 
المشاركات التي اجتذبها المعرض 
في دورته المقبلة، اذ تضم القائمة 
حتى اآلن كل من: بيت التمويل 
الوطني،  الكويت  الكويتي، بنك 
شركة السور لالستثمار، شركة االولوية لاليجار، 
ش����ركة بيت االجارة القابضة، شركة المشروعات 
التنموية، شركة الخليج للتأمين، شركة يوسف احمد 
الغانم، شركة غلف اكسبريس، شركة غزال للتأمين، 
شركة بريتش س����نتر لحماية وتلميع السيارات، 
ومجموعة الجمعة انترناشيونال، المجموعة العربية 
للس����يارات، مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده، 
شركة التسهيالت التجارية، شركة السيارات الكويتية 
للتجارة � الزياني، شركة عبدالرحمن البشر الكاظمي، 
شركة بهبهاني للسيارات، شركة خدمات ومعدات 

الطوارئ، شركة علي الغانم وأوالده للسيارات.

مشعل الراشد

.. والبنك يشارك بمنتدى الفرص الوظيفية
قالت مديرة إدارة التوظيف في بنك برقان س��لوى البكر ان البنك يس��عى دائما إلى تقدمي كافة أنواع 

الدعم للطاقات الكويتية الشابة انطالقا من مسؤوليته جتاه املجتمع.
وأوضحت البكر في تصريح صحافي أن مشاركة البنك في منتدى الفرص الوظيفية السابع )وظائف 
2010( والذي س��يقام برعاية إستراتيجية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
وتنظمه مجموعة ڤيجن في الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر اجلاري، تأتي في إطار التزام البنك بسياس��ة 
استقطاب الكوادر الوظيفية الشابة التي لديها طموحات وظيفية تسعى لتحقيقها وذلك بهدف سد احتياجات 
البنك في ظل توسعاته لتلبية احتياجات عمالئه املتنامية. وحول الفرص الوظيفية التي سيقدمها بنك برقان 
خالل فترة املعرض، أفادت البكر بأن البنك يحرص على تلقي طلبات الراغبني في العمل بالقطاع املصرفي 
من الشباب والشابات لالستعانة بهم حسب احتياجات البنك، الفتة إلى ان البنك يقوم في كل عام بزيادة 
نسبة العمالة الوطنية لديه خاصة بعد أن أثبتت هذه العمالة كفاءتها وجدارتها بالعمل في كل ميادين القطاع 
اخلاص بشكل عام وقطاع املصارف بشكل خاص.   وأعربت عن أملها في أن يشهد »وظائف 2010« النجاح 
ليستكمل ما حققه في الدورات السابقة، خاصة انه يقوم بدور فعال في مساعدة الباحثني عن عمل وكذلك 

فيصل احلوطياملؤسسات الراغبة في زيادة نسب العمالة الوطنية لديها. 


