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تنظمه »مجموعة ڤيجن« من 24 إلى 26 الجاري

»المباني« تعلن مشاركتها 
في منتدى الفرص الوظيفية السابع

»برقان«: 5 فائزين جدد في سحب  »يومي« 

التي تعود عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وكان بنك برقان قد أطلق العام املاضي حساب 
»يومي« األول من نوعه في السوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 500 دينار كحد 
أدنى ليدخل هذا املبلغ السحب بعد مرور 30 يوما 
عليه، ومن ثم يبدأ في دخول السحوبات اليومية 

على جائزة 5 آالف دينار يوميا.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية حلساب »يومي«، حيث قام البنك بإيداع 
مبلغ 5 آالف دينار وهو قيمة اجلائزة في حساب 
كل فرد من الفائزين احملظوظني ال� 5 لألس���بوع 
املاضي، وقد جرى الس���حب في املكتب الرئيسي 
للبنك حسب اإلجراءات املتبعة، فكان احلظ من 
نصيب الفائزين التالية أسماؤهم: محمد عبداهلل 
علي الوزان، محمود عبداهلل جراغ ناصر، راجيندرا 
هامنانت كالكي، جاس���م محمد عبداهلل الرندي، 

ومايكل جورغن روبرت.
وقد قامت مدير عام قطاع اخلدمات الشخصية 
لألفراد بالبنك منيرة املخي���زمي بتقدمي التهنئة 
للفائزين في سحوبات األسبوع املاضي، قائلة: »إن 
حساب يومي هو احلساب األوحد واألكثر تفردا 
في الكويت. فهو حساب يقدم سحوبات وجوائز 
يومية مجزية مقدارها 5 آالف دينار عدا أيام العطل 
األسبوعية والعطل الرسمية، واليوم وفي كل يوم 
هناك مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 5 
آالف دينار، ويسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من 
هذه الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة 

اعلنت شركة املباني 
عن مشاركتها في منتدى 
الوظيفي���ة  الف���رص 
»وظائ���ف  الس���ابع 
2010«، والذي سيقام 
برعاية إس���تراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة وتنظمه مجموعة ڤيجن في الفترة 
من 24 وحتى 26 أكتوبر اجلاري، موضحة أن هذه 
املشاركة تأتي في إطار التزامها بسياسة استقطاب 

الكوادر الوطنية لسد احتياجاتها.
 وقالت الش���ركة في بيان صحافي إن القطاع 
اخلاص أصبح يقوم بدور كبير في دعم العمالة 
الوطنية، الفتة إلى أن الشركات الكويتية ترحب 
دائما بهذه العمالة التي أثبتت كفاءتها في سوق 
العمل احمللي. وذكرت أن القطاع اخلاص يستقطب 
كثيرا من العمالة الوطنية مبا ميلك من مقومات 
جناح واس���تقرار وظيفي وبيئ���ة مالئمة لزيادة 
اإلنتاجية، مشيرة إلى أن العمالة الوطنية باتت 
قادرة على املساهمة بفاعلية أكبر في زيادة القدرة 

اإلنتاجية.
وعن الفرص الوظيفية التي ستقدمها »املباني« 

خالل مش���اركتها في 
املنتدى، أفادت الشركة 
بأنها س���تحرص على 
الراغبني  تلقي طلبات 
في االلتح���اق بالعمل 
لديها خ���الل املنتدى 
على أن حتدد متطلباتها 
منها وفق احتياجاتها 
في الفترة املقبلة، مش���يرة إلى أنها حترص على 
استقطاب الكفاءات الشابة التي تتميز بالطموح 

واإلصرار على النجاح.
وأوضحت الشركة أنها حترص على املشاركة 
في منتدى الف���رص الوظيفية في كل دورة على 
اعتب���ار أنه ميثل حلقة وص���ل مهمة بني طرفي 
املعادلة الوظيفية لتتالقى فيها رغبات كل طرف 
مع األخر، وبالتالي يتحقق الهدف املنشود وهو 
زيادة نسب العمالة الوطنية في مؤسسات وشركات 

القطاع اخلاص.
وأعرب���ت عن أملها في أن يش���هد املنتدى في 
دورته اجلديدة إقباال كبيرا من فئة الشباب الباحث 
ع���ن فرص وظيفية فضال عن الذين يرغبون في 
تطوير مسيرتهم املهنية من خالل االلتحاق بالقطاع 

اخلاص.

لقطة جماعية أمام الفرع اجلديد في العديلية

 »GUST« فريق »التجاري« يتواصل مع طالب

محافظ العاصمة يقص شريط االفتتاح بحضور عادل املاجد وضيوف احلدث

لتقديم خدمات أفضل للعمالء وخدمة شريحة طلبة الجامعات الخاصة

الدرويش: »األولى للوقود« تعتزم بيع كروت التعبئة 
داخل حرم الكلية »األسترالية«

على عمالء األولى للوقود من خالل 
دفع قيم���ة الوقود عبر بطاقات 

أولى كارت مسبقة الدفع.
الش���ركة  أن  الى  وأش���ارت 
األولى للوقود تسعى دائما إلى 
توفير مجموع���ة من اخلدمات 
املتميزة للمجتمع الكويتي تشمل 
املؤسسات والشركات واألفراد، 
بعد جناحها في إطالق بطاقات 
الدفع املسبق والدفع اآلجل في 
مختل���ف مناطق الكويت وعلى 
مختلف الفئات مما شكل دافعا 
قويا لتق���دمي حزمة جديدة من 
اخلدمات غير املتوافرة في املجتمع 
الطالبي واحلرم اجلامعي، مبينة 
أن من أهم األهداف التي تضعها 
األولى للوقود هي تسهيل وتوفير 
اخلدمات املتمي���زة للعمالء في 
املتاحة لديها  جميع املج���االت 
والس���عي نحو تلبي���ة جميع 
االحتياج���ات املتجددة في زمن 
التطور والتقدم التكنولوجي في 

محطات الوقود.

في قطاع محطات الوقود.
الى وج���ود خطة  ولفت���ت 
بالتع���اون م���ن إدارة الكلي���ة 
االسترالية لتسويق منتجاتها 
في إطار توعوي للطالب بغرض 
توافر املزيد من اجلهد والوقت 

طموح لدى الشركة لتعميم عملية 
البيع في جميع اجلامعات اخلاصة 
بالكويت خالل الفترة املقبلة في 
اطار حرصها على خدمة هذه الفئة 
املهمة وسد احتياجاتها من خالل 
استخدام جميع الوسائل احلديثة 

الش���ركة األول���ى  أعلن���ت 
للتس���ويق احمللي للوقود عن 
عزمها بيع كروت التعبئة »أولى 
كارت« بجميع فئاتها داخل حرم 
الكلي���ة االس���ترالية، وذلك في 
خطوة من شأنها تسهيل وتغيير 
عملية تعبئة الوقود من محطات 
الشركة ولتقدمي خدمات أفضل 

للعمالء.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة 
العالقات العامة واإلعالم بالشركة 
نوال الدرويش ان »أولى للوقود« 
تس���عى الى طرح هذه اخلدمة 
كخطوة أولى نحو خدمة شريحة 

طلبة اجلامعات اخلاصة.
وأف���ادت الدرويش بان هذه 
اخلدمة فريدة من نوعها ومبتكرة 
ج���دا وتهدف إلى تغيير طريقة 
تسديد ثمن التزود بالوقود من 
خالل كروت أولى كارت للحد من 
عملية االس���تهالك لدى الطالب 

وحتديد امليزانية.
وكش���فت عن وج���ود خطة 

طلبة الكلية األسترالية يقبلون على شراء »أولى كارت«

على هامش افتتاح فرع البنك الجديد في العديلية

تعزيزًا للتواصل الدائم مع شريحة الشباب

»بوبيان« يستهدف رفع عدد فروعه إلى 30 فرعًا 
خالل 5 سنوات لمواكبة الطلب على المنتجات اإلسالمية

نركز على الخدمات المصرفية لألفراد والشركات لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات المالية اإلسالمية

»GUST« التجاري« يقدم خدماته المصرفية لطالب«
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجد فريق املبيعات التابع 
الدارة التس���ويق والبحوث للبنك ف���ي جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا »GUST« مع بداية بدء العام الدراس���ي للتواصل 
مع طلبة اجلامعة لتعريفهم مبزايا حساب »Tijari« الذي يخدم 
هذه الشريحة ويوفر مجموعة من املزايا واخلدمات املناسبة لهم، 

باالضافة الى تعريفهم مبزايا بطاقة التجاري املسبقة الدفع.
وقال البنك في بيان صحافي ان هذه اخلطوة تأتي متاش���يا 
مع سياسته التوس���عية، وتعزيز التواصل الدائم مع شريحة 

الشباب في الكويت مبختلف األماكن. 
واوضح البنك ان الفريق قدم لطلبة اجلامعة شرحا »تفصيليا« 
عن املزايا والعروض التسويقية املتوافرة حلاملي بطاقات حساب 
Tijari@ املصممة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم على مدار العام 
وفي فترة الصيف، الفتا الى ان هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج 
الزيارات لعدد من اجلامعات اخلاصة واملعاهد التطبيقية وخصوصا 
في فترة التسجيل للطلبة املستجدين بهدف الوصول الى أكبر 

عدد من العمالء واالستفادة جلميع الطلبة والطالبات.
ولفت البنك الى انه يولي شريحة الشباب أهمية خاصة حتى 
يوفر لهم الوقت واجله���د بدال من التنقل الى الفروع، وبتواجد 
أجنحة البنك في مختلف اجلامعات واملعاهد يساعدهم في التعرف 
على مزايا احلس���ابات واخلدمات التي يقدمها البنك لتس���هيل 

أمورهم ومعاونتهم.

في اطار خططه التوس���عية 
واالنتش���ار في مختلف مناطق 
الكويت افتتح بنك بوبيان فرعه 
اجلديد ف���ي منطق���ة العديلية 
بحضور محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر ونائب رئيس مجلس 
املنتدب للبنك  االدارة والعضو 
عادل عبدالوهاب املاجد وعدد من 
املسؤولني في محافظة العاصمة 
الش���خصيات  والبن���ك وكبار 

الرسمية ورجال األعمال.
وبهذه املناسبة، قال املاجد ان 
الفرع اجلديد للجمهور  افتتاح 
يات���ى في اط���ار اخلط���ة التي 
البنك للعامني  ادارة  وضعته���ا 
احلال���ي واملقبل والتى تتضمن 
افتتاح املزيد من الفروع اجلديدة 
للبن���ك، مؤكدا ان الفترة املقبلة 
ستشهد افتتاح املزيد من الفروع 

السيما في املناطق السكنية.
واضاف انه سيتم افتتاح املزيد 
من الفروع خالل العام احلالي في 
عدد من املناطق السكنية حيث 
ان اخلطة املوضوعة تقوم على 

أس���اس تواجد بنك بوبيان في 
الكوي���ت، بحيث  اهم مناط���ق 
يرتفع من 16 الى 30 فرعا خالل 

5 سنوات.
واوض���ح ان الطلب املتنامي 
على اخلدمات واملنتجات املالية 
اإلسالمية التي يتميز بها البنك 
يف���رض عليه التواج���د قريبا 
من عمالئه لتلبي���ة متطلباتهم 
واحتياجاتهم التي تتزايد يوما 
بعد يوم مؤكدا ان البنك لن يتوانى 
في انتهاز الفرص التي تقربه من 
عمالئه وجتعله االختيار األول في 
عالم البنوك احمللية اإلسالمية.

واشار الى ان املرحلة املقبلة 
ستش���هد توجه البنك وتركيزه 
أكثر على اخلدم���ات املصرفية 
لألفراد وخدمات الش���ركات الى 
جانب اخلدمات املصرفية اخلاصة 
ملواكبة النم���و املتزايد والطلب 
املالية  املتنامي عل���ى اخلدمات 

اإلسالمية. 
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام 
مجموعة اخلدم���ات املصرفية 

والدعم املصرفي في البنك ناظم 
القناعي ان الفرع اجلديد مجهز 
بأحدث التقنيات واخلدمات التي 
الراحة  متنح العمالء املزيد من 
واخلصوصية حيث تتوافر في 
الفرع مختلف اخلدمات واملنتجات 

التي تهم مختلف الشرائح.
واضاف انه س���يتم التركيز 
خالل املرحلة املقبلة على السوق 
الكويتي من خالل افتتاح املزيد 
م���ن الفروع وتق���دمي اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املتطورة 

التي تالئم السوق احمللي. 
واش���ار القناعي الى ان بنك 
بوبيان يقدم لعمالئه مجموعة 
مميزة من اخلدمات الشخصية 
التمويلية واالستثمارية املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومن 
أهمها أدوات التمويل اإلسالمية 
العميل كل  التي متنح  املتعددة 
احتياجاته املختلفة سواء كانت 
مواد انشائية أو أثاثا وهي التي 
تتيح للعمي���ل فرصة تصميم 
وبناء منزل أحالم���ه بطريقته 

اخلاص���ة باالضافة ال���ى أنواع 
التمويل األخرى التي تلبي جميع 
احتياجات عمالئنا املختلفة سواء 
كانت سيارات أو قوارب أو معدات 

بحرية أو اليكترونيات. 
كما يق���دم بنك بوبيان أيضا 
العديدة  الراتب مبزاياه  حساب 
التي متنح العميل خدمة الرسائل 
القصيرة مدى احلياة واخلدمة 
املصرفية عبر االنترنت واعفاء 
من رسوم احلد األدنى من الرصيد 
وبرنام���ج خصومات وعروض 
العديد من احملالت  مميزة على 
التجارية واملطاع���م، باالضافة 
الى حساب التوفير الذي مينح 
العمالء أرباحا شهرية تنافسية 
وودائع بنك بوبيان الثابتة التي 
متنح العميل اختيار ما يالئمه 
من بني وديع���ة الوكالة العالية 
املرون���ة ووديعة املضاربة ذات 

األرباح التنافسية.
الناجحة  الى احلملة  وأشار 
الت����ي أطلقه����ا البن����ك مؤخرا 
بالتعاون مع شركة أبيات حيث 

القى التمويل اجلديد الذي يقدمه 
البنك لعمالء شركة أبيات اقباال 
كبيرا خاص����ة انه يعتبر األول 
الذي  الكوي����ت  من نوع����ه في 
يتيح له����ؤالء العمالء الفرصة 
للتمتع بخدمة فريدة من نوعها 
في الكويت متك����ن العميل من 
احلصول على تسهيالت متويلية 
حتى 10 آالف دينار تقسط حتى 
سبع سنوات وذلك دون حتميل 
العميل أية أرباح أو أعباء مالية 
اضافية عن املبل����غ الذي يقوم 
بإنفاقه على شراء مستلزماته 

من أبيات. 
أبوابه  الفرع اجلديد  ويفتح 
للجمهور من األحد الى اخلميس 
من الس���اعة  8:30 صباحا الى 
الثالثة عص���را حيث يعمل في 
الفرع مجموعة من موظفي البنك 
من الك���وادر الوطنية الش���ابة 
ذات اخلبرة واملتواجدة خلدمة 
مختلف شرائح العمالء والراغبني 
في التعامل مع اخلدمات املالية 

واملصرفية اإلسالمية.


