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عبدالعزيز البالول

محمد الفوزان

 العيسى »يسارا« وكوتش خالل املؤمتر الصحافي 

)محمد ماهر( الوفدان السوازيالندي والكويتي يتفقدان معرض سويزالندا التجاري بغرفة جتارة وصناعة الكويت 

)محمد ماهر( فهد اجلوعان مجتمعا بالوفد التجاري التايواني في مقر »الغرفة«  

بوستر البرنامج التأميني 

»الوطنية لالتصاالت«.. عالمة تجارية قوية في مجال االتصاالت وابتكار المنتجات
دعت الشركة الوطنية لالتصاالت جميع عمالئها لتمضية 
ثالثة أيام من املرح واألنشطة التفاعلية معها وذلك ابتداء 
من اليوم 14 أكتوبر وحتى السادس عشر منه في مجمع 
األڤنيوز، من الس���اعة السادسة حتى العاشرة كل ليلة 
وستتضمن األمسية أنش���طة وفقرات ترفيهية مسلية 
ومس���ابقات منوعة س���تتوج بتوزيع اجلوائز والهدايا 
على جميع املش���اركني، وبتألق النجمني إبراهيم دشتي 

وحنان جابر.
وأش���ارت الشركة في بيان صحافي إلى أنها انطلقت 
كعالمة جتارية قوية ورائدة في مجال االتصاالت، مصحوبة 
بدعم وثقة عمالئها املس���تمر، الس���يما في عالم أصبح 
في���ه والء العمالء هو العمود الفق���ري ألي عمل ناجح، 
مش���يرة الى انه تبعا لذلك وعلى مر الس���نني حرصت 

الشركة الوطنية لالتصاالت على 
مواصلة ابتكار املنتجات، تقدمي 
اخلدمات املميزة، وكل هذا وأكثر 
في سبيل أن تكافئ والء عمالئها 
مبينة امتنانها لهم على النجاح 

الذي حققوه معا.
وأش���ارت الى انها حرصت 
على إيجاد وسيلة فريدة، لتقول 
شكرا إلى كل واحد من عمالئها 

بالطريقة التي يس���تحقونها من خالل برنامج مكافآت 
الوطنية الذي تطرح���ه بالتعاون مع عدد من العالمات 
التجارية الشهيرة في الكويت التي ستتواجد خالل احلدث 
ومنها شركة السينما الوطنية ومركز سلطان وفنادق مثل 

ال� »هوليدي إن« و»املريديان« 
و»روتان���ا« و»ك���راون بالزا« 
و»املركز العلمي« و»إلكترونيات 

الغامن« والعديد غيرها.
وفي إطار ه���ذا احلدث، أكد 
مدير العالقات العامة في الشركة 
عبدالعزيز البالول: »إن عمالءنا 
هم جزء أساس���ي من مشروع 
عملنا، وإننا إذ نثمن جهودهم، 
ونع���رب عن تقديرنا لهم، وهو أقل ما ميكننا فعله، فما 
قدم���وه من دعم هائل للوطني���ة كان ملهما جدا ومؤثرا 

بشكل فائق، ونحن مدينون لهم بشكر كبير«.
اجلدير بالذكر أن برنامج مكافآت الوطنية تضمن 3 

فئات للعضوية، هي: احلمراء والفضية والذهبية، حيث 
يتم حتدي���د فئة عضويتك بناء على مدى اس���تخدامك 
خلدمات الوطني���ة، وما على العميل س���وى االنضمام 
مجانا لبرنامج مكافآت الوطنية لتبدأ مباشرة بتجميع 
النقاط والتي ميكنك استبدالها بخدمات الرسائل النصية 
القصيرة واملكاملات الهاتفية وتذاكر السينما، باإلضافة 
إل���ى العديد من املكافآت املقدمة من الوطنية لالتصاالت 

وشركاء برنامجنا. 
وأكدت الش���ركة ان مبادراتها لن تقف عند هذا احلد، 
وهذا احلدث هو مجرد بداية ألشهر مقبلة بعدد أكبر من 
املكافآت واملزايا املثي���رة لعمالئها، معربة عن تقديرها 
جلميع عمالئها، ومتطلعة إلى مالقاة اجلميع في مجمع 

األڤنيوز الليلة.

تدعو عمالءها لثالثة أيام من المرح والمتعة في »األڤنيوز«

الفوزان: الخدمة تشهد نمواً مطرداً بفضل البنية التقنية الحديثة والمتطورة من السرية واألمان

»بيتك«: حملة استخدام خدمة »أون الين«
تحقق نجاحًا واسعًا في األسبوع األول

النصف: شركات كويتية تتجه إلى االستثمار 
في سوازيالندا بقطاع السياحة والفنادق والمستشفيات

200 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين الكويت وتايوان
عاطف رمضان 

قال عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت فهد اجلوعان أن حجم التبادل التجاري 
بني الكويت وتاي����وان بلغ 200 مليون دوالر 
سنويا، منها 188 مليون دوالر واردات من تايون 

و12 مليون دوالر صادرات من الكويت.
وأضاف اجلوعان خ����الل اجتماعه وعدد 
من ممثلي »الغرفة« أمس مع الوفد التجاري 
التايواني الزائر، أن ممثلي الشركات التايوانية 
استعرضوا ابرز املنتجات التي تصنعها والفرص 
االس����تثمارية بني البلدين والتي كان ابرزها 
الصناعات النفطية وااللكترونيات واألجهزة 
الكهربائي����ة واملنتج����ات الغذائية. وأوضح 
اجلوعان أن التبادل التجاري بني البلدين في 
تزايد مستمر، مؤكدا حرص »الغرفة« على منو 
هذه العالقات، مشيرا إلى أنه مت على هامش 
اللقاء مع الوفد التايواني عقد ورش����ات عمل 

بني اجلانبني لطرح الفرص االستثمارية التي 
يستطيع اجلانبان التعاون فيها.

من جانبه أكد رئيس الوفد التايواني ومدير 
عام شركة Beacon Extender جواني شونغ ان 
تايوان من اكبر مستوردي للنفط اخلام من 
الكويت، وان الكويت كانت الشريك التجاري رقم 
18 لتايوان في العام املاضي، الفتا إلى عالقات 
بالده اجليدة مع عدد من دول املنطقة ومنها 
السعودية واالمارات وقطر والبحرين، كما ان 
تاي����وان لديها مكاتب متثيلية في جميع هذه 
الدول. ودعا شونغ إلى رفع مستوى التبادل 
السياحي بني الكويت وتايوان، مبينا أن عدد 
الس����ياح الذين زاروا تايوان بلغ 300 سائح 
كويتي في املقابل بلغ عدد السائحني من تايوان 
الى الكويت 100 سائح تايواني، مرجعا تدني 
هذا الرقم إلى عدم فتح املجال امام املواطنني 

التايوانيني لدخول الكويت.

االلكتروني����ة وفي ذات الوقت 
احملافظة على سهولة اخلدمة 

وعدم تعقيدها.
وتق����دم احلملة الترويجية 
التي انطلقت األسبوع املاضي، 
للمشترك فرصة واحدة لدخول 
الى  الدخول  الس����حب مبجرد 
خدمة »أون الين« خالل فترة 
احلملة، بشرط أن يكون لديه كل 
الصالحية، كما متنح املشترك 
اجلديد فرصت����ني للدخول في 
الس����حب، بع����د التوقيع على 
منوذج االش����تراك في اخلدمة 
ليتمت����ع بصالحي����ة كامل����ة، 
ويحصل على فرصة ثالثة أيضا 
عند الدخول الى اخلدمة خالل 

فترة احلملة.
ويقدم »بيتك« لعمالئه عبر 
موقع����ه اإللكتروني، نحو 160 
خدمة متنوع����ة تغطي جميع 
القطاعات املصرفية والتجارية، 
تتمتع بدرجة عالية من األمان 

والسرية.

الثنائية ستفتح مجاالت تعاون 
وتبادل س����ياحي بني البلدين 
والش����عبني وتعزي����ز احلركة 

االقتصادية والسياحة.

ووضع هذه احلل����ول التقنية 
مبتناول العمالء لتحقيق أقصى 

استفادة ممكنة لهم«.
ارتياحه لهذا  وأعرب ع����ن 
التجاوب الواسع من قبل العمالء 
مع خدمات »بيتك« اإللكترونية 
والذي يعكس املستوى الراقي 
الذي وصلت إليه هذه اخلدمات 
من جانب وارتفاع مس����توى 
الوعي لدى العمالء من جانب 
آخر، مشيرا في هذا الصدد الى 
أن احلملة الترويجية تهدف الى 
تشجيع العمالء على االشتراك 
واستخدام خدمة »أون الين«، 
وكذلك حتفيز العمالء املشتركني 
حاليا على اس����تخدام اخلدمة، 
التي تقدم مجانا عبر االنترنت 

لكل العمالء.
وأكد أن »بيتك« في اهتمامه 
بالصيرفة اإللكترونية، يحرص 
على املواءمة التامة بني طرفي 
التي تكف����ل توفير  املعادل����ة 
اخلدمات املصرفية عبر القنوات 

والسوازيالندي وذلك من اجل 
املبذول لتطوير  العمل  تعزيز 
العالق����ة الثنائية املتميزة بني 
البلدين، مؤكدا على ان العالقات 

عدد املش����تركني ف����ي خدمتنا 
اإللكترونية ف����ي ظل التحول 
الواض����ح لثقافة العمالء جتاه 
استخدام االنترنت لالستفادة من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
عموم����ا متخط����ني احلواج����ز 
اجلغرافي����ة، ومن هذا املنطلق 
يبدي »بيتك« اهتماما متواصال 
التقني في  التط����ور  مبواكبة 
مختل����ف املج����االت املصرفية 

الزراعة  حرارة تس���اعد على 
اخلصبة.

الغرفة تعمل  أن  وأض����اف 
كوسيط بني الطرفني الكويتي 

األس����بوع األول م����ن إط����الق 
احلملة مت استقطاب مشتركني 
جدد خلدم����ة »أون الين« على 
موقع »بيتك« اإللكتروني، يفوق 
املعدل الشهري لعدد املشتركني 
خالل الفترة التي سبقت إطالق 
احلملة، مشيرا في هذا الصدد 
الى أن عدد املشتركني في خدمة 
»بيتك«، اإللكترونية يشهد منوا 
مطردا بفض����ل البنية التقنية 
التي تتمتع مبستوى عال من 
التقدم فضال عن السرية واألمان، 
إضافة الى تنوع وتعدد اخلدمات 
واملنتجات التي تقدم عبر املوقع 

للمستفيدين بجودة عالية.
وأش����ار الف����وزان ال����ى أن 
هناك تفاعال كبيرا مع اإلعالن 
الترويجي املنشور على موقع 
»بيتك« اإللكتروني بخصوص 
هذه احلملة، حي����ث تصفحه 
وق����رأه أكثر من 10 آالف عميل 
خالل األسبوع األول، مضيفا: 
»ونح����ن على ثقة م����ن زيادة 

خاص���ة في قطاع الس���ياحة 
والفنادق واملستشفيات فضال 
عن املش���روعات الزراعية ملا 
تتميز ب���ه الدولة من درجات 

الكويتي  التمويل  أكد بيت 
الترويجية  )بيتك( أن حملته 
لتشجيع العمالء على االشتراك 
 on »واستخدام خدمة »أون الين
line عل����ى موقعه االلكتروني، 
والت����ي متنح العم����الء فرصا 
لدخول السحب على 15 جائزة 
نقدي����ة بقيمة 15 أل����ف دينار، 
حقق����ت جناحا واس����عا خالل 
األس����بوع األول من انطالقتها 
وهو النجاح الذي انعكس في 
زيادة عدد املشتركني في اخلدمة 
االلكترونية ل� »بيتك« والذين 
ميثل����ون إضافة ال����ى القاعدة 
الكبيرة من مش����تركي اخلدمة 
احلاليني، فيما يتوقع أن يشهد 
العدد زيادة مطردة خالل  هذا 
فترة احلمل����ة التي متتد حتى 

نهاية العام احلالي.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
املدير الع����ام للقطاع املصرفي 
محم����د ناص����ر الف����وزان في 
انه خالل  تصريح صحاف����ي، 

محمود فاروق 
أك����د عضو مجل����س إدارة 
غرفة التجارة والصناعة أسامة 
النصف ان زيارة ملك سوازيالندا 
والوفد املرافق إلى الكويت تؤكد 
عمق الصداقة التي وصلت إليها 
العالقة بني البلدين، مبينا أن 
الزيارة س����تعمل على تعزيز 
العالق����ات الثنائية والدفع بها 
إلى مجاالت أوسع وذلك  قدما 
من خالل اقامة املعارض وتقدمي 

اخلدمات بني اجلانبني.
وقال النصف في تصريحات 
صحافي���ة على هامش افتتاح 
املعرض التجاري السوازيالندي 
بغرف���ة التج���ارة والصناعة 
بحضور العديد من الشخصيات 
بالدولة وبالدي���وان األميري 
ورج���ال األعم���ال الكويتيني 
والس���وازيالنديني ان هن���اك 
شركات كويتية حريصة على 
االس���تثمار في س���وازيالندا 

تستمر لنهاية العام الحالي وتوفر جوائز نقدية للفائزين

على هامش افتتاح المعرض التجاري السوازيالندي بغرفة تجارة وصناعة الكويت

44 مليون ليرة مبيعات »نيوفا« في 9 شهور
أسستها »تركابيتال« المملوكة لمجموعة بيتك كأول شركة تأمين تكافلي 

»الخليج« يطرح برنامج التأمين 
على الحياة بالتعاون مع »عناية للتأمين« 

»السور للوقود« توظف أول كويتية 
لمراقبة ومتابعة أعمال محطات تعبئة الوقود 

أعلنت شركة السور للوقود عن تفعيل خدماتها 
بتوطني عدد من العمالة الكويتية، متاش���يا مع 
خطتها اإلستراتيجية الرامية إلى توظيف العمالة 
الوطنية وذلك في إطار خطة الشركة نحو رفع 
نسبة العمالة الوطنية لديها، حيث بدأت بتعيني 
أولى املوظفات الكويتيات وذلك إلدارة محطات 

ALFAلتعبئة الوقود.
وفي هذا الص���دد، قال مدي���ر أول املبيعات 
والتسويق في الشركة سالم احلساوي ان هذه 
املبادرة تأتي انطالقا من خطة الش���ركة لدعم 
العمالة الوطنية في املجاالت املختلفة التي تعمل 
بها الشركة، مشيرا إلى ان »السور لتعبئة الوقود« 
تنتهج في سياستها االعتماد على الكفاءات الوطنية 
ومخرجات التعليم لسد احتياجاتها من العمالة 
الوطنية وذلك لتغطية احتياجاتها في مختلف 

األنشطة سواء إدارية أو تشغيلية.
واضاف في تصريح صحافي: ان الوظيفة التي 
مت إسنادها الى أول امرأة تعمل في محطات الوقود 
ف���ي الكويت تهدف الى العمل على إدارة محطة 
الوقود ومراقبة اداء املقاولني ومتابعة األداء في 
احملطة وكيفية اجنازه على الوجه األكمل والدقة 
في تنفيذ املهام، الفتا إلى أن الوظيفة اجلديدة 
تع���د األولي من حي���ث تطبيقها داخل محطات 

التزود بالوقود في الكويت.
وأش���ار الى أن طبيعة العم���ل في احملطات 
تهدف إلى تطبيق قواعد وشروط األمن والسالمة 
والصحة والبيئة من خالل الكوادر املدربة واملثقفة 
حفاظا على سالمة العاملني ومرتادي احملطات، 
باإلضافة إلى خدمة العمالء لتوفير جميع وسائل 

الراحة واألمان في الوقت نفسه.

قال الرئيس التنفي���ذي ونائب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة تركابيتال القابضة � رئيس مجلس 
إدارة شركة نيوفا للتأمني التكافلي فواز العيسى 
إن ش���ركة »نيوفا« أحدثت أثرا ملموسا في سوق 
التأمني بتركيا رغم حداثة نشأتها، إذ حققت خالل 
9 أشهر من العمل مبيعات وصلت الى 44 مليون 
ليرة تركي���ة مما جعلها حتتل املرك���ز ال� 24 من 
أصل 33 ش���ركة تأمني تعمل في السوق التركي، 
وان اخلطوة املقبلة س���تكون تعزيزا لهذا النمو 

والتوسع في السوق التركي واملنطقة.
 وأضاف العيس���ى في مؤمتر صحافي عقد في 
اسطنبول مؤخرا أن »نيوفا« التي أسستها شركة 
تركابيتال القابضة اململوكة ملجموعة بيتك ماضية 
في إيجاد توجه جديد في سوق التأمني من خالل 
منظومة »تأمني املستقبل« التي ستطبقها مع بداية 
العام املقبل، وتعتمد على حتليل بيانات العمالء 
وتطوير منتجات باالعتماد على نتائجها مع التحليل 

املعمق لقطاع التأمني في تركيا، الذي دخل مرحلة 
تغيير وتطوي���ر فرضتها التغيرات واإلصالحات 
االقتصادية، مما سيساهم في احلفاظ على العمالء 
احلاليني للش���ركة ورفع كفاءة املبيعات واألرباح 
باإلضافة إلى اس���تقطاب عمالء جدد، كما سيعزز 
اجله���ود املبذولة لكي حتتل »نيوفا« املركز األول 
بني شركات التأمني في تركيا من خالل فريق عملها 

املتمكن وإدارتها املبدعة ومنتجاتها املستحدثة. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوفا للتأمني 
التكافلي أوزغور كوتش ان الشركة تقدم بوالص 
تأمني في جميع القطاعات باستثناء قطاع احلياة 
والتقاعد، وجار التجهيز للعمل في القطاع الزراعي 
والصحي قريبا، مشيرا إلى أن »نيوفا« بدأت عملياتها 
في فترة صعبة كان العالم يعاني فيها من تداعيات 
األزمة االقتصادية العاملية، وهو ما جعل عام 2010 
األس���وأ في قطاع التأمني في تركي���ا فيما يتعلق 

باإليرادات.

العم���الء تصميم  يس���تطيع 
برنام���ج التأمني الذي يتوافق 
مع احتياجاته���م. هذا وجتدر 
اإلش���ارة إلى انه ينبغي على 
العمالء ملء اس���تمارة اإلقرار 
الطبي ملواصلة إجراءات التأمني 
وال توج���د حاج���ة إلجراء أي 

فحوصات طبية«.

الوثيقة اجلديدة تغطية  هذه 
للحوادث الشخصية.

وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك اخلليج، علي ش���لبي: 
»غالبا ما تنشأ ظروف خارجة 
عن إرادتنا، ومع وثيقة التأمني 
على احلياة ذات املدة احملددة، 

أعلن بنك اخلليج عن طرح 
التأم���ني على احلياة  برنامج 
لعمالئه، بالتعاون مع شركة 
عناية للتأمني. وأوضح البنك في 
بيان صحافي ان هذا البرنامج 
احلديث واملبتكر يوفر تغطية 
تأميني���ة بقيمة 20 ألف دينار 
عل���ى احلياة للعم���الء الذين 
تت���راوح أعمارهم بني 16 و64 
عاما، ويتضم���ن أيضا وثيقة 
تأمني غير محدودة ملن هم دون 

سن اخلامسة والستني.
أنه ميكن  البن���ك  وأضاف 
للعمالء حتصيل لغاية 3 آالف 
دينار لتغطية تكاليف التعليم 
لألطف���ال الذين تت���م إعالتهم 
ولغاية 3 آالف دينار في حال 
فقد ولي األمر وظيفته نتيجة 
البرنامج  حادث، كما يغط���ي 
أيضا التكاليف الطبية ورسوم 
إلى  العودة  اإلسعاف ونفقات 
الوطن لغاي���ة 500 دينار لكل 
شخص يحمل وثيقة التأمني، كما 
مينح تغطية إضافية محدودة 
بنس���بة 10% تصل الى 5 آالف 
دينار، وإل���ى جانب هذا توفر 


