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البنك جهز فريق عمل متكاماًل إلدارة الخدمات المصرفية

إطالق »جرانت ثورنتون« للخدمات االستشارية
أعلنت ش����ركة جران����ت ثورنتون عن 
اطالق جرانت ثورنتون الش����رق األوسط 
للخدمات االستشارية من مركز دبي املالي 
العاملي، وأكدت أن هذا املش����روع املشترك 
ال����ذي ينطلق بدعم من ش����ركات جرانت 
ثورنتون األعضاء في منطقة الشرق االوسط 
واململكة املتحدة سيعمل على تعزيز وتطوير 
اخلدمات االستشارية التي توفرها الشركة 

في عموم املنطقة.
 وقد رح����ب مكتب الكويت الش����ريك 
في جرانت ثورنتون الش����رق األوس����ط 
للخدمات باط����الق عملياتها اإلقليمية في 
منطقة الش����رق األوسط، وفي هذا الصدد 
قال الش����ريك املسؤول جلرانت ثورنتون 
الكويت عبداللطيف العيبان انهم وهم جزء 
من هذا املشروع املشترك سيتمكنون من 

تقدمي خدمات أكثر ش����موال وعلى نطاق أوس����ع في 
مجتمع األعمال بالكويت خالل تعامالته عبر منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا.
 وأكد املدير والشريك املسؤول طارق شعشاعة أن 
جرانت ثورنتون الشرق األوسط للخدمات االستشارية 

متثل فرصة منو جديدة للشركة وعمالئها في السوق 
اإلقليمية، ومن املتوقع أن تغدو منوذجا مثاليا لنشاطات 
جرانت ثورنتون املشابة في مناطق أخري حول العالم، 
كما ستعمل على تلبية احتياجات عمالئهم املختلفة 
في الكويت، خاص����ة مع تزايد الطلب على اخلدمات 

االستشارية املقدمة من قبل الشركة.

»المتحد« يتواصل مع عمالئه على مدار الساعة

»التجاري« يعّيد مع أطفال السلوك التوحدي
كبادرة إنسانية يحرص عليها 
البنك التج����اري الكويتي دائما، 
وكجزء أساس����ي من مسؤوليته 
االجتماعية التي لطاملا شملت أطفال 
االحتياجات اخلاصة، قامت أسرة 
إدارة اإلع����الن والعالقات العامة 
بالبن����ك بزيارة أطفال مدرس����ة 
الس����لوك التوحدي احتفاال بعيد 
األضحى املبارك وملشاركتهم فرحة 

هذه املناسبة السعيدة.
وقد ش����اركت أسرة العالقات 
العامة بالبنك في طابور الصباح 
مع األطفال، حيث قاموا بتوزيع 
الهدايا عل����ى احلضور،  بع����ض 
كما فاجأهم األطف����ال بارتدائهم 
ملالب����س اإلحرام وعمل مجس����م 
للكعبة املش����رفة ليقوم األطفال 
بتأدية مناس����ك احلج، كما قدموا 
عدة فقرات وأنشطة نالت إعجاب 
احلضور.وفي هذا السياق، أشارت 
التنفي����ذي إلدارة اإلعالن  املدير 
الورع  أماني  العام����ة  والعالقات 
إلى م����دى اهتمام البنك التجاري 
الكويتي مبشاركاته املستمرة في 

االنشطة االجتماعية واإلنسانية 
التي تخدم أفراد املجتمع وخاصة 
التي تهتم باألطفال، وذلك ضمن 
التواصل  إلى  الرامية  سياس����ته 
الى  مع جميع االنشطة.واشارت 

ان البنك اتخذ من هذه الزيارات 
ايجابية يحرص عليها من  عادة 
خالل املناسبات السعيدة واألعياد.

وأضافت أن مثل هذه الزيارة تخلق 
روابط إنسانية بني البنك واألطفال 

ذوي االحتياج����ات اخلاصة، هذا 
بالفعل ما ملس����ناه بشكل واضح 
عند توزي����ع الهدايا على األطفال 
الذين قابلوها بفرحة ارتس����مت 
على وجوههم. وق����د أثنى مدير 

املدرسة عماد العتيقي، والقائمني 
على مش����اركة البنك لألطفال في 
العيد، كما أعربوا عن ش����كرهم 
لهذه املبادرة الطيبة من قبل البنك 

التجاري الكويتي.

قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املصرفية 
الشخصية بالوكالة في البنك األهلي املتحد شريف 
اخلولي ان البنك جهز فري���ق عمل متكامال الدارة 
اخلدمات املصرفية الش���خصية للعمالء من خالل 
أجهزة الس���حب وااليداع اآللي املستمرة على مدار 
الس���اعة والتي تبلغ 77 جهازا منتشرا في جميع 

مناطق الكويت.
وأضاف: »ان اخلدمات التي تقدم الى العمالء عبر 
خدمة حياكم عل���ى هاتف رقم 1812000 تعمل على 

مدار الساعة ومتنحك سهولة في معامالتك املصرفية 
في أي وقت ومن أي مكان«.

واوضح: »كما يتيح موقع البنك األهلي املتحد 
على االنترنت www.ahliunited.com لعمالئه الدخول 
عل���ى املوقع ومتابعة املعامالت املصرفية املختلفة 
خالل هذه الفترة«.وبهذه املناسبة يتقدم البنك األهلي 
املتحد بأجمل التهاني وأطيب االمنيات بحلول عيد 
األضحى املبارك، سائلني اهلل تعالي ان يعيده باخلير 

واليمن والبركات. 

مشاركة سابقة للبنك في أحد املعارض

أسرة »التجاري« في لقطة جماعية مع أطفال مدرسة السلوك التوحدي
عبداللطيف العيبان وطارق شعشاعة

»بوبيان« »راعي ماسي« لمعرض
العقار والمال واالستثمار الثاني

»اتصاالت« تكّرم موظفيها الفائزين 
بجائزة »المورد إلدارة األفكار«

اعلنت شركة »اتصاالت« عن تكرمي موظفيها الفائزين بجائزة »املورد 
إلدارة األفكار«، الذين قدموا أفكارا واقتراحات ساعدت في تطوير األداء، 
وذلك خالل احلفل السنوي الذي أقامته في 14 نوفمبر اجلاري.وقد قام 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ملجموعة اتصاالت عبدالعزيز الصوالح، 
بتكرمي 85 موظفا، ممن قدم����وا اقتراحات وأفكارا مبدعة، وذلك بهدف 
حتفيز وتكرمي املوظفني املتميزين كونهم العنصر الرئيسي في تطور 
العمل وحتسني األداء، األمر الذي ينعكس على األداء العام للمؤسسة، 
حيث يتم اختيار هؤالء املوظفني بشكل سنوي ويتم تكرميهم من قبل 
اإلدارة العليا للمؤسسة.وقال الصوالح خالل حفل التكرمي: »لقد ساهمت 
األف����كار واالقتراحات التي قدمها موظفو املؤسس����ة في الوصول إلى 
مستويات جديدة من التميز والريادة، ونحن في »اتصاالت« نولي كل 
فكرة أو مقترحا االهتمام الالزم لقناعتنا بأن عقول موظفينا وخبراتهم 

هي الرافعة الرئيسية لالستمرار في مسيرة التميز«.

يشارك بنك بوبيان في معرض العقار واملال واالستثمار الثاني الذي 
تنظمه مجموعة اجلابرية للمعارض حتت رعاية وزير املالية مصطفى 
الش����مالي في الفترة من 22 الى 25 اجلاري.وتأتي مشاركة البنك كراع 
ماسي لهذا احلدث في إطار اهتمامه باملشاركة في املناسبات واألحداث 
التي تستقطب اهتمام جميع أفراد املجتمع ومواكبة خلططه التوسعية 
في السوق الكويتي، حيث افتتح البنك مؤخرا فرعه في منطقة العديلية 
الى جانب خطته الفتتاح املزيد من الفروع قبل نهاية العام احلالي في 

ظل إستراتيجيته للوصول الى 30 فرعا خالل 5 سنوات.
ويتوقع ان يشهد جناح البنك إقباال كبيرا من زوار املعرض كغيره 
من املشاركات السابقة في املعارض التي أقيمت في الفترة األخيرة في 
ظل تنوع اخلدمات واملنتجات واحللول التمويلية التي يقدمها البنك 
ملختلف العمالء والتي تلبي مختلف املتطلبات واالحتياجات.ويعتبر 
املعرض الذي يقام للعام الثاني على التوالي حدثا مهما يترقبه الكثير 
من املهتمني بالقطاع العقاري ملا يشكله من قراءة دقيقة لواقع ومستقبل 
القطاع العقاري وقياس مدى إقبال املستثمرين على التعامل مع العقار 
محلي����ا وإقليميا وعاملي����ا ويبني دقة ومدى تعافي الس����وق العقاري.
وس����يقوم موظفو البنك على مدار أيام املعرض الذي يختتم اجلمعة 
املقبل بعرض مختلف اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك للعمالء 
وف����ي مقدمتها أدوات التمويل اإلس����المية املتعددة التي متنح العميل 
جميع احتياجاته املختلفة سواء كانت مواد إنشائية أو أثاثا وهي التي 
تتيح للعميل فرصة تصميم وبن����اء منزل أحالمه بطريقته اخلاصة، 
باالضافة الى أنواع التمويل األخرى التي تلبي جميع احتياجات عمالئنا 
املختلفة سواء كانت سيارات، قوارب ومعدات بحرية أو الكترونيات.
كما س����تتاح الفرصة جلميع زوار املعرض للتعرف ايضا على حساب 
الرات����ب مبزاياه العديدة التي متنح العميل خدمة الرس����ائل القصيرة 
مدى احلياة واخلدمة املصرفية عبر االنترنت واإلعفاء من رسوم احلد 
األدنى من الرصيد وبرنامج خصومات وعروض مميزة على العديد من 
احملالت التجارية واملطاعم، باالضافة الى حس����اب التوفير الذي مينح 
العمالء أرباحا شهرية تنافسية وودائع بنك بوبيان الثابتة التي متنح 
العميل اختيار ما يالئمه من بني وديعة الوكالة العالية املرونة ووديعة 

املضاربة ذات األرباح التنافسية.

كل عام وأنتم بخير

بمناسبة عطلة عيد األضحى المبارك تحتجب زاوية آيديليتي 
هذا األسبوع، على أن تعود إلى قرائها االثنين المقبل.
وبهذه المناسبة تتمنى آيديليتي للجميع عيدا  مباركا 

أعاده اهلل على الجميع بالخير واليمن والبركات.


