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ملساهمتها في زيادة احلصة السوقية للعالمة التجارية

»إنفينيتي« تكّرم »عبداحملسن عبدالعزيز البابطني«

»الدولي« يطرح بطاقة »فيزا بالتينيوم« اجلديدة

أضافت ش����ركة عبداحملس����ن 
عبدالعزيز البابطني إجنازا جديدا 
الى سجل اجنازاتها املميزة، وذلك 
مبس����اهمتها في زي����ادة احلصة 
السوقية للعالمة التجارية الفارهة 
»إنفينيتي« في الكويت والذي حتقق 

مؤخرا للسنة املالية 2010.
وعل����ى أث����ر ذلك ق����ام نائب 
رئيس إنفينيتي )أفريقيا/ الشرق 
األوسط/ الهند وأوروبا( جيم رايت 
بزيارة خاصة لشركة عبداحملسن 
البابط����ني للتعبير  عبدالعزي����ز 
ع����ن تقدير »إنفينيتي« لش����ركة 
البابطني  عبداحملسن عبدالعزيز 
وما يبذل من جهد من قبل إداراتها 
املختلفة سعيا لتحقيق األهداف 
التي من شأنها االرتقاء مبستوى 
العالمة التجارية � إنفينيتي � على 

مستوى األصعدة.
وخالل زي����ارة رايت للكويت 
حرص عل����ى القي����ام بجولة في 
معرض إنفينيتي األول من نوعه في 
املنطقة والثاني على مستوى العالم 
واملصمم حسب مواصفات إنفينيتي 
)IREDI(، واستكمل جولته بزيارة 
مركز خدم����ة إنفينيتي ومعرض 

نيسان الري.
وق����د تخلل الزي����ارة اجتماعا 
حض����ره كل من: رئيس مجموعة 
البابطني خالد عبداحملسن البابطني، 
ورئيس العمليات ملجموعة البابطني 
محمد شلبي، وعصام سالمة � املدير 
العام ملبيعات السيارات في شركة 
البابطني،  عبداحملسن عبدالعزيز 
واملدير الع����ام ملبيعات إنفينيتي 
منير صوايا، ومدير التسويق بالل 
اخلروبي، وحض����ر االجتماع من 
جانب »إنفينيت����ي« نائب رئيس 
إنفينيتي جي����م رايت الى جانب 
املدي����ر العام إلنفينيتي الش����رق 
األوس����ط أنطوان بارتيز، ومدير 
املبيعات والتس����ويق في منطقة 

اخلليج كامرون غوينغ.
وعرض خ����الل االجتماع أداء 
إنفينيتي في الكويت خالل السنة 
املالية املاضية ونبذة عن اخلطط 
املستقبلية إلنفينيتي وما سيتم 
طرح����ه من ط����رازات جديدة في 
املستقبل القريب، واستهل االجتماع 
البابطني  بكلمة لرئيس مجموعة 
خالد البابط����ني رحب من خاللها 
بالضي����وف ومن ثم ق����ام بتقدمي 
عرض موجز عن مجموعة البابطني 
ونشاطاتها املختلفة على املستويني 

احمللي واخلارجي.
وقام كل م����ن رئيس عمليات 
املجموعة محمد شلبي ومدير عام 
املبيعات عصام سالمة باستعراض 
أداء إنفينيتي في الكويت للسنوات 
ال� 3 الفائت����ة وما مت حتقيقه من 
إجنازات والتي كان لها األثر الكبير 
لالرتقاء مبوقع العالمة التجارية 
بني نظيراتها وذل����ك بالنظر إلى 
العام للمبيعات  األداء  مس����توى 
وخدمة ما بعد البيع مع األخذ بعني 
االعتبار نوعية اخلطط التسويقية 
التي كان من شأنها تعزيز موقع 

إنفينيت����ي كعالمة جتارية فارهة 
الزيادة املرجو  مما يضمن معدل 
في احلصة الس����وقية من سوق 
السيارات الفارهة والوصول بذلك 

إلى ما يفوق توقعات العمالء.
وقد اختتمت الزيارة بحفل غداء 
أقيم على شرف ضيوف »البابطني« 

تخلله تقدمي درع تقديري إلنفينيتي 
البابطني ملس����اهمتها ف����ي زيادة 
احلصة السوقية، حيث قام نائب 
رئيس إنفينيتي جيم رايت بتسليم 
البابطني  الدرع لرئيس مجموعة 
خالد البابطني، ال����ذي قام بدوره 
بتق����دمي هدايا تذكارية للس����ادة 

ممثلي إنفينيتي تعبر عن تاريخ 
الكوي����ت تقديرا جله����ود جميع 
األطراف ودعمهم املستمر والذي 
من ش����أنه إرساء أس����س النجاح 
وتعزيز العالق����ات بني إنفينيتي 
وشركة عبداحملس����ن عبدالعزيز 

البابطني.

خالد البابطني يتسلم درع إنفينيتي التقديرية

خالد البابطني وجيم رايت وأعضاء اإلدارة في لقطة جماعية مع فريق إنفينيتي

محمد شلبي وخالد البابطني وجيم رايت خالل زيارة معرض »نيسان«

منير صوايا وجيم رايت وعصام سالمة وخالد البابطني في معرض إنفينيتي

مختلف أنحاء الكويت، ومن 
ثم تسليمه للفرع ليتم تفعيل 
اخلدمة له مباشرة، ومن ثم 
يستطيع العميل الدخول إلى 
اخلدمة والتس���جيل بها في 
خطوات مبسطة مشيرا إلى 
أنه سيتم السحب على جوائز 
احلملة في س���بتمبر املقبل 
وعددها 15 جائزة نقدية قيمة 

كل منها ألف دينار.
وأكد الفوزان أن خدمات 
»بيتك« االلكترونية أصبحت 
حتظى بتقدير واس���ع من 
العديد من اجلهات احمللية 
واإلقليمي���ة وذلك بعد فوز 
»بيتك« أخيرا بجائزة أفضل 
مشروع جتاري تقني على 
مس���توى القط���اع اخلاص 
الكويت���ي ضم���ن برنامج 
جائزة س���مو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية، عالوة 
على جائزتني على املستوى 
التقنية  اإلقليمي في مجال 

خالل الشهور األخيرة.
الف���وزان أن  وأوض���ح 
خدمات »بيتك« االلكترونية 
تتمت���ع بدرج���ة عالية من 
وس���ائل األم���ان، من خالل 
التكنولوجي���ة  األنظم���ة 
احلديث���ة املطبق���ة، وذلك 
التعامالت  حلماية جمي���ع 
اخلاصة بعم���الء »بيتك«، 
كما أن خدمة »التمويل أون 
الين« تقدم أكثر من 150 خدمة 
مختلفة توفر الوقت واجلهد 
وكذل���ك املال في اإلعفاء من 
بعض الرسوم املستحقة على 
بعض التعامالت كالتحويل 
الفردي واملتعدد ومراسالت 
التلك���س من خالل اخلدمة، 
عالوة على اخلدمات األخرى 

مع بطاقة فيزا بالتينوم من 
بنك برقان تضمن لعمالئنا 
احلصول على جتربة مصرفية 
فريدة وممتعة نسعى دوما 
لتعزيزها مبزيد من العروض 

املتجددة«.
ويوّفر عرض بنك برقان 
اجلدي���د حلامل���ي بطاقات 
فيزا بالتينوم س���بع فوائد 
عند قيامهم بحجز عطالتهم 
الصيفي���ة حي���ث يحصل 
العمالء على أفضل أس���عار 
الغرف املتوافرة واخلاصة 
بكب���ار الضيوف، كما ميكن 
له���م احلص���ول ايضا على 
ترقية لغرفهم ملستوى أعلى، 
إلى كوبون طعام  باإلضافة 
وش���راب بقيمة 25 دوالرا، 
إفط���ار ترحيبي،  وكذل���ك 
وتسليم متأخر للغرف عند 
املغادرة، واستخدام مجاني 
إيقاف  لالنترنت، وخدم���ة 

السيارات.

الداعم جلميع شرائح املجتمع، 
مشيرة الى أن البنك يحرص 
دائم���ا على النه���وض بهذا 
الدور السيما عندما تتعلق 
هذه الرعاية واملشاركة بذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وفي هذا السياق عبرت كل 
من املتسابقتني منال وأنفال 
عن سعادتهما بزيارة البنك 
التجاري والتقائهما مبسؤولي 
البن���ك، وقالت املتس���ابقة 
أنفال انها سبق ان شاركت 
في مسابقة الرسم »الكويت 
املاض���ي واحلاضر في  بني 
عهد الش���يخ جاب���ر« التي 
نظمها البنك في العام 2006 
مبناسبة مرور 45 عاما على 
تأسيسه، ومتنت كل من منال 
وأنفال إقامة معرض خاص 
بكل منهما إلظهار موهبتهما 

الفنية في املستقبل.

بعد فوزه بجائزة أفضل مشروع تقني محليًا

»بيتك« يطلق حملة تشجيعية الستخدام 
»التمويل أون الين« على اإلنترنت 

»برقان« يقدم مزايا العطالت الفخمة 
حلاملي بطاقة »فيزا بالتينوم«

 »التجاري« يستقبل الفائزين في مسابقة 
الرسم من ذوي االحتياجات اخلاصة

الفواتير واألوامر  كس���داد 
الدائم���ة ودفع مس���تحقات 
البطاقات االئتمانية وسداد 
التمويلية  أقساط اخلدمات 

وغيرها.
وذكر أن خدمات »بيتك« 
االلكتروني���ة تتميز بتنوع 
قنواتها التي تسعى للوصول 
إلى العميل مبختلف الطرق 
املمكنة، حيث أطلق »بيتك« 
تطبيقات متميزة على أجهزة 
البالك بي���ري واآلي فون، 
عالوة على خدمات الرسائل 
القصي���رة SMS، باإلضافة 
إلى أجهزة السحب اآللي مبا 
فيها جهاز اإليداع والسحب 
)الش���امل( وكذل���ك أجهزة 
نقاط البيع املنتشرة بشكل 
كبير داخ���ل الكويت، وذلك 
وفق أرقى مستويات األمان 
املعترف بها على مس���توى 

املنطقة.

الذي  أما املتسابق احمد 
ميتلك موهبة كتابة الشعر 
باللغ���ة االجنليزية إضافة 
ملوهبة الرسم، فقال: »أشعر 
بالسعادة لكوني أحد الفائزين 
في هذه املسابقة التي ضمت 

عددا كبيرا من املشاركني«.
وتقدم »التجاري« بالتهنئة 
الفائزي���ن في هذه  جلميع 
املسابقة، مؤكدا على دوره 
الداعم جلميع  االجتماع���ي 
فئات وشرائح املجتمع في 
إطار مسؤوليته االجتماعية 
ف���ي مقدمة  الت���ي يضعها 

أولوياته.

أعل���ن بي���ت التموي���ل 
الكويتي )بيتك( عن إطالق 
حملة جديدة لتشجيع العمالء 
على االستفادة من اخلدمات 
االلكترونية ومن أهمها خدمة 
»التموي���ل أون الين« التي 
يقدمه���ا »بيتك« مجانا عبر 
 ،kfh.com موقعه االلكتروني
وذلك من خالل رصد جوائز 
نقدية يبلغ إجمالي قيمتها 
15 ألف دينار يتم الس���حب 
عليه���ا وتوزيعها في نهاية 
فترة احلملة، التي تس���تمر 
من الشهر اجلاري حتى نهاية 

أغسطس املقبل.
املدير  وأوضح مس���اعد 
العام للقطاع املصرفي محمد 
الفوزان في تصريح صحافي 
أن احلملة تتزامن مع فترة 
العطالت الصيفية والسفر 
الت���ي يزيد فيه���ا احتياج 
العمالء الستخدام اخلدمات 
أن  إلى  االلكترونية، مشيرا 
العميل املشترك اجلديد في 
اخلدمة سيتم منحه فرصتني 
الس���حب فور  للدخول في 
توقيعه منوذج االشتراك في 
خدمة »األون الين« وفرصة 
ثالثة عن���د دخوله اخلدمة 
بعد تش���غيلها، كما سيتم 
من���ح املش���تركني احلاليني 
فرصة واحدة لدخول السحب 
مبجرد الدخول إلى اخلدمة، 
على أن يكون للعميل كامل 

الصالحيات املتاحة.
وأض���اف ان إج���راءات 
االشتراك تتلخص في تعبئة 
العميل للنموذج املتوافر على 
موقع »بيتك« االلكتروني، أو 
من خالل مركز االتصال أو 
املنتشرة في  فروع »بيتك« 

أعل���ن بنك برق���ان عن 
تقدمي عرض خاص حلاملي 
بطاقة »فيزا بالتينوم« وذلك 
لالستفادة من أفخم الفنادق 
حول العالم خالل العطالت.
ويوفر العرض باقة من 
املزايا عند قيام حاملي بطاقة 
فيزا بالتينوم بحجز فنادقهم 
لعطالت الصيف باستخدام 
بطاقاته���م االئتمانية فيزا 

بالتينوم من بنك برقان.
الص���دد، قالت  وفي هذا 
رئيس مديري قطاع اخلدمات 
املصرفية الشخصية مدير 
عام في بن���ك برقان منيرة 
املخيزمي: »مع بداية موسم 
الس���فر يعكس هذا العرض 
املتميز جهودنا املس���تمرة 
في تقدمي املزي���د من املزايا 
واخلدمات املتنوعة جلميع 
الذي يدفعنا  عمالئنا، األمر 
لتلبية جميع احتياجاتهم، 
ومع ذلك، فإن جتربة السفر 

في إط���ار دعم���ه الدائم 
واهتمام���ه املتزاي���د بذوي 
االحتياجات اخلاصة باعتبار 
هذه الفئة جزءا ال يتجزأ من 
الكويتي،  نس���يج املجتمع 
التجاري  البن���ك  اس���تقبل 
الكويتي كال من احمد الرشيد 
ومن���ال فاضي الفائزين في 
التي نظمها  الرسم  مسابقة 
فندق »راديسون بلو« برعاية 

البنك التجاري الكويتي.
وقد ش���ارك في املسابقة 
عدد من املتسابقني من فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
تتراوح أعمارهم بني 12 و18 
سنة باإلضافة لعمالء حسابي 
األول، وتأتي هذه اخلطوة من 
جانب البنك من باب حرصه 
على التواجد في الفعاليات 
واألنش���طة التي من شانها 
إش���راك ذوي االحتياجات 
اخلاصة في كافة الفعاليات 

املجتمعية.
املدير  وق���د اس���تقبلت 
إدارة اإلعالن  التنفي���ذي – 
والعالقات العامة أماني الورع 
الفائزين مع ذويهم وقدمت 
لهم الهدايا التذكارية من البنك 
بهدف تشجيعهم على تنمية 

موهبة الرسم لديهم.
الورع ان مبادرة  وقالت 
»التجاري« في رعاية مسابقة 
الرسم السنوية والتي تضم 
عددا من فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة إمنا تأتي انطالقا من 
إميان البنك بدوره املجتمعي 

محمد الفوزان 

منيرة املخيزمي 

أماني الورع تتوسط الفائزين في املسابقة

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
إطالق بطاقة فيزا بالتينيوم اجلديدة 
في حفل عشاء رفيع املستوى أقيم 
في مطعم لونتر، حضره النخبة 
من عمالئه املميزين، باإلضافة إلى 
الرئيس التنفيذي للبنك د.محمود 
أبوالعي����ون ومس����اعدة الرئيس 
التنفيذي لإلدارة املصرفية لألفراد 
اإلدارة  ضياء العصفور وأعضاء 

العليا في البنك.
وقال »الدولي« في بيان صحافي 
إن إطالق البنك لهذه النوعية من 
بطاقات االئتمان الذكية يأتى وفق 
إستراتيجية البنك وخطته لطرح 
مجموعة من اخلدمات واملنتجات 
املصرفية الت����ي تلبي احتياجات 
شريحة العمالء املميزين وعمالء 
النخبة وتتالءم مع منط حياتهم 
وتطلعاتهم، وتكون متوافقة مع 
احكام الشريعة االسالمية الغراء. 
وقد استهل احلفل بكلمة ترحيبية 
التنفيذي  الرئيس  ألقتها مساعد 
لإلدارة املصرفي����ة لألفراد ضياء 
العصف����ور، ش����كرت فيها جميع 

كما يتمت����ع حامل����و بطاقة فيزا 
بالتينيوم اجلدي����دة بباقة غنية 
الع����روض واخلصومات في  من 
أكبر احملاالت التجارية. وأضافت 
العصف����ور قائل����ة: »إل����ى جانب 
املميزات واخلصومات التي متنحها 
البطاقة اجلديدة حلامليها فهي توفر 
لهم أيضا خدمة تأمني املشتريات 
وهو تأمني قصير األمد ضد السرقة 
والتلف الطارئ للمشتريات، إلى 
جانب الضمان املمتد، الذي مينح 
العمالء خاصية التمديد التلقائي 
البضائع يصل ملدة  للتأمني على 
24 شهرا من تاريخ الشراء« وأكدت 
ان »بطاقة فيزا بالتينيوم اجلديدة 
متنح حدودا ائتمانية مرتفعة كما 
تقدم مبالغ نقدية تصل إلى 5 آالف 
دوالر في ح����االت الطوارئ، هذا 
بخالف أنه����ا مقبولة في أكثر من 
30 ملي����ون محل في جميع أنحاء 
العالم، مع إمكانية إجراء السحب 
النقدي من أكثر من مليون جهاز 
سحب آلي في أكثر من 162 دولة 

على مستوى العالم.

بيئة أكثر أمانا. وقالت العصفور: 
»ان بطاقة فيزا بالتينيوم اجلديدة 
تتمتع مبزايا فريدة، مانحة عمالء 
البنك إمكانية سداد 10% من إجمالي 
املبالغ املستخدمة كحد أدنى دون 
رسوم إضافية على الرصيد القائم. 

العمالء الذين حضروا ملشاركتنا 
في هذه األمسية الرائعة، وعرفت 
مبمي����زات وخصائ����ص البطاقة 
التي تلبي احتياجات عمالء البنك 
وتطلعاتهم، والتي ترتقي مبستوى 
عال من معايير اجلودة والكفاءة في 

ضياء العصفور أثناء إلقاء كلمتها


