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أعلن بنك برقان عن رعايته لمعرض هال رمضان 
والذي أقيم مؤخرا في مول 360 ويضم المعرض 
تشكيلة واسعة من المنتجات التي تعكس أصالة 
الحض���ارة والضيافة العربي���ة حيث تضم هذه 
المنتجات أدوات واجهزة منزلية، مالبس وازياء 
تقليدية، أدوات واكسس���وارات مطبخية، إضافة 
إلى الحلويات واألطباق الشرقية، وقد قام بافتتاح 

المعرض الشيخة فريال الدعيج.

وشارك بنك برقان في هذا المعرض أيضا من 
خالل وضع وتوفير جهاز سحب آلي يسهل عملية 
التسوق والدفع لزوار المعرض الذي يشارك فيه 
عدد ملحوظ من الش���ركات والمحالت التجارية 
التي تقدم كل ما يتعلق باألجواء الرمضانية عبر 
تنوع المنتجات التي يقدمونها ابتداء بالمالبس 
واحتياج���ات المنزل وانتهاء بكاف���ة المنتجات 

الرمضانية.

جناح »برقان« في املعرض 

املعرض يوفر لزواره تشكيلة مختارة من املنتجات

»برقان« يرعى معرض هال رمضان في مول 360

..ويعلن الفائزين بسحب »يومي«
أعلن بنك برقان عن انضمام مجموعة جديدة 
من الفائزين بجائزة السحب اليومي لحساب 

»يومي« المصرفي، ومع ازدياد اإلقبال على هذا 
الحساب الفريد من نوعه، تتجدد السحوبات 
اليومية التي كان آخرها سحوبات األسبوع 

الماضي حيث فاز بها خمسة عمالء بـ 5000 
دينار.

وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن الحظ 
كان من نصيب كل من محمد عبداهلل علي 
الوزان وحسن كتاب رهيف العجمي وعمر 

اسامة احمد محمد ومحمد نجيب عطوي 
ومحمود علي جسي.

وفي هذا الصدد قالت رئيس مدراء الخدمات 
المصرفية الشخصية الخدمات المصرفية 

الشخصية ـ مدير عام في بنك برقان منيرة 
المخيزيم »أود أن أهنئ جميع الفائزين في 
سحب حساب »يومي« الذي جرى االسبوع 
الماضي. يعد حساب »يومي« واحدا من أهم 

المنتجات المصرفية، األمر الذي الحظناه مع 
ازدياد عدد العمالء.

نحن نتطلع دائما في بنك برقان الى تقديم 
أفضل المنتجات والخدمات المصرفية واكثرها 

ابتكارا لكافة عمالئنا«. 
وكـان بنـك برقان قـد أطلـق عام 2009 

حـساب »يومي« األول من نوعه في السوق 
المصرفية المحلية والـذي يبـدأ بفتح 

الحساب بمبلغ 500 دينار كحد أدنى لدخـول 
السـحوبات اليومية على جـائزة 5000 دينار 

يومـيا »باستثناء عطل نهاية األسـبوع 
واألعيـاد الرسمية«.

وتـزداد فـرص الربح من كـل 50 دينارا تزيد 
عـلى المبلـغ حيـث تمثـل كـل 50 ديـنارا 

مـنـه فرصة فـي السحب مما يعني أن الـمبلغ 
األولي المودع كحد أدنى وهو 500 ديـنار 

سيـكون له 10 فـرص فـي السحــوبات 
اليومية.

»غزال للتأمني« حتصل
على تقييم رفيع من »التجارة«

»كيوتل« جتري اختبارات 
على اإلنترنت بسرعة 100 

ميغابت في الثانية 

حصلت شركة غزال للتأمني مؤخرا على تقييم رفيع 
املس����توى من وزارة التجارة والصناعة على متيزها 

اإلداري والفني خالل العام 2010 املنصرم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بعثت بتقرير 
الفحص الفني إلى شركة غزال للتأمني كإحدى 4 شركات 
فقط من أصل أكثر من 30 شركة تأمني عاملة في السوق 
احمللية حتظى بهذا التقييم في قطاع شركات التأمني 
من جهاز رس����مي في الكويت، أعربت فيه عن شكرها 
وتقديرها على جهود الشركة الستخدام وتطبيق مبادئ 
احلوكمة واإلدارة السليمة، وتنويع محفظة االكتتاب 
بالش����ركة وتنمية محفظة الش����ركة للوصول بها إلى 
احلدود اآلمنة من خالل تطبيق املعايير الدولية. كما 
جاء هذا التقييم نتيجة استخدام الشركة ألحدث نظم 
املعلومات اإلدارية ما أدى إلى تنمية املوارد البشرية، 
باإلضافة إلى اس����تخدام التسويق االلكتروني لتنمية 
الوعي بأهمية التأمني في الكويت مبا يعادل 6 أضعاف 
ما حققته الشركة في العام 2009. وجاء مضمون كتاب 
التجارة للتأكيد على جهود الش����ركة املبذولة وحسن 
استخدام املوارد املتاحة، وتطبيق احلوكمة والعمل على 
تنويع محفظة االكتتاب بالشركة، وسرعة تسوية وسداد 
التعويضات، األمر الذي أدى إلى تنمية محفظة الشركة 
مبا يعادل ستة أضعاف ما حققته الشركة في عام 2009، 
كما تبني من الفحص أن نسبة التعويضات إلى إجمالي 
األقس����اط في عام 2010 بلغت 17% في املتوسط، وهي 

في احلدود اآلمنة وحدود املعايير الدولية.

أعلنت شركة كيوتل أنها أول شركة في قطر جتري 
اختبارات خلدمة االنترنت بسرعات تصل إلى 100 ميغابت 
في الثانية لعمالئها. وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس انه بدءا من أمس س����يكون بإمكان كيوتل تقدمي 
خدمات البرودباند املنزلي بسرعة 100 ميغابت في الثانية 
لعمالئها في املناطق التي يتم فيها اختبار هذه السرعات 
ومع استمرار توسع شبكة األلياف الضوئية من كيوتل، 
ستتمكن الشركة من تقدمي هذه اخلدمة إلى عمالئها في 

الدوحة وضواحيها في الفترة القريبة املقبلة.
وقد ش����هدت قطر في اآلونة األخيرة متديد شبكة 
كيوتل لأللياف الضوئية بسرعة كبيرة، حيث تتم عملية 
التحديث في منطقة تلو األخرى، علما أن اإلطالق التجاري 

للخدمة سيتم في النصف الثاني من العام احلالي.
وقد أكدت كيوتل على إطالقها لباقات االنترنت التي 
تصل س����رعتها إلى 100 ميغابت في الثانية، وس����يتم 
اإلعالن عن األسعار ومناطق توافر اخلدمة مع اإلطالق 
التجاري في وقت الحق من هذا العام، ومع السرعة التي 
تبلغ 100 ميغابت في الثانية، سيكون مبقدور العمالء 
تنزيل األفالم عالية اجلودة ومشاركة املئات من الصور 

في دقائق معدودة.

iPadو iPhone ملستخدمي أجهزة

»األهلي« يدشن برنامج iAhli بنسخته العربية

»األولى لتسويق الوقود« عقدت لقاء تعريفيًا 
ملديري احملطات اجلدد 

اتساع شريحة مستخدمي أجهزة 
iPad وiPhone في الكويت حيث 
بلغ عدد املشتركني في البرنامج 

2000 مشترك«.
 iAhli ه���ذا ويوفر برنام���ج 
إمكانية االطالع على الكثير من 
املعلوم���ات املصرفية كمتابعة 
حركة احلساب وعمليات بطاقات 
االئتمان وما عليها من مستحقات، 
كما تشمل خدماته املتوافرة على 
أجهزة iPhone وiPad باإلضافة 
إلى خدمات أخرى يحصل عليها 
املستخدم بسرعة وسهولة دون 
جهد يذكر ومنها معلومات عن 
مواقع فروع األهلي املنتشرة في 
مناطق الكويت وحاسبة القروض 
والع���روض املصرفية اجلديدة 
العمالت، فضال  وأسعار صرف 
النش���رة اجلوية ومواعيد  عن 

الصالة.

العمل في احملطات وركز على 
ضرورة تقي����د اجلميع بالزى 
الرسمي وااللتزام بالتعليمات 
واالرشادات واالجراءات املعمول 

بها باحملطات.
وحول مبادرة االولى، حتدث 
نائب العضو املنتدب للعمليات 
في االولى، عبداحملسن خاجة 
قائ����ال: »اننا اذ نرحب مبديري 
احملطات اجلدد في أسرة االولى، 
يهمنا تأكيد حرصنا على أن يكون 
جمي����ع موظفينا على بينة من 
استراتيجية الشركة سواء من 
الناحية االدارية أو التشغيلية، 
االمر الذي نثق بأنه سيش����كل 
حتفيزا لهم على املس����اعدة في 

تطبيقها مبهنية عالية«.
وأض����اف: »ان االولى تؤمن 
بأن كل موظف م����ن موظفيها 
هو شريك في جناحاتها وعضد 
مساعد في مس����يرتها باجتاه 
الري����ادة، من هنا فهي ال تدخر 
جهدا في س����بيل تثقيف قواها 
العاملة وتبصيرها حول أولويات 
الشركة التي حتتل فيها خدمة 

العمالء احليز االكبر«.

الكويتي  البنك األهلي  أعلن 
عن إطالق برنامجه iAhli بنسخته 
 iPhone العربية ملستخدمي أجهزة
وiPad وذلك عن طريق حتميل 
البرنامج مجانا على هذه األجهزة 
من موقع apple store، مما يوفر لهم 
إمكانية الدخول الى موقع البنك 
األهلي الكويتي واالستفادة من 
كامل خدماته املصرفية وتصفح 
أخباره واالطالع على عروضه 
الترويجي���ة وكل ما يختص به 

األهلي من معلومات.
املناسبة قال رئيس   وبهذه 
البنك  ف���ي  قن���وات االتص���ال 
عثمان توفيق���ي: »تأتي خطوة 
البنك األهلي الكويتي في طرح 
برنامج iAhli بالنسخة العربية 
الكبيرين  النجاح والقبول  بعد 
للبرنامج بنسخته االجنليزية 
والذي مت تطويره كاستجابة إلى 

امل����وارد  دائ����رة  عق����دت 
البش����رية في الش����ركة االولى 
لتس����ويق الوقود ممثلة بقسم 
التدريب وبالتعاون مع دائرة 
العمليات، لقاء تعريفيا بالشركة 
واستراتيجيتها جتاه عمالئها 
ملجموع����ة من مديري احملطات 

املعينني اجلدد.
 وتركزت محاور اللقاء حول 
إلقاء الضوء على استراتيجية 
الشركة االولى للوقود ورؤيتها 
وأهدافها االستراتيجية كما ركزت 
أيضا على حرص االولى على 
تقدمي خدمة ممتازة راقية للعمالء 
وبذل كل اجلهود املمكنة في سبيل 
تلبية احتياجات العمالء بأساليب 
فعالة وعملية تلقى رضاهم، هذا 
وتخلل اللق����اء توضيح لالداء 
املالي واالس����تثماري للشركة، 
التنظيمي  الهيكل  واستعراض 
ملجلس االدارة ودوائر الشركة 

املختلفة.
من جانب����ه قام مس����ؤول 
التوزيع في الشركة عبدالعزيز 
الش����مري بتقدمي ش����رح واف 
للمديرين اجل����دد حول نظام 

عثمان توفيقي

عبداحملسن خاجة 


