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«أودي الكويت» حتتفل باألعياد الوطنية بإطالق عروض حصرية

«بوبيان» يقدم فحصًا طبيًا شامًال ملوظفيه

حتتفــل «أودي الكويت» 
املمثلة من شركة فؤاد الغامن 
وأوالده للســيارات، بعيدي 
الوطني والتحرير للكويت 
بإطالقها عروضــا حصرية 
على سيارات أودي، ويتضمن 
العرض هدايا مميزة يختار 
منها العميل عند شراء سيارة 
أودي جديدة. وحتتوي الهدايا 
على خيارات متعددة وهي: 

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
تقــدمي فحص طبي شــامل 
ملوظفيه مــن مجموعة بنك 
بوبيــان وذلك بالتعاون مع 
الكويت انطالقا  مستشــفى 
مــن اهتمام البنــك بكوادره 
البشــرية وحرصا منه على 
ســالمتهم ومساعدتهم على 
إدراك أهمية إجراء الفحوصات 
الطبية املنتظمة وفـــوائدها 

على املدى البعيد.
وقال مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية عادل احلماد: 
ميكن جلميع موظفي مجموعة 
بنــك بوبيــان وعائالتهــم 
االســتفادة من هذا العرض 
الــذي يتحمل البنــك جزءا 
كبيــرا مــن تكلفتــه املالية 
بينما يقوم املوظف بســداد 
مبلغ رمزي مقابل إجراء هذه 
الفحوصات املهمة. وأضاف 
احلماد انه سيتم تخصيص 

٣ سنوات، خدمة ٥ سنوات 
وخدمة مساعدة على الطريق 
 Aملدة ٥ سنوات، من أودي ٣
الشــبابية إلى Q٧ العائلية، 
وبأســعار تبــدأ مــن ١١٩٩٩ 

دينار.
وحول العرض، قال طارق 
الشــافعي، مدير عام شركة 
فؤاد الغامن وأوالده للسيارات: 
الوطنية  نحتفــل باألعيــاد 

وقياس معدل السكر التراكمي 
والتشــخيص املبكر للسكر 
وقياس كتلة اجلسم بجانب 
الكوليستــــــرول  قيــــاس 
والدهــون الثالثية وحتليل 
وظائف الكلي والكبد وغيرها 
مــن الفحوصــات اخلاصــة 

معروضة ومتوافرة لتجربة 
القيادة ٦ أيام في األســبوع 
لدى معــرض أودي الكويت 
املتواجد في منطقة الشويخ 
الصناعيــة ـ طريق اجلهراء 
أثنــاء  البيبســي)  (شــارع 
الدوام الرســمي من الساعة 
٩:٠٠ صباحا وحتى الساعة 
٨:٣٠ مساء، من يوم السبت 

إلى اخلميس.

على أمت اســتعداد لدعم كل 
موظفي بنك بوبيان للتقدمي 
الفحص الشــامل، يأتي هذا 
التعــاون والتنســيق مــع 
بنك بوبيان لنشــر التوعية 
على أهمية وسالمة وصحة 

املوظف.
وأضــاف: إن اجلهــــــود 
املبذولــة في حســن تنظيم 
وسير إجراء الفحص الشامل 
للموظفني بنك بوبيان من أهم 

األساسيات التي سنقدمها.
أن  بالذكــر  وجديــر 
مستشفى الكويت يعمل حتت 
الســويدية  إدارة املجموعة 
للرعاية الصحية GHP والتي 
تعــد مــن الــرواد عامليا في 
مجال الرعاية الصحية والتي 
بدورها تعمل بكل حرص مع 
مجلس إدارة املستشفى في 
االلتزام بتطبيق هذا النظام 

في مستشفى الكويت.

بتوفيــر عــروض مميــزة 
وحصرية على جميع سيارات 
أودي اجلديدة، ويقدم العرض 
اجلديد للعمالء هدايا مبزايا 
فريــدة مــن نوعهــا، إضافة 
إلى باقة الكفالــة واخلدمة، 
وندعو جميع عمالئنا لزيارة 
معرضنا واالحتفال بشــهر 
فبراير بالعروض املتوافرة.

يشار إلى أن طرازات أودي 

للموظفني واملوظفات كل على 
حدة والتي تضمن بالنهاية 
للجميع حياة صحية سليمة.

وأشار الى ان هذا العرض 
القى إقباال كبيرا من موظفي 
وهــو  وعائالتهــم  البنــك 
املميزة  استمرارا للعروض 
التــي يقدمها البنك ملوظفيه 
خاصــة في ظــل اســتمرار 
تطورات جائحة كوفيد -١٩.
إدارة  وأكــد احلمــاد أن 
البنك تعي ضرورة وأهمية 
تثقيف مواردها البشرية بكل 
األمور واملوضوعات التي تهم 
صحتهم اجلسدية والنفسية 
ومبا ينعكــس إيجابيا على 

أداء مهامهم الوظيفية.
مــن جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي فــي مستشــفى 
أليكسانـــــــدر  الكويـــــت 
جنكلســكي: انطالقــا مــن 
مسؤوليتنا االجتماعية نحن 

بالتعاون مع مستشفى الكويت

ضمان إعادة شراء السيارة 
بنســبة ٦٠٪ بعــد مــرور ٣ 
ســنوات من شراء السيارة، 
كفالة إضافية ملدة ســنتني، 
هديــة نقديــة بقيمــة ٢٠٠٠ 
دوالر، ســنة تأمني شامل أو 
 Nano-Ceramic حماية صبغ
وتظليل حراري.  إضافة إلى 
ذلك، فإن معظم سيارات أودي 
متوافرة في العرض بكفالة 

فريق طبي من املتخصصني 
من مستشــفى الكويت التي 
تعتبر واحدة من املؤسسات 
الصحية الرائدة على مستوى 
الكويت والتي تتمتع بسمعة 
طيبة في مجالها. وتشــتمل 
الفحوصات على تخطيط قلب 

«التجاري» يعلن الفائزين في سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية وحملة «أكثر من راتب»

التجــاري ســحوباته  البنــك  أجــرى 
األســبوعية والشــهرية علــى حســاب 
النجمة وحملة «أكثــر من راتب»، وقد مت 
إجراء الســحب يوم أمس في مبنى البنك 
الرئيســي، بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني، مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنــك بتغطية الســحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فوز طاهــر أحمد النجادة 
بجائــزة نقديــة بقيمة ٢٠ ألــف دينار في 
ســحب النجمة الشــهري، وفوز رمي سعد 
املطيري بجائزة نقدية بقيمة ٥٠٠٠ دينار 
في سحب النجمة االســبوعي، أما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل 
راتب وتصل لغاية ١٠٠٠ دينار فكانت من 

نصيب الفائز محمد فهيد محمد عميش.
وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» 
موجهة للعمالء الكويتيني الذين يقومون 
بتحويــل رواتبهم البالغــة ٥٠٠ دينار أو 
أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملون 
في القطاعني احلكومي والنفطي والشركات 
املدرجة لدى البنك، واالستفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصول على هدية نقدية فورية 

تبلغ قيمتها من ٢٥٠ دينارا إلى ٥٠٠ دينار 
أو قــرض من دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ دينار، وسيكون 
هناك سحب أســبوعي للعمالء الكويتيني 
احلاليــني واجلدد ممن يقومــون بتحويل 
رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتبا 
واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا. 
كمــا ميكن للعمالء الكويتيــني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين يقومون بتحويل 
مديونيتهم البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية نقدية قدرها 

١٪ من قيمة املديونية احملولة. 
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
ســحوبات أســبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠٠٠٠ دينــار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة من خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

م «الوطني» «الهالل األحمر الكويتي» تكرِّ

الهــالل  قدمــت جمعيــة 
األحمر الكويتي درعا تكرميية 
لبنك الكويت الوطني تقديرا 
لــدوره االجتماعــي الرائــد 
والتزامه الدائم جتاه املجتمع، 
السيما مســاهماته األخيرة 
جتاه جائحة كورونا ودعمه 
السباق للجهود املبذولة في 

الكويت ملكافحة الوباء.
وبهــذه املناســبة، كــرم 
رئيس جمعية الهالل األحمر 
الكويتي د.هالل الساير بنك 
الوطنــي ممثال في  الكويت 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الصقر، وذلك بحضور نائب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني شيخة 
التنفيذي  البحر، والرئيس 
لبنــك الكويــت الوطنــي - 
الفليــج،  الكويــت صــالح 
وممثلني عن اجلمعية وهما 
نائب رئيس اجلمعية أنور 
احلســاوي، واألمــني العــام 

للجمعية مها البرجس.
د.الســاير  أشــاد  وقــد 
بالتبرع السخي للبنك الذي 
رفع مستوى الرعاية الصحية 
الوطنيــة  ودعــم اجلهــود 
ملواجهة جائحة كورونا، قائال: 
يأتي تكرمينا للوطني تقديرا 
جلهوده احلثيثة التي تهدف 
إلى دعم اخلدمات الصحية، 
الســيما فــي ظــل الظروف 
التــي فرضتهــا اجلائحــة. 
وأوضح د.الساير أن الشراكة 
االستراتيجية مع بنك الكويت 
الوطني تهــدف إلى حتقيق 
تكامل جتاه اجلهود اإلنسانية 
واالجتماعيــة الالزمة لدعم 

من أجل دعم حتقيق تنمية 
املجتمع، السيما أثناء مكافحة 

انتشار جائحة كورونا.
لــدى  ان  وأكــد الصقــر 
بنك الكويت الوطني سجال 
اجتماعيا حافــال باملبادرات 
واملشــاريع ما يجعله اليوم 
منوذجــا وطنيا يحتذى في 

املسؤولية االجتماعية.
وقال الصقــر: على مدى 
أكثر من ٦ عقود، كان خاللها 
البنك أكبر مساهم في التنمية 
املجتمعيــة بني مؤسســات 
القطــاع اخلــاص الكويتي، 
وقد واصــل حتقيق التزامه 

مجهــزة بالكامــل باإلضافة 
إلى خدمة الطوارئ.

الكويت  ويحافــظ بنــك 
الوطني على موقعه الريادي 
بني املؤسسات املصرفية في 
القطاع اخلاص على الصعيد 
اإلنساني، من خالل التزامه 
الهيئــات واجلمعيات  بدعم 
واملبــادرات  اإلنســانية 
االجتماعيــة علــى اختالف 
أهدافهــا على غــرار جمعية 
الهالل األحمر الكويتي التي 
لها بصمات إنسانية واضحة 
وتضطلع بدور كبير في هذا 

املشروع.

بتلك املسؤولية على الرغم 
من التحديات التي شــهدها 

العام املاضي.
وكان بنك الكويت الوطني 
قد تبرع لصالح جمعية الهالل 
األحمر الكويتي مببلغ مليون 
دينار كويتــي لدعم القطاع 
الصحي في مواجهة تفشــي 
ڤيــروس كورونــا. ووفــر 
تبــرع البنك أجهــزة طبية 
وأجهزة تنفــس اصطناعي 
إلى جانب مستشفى متنقـل 
مجهز بأحدث املعدات الطبية 
احلديثــة، كمــا يوجــد فيه 
مختبــر وأشــعة وصيدلية 

تقديراً لتبرعه ودعمه السباق في مكافحة اجلائحة

د.هالل الساير يسلّم عصام الصقر درعا تكرميية بحضور شيخة البحر وصالح الفليج وأنور احلساوي ومها البرجس

املجتمع، مشــيدا باملشاريع 
املشــتركة املثمرة مع البنك 
والتي لها تأثير مباشر وفعال 

في تطور املجتمع ومنوه.
مــن جانبــه، عبر عصام 
الصقر، الرئيــس التنفيذي 
الكويــت  بنــك  ملجموعــة 
الوطني عن سعادته بزيارة 
وفد جمعية الهــالل األحمر 
التي  التكرميية  وباملبــادرة 
تأتي تكريسا لسنوات طويلة 
من الشــراكة االستراتيجية 
والتعاون في دعم ومساندة 
املجتمع، قائــال: نعمل دائما 
إمكاناتنا  على تســخير كل 

د.الساير: التبرع الكرمي من البنك ساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية ودعم جهود مواجهة «كورونا»

الصقر: ملتزمون بأداء واجبنا الوطني والقيام مبسؤولياتنا املجتمعية في األزمات قبل الرخاء

«أجيليتي» و«Shipa» تُطلقان
خدمة شحن بري سريعة عبر احلدود

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

أعلنت «أجيليتــــي» الشركة املتخصصة 
في تقدمي اخلدمات اللوجســتية العاملية، 
و«Shipa»، إحــدى املنصــات املوثوقة في 
خدمات التوصيل إلى امليل األخير والتجارة 
اإللكترونية، عن إطالق شبكة شحن بري 
ســريعة للبضائــع اخلاضعــة للرســوم 
اجلمركية بهدف خدمة الشركات والعمالء 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وتوفر اخلدمة اجلديدة للعمالء خياري 
الشــحن اجلزئــي (LTL) والشــحن الكلي 
(FTL)، وطريقة سريعة وفعالة من حيث 
التكلفة لشــحن الطرود أو عدد محدد من 
ألواح التحميل أو حاويات كاملة من البضائع 
وفق رحالت شحن مجدولة ومواعيد محددة 
لتســلم البضائــع فــي كل من اإلمــارات، 
والسعودية، وعمان، والكويت والبحرين.
تعتمد اخلدمة على شــبكة «أجيليتي» 
املزود الرائد للخدمات اللوجستية في منطقة 
اخلليــج وخبرتها، حيث متتلك الشــركة 
أكبر شبكة مستودعات على مستوى دول 
مجلس التعاون، مبا في ذلك منشآت تخزين 
عاملية املســتوى في اإلمارات والسعودية 
وعمــان والكويت والبحريــن، وفريق من 
أفضل خبراء ومنهيي التخليص اجلمركي. 
أيضا، متتلك «أجيليتي» أكبر أسطول بري 
في املنطقة وتوفر خدمة التتبع اإللكتروني 
للطرود والشحنات األخرى، بينما تتخصص 
«Shipa» بالتجــارة اإللكترونية وخدمات 
التوصيل للميل األخير ذات الكفاءة العالية. 
باإلضافة إلى ذلك، توفر خدمة الشحن 
 «Shipa»البري السريعة من «أجيليتي» و
إمكانية تعقب الطرود في أنحاء دول مجلس 
التعاون اخلليجي، كما تشمل مجموعة من 
خدمات القيمة املضافة مثل خدمات النقل 
بالتحكم احلراري، ودمج الشحنات خالل 

فترات الترانزيت والتسليم في الوقت احملدد 
لإلنتاج، واخلدمات اللوجستية للبضائع 
املرجتعة، وحلول إدارة اخلدمات من خالل 
أبراج املراقبة. وتساعد اخلدمة الشاحنني 
على التعامل مع الطرود التي لم يتم تسليمها 
والتــي يتوجب إعادتها إلــى مراكز تلبية 
طلبات التجــارة اإللكترونية. كما أن هذه 
اخلدمة مرخصة لنقل البضائع اخلاضعة 
للضرائب وللرسوم اجلمركية في البلدان 

التي تطبق ذلك.
تعقيبا على ذلك، قالت هنادي الصالح، 
رئيــس مجلــس إدارة أجيليتــي وفريــق 
 Agility االســتثمار التكنولوجي بالشركة
Ventures: إن منو التجارة اإللكترونية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي يوفر فرصة 
خلدمة العمالء بشكل أفضل من خالل طرح 
احللول املوثوقة والفعالة من حيث التكلفة. 
لقد أدى انتشــار اجلائحة إلى تسارع منو 
التجارة اإللكترونية، وذلك مع تزايد اعتماد 
الكثير من الشركات على اإلنترنت في تنفيذ 
صفقاتها وعملياتها. وتهدف الشراكة بني 
«أجيليتــي» و«Shipa» إلى مســاعدة هذه 
الشــركات في توســيع نطــاق أعمالها في 
أنحاء املنطقة والدخول إلى أسواق جديدة.

ومن جانبه، قال إلياس منعم، الرئيس 
التنفيذي ألجيليتي للخدمات اللوجستية 
العامليــة املتكاملــة في الشــرق األوســط 
وأفريقيا: تبحث أجيليتي باســتمرار عن 
فرص لتعزيز وحتســني اخلدمات املقدمة 
لعمالئها. ستتيح لنا هذه اخلدمة اجلديدة 
استخدام بنيتنا التحتية التخزينية للبضائع 
اخلاضعة وغير اخلاضعة للرسوم اجلمركية 
وأســطولنا البري احلديث لتوفير خدمة 
شحن وتســليم أســرع وأكثر فعالية من 

حيث التكلفة.

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الســحوبات  الفائزيــن في 
اليومية على حساب يومي، 
حيث قد فاز كل واحد منهم 
بجائزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 
من نصيب: عبدالعزيز كاظم 
موسى الصراف، عادل حسن 
عبدالرحمن حســني، وائل 
حسني محمد بيدس، فاتن 
فاروق جنم الدين النقيب، 

إيالف فيصل محمد اني.
للســحب  وباإلضافــة 
اليومي، يوفــر بنك برقان 
سحب ربع سنوي حلساب 
للفــوز بجائــزة  «يومــي» 
نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
الربع  وللتأهل للسحوبات 
سنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهم عن ٥٠٠ 

دينار ملدة شــهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن 
كل ١٠ دنانيــر متثل فرصة 
واحــده لدخــول الســحب. 
وإذا كان رصيــد احلســاب 

٥٠٠ دينار كويتي وما فوق، 
سوف يكون صاحب احلساب 
مؤهال للدخــول في كل من 
السحوبات اليومية والربع 

سنوية.

أليكساندر جنكلسكي عادل احلماد


