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أكد جناحه في السنة األولى على جميع املستويات

الرشدان :الكويتية لالستثمار تعلن فوز  10مشاركني في ختام معرض «ميكر فير»
العام املقبل سيشهد  Maker Faire Kuwaitموسع وبشكل مختلف

الفائزون

مايك سنيسي :الكويت تفوقت على العديد من دول العالم في تنظيمها للمعرض خالل فترة قياسية
الفائزون :املعرض ساهم في إخراج الطاقات الشبابية الكامنة ونشكر املنظمني والداعمني له
اختتمت الشركة الكويتية لالستثمار فعاليات
معرض الصناع العاملي ميكر فير ال��ذي أقيم
ف��ي الكويت ألول م���رة ،بتكرمي  10صناعات
وأفكار طموحة من إجمالي نحو  80مشروعا،
يوم السبت املاضي بحضور مسؤولي الشركة
واجلهات الراعية للمعرض.
وتقدم مدير أول العالقات العامة واإلع�لام
بالشركة الكويتية لالستثمار طالل الرشدان،
بالشكر حلضرة صاحب السمو أمير البالد على
رعايته السامية للمعرض ال��ذي أشعل طاقات
شبابية كويتية وخليجية كامنة م��ن خالل
أفكارهم ومشاريعهم التي نالت أعجاب اجلمهور
الزائر وجلنة التحكيم ،إذ أن تلك املشاريع في
النهاية تعزز م��ن شعار «صنع ف��ي الكويت»
خصوصا وأن منها ما يرقى الى مستوى اإلنتاج
احمللي واإلقليمي.
وق��ال ال��رش��دان في بيان صحافي ص��ادر عن
الشركة ،ان  Maker Faire Kuwaitشهد إقباال
جماهيريا كبيرا على مدى ثالثة أيام محققا جناحا

منقطع النظيرعلى جميع املستويات خصوصا
وأن املعرض في سنته األولى وهذا يؤكد حرص
الشركة على تنظيم املعرض العام املقبل 2018
بشكل موسع ومختلف وملدة أربعة أيام ،السيما
وأن املعرض يحظى برعاية أميرية سامية ودعم
من مؤسسات وشركات القطاعني العام واخلاص.
وأفاد الرشدان أن الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية لالستثمار بدر السبيعي واملدير العام
فواز األحمد باإلضافة ملمثلني عن اجلهات الراعية
ف��ي مقدمتهم بنك الكويت الوطني ال��ذي مثله
مساعد املدير العام لالتصاالت والعالقات العامة
منال املطر ،وممثل عن ميكر فير األمريكي مايك
سنيسي ،قدموا اجلوائز للفائزين العشرة سواء
في املشاريع املرتبطة بالتكنولوجيا أواألخرى
الفنية واحلرفية وهم:
وأع��رب ال��رش��دان عن امتنان وشكر الشركة
الكويتية لالستثمار من جميع اجلهات املشاركة
والراعية املساهمة في جناح معرض ميكر فير
الكويت  KuwaitMakerFaireف��ي دورت��ه

األول��ى والتي تتمثل في :بنك الكويت الوطني،
وزارة الشباب ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
شركة معرض الكويت الدولي ،كامكو لالستثمار،
م��اك��دون��ال��دز ،ت��وي��وت��ا ال��س��اي��ر ،بنك الكويت
الصناعي ،وزارة اإلع�ل�ام – قطاع السياحة ،
كي آي سي للوساطة املالية ،شركة األولوية
للسيارات ،مجموعة الراي اإلعالمية التي قدمت
رعايتها للمعرض ،كما أعرب عن شكره ملختلف
وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء التي حرصت على
نقل وقائع املعرض.
كما تقدم الرشدان بالشكر اجلزيل من ممثل
امليكر فير األمريكي مايك سنيسي بحضوره
لدولة الكويت وثناءه على ميكر فير الكويت
وال��ذي ك��ان مفاجأته بالنسبة له حيث بني ان
الشركة الكويتية لالستثمار استعدت خالل
فترة قياسية إلظهار ميكر فير الكويت بصورة
مميزه أفضل مما كنا نتوقع وه��ذا يبني حرص
القائمني على متثيل بلدهم خير متثيل ،معربا
عن سعادته بالتنظيم الرائع للمعرض وإخراجه

طالل الرشدان

الفائزون في املعرض

بهذه ال��ص��ورة التي ل��م نرها م��ن قبل ونتمنى
م��ن القائمني ان يحافظوا على ه��ذا املستوى
ال��ذي يفوق الكثير من ال��دول من حيث التنظيم
واالستعداد ونشد على أيديهم من أجل االستمرار
بدعم الصناع من دول��ة الكويت ودول اخلليج
والشرق االوسط ،خاصة بعد هذا النجاح املميز
ال��ذي شهدنا خالل ثالث اي��ام املعرض ،ال سيما
وان حضور هذا الكم الهائل من اجلمهور يدل على
دعم وجناح املعرض.
وأع���رب م��اي��ك سنيسي ع��ن رغبته بتبني
املشاريع الفائزة وبعض املشاريع املميزة لتمثل
دولة الكويت مبعرض امليكر فير األم بنيويورك،

مضيفا أن دولة الكويت بإمكانها تنظيم املعرض
م��رت�ين خ�لال  2018بعد ال��ن��ج��اح الكبير في
تنظيمه ه��ذا العام من قبل الشركة الكويتية
لالستثمار باالضافة الى حجم وأهمية املشاريع
لدى الشباب الكويتي واخلليجي ،وهناك أخرون
كثر يرغبون في املشاركة خالل العام املقبل.
من جهتهم تقدم الفائزين بالشكر من الشركة
الكويتية لالستثمار واجل��ه��ات املساندة على
تنظيم معرض بهذا التميز استطاع أن يخرج
الطاقات الشبابية الكويتية من مكامنها ،مؤكدين
أن مشاركاتهم ف��ي امل��ع��رض مبثابة بصيص
أم��ل يساعدهم على امل��ض��ي ق��دم��ا ف��ي تطوير

مشروعاتهم وأفكارهم وربطها بالتكنولوجيا
التي اقتحمت حياتنا.
وق���ال علي ط��اه��ر امل��زي��دي ال��ف��ائ��ز باملركز
الثاني أنه سيعمل من اآلن حتى موعد انعقاد
امل��ع��رض ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ع��ل��ى دم���ج مشروعه
«ص��ن��اع��ة السكاكني ي��دوي��ا» بالتكنولوجيا
احلديثة للمشاركة في MakerFaire 2018
 ،Kuwaitمشيرا الى حتفيز املعرض هذا العام
جلميع املشاركني مبن فيهم من لم يحالفه احلظ
بالفوز على أن يعملون على حتديث أفكارهم
ومشاريعهم التي نالت رض��ا زوار املعرض
وأيضا جلنة التحكيم.

خيارات احلجز لدى أكثر من  800شركة طيران و 150ألف فندق حول العالم

تزامنا مع األعياد الوطنية

«بيتــك» يطلق حملة إعالنية مبناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير الوطني يكافئ حاملي بطاقة مايلزWorld Mast
 terCardاالئتمانية بإضافة برنامج مكافآت الوطني

الكويت 15 ،فبراير :2017 ،أطلق بيت التمويل
الكويتي« ،بيتك» ،حملة إعالنية مميزة مبناسبة
ذك��رى اليوم الوطني الـ 56وي��وم التحرير الـ،26
مجسدا من خاللها أهمية هذه املناسبة التي تضفي
على الكويت أج��واء من ال��وح��دة الوطنية والفخر
باإلنتماء املتجذر والبهجة باحلرية وحب الوطن،
وذل��ك إميانا من «بيتك» بأهمية دوره اإلجتماعي
والوطني.
وتشيد كلمات اإلع�لان ال��ذي مت إنتاجه بأصوات
بشرية مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،بلحمة أهل
الكويت ،كاشفة السر الكامن وراء ذاك التعاضد حيث
تقول في مطلعها «فيها سر ..هالبلد فيها سر ..والسر
فيها بعد الله أهلها الطيبني» ،اذ جتسد هذه الكلمات
وحدة أهل الكويت وتؤكد طيبة أهلها التي تشكل سدا
منيعا يحفظها من كل مكروه ،كما تؤكد قوة الشعب
الكويتي ومتسكه بجذوره وأرضه ،اذ تقول «الله أكبر
يا شعب مهما يصير ..محفوظ من رب السما املولى
القدير ..على كثر ما مر ما عمره يتأثر ..الله أكبر
يالكويتي ..وآه كم أنت كبير».
ويحرص «بيتك» انطالقا من مسئوليته اإلجتماعية
والوطنية على مشاركة املجتمع في كل املناسبات

ال���ب���ن���ك ي����ط����رح ح����ل����وال ف����ري����دة حمل���ب���ي ال���س���ف���ر مل��ن��ح��ه��م
امل������رون������ة واحل������ري������ة ف������ي ك���ي���ف���ي���ة اس�����ت�����ب�����دال امل����ك����اف����آت

لقطة من اإلعالن

السيما الوطنية منها ،مبا يؤكد إهتمامه ببيئته التي
يعمل بها ويبرز مكانته الداعمة جلهود الدولة في
مجاالت عدة مبا يضعه في بوتقة واحدة مع مكونات
املجتمع ،ومبا يشكل حافزا ملؤسسات القطاع اخلاص
بأن حتذو حذوه في حتمل أعباء املسئولية املجتمعية
في مجاالتها املختلفة واالهتمام واملشاركة بقضايا
املجتمع.

وس��ي��ق��وم «ب��ي��ت��ك» ببث اإلع�ل�ان عبر القنوات
التلفزيونية والصحف احمللية ووسائل التواصل
اإلجتماعي مبا فيها قناة الكويت األول��ى ،وتلفزيون
الراي ،وراديو الكويت  -قرآن ،فضال عن كافة قنوات
«بيتك» على وسائل التواصل اإلجتماعي  -انستغرام
ويوتيوب وتويتر وسناب شات وفيسبوك بهاشتاغ
#كم_أنت_كبير.

«التجاري» ينظم زيارته الثانية لطلبة املدرسة اإلجنليزية احلديثة
قام البنك التجاري الكويتي ،بالتعاون
مع اجلمعية الكويتية حلماية احليوان
وبيئته ،بتنظيم زيارته الثانية لطلبة
املدرسة اإلجنليزية احلديثة واملخصصة
ل��زي��ارة املرحلة الثانوية وعلى وجه
التحديد طالبات وطالب الصف الثامن
 ،وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة بهدف إطالعهم
على أهمية احملافظة على البيئة وكذلك
ل��ع��رض ب��ع��ض م��ن أن��ش��ط��ة اجلمعية
الكويتية حلماية احليوان وبيئته والتي
ي��ق��وم البنك ال��ت��ج��اري الكويتي على
رعايتها ودعمها.
وف��ي تعليقها على ه��ذه ال��زي��ارة ،
قالت أم��ان��ي ال���ورع مساعد مدير عام
 إدارة اإلع��ل�ان وال��ع�لاق��ات العامةبالبنك ال��ت��ج��اري الكويتي تأتي هذه
ال��زي��ارة الثانية للمدرسة اإلجنليزية
احلديثة استكماال جل���دول ال��زي��ارات
التي مت تنظيمها مع اجلمعية الكويتية

حلماية احليوان وبيئته لطلبة املدرسة
 ،حيث خصصت ه��ذه ال��زي��ارة للصف
الثامن  ،لتعريف الطالبات والطلبة
على دور البنك التجاري في احملافظة
على البيئة البحرية والبرية ودعمه
وتشجيعه حلمالت تنظيف الشواطئ
والتشجير إميانا من البنك بأن دوره ال
يقتصر على تقدمي اخلدمات املصرفية
واملالية لعمالئه بل يشمل التزامه جتاه
املجتمع من خالل دعم ورعاية األنشطة
البيئية املتنوعة التي تقوم على تنظيمها
اجلمعية الكويتية حلماية احليوان
وبيئته.
ويحرص البنك التجاري على التعاون
مع جمعيات النفع العام ومؤسسات
املجتمع املدني القائمة على خدمة فئات
املجتمع وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة
واحملافظة عليها ومنها بطبيعة احلال
اجلمعية الكويتية حلماية احليوان

برقان يعلن عن الفائز اجلديد بسحب حساب «الثريا للراتب»
جانب من الزيارة

وبيئته.
وف��ي خ��ت��ام ال��زي��ارة ،تقدمت إدارة
املدرسة اإلجنليزية احلديثة من البنك

التجاري واجلمعية الكويتية حلماية
بالشكر على زيارتهما التعريفية لطلبتهم
متمنني لهما مزيدا من النجاح.

«بيئة» تدعم جائزة اخلليج لالستدامة واملسؤولية االجتماعية في نسختها األولى

 4خبراء من «بيئة» يشاركون في جلنة حتكيم اجلائزة
تسعى شركة الشارقة للبيئة «بيئة» ،الشركة الرائدة
في الشرق األوس��ط واحل��ائ��زة على جوائز في مجال
اإلدارة البيئية ،إلى االرتقاء مبعايير االستدامة ورفع
مستوى الوعي باملسؤولية االجتماعية في دول مجلس
التعاون اخلليجي واملنطقة بالكامل ،خالل حضورها
ك��راعٍ رئيسي وشريك إستراتيجي لفعاليات جائزة
اخلليج األولى لالستدامة واملسؤولية االجتماعية.
ويُقام حفل اخلتام وتوزيع اجلوائز في فندق «جميرا
كريك سايد» بدبي في اخلامس عشر من فبراير ،2017
بحضور أكثر من  250ضيفاً من نخبة املتخصصني في
مجال االستدامة واملسؤولية االجتماعية ،و 75متأهالً
إلى املراحل النهائية ،ميثلون كبرى الشركات العاملة
في مختلف القطاعات االقتصادية .وتهدف اجلائزة
إلى تكرمي املتميزين في مجالي االستدامة واملسؤولية
االجتماعية تقديرا ً ملا بذلوه من جهو ٍد في العام .2016
ويُقام احلفل بتنظيم شركة «اجلوائز الدولية» ،الشركة
الرائدة واألكثر املصداقية في املنطقة في مجال تنظيم
اجلوائز التي تمُ نح تبعا ً لتقييم جلان حتكيم مستقلة.
وق��ال س��ع��ادة خالد احل��رمي��ل ،الرئيس التنفيذي
لشركة «بيئة» ،في تعليق له بهذه املناسبة« :تقدم

البنك يطرح حلوال فريدة حملبي السفر ملنحهم املرونة واحلرية
ف��ي كيفية استبدال املكافآت ق��ام بنك الكويت الوطني مؤخرا
بإضافة ميزة جديدة من شأنها مكافأة حاملي بطاقة مايلز World
 MasterCardالوطني االئتمانية وذلك بإضافة برنامج مكافآت
الوطني الذي يعتبر من أضخم برامج املكافآت في الكويت ويتضمن
أكثر من  600محل مشارك هذا باإلضافة إلى برنامج مايلز الوطني.
ويكسب العمالء النقاط مقابل ك��ل عملية ش��راء باستخدام
بطاقة مايلز  World MasterCardالوطني االئتمانية ،حيث
أصبح بإمكانهم اآلن اكتساب نقاط مايلز الوطني ونقاط مكافآت
الوطني لنفس معاملة الشراء التي تتم لدى أكثر من  600محل
مشارك ملنحهم حرية اختيار جهة السفر املفضلة لديهم من دون
قيود على تواريخ السفر على منت أكثر من  800شركة طيران من
بينها اإلماراتية ،االحت��اد ،اخلطوط البريطانية ،طيران اجلزيرة
وفالي دبي ،إضافة إلى إمكانية احلجز في ما يزيد عن 150,000
فندق ومنتجع حول العالم ،واالستفادة من خدمات كبرى شركات
تأجير السيارات العاملية ،مع صالحية للنقاط متتد لغاية  3سنوات
من تاريخ احلصول عليها .وف��ي ح��ال ك��ان للعمالء نقاط كافية
الستبدالها بنقاط مايلز ،ميكن احلصول على التذاكر مجانا بالكامل
دون سداد أي رسوم إضافية.
وتأتي هذه اخلطوة انطالقا من سعي بنك الكويت الوطني إلى

تقدمي حلول فريدة من نوعها للمسافرين الدائمني ومنحهم املرونة
واحلرية في اختيار شركة الطيران التي يودون السفر على متنها
ووجهات سفرهم .كما يحصل العمالء من خالل استخدام نقاط
مايلز الوطني على فرصة الدخول املجاني إلى أكثر من  500قاعة
انتظار في أكثر من  300مطار حول العالم ،خدمة الكونسيرج
احمللية والعاملية ،التأمني املجاني على السفر تصل تعويضاته
لغاية  2مليون دوالر أميركي سنويا ،خدمة إيقاف السيارات
املجانية إلى جانب العديد من العروض اخلاصة محليا وعامليا لدى
أهم الفنادق ،املطاعم واملتاجر حول العالم.
ويكافئ الوطني ع��م�لاءه م��ن حاملي بطاقة مايلز World
 MasterCardالوطني االئتمانية بـ  10آالف نقطة تضاف فورا
إلى رصيدهم من نقاط مايلز الوطني عند استخدامهم البطاقة للمرة
األول��ى بغض النظر عن املبلغ املستخدم .كما يحصل عمالء بنك
الكويت الوطني على نقاط مايلز الوطني مقابل كل عملية استخدام
للبطاقة محليا ،فيما ي��زداد رصيدهم من النقاط عند استخدام
البطاقة خارج الكويت أو عبر مواقع اإلنترنت.
ومت��ت��از بطاقات الوطني االئتمانية بتغطية واس��ع��ة على
النطاق العاملي وتعتبر الوسيلة األكثر أمانا وسهولة لسداد قيمة
املشتريات في الوقت الذي تتيح فيه حلامليها االستفادة من العديد
من املزايا واخلصومات واملكافآت املميزة.

«بيئة» دعمها ال��دائ��م للمبادرات الرامية إل��ى متكني
األفراد والشركات من تولي زمام القيادة في االستدامة
واملسؤولية االجتماعية .ونحن ملتزمون بتعزيز
مساهماتنا املجتمعية ،وذلك انسجاما ً مع رؤية اإلمارات
للتنمية املستدامة ،ونحرص على تقدمي أفضل معايير
االستدامة».
وأضاف احلرميل« :قمنا في «بيئة» بصياغة منوذج
في اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة كشركة رائدة في
مجال اإلدارة البيئية ،تدير عملياتها على نحو مسؤول.
ونسعى إلى تكرمي أفضل اإلجن��ازات من خالل جائزة
اخلليج األول��ى لالستدامة واملسؤولية االجتماعية
 ،2016وإلى تبادل اخلبرات واملعرفة مع اآلخرين من
مختلف القطاعات أيضا ً».
من ناحيته ق��ال م��ارك هاميل ،املدير العام لشركة
«اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة» ف��ي اإلم���ارات العربية املتحدة:
«أرس��ت «بيئة» لنفسها مكانة رائ��دة في طليعة جهود
التغيير البيئي ،وذلك بتطبيق أفضل املمارسات الدولية
للحفاظ على املوارد القيّمة في دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة .وإن هذه املكانة املرموقة التي تتمتع بها الشركة
يجعلها اخليار املثالي لنا العتمادها كراعٍ رئيسي».

وتهدف جائزة اخلليج األولى لالستدامة واملسؤولية
االجتماعية ،اجلائزة األولى من نوعها في املنطقة ،إلى
تكرمي الشركات واألفراد على متيزهم في تنفيذ مبادرات
االستدامة واملسؤولية االجتماعية في مجاالتهم .كما
تهدف اجلائزة إلى إبراز املؤسسات واألعمال كوسيلة
لتبادل أفضل املمارسات ،وإلى تشجيع التطور املستمر
من خالل التنمية الشخصية.
ويقدم الرعاة الرئيسيني والشركاء الدعم إلجناح
برنامج اجل��ائ��زة .ويأتي حفل اإلع�لان عن الفائزين
وتوزيع اجلوائز تتويجاً لرحلة شاقة تأهل خاللها
امل��ش��ارك��ون إل��ى املرحلة النهائية بتقدمي عروضهم
مباشرة أمام جلان التحكيم ،يليها اإلعالن عن الفائزين
في كل فئة خالل احلفل الكبير .ويشارك أربعة خبراء
من شركة «بيئة» في جلنة التحكيم التي تضم كوكبة
من األسماء ال��ب��ارزة .وتأتي املشاركة القيّمة لشركة
«بيئة» تأكيدا ً على أهمية جهود املسؤولية االجتماعية
في املنطقة .كما يأتي الدور الذي تلعبه «بيئة» في احلفل
دليالً على عزم الشركة مواصلة السير بخطوات ثابتة
إلى األمام في مجال االستدامة ،وذلك كجزء من رسالتها
وتطلعها إلى غ ٍد أفضل.

أعلن بنك برقان عن فوز السيد روبيرت دروليت بسيارة «نيسان
باترول» ذات الدفع الرباعي خالل سحب حساب «الثريا للراتب»
الشهري  ،وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز بسيارة «نيسان
باترول».
مع السحب الشهري  ,يحصل العميل على فرصه لربح سيارة

نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر و مقابل كل  10د.ك
متوفرة في احلساب يحصل العميل على فرصه واحدة.
وأوضح البنك أنه ميكن فتح حساب «الثريا» للراتب ،بالدينار
الكويتي ،أو غيره من العمالت ،وأن��ه مينح صاحبه العديد من
املميّزات ،ومنها احلصول على القروض ،وبطاقة السحب االئتماني.

إضافة جديدة إلى سلسلة شركائه ضمن حلول البنك التمويلية في القطاع الطبي

وربة يوقع عقد شراكة مع «مركز اجلارالله األملاني التخصصي»
يواصل بنك وربة ،أفضل بنك استثماري
في الكويت وأفضل مؤسسة استشارية
ل��ل��ش��رك��ات ،ط��رح ح��ل��ول متويلية مرنة
تعطي قيمة على حياة العمالء وبناء عليه،
أض��اف البنك م��ؤخ��را شريكا ج��دي��دا الى
سلسة شركائه االستراتيجيني وهو مركز
اجلارالله األمل��ان��ي التخصصي املعروف
مبستوى خدماته الطبية الرفيعة املستوى؛
وتندرج هذه الشراكة في إطار حلول البنك
التمويلية حتت بند «التمويل الطبي».
في إط��ار هذه الشراكة ،أصبح بإمكان
اجلميع سواء كانوا من عمالء بنك وربة أم
من غير العمالء ،االستفادة من اخلدمات
الطبية التي يقدمها مركز اجلارالله األملاني
التخصصي ع��ن طريق منتج «التمويل
الطبي» الذي يقدمه بنك وربة اذا ما توافرت
لديهم الشروط واالحكام املطلوبة.
وفي هذا السياق قال رئيس املجموعة
املصرفية لألفراد ساميون كليمنت «يسمح
منتج «التمويل الطبي» م��ن بنك ورب��ة
بتغطية تكلفة العالج في مركز اجلارالله
األملاني التخصصي ابتداء من  1000دينار
كويتي كحد أدنى لتصل في سقفها األعلى

ساميون كليمنت

الى  15000دينار كويتي؛ وذلك من خالل
أقساط بسعر الكاش يتم توزيعها على
حسب الفترة الزمنية املناسبة للعميل
والتي قد تصل في أعالها الى خمس سنوات
األمر الذي يزيد من سالسة ويسر طريقة
الدفع على املستفيد من هذا التمويل.
ه��ذا و ي��ق��دم م��رك��ز اجل��ارال��ل��ه األمل��ان��ي
التخصصي مجموعة متكاملة من اخلدمات
الطبية على ي��د طاقم متميز م��ن األطباء

واألخصائيني املعروفني كل في مجاله ،ومن
ضمن اخلدمات التي
تقدمها العيادة :طب األسنان ، ،األمراض
اجل��ل��دي��ة وال��ع��ن��اي��ة بالبشرة وال��ل��ي��زر،
التغذية العالجية ،طب األطفال ،الباطنية
واملسالك البولية ،جراحة السمنة وأمراض
النساء وال���والدة والعديد م��ن اخلدمات
الهامة.
وأض����اف «ي��س��ر ب��ن��ك ورب���ة ال��ت��ع��اون
مع مركز اجلارالله األمل��ان��ي التخصصي
وال��ذي يعتبر واح��دا من أفضل العيادات
الطبية على مستوى الكويت مما يؤكد على
مستوى اخل��دم��ة وجودتها التي يسعى
بنك ورب���ة لتقدميها م��ن خ�لال شركائه
االستراتيجيني».
وبهذا تكون الشراكة بني وربة و مركز
اجل��ارال��ل��ه الطبي مبثابة قيمة مضافة
للعميل تعطيه خ��ي��ارات أك��ث��ر وتغطي
م��ج��االت أوس���ع مت��ت��از ب��ك��ف��اءة وج���ودة
اخل��دم��ة ،سهولة الدفع والتسديد بسعر
الكاش كما أن البنك مستمر في الشراكات
التي تساهم في اعطاء تنوع في اخليارات
للعميل حتت شعار « نتميز باحللول».

