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»التجاري« يواصل بنجاح حملة »ال يطوفك 
عرض السنة« مع »القطرية« و»ماستر كارد«

في البنك رمزي الصبوري : »ان 
سبب النجاح واإلقبال الشديد 
الذي القته احلملة يعود للفكرة 
اجلديدة التي تهدف في املقام 
األول ألن يستفيد منها العميل 
ليس فقط عند ش���راء تذكرة 
السفر وامنا سعى البنك لتأمني 
فرصة اس���تفادة للعميل عند 
وجوده في اجلهة املسافر إليها، 
ليثبت التج���اري لعمالئه أنه 

يرافقه خالل فترة السفر«.
وأض���اف أن البنك يحرص 
دائم���ا عل���ى تق���دمي أفض���ل 
التي تخدم مختلف  العروض 
األذواق واملتطلب���ات ليحوز 
رضا عمالء البنك حيث يجعل 
البنك مصلحة العميل وتقدمي 
أفضل اخلدم���ات املصرفية له 

في املق����ام األول.

سبتمبر املقبل، في أول انطالقها 
اقباال شديدا من عمالء التجاري 

لالستفادة من هذا العرض.
في هذا السياق، قال املدير 
التنفيذي للتسويق والبحوث 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ان حمل���ة الصيف »ال يطوفك 
عرض الس���نة« التي انطلقت 
بالتعاون مع اخلطوط اجلوية 
القطري���ة وش���ركة ماس���تر 
إقباال  ق���د القت  العاملية  كارد 
ش���ديدا وجناحا ملحوظا منذ 

انطالقها.
 وتخول هذه احلملة عمالء 
التجاري استرداد مبالغ من قيمة 
تذاكر الس���فر التي مت شراؤها 
البطاقات  بواس���طة جمي���ع 
االئتمانية، كما سيتم استرداد 
مبالغ مالية من قيمة املشتريات 
بواسطة بطاقات السحب اآللي 

عند استخدامها خارج البالد.
 وقد حققت ه���ذه احلملة، 
التي انطلقت ف���ي بداية مايو 
املاضي وتس���تمر حتى نهاية 

تأتي لترسيخ القيم التي تبنتها 
الكلية في سياستها التعليمية 
بأن تعزز رؤيته����ا في متكني 
الطاقات الش����ابة، وهي تفخر 
بأنها من املؤسسات التعليمية 
التي تعطي أهمية كبيرة لهذا 
اجلانب، ملا ميثله من محفزات 

ألفكار وطموحات الطلبة.

»ڤيڤا« على هذه احملاضرة قائال: 
»نتوجه بالشكر للسيد جنيب 
العوضي والذي لبى دعوة الكلية 
االسترالية، كما نشكره أيضا 
الثرية،  على هذه احملاض����رة 
والتي كش����فت لنا عن جتربة 
رائدة وفريدة في فن القيادة«.
واوضح أن هذه احملاضرة 

البيئة اخلصبة التي يستطيع 
الرب����ط بني جهود  من خاللها 
الطريق  األفراد وبني تلم����س 
امل����ؤدي إلى حتقي����ق األهداف 

الرئيسية«.
م����ن جانبه، ش����كر رئيس 
الكلية االس����ترالية د.فيش����ي 
كاري، الرئيس التنفيذي لشركة 

حتقيق رؤية القائد مربوط دائما 
بروح املبادرة«.

أثن����اء حديث����ه  واض����اف 
للحض����ور الكبير م����ن هيئة 
الكلية:  التدريس والطلبة في 
»على القائد أن يسعى دائما إلى 
املعرفة، واإلنصات إلى اآلخرين، 
فهذه الصف����ات تضمن للقائد 

دورات مخصصة لطلبة املدارس 
الثانوية من حملة حساب االزرق 
ممن تتراوح أعمارهم بني 15 و20 
عاما، وتصل م����دة كل دورة إلى 
أسبوعني يخصص منهما أسبوع 
للمعلومات النظرية وأسبوع آخر 

للتدريبات امليدانية.

العمل املصرفي من خالل اجلوالت 
امليدانية عل����ى اإلدارات والفروع 

املختلفة للبنك.
اجلدي����ر بالذك����ر أن برنامج 
التدري����ب الصيفي ال����ذي تقدمه 
»جامعة الوطني« خالل موس����م 
الصيف احلالي تش����تمل على 5 

األمثل وأساليب التعامل مع العمالء، 
باإلضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة، 
مشيرا إلى أن اجلانب العملي في 
الدورات التي ستقدمها األكادميية 
للمنتسبني الشباب سيتيح لهم 
أيضا االطالع عن كثب على آلية 
دوام اإلدارات والفروع وأساليب 

القطاع اخلاص عامة ومؤسسات 
القطاع املصرفي بشكل خاص.

وأض����اف أن حلقات التدريب 
النظري وامليداني التي ستوفرها 
برامج »جامعة الوطني« لتدريب 
الش����باب خالل الصيف ستتيح 
للمش����اركني فرصة االطالع على 
املع����ارف واملعلومات  جملة من 
النظرية التي تشمل طيفا واسعا من 
أساليب العمل اإلداري واملصرفي 
على غرار أس����لوب العمل بروح 
الفريق الواحد، وطرائق التفكير 
اإلبداعي، وس����بل التعبير الذاتي 

وصف الرئي����س التنفيذي 
في شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( م.جنيب العوضي القيادة 
بأنها القدرة على التأثير وحتفيز 
اآلخرين على العمل مبا يخدم 
األهداف والسياس����ات العامة، 
فه����ي احملرك الرئيس����ي الذي 
يدفع مبنظومة العمل في االجتاه 

واملسار احملدد.
وقال العوض����ي، الذي حل 
ضيفا على طلبة وطالبات الكلية 
القيادات  األسترالية كونه من 
الكويتية التي لها تأثير فعال في 
مجتمع األعمال الكويتي وجهوده 
الكبيرة في قي����ادة االنطالقة 
الناجحة لشركة »ڤيڤا« في عامها 
األول: »القيادة املؤثرة هي التي 
تهتم ببناء جسور االتصال مع 
اآلخرين، فالقائد امللهم هو القائد 
الذي يعرف جيدا كيفية إدارة 
وإعادة توجيه اآلخرين مبا يخدم 

أهداف ومصالح املؤسسة«.
وأك����د ض����رورة وأهمي����ة 
التواصل والعالقات التي متنح 
القائد صك القبول والطاعة مع 
اآلخرين، مبينا أن القائد يجب 
أن يفطن ألهمية هذا املنعطف 
اله����ام، وأن يعرف جيدا كيف 
ينسج خيوط شبكة العالقات 

داخل املؤسسة.
وركز عل����ى أهمية عنصر 
املب����ادرة في القي����ادة بقوله: 
»روح املبادرة هي العباءة التي 
يتحرك بها القائد، وهي الروح 
غير املرئية التي تلهم اآلخرين 
إلى  العمل، فالوصول  بشغف 

أعلن بنك الكويت الوطني انه 
تقرر ب����دء أول برامجه الصيفية 
اخلاصة لتدريب الطلبة من عمالء 
»حساب األزرق« ضمن اطار أنشطة 
»جامعة الوطني« اعتبارا من 13 
يونيو اجلاري، الى جانب 4 دورات 
أخرى تس����تمر حتى أغس����طس 

املقبل.
وبهذه املناسبة، أوضح نائب 
مدير العالق����ات العامة في البنك 
الرش����يد في بيان  عبداحملس����ن 
صحافي أن هذا البرنامج السنوي 
ضمن جامعة الوطني يأتي مبثابة 
تأكي����د جديد على الت����زام البنك 
مبسؤولياته االجتماعية والوطنية، 
وحرصه على االهتمام بفئة الشباب 
التي تشكل جزءا مهما من املجتمع 
ارتباطا وثيقا  الكويتي وترتبط 
البالد، ع����الوة على  مبس����تقبل 
حرص البنك على تأهيل مخرجات 
املؤسسات التعليمية الوطنية التي 
الرئيسية للكوادر  النواة  تشكل 
الوطنية املستقبلية وإتاحة الفرصة 
أمام هذه الفئة الشبابية للتدرب 
والتع����رف عن كث����ب على واقع 
العمل املصرفي بغية تشجيعها 
على االلتحاق مستقبال مبؤسسات 

تستمر حتى سبتمبر المقبل 

رمزي الصبوري

م.جنيب العوضي ود.فيشي كاري عقب احملاضرة

لقطة أرشيفية لدورات سابقة

)أنور الكندري(..ويكرم أحد املشاركني السفير محمد بلعيش ومحافظ حولي عبداهلل الفارس يقصان شريط االفتتاح

هديل الفضلي تتسلم درع التكرمي من الشيخة شيخة العبداهلل 

عبداحملسن الرشيد 

العوضي: القيادة المؤثرة عنصر مهم داخل المؤسسات

دورات »الوطني« تلقى اهتمامًا كبيرًا من الشباب

الكلية األسترالية استضافته كواحد من القيادات التي لها تأثير في مجتمع األعمال الكويتي

تنطلق 13 يونيو الجاري

»الخليج« يرعى »كلمة وطن«

رعى بنك اخلليج مؤخ���را حفل تكرمي معلمي 
ومعلمات م���ادة االجتماعيات في مختلف املراحل 
الدراس���ية باإلضافة ملديري ومدي���رات املدارس 
املستضيفة ألنشطة التوجيه الفني ملادة االجتماعيات 
في منطقة األحمدي التعليمية وكذلك اللجان املنظمة 
للحفل حتت رعاية الشيخة شيخة العبداهلل ومدير 
عام منطقة األحمدي التعليمية طلق الهيم، وذلك 

على مسرح مدرسة القاروة املتوسطة للبنات.
حيث استهل احلفل بكلمة من املوجهة األولى ملادة 
االجتماعيات في منطقة األحمدي التعليمية خلود 
املطيري، تبعتها قصيدة للش���اعر ماجد الرشدان 
التي تالها عرض مسرحي مشوق بعنوان »كلمة 

وطن«. 
وقد متيز العرض املسرحي بالتركيز على الهوية 
الوطنية من خالل استعراض للتاريخ السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي الكويتي مرورا بالغزو 
العراقي الغاشم وانتهاء بالفترة احلالية، كما تطرق 
أيضا للتماسك والتضامن بني أبناء الشعب الكويتي 

والذين هما أساس تقدم وازدهار الوطن.
وق���د قام بكتابة نص »كلم���ة وطن« وصياغة 
السيناريو واحلوار منى الكندري وأداه مجموعة من 

الطلبة والطالبات الذين أمتعوا احلاضرين بأدائهم 
الرائع، كذلك تضمن احلفل نشيد املعلم الذي قام 
بأدائه طلبة املرحلة االبتدائية من مدارس فاطمة 
احلقان ومدرس���ة حمد اخلالد، إلى جانب األغنية 
الوطنية التي قامت بأدائها طالبات مدرسة ريحانة 

بنت زيد االبتدائية.
وبهذه املناس���بة، قال مدير عام شؤون مجلس 
اإلدارة في بنك اخلليج فوزي الثنيان: »تأتي رعاية 
بنك اخلليج لهذا امللتقى اس���تمرارا اللتزامه نحو 
خدمة جميع قطاعات املجتمع الكويتي ومن ضمنها 
قطاع التعليم، ليؤكد بذلك دوره كمؤسسة مالية 

كويتية رائدة تلتزم مبسؤولياتها االجتماعية«.
وقد مثل بنك اخللي���ج كراع حصري ل� »كلمة 
وطن« مديرة قسم التسويق هديل الفضلي، التي 
تسلمت درع التكرمي بالنيابة عن البنك من راعية 

احلفل الشيخة شيخة العبداهلل.
اجلدي���ر بالذك���ر أن التعليم يتص���در أهداف 
املس���ؤوليات االجتماعية ل���دى بنك اخلليج، مما 
يعك���س التزامه بتطوير مواه���ب وقدرات أجيال 
املس���تقبل وتكريس���ه جلهود كبيرة، تسعى إلى 

مستقبل أفضل للمجتمع الكويتي.

أعلنت شركة مرابحات للحلول العقارية عن مواصلة 
اعمال تسويق مش����روعها العقاري الذي يحمل اسم 
»بون فيل« والذي يعد احدى أجمل القرى السياحية 

في رأس سدر بجمهورية مصر العربية.
أعلن ذلك مدير عام شركة مرابحات للحلول العقارية 
محمد كحيل الذي قال ان مش����روع »بون فيل« الذي 
يحتل مساحة تبلغ حوالي 250 ألف متر مربع وشاطئ 
بطول 600 متر على رأس سدر يحمل معايير استثنائية 
في عالم الرفاهية واالستجمام مبا يوفره من خدمات 
ومميزات لقاطنيه. واضاف أن املش����روع يضم عددا 
كبي����را من اختيارات متلك الوحدات الس����كنية التي 
تنوعت بني الڤلل والش����اليهات والوحدات الفندقية 
املجهزة بأحدث التجهيزات وبتصميمات ومساحات 
مختلفة تلبي وترضي جميع األذواق، كما يتيح مشروع 
»بون فيل« حق التملك للوحدات ملدى احلياة وليس 
ملدة 99 عاما فقط كما هو حال باقي املش����روعات في 

منطقة سيناء.
واشار إلى أن »بون فيل« يحتوي على العديد من 
املرافق املهمة التي من بينها األندية الصحية ومالعب 
التنس واالس����كواش وحمامات السباحة وفنادق ال� 

5 جنوم واملطاعم املتنوعة وأماكن التسوق الراقية، 
كما يحوي املش����روع كذلك مركزا عامليا للتزلج على 
األمواج، باإلضافة إلى مس����احات خضراء شاس����عة 
وممشى مخصص للدراجات الهوائية، الفتا الى أنه 
ميكن لقاطني »بون فيل« القيام بالعديد من النشاطات 
الترفيهية والسياحية التي متأل أوقاتهم باملرح والتسلية 
كرحالت السفاري وسباقات الهجن والتمتع بالبيئة 
احمليطة الرائعة حيث الشعاب املرجانية واألسماك 
املتنوعة والعيون املائية الكبريتية التي تستخدم في 
شفاء أمراض الروماتيزم واألمراض اجللدية، وزيارة 
املعالم الس����ياحية في منطقة عيون موسى وحمام 

فرعون وقلعة اجلندي وغيرها الكثير.
وأك����د كحيل أنه قد مت األخ����ذ بعني االعتبار عند 
اختيار موقع »بون فيل« سهولة الوصول للمشروع 
برا وبحرا وجوا، فهو يقع في القطاع األول من مركز 
رأس مطارمة في مدينة رأس س����در على مس����افة 3 
كيلومترات فق����ط عن املطار و70 كيلومترا عن نفق 
الطور، مما يؤمن سهولة الوصول إليه والراحة التامة 
ليتيح للعمالء االس����تمتاع ب����كل حلظة من حلظات 

تواجدهم في »بون فيل«.

يجري البنك التجاري الكويتي الس���حب 
على »حساب النجمة الثالثي« لعمالئه، والذي 
يجرى مرة كل 4 ش���هور على جوائز بقيمة 
300.000 دينار، حيث يتم اختيار 3 فائزين 
يحص���ل كل واحد منهم عل���ى جائزة ال� 100 

ألف دينار.
اجلدير بالذكر انه باستطاعة أي شخص 
ان يفتح »حس���اب النجمة« بإيداع مبلغ 150 
دينارا فقط في أي من فروع البنك التجاري 

الكويتي، فكلما ازداد رصيد حس���اب العميل 
في »حس���اب النجمة« ازدادت فرص الربح 
حيث يحتسب كوبون للسحب مقابل كل 50 
دينارا باحلساب، كما يتميز هذا احلساب بأنه 
ميكن السحب واإليداع في أي وقت اضافة الى 
امكانية اصدار بطاقة سحب آلي واحلصول على 
جميع اخلدمات املصرفية من خالله مثل خدمة 
التجاري أون الين واخلدمة الهاتفية وخدمات 

مركز االتصال وخدمة الرسائل القصيرة.

عمر راشد
 كش���ف س���فير املغرب في الكوي���ت محمد بلعيش
 ل� »األنباء« عن قيام وزي���ر التجارة والصناعة أحمد 
الهارون بتوقي���ع اتفاقية تبادل جت���اري بني الكويت 
واملغرب خالل أسبوع، الفتا الى أن الهارون سيصطحب 
معه عددا كبيرا من االقتصاديني واملسؤولني الكتشاف 
الفرص االستثمارية لدى املغرب وكذلك تطوير الفرص 

االستثمارية القائمة.
 وبني بلعيش في تصريح صحافي على هامش االحتفال 
الذي نظمته ش���ركة واخة للمفروشات واالكسسوارات 
املغربية اخلميس املاضي وحضره محافظ حولي عبداهلل 

الفارس أن العالقات االقتصادي���ة الكويتية � املغربية 
شهدت خالل السنوات املاضية تطورات كبيرة في جميع 
القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي الذي شهد تنوعا 
في االس���تثمارات املوجهة وعلى رأس���ها االستثمارات 
الكويتية.  وردا على تساؤل حول أهمية االحتفالية التي 
أقيمت حتت عنوان »املغرب بعيون كويتية« حول أهمية 
الفنون في التقارب بني الشعبني، قال إن الفن هو احدى 
أهم آليات التقارب بني الشعوب خاصة الشعوب العربية 
التي جتمع فنونها الكثير من السمات املشتركة والتي 
تعزز الروابط بني ش���عوبها، الفتا الى أن هناك الكثير 
من الروابط التي جتمع الشعبني الكويتي واملغربي في 

مجال الثقافة والفنون.
 وبدوره أثنى محافظ حول���ي على التنوع الثقافي 
والثراء الذي متوج به الفنون املغربية، والتي تعمق من 
العالقات ب���ني البلدين ومبا ينعكس إيجابا على تطور 
تلك العالقات خالل املرحلة املقبلة.  ولفت الفارس الى أن 
االحتفال الذي تضمن عددا من الفقرات الفلكلورية والتي 
عكست الكثير من التقاليد املغربية األصيلة عكست هوية 
الشعب املغربي بشكل عزز العالقات بني البلدين. وقد 
حضر احلفل عدد من السفراء ورجال السلك الديبلوماسي 
وع���دد من رجال االقتصاد في الكوي���ت، باإلضافة إلى 

حضور كبير من اجلالية املغربية والكويتيني.

في إطار دعمه المتواصل للتعليم

»مرابحات العقارية« تطرح ڤلاًل وشاليهات 
في أحدث مشاريعها في »رأس سدر« بمصر

.. ويجري السحب على »حساب النجمة الثالثي«

يقع على مساحة 250 ألف متر مربع وشاطئ بطول 600 متر

بلعيش لـ »األنباء«: الهارون يوّقع اتفاقية تبادل تجاري مع المغرب 
نهاية األسبوع والقطاع السياحي األكثر جذبًا لالستثمارات الكويتية

في حفل نظمته شركة »واخة« للمفروشات واإلكسسوارات المغربية


