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رنا الرشيد

مشروع »جولدن مايل ـ نخلة جميرا« 

اإلدارة التنفيذية للبنك الوطني في صورة جماعية مع مجموعة من املوظفني اجلدد

»بيتك« يقدم المصحف اإللكتروني 
لمستخدمي »اآلي فون« و»اآلي باد«

»ڤيڤا« تنظم مسابقة رمضانية بجوائز قيمة
اعلنت ش���ركة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عن 
تنظيم مسابقة خالل ش���هر رمضان املبارك على 
تلفزيون الوطن، حيث ميكن لعمالء الشركة متابعة 
تلفزيون الوطن طيلة شهر رمضان، واإلجابة عن 
أسئلة تظهر على الشاشة يوميا عبر إرسال رسائل 

نصية إلى رقم خدمة املسابقة احملدد.
وسيكون للعمالء فرصة كل ساعتني لربح جهاز 
IPhone مع خط ذهبي من »ڤيڤا« مع خدمة إنترنت 
مجانية لغاية 1G، من خالل س���حب سيجري على 
اإلجابات الصحيحة، على أن تزيد فرصة الربح لكل 

مشترك بحسب عدد اإلجابات عن األسئلة.
وقد أعربت مدير إدارة التس���ويق في الشركة 
رنا الرشيد عن سعادتها لهذا التعاون مع تلفزيون 
الوطن خالل شهر رمضان، وإتاحة الفرصة لعمالء 
»ڤيڤا« ومشاهدي التلفزيون لربح جوائز قيمة في 

هذا الشهر الفضيل.
واوضحت »املس���ابقة ال تقتصر على اجلوائز 
فقط بل على املعلومات املفيدة التي يحصل عليها 
املشترك من خالل اإلجابة وملء وقت فراغه بأمور 

تعود بالفائدة عليه«.

يقدم أكثر من 300 فرصة عمل 

 »الوطني« يطلق حملة لتوظيف الشباب 

السلم الوظيفي لتولي أرفع املواقع 
القيادية في البنك مستقبال.

وأك���د العبالني: »نحن نفخر 
بأن الكفاءات الكويتية الش���ابة 
تلق���ى الدعم الكامل واملس���تمر 
م���ن قبل إدارة البنك العليا التي 
أخذت على عاتقها تنمية الثروة 
البشرية، لكونها القوة احلقيقية 
التي يتس���لح بها »الوطني« في 
احلصول على أعلى التصنيفات 
االئتمانية بشهادة جميع الوكاالت 

العاملية«.

وأض���اف أن البنك يهدف إلى 
استقطاب الشباب من ذوي الكفاءة 
واخلبرة وتقدمي فرص وظيفية 
مالئم���ة، عالوة عل���ى فتح آفاق 
وظيفية أمام العديد من اخلريجني 
اجلدد وإحلاقهم ببرامج تدريبية 
متط���ورة ضمن اس���تراتيجية 
»التوظيف املستقبلي للقيادات 
الوطنية«، والتي تتيح الفرصة أمام 
املشاركني فيها الكتساب املهارات 
اإلدارية واملصرفية املتطورة التي 
من شأنها أن تساعدهم على ارتقاء 

واملؤسسات املصرفية.
وأوضح أن سعي بنك الكويت 
الوطني إل���ى توظيف املزيد من 
العمالة الوطنية يأتي من التزام 
قيادات البنك بضرورة املساهمة 
في توفير فرص وظيفية متنوعة 
ومتع���ددة وقوفا منها جنبا إلى 
القطاعات  جنب م���ع مختل���ف 
االقتصادية بالدولة وإميانا بدورها 
الفعال في دعم االقتصاد الوطني 
وحتفيز الش���باب الطموح على 

العمل في القطاع اخلاص.

اعلن بنك الكويت الوطني عن 
اطالق حملة لتوظيف الش���باب 
الطموح من اجلنسني،  الكويتي 
وذلك استمرارا لسياسته الرامية 
إلى دعم العمال���ة الوطنية عبر 
التوس���ع في خططه التوظيفية 
في العام املقبل وتطوير موارده 
البشرية من خالل برامج التدريب 
املستمرة، إذ يخطط لتوظيف أكثر 
م���ن 300 من الك���وادر الوطنية 
الشابة من اجلنسني خالل الفترة 

املقبلة.
وبهذه املناس���بة، قال رئيس 
مجموعة املوارد البش���رية لدى 
البنك عماد العبالني في تصريح 
صحافي ان حملة »الوطني« تأتي 
في إطار حرصه على تعزيز موارده 
البشرية من العمالة الوطنية التي 
يعتبرها جزءا ال يتجزأ من قيمه 

وتراثه التاريخي. 
وأكد أن اهتمام البنك ينبع من 
إميانه بضرورة تطوير وتأهيل 
الطاقات الوطنية الشابة، كما أن 
خططه التوظيفية تواكب التوسع 
الذي تشهده أنشطته على املستوى 

احمللي واإلقليمي.
وكشف أن البنك الوطني قام 
بتوظيف نحو 1000 كويتي خالل 
العامني املاضيني من اجلنسني، رغم 
األزمة املالية العاملية، ليحافظ بذلك 
على موقعه الريادي كاحدى أكبر 
املؤسسات في الكويت من حيث 
حجم العمالة الوطنية، علما بأن 
البنك قد استوفى نسبة العمالة 
الوطني���ة املطلوبة م���ن البنوك 

 »جولدن مايل« تبرم اتفاقيات أولية مع أشهر
العالمات التجارية العالمية لمشروع نخلة جميرا

ــركة »ايفا للفنادق  ــركة جولدن مايل، املشروع املشترك بني ش أعلنت ش
واملنتجعات« و»استثمار العاملية«، عن إبرام اتفاقيات أولية ملزمة بني مشروع 
جولدن مايل، نخلة جميرا من جهة، ونخبة من أشهر املتاجر العاملية، في طليعتها 
ــتاربكس« و»بوتس فارمسي« و»بنكبيري«  ــلة متاجر »ويتروز« و»س سلس

و»أوبتيفيجن«، باإلضافة إلى املركز الطبي املرموق »نيكوالس آند آسب«.
وستقوم »ايفا لالستثمارات الفندقية« اململوكة بالكامل لشركة ايفا للفنادق 
ــروع جولدن مايل، نخلة جميرا، باالضافة الى  واملنتجعات بادارة اصول مش
ادارتها لعقود استئجار الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة التي تطورها »ايفا 
ــروعاتها الترفيهية  ــادق واملنتجعات«، وكذلك إدارة أصول فنادقها ومش للفن
ــذا اخلصوص، قال رئيس »ايفا  ــروعات قطاع الضيافة املختلفة وفي ه ومش
ــيتا في تصريح صحافي: »نحن واثقون من  ــتثمارات الفندقية« جو س لالس
ــتثمرين سيرحبون بخبر إبرام االتفاقيات مع نخبة من أشهر املتاجر  أن املس
ــيما أن ذلك يأتي وسط زخم من املؤشرات على استرداد  العاملية العريقة، الس
ــاد املنطقة عافيته تدريجيا، إذ نعتقد أن قرار مثل هذه املتاجر واملراكز  اقتص
الشهيرة بافتتاح فروع لها في جزيرة نخلة جميرا سيعزز ثقة املستثمرين في 
املشروع العمالق بدبي، كما يسرنا أن نوفر للقاطنني في جزيرة نخلة جميرا 

أشهر املتاجر العاملية التي طاملا انتظروها«.

ــت التمويل الكويتي  اعلن بي
)بيتك( عن اطالق برنامج املصحف 
االلكتروني ملستخدمي أجهزة اآلي 
فون واآلي باد واآلي بود تاتش، 
ــون بذلك أول من يضع هذه  ليك
اخلدمة بتصرف مستخدمي هذه 
النوعية من األجهزة احلديثة التي 
أصبحت تتمتع مبعدالت استخدام 
عالية وتتزايد أهميتها في مختلف 
بقاع العالم. واوضح »بيتك« في 
بيان صحافي أنه يعبر بذلك عن 
هويته ويوفر قيمة مضافة تساهم 
في نشر كتاب اهلل وإتاحة التعرف 
عليه أمام شريحة واسعة من محبي 
التقنية على مستوى العالم، كما 

يساعد في عمليات احلفظ والتالوة والتعرف على املعاني والشرح وغيرها 
ــهر رمضان املبارك.  ــلمون في ش وهى من األعمال التي يقبل عليها املس
وقال مدير إدارة التسويق والعالقات العامة مدير التخطيط االستراتيجي 
ــك م. فهد املخيزمي إن »بيتك« حرص على تقدمي هذه الهدية املتميزة  بالبن
ــهر رمضان املبارك والذي تكثر فيه الطاعات والعبادات وهو  مع حلول ش
ــتحب فيه قراءة القرآن باستمرار، وهو ما يرسخ الهوية  الشهر الذي تس
التي ينطلق منها »بيتك« في جميع أعماله كونه أول مؤسسة كويتية تعمل 
وفق أحكام الشريعة، مشيرا الى ان هذه اخلدمة ستساهم في نشر القرآن 

الكرمي والتعريف به جلميع مستخدمي هذه األجهزة دون استثناء.

م. فهد املخيزمي

»أبيات« و»بوبيان« يوفران تموياًل إسالميًا للعمالء دون أرباح ألول مرة في الكويت
حتى 10 آالف دينار ولمدة 7 سنوات

منى الدغيمي
أطلقت شركة أبيات بالتعاون مع 
بنك بوبيان أول متويل من نوعه 
في الكويت يتيح للعمالء احلصول 
على تس����هيالت متويلية حتى 10 
آالف دينار تقسط على سبع سنوات 
وذلك دون حتميل العميل آية أرباح 
أو أعباء مالية إضافية عن املبلغ 
الذي يق����وم بإنفاقه خالل جتديد 

منزله بالكامل من »أبيات«.
وقال مدير عام إدارة العمليات 
لشركة أبيات عبداهلل غضنفر إن 
هذا التمويل يعتبر األول من نوعه 
في الكويت وفق أحكام الشريعة 
الذي تقدمه »أبيات«  اإلس����المية 
لعمالئها بالتعاون مع بنك بوبيان 
حيث يتم إنهاء إجراءات احلصول 
على هذا التمويل خالل 24 ساعة من 
خالل جناح البنك املقام خصيصا 

لهذا الغرض في معرض أبيات.
وكشف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته الشركة أمس أن أعباء 
التمويل تتحملها »أبيات« دون أن 

مميزة من اخلدمات الش���خصية 
التمويلية واالستثمارية املتوافقة 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية، 
ومنها حس���اب الرات���ب مبزاياه 
العديدة التي متنح العميل خدمة 
الرس���ائل القصيرة مدى احلياة 
واخلدمة املصرفية عبر االنترنت 
وإعفاء من رس���وم احلد األدنى 
للرصي���د، باإلضافة إلى برنامج 
اخلصوم���ات والعروض املميزة 
على العديد من احملالت التجارية 

واملطاعم.
كم����ا يقدم لهم أيضا حس����اب 
التوفير الذي مينح العمالء أرباحا 
ش����هرية تنافس����ية وودائع بنك 
بوبيان الثابتة التي متنح العميل 
اختيار م����ا يالئمه من بني وديعة 
الوكالة عالي����ة املرونة ووديعة 
املضاربة ذات األرباح التنافسية، 
هذا باإلضافة إلى أدوات التمويل 
اإلس����المية املتع����ددة التي متنح 
العميل وتوفر له كل احتياجاته 
املختلفة، سواء كانت مواد إنشائية، 

تكلف العميل فلسا واحدا على قيمة 
األقس����اط، الفتا إلى أن الش����ركة 
تستهدف استقطاب أكبر شريحة 
من العمالء واالستحواذ على حصة 

سوقية مهمة.
وأض����اف غضنفر أن التمويل 
أو تأسيس  يتيح للعميل جتديد 
منزل����ه بالكامل بدءا م����ن أعمال 
التش����طيب إلى تأثيثه، موضحا 
أن التقسيط يشمل نحو 80% من 
منتجات »أبيات« مع استثناء بعض 

مواد البناء.
وتابع ب����أن العميل ميكنه أن 
يسدد قيمة مشترياته من »أبيات« 
خالل الفترة الزمنية التي تناسبه 
التي تتناس����ب  وعدد األقس����اط 
وميزانيته دون أن يتحمل أي أعباء 
مالية إضافية وبحيث تكون قيمة 
مش����ترياته باألقساط هي نفسها 

فيما لو مت الدفع نقدا.

تنوع المنتجات التمويلية

من ناحيته قال مدير إقليمي أول 

سهولة ومرونة لتمويل متطلباتهم 
مش����يرا إلى أن هذا القطاع يعتبر 
من القطاع����ات التي يهدف البنك 
إلى خدمتها على املدى الطويل إلى 
جانب اخلدمات املقدمة للقطاعات 

االستهالكية األخرى.
وأعرب العوضي عن سروره 
بأن تكون أولى خدمات البنك لهذا 
القطاع مع شركة لها مكانتها مثل 
التي تتميز بتوفير  أبيات  شركة 
منتجات وخدمات عالية املستوي 

في الكويت. 
وأوضح أن التس����هيالت التي 
يقدمها البنك تتيح لعمالء »أبيات« 
إمكانية احلصول على متويل حتى 
10 آالف دينار عند شرائه أيا من 
مواد التشطيب ومنتجات األثاث 
املتنوعة حيث ميكنه سداد قيمة 
مشترياته خالل فترة تصل إلى 7 
سنوات دون حتميله أي أرباح أو 

تكاليف إضافية. 
وأش���ار العوضي إلى أن بنك 
بوبيان يق���دم لعمالئه مجموعة 

وأضاف أن املالحظ هو أن قطاع 
التشطيب والتأثيث يفتقر للخدمات 
واملنتجات املالية اإلسالمية التي 
متنح العم����الء وأصحاب املنازل 
والراغبني في تأسيس بيت العمر 

في بنك بوبيان جاسم العوضي: 
»إن شراكتنا مع »أبيات« في تقدمي 
متويل متوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية لعمالء الشركة يأتي في 
إطار خطة البنك اإلس����تراتيجية 

لطرح املزيد من املنتجات واخلدمات 
التمويلية اجلديدة واملميزة على 
الذي  الكويتي  الس����وق  مستوى 
يشهد منوا متزايدا في الطلب على 

اخلدمات املالية اإلسالمية«.

سيارات، قوارب ومعدات بحرية، 
أثاثا أو الكترونيات.

منتجات عالية الجودة

من ناحية أخرى قال غضنفر: 
»إننا في »أبي����ات« نحرص دائما 
على توفير خدمات تساعد عمالءنا 
في الطرق واألساليب الصحيحة 
الستخدام مواد البناء والتشطيب 
وتنسيق األثاث ألننا رأينا إقباال 
على مر السنني الختيار أصحاب 
الس����كن عملية قيادة مشاريعهم 
بأنفسهم. فإننا اليوم ال نقدم فقط 
خدمة التصميم والدورات الشهرية 
خلدمة أصحاب الس����كن اخلاص 
واالرتقاء مبس����توى ثقافة البناء 
والتشطيب ضمن »أكادميية أبيات« 
وبالتع����اون مع خب����رات أعضاء 
جمعية املهندسني الكويتية، ولكننا 
أيضا نقدم له����م خدمات متكاملة 
بني بعضها متكنه����م من التحكم 
مبش����روعهم م����ن التخطيط إلى 

التمويل في مكان واحد«.

)سعود سالم(جانب من املؤمتر الصحافي


