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»برقان« يعرض خدماته في »تعاونية السالم« »التجاري« يختتم حملة »ال يطوفك.. عرض السنة«
أعلن بنك »برقان« عن قيامه بالتعريف 
بحس���اب »يومي« ومجموعة من اخلدمات 

املصرفية األخرى لزوار جمعية السالم.
واشار البنك في بيان صحافي الى تواصل 
الفريق التابع له مع زوار جمعية الس���الم 
حيث أشاروا بش���كل كبير إلى املزايا التي 
يقدمها حس���اب »يومي«، حيث قام موظفو 
بنك »برقان« بتقدمي شرح حول حساب يومي 
باعتباره احلساب الوحيد في الكويت الذي 
يقدم س���حبا يوميا للعمالء الذين يضعون 
في احلس���اب مبلغ 500 دينار ملدة 30 يوما 
بحيث يصبحون بعدها مؤهلني للفوز مببلغ 
5000 دينار في كل يوم ما عدا عطالت نهاية 

األسبوع والعطالت الرسمية، ومقابل كل 50 
دينارا في حساب يومي فإن صاحب احلساب 
يحظى بفرصة إضافية للفوز بالسحب مما 
يعني أنه كلما زاد مبلغ اإليداع في احلساب، 

زادت فرص الفوز. 
وبهذه املناسبة، قالت رئيسة مديري قطاع 
اخلدمات املصرفية الش���خصية � مدير عام 
بنك »برقان« مني���رة املخيزمي: »إن زيارتنا 
جلمعية الس���الم هي ج���زء م���ن التزامنا 
بالتواصل مع مختل���ف اجلهات احلكومية 
وغير احلكومي���ة لنقدم ونعرف مبنتجاتنا 
وخدماتنا ولنطور تواصال أفضل مع مختلف 

شرائح املجتمع«.

أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام حملته 
التسويقية التي بدأها خالل صيف 2010 » ال يطوفك.. 
عرض السنة« حيث مت استرداد مبالغ نقدية تصل 
إلى 15% من قيمة تذاكر الطيران مع اخلطوط اجلوية 
القطرية عند شرائها بإحدى بطاقات ائتمان التجاري، 
كما أضاف البنك مبالغ نقدية تصل إلى 5% من جميع 
نفقات العمالء خارج الكويت عند استخدام بطاقات 
السحب اآللي »ماستركارد«، حيث كان العرض متاحا 
للعمالء الذين اشتروا تذاكرهم من مكاتب اخلطوط 
اجلوية القطرية بالكويت، أو عبر اإلنترنت من خالل 

موقعها االلكتروني.
وفي ه����ذا الصدد، ذكر املدي����ر التنفيذي إلدارة 
التس����ويق واملبيعات بالبنك رمزي الصبوري أن: 

»احلملة استمرت ملدة 5 أشهر ابتداء من مايو وحتى 
30 سبتمبر من العام احلالي، وأتاحت الفرصة لعمالء 
البنك  لالستفادة بهذا العرض مرتني، حيث مير خالل 
هذه الفترة موسمان للسفر مما جعل اإلقبال يزداد 
من قبل العمالء على السفر لالستفادة من العرض«، 
مشيرا الى ان »الدفعة األخيرة لعمالئنا ستكون خالل 
هذا األسبوع حيث يسترد العمالء احلوافز على أموالهم 
التي اس����تخدموها خالل سفرهم في األشهر الثالثة 

األخيرة من يوليو وأغسطس وسبتمبر«.
ولفت الصب����وري في تصريح صحافي الى انه: 
»بهذه اخلطوة نكون قد أوفينا بوعدنا لعمالئنا في 
تلبية احتياجاتهم بتوفير أس����هل السبل لراحتهم 

جناح »برقان« في جمعية السالم داخل وخارج البالد«. رمزي الصبوري

»إيفا للفنادق« تحصل على تمويل لمشروع »فيرمونت بالم جميرا« 
وقد جاء هذا االعالن عن عقد التمويل الذي 
توصلت له ش����ركة ايفا لالستثمارات الفندقية 
التابعة لشركة ايفا للفنادق، مع بنك »ستاندرد 
تشارترد«، مبثابة مفاجأة للقطاع العقاري حيث 
توقف متويل املشاريع العقارية الى حد كبير.

 اجلدير بالذكر ان جزيرة النخلة جميرا شكلت 
مؤخرا مسرحا لعدد من االحداث بالنسبة لشركة 
باالطالق الناجح لعدد 562 وحدة سكنية فاخرة 
بالق����رب من فندق فيرمونت بالم جميرا، كذلك 
االعالن عن توقيع اتفاقيات مع نخبة من اشهر 
متاجر التجزئة العاملية في مش����روع جولدن 

مايل املرموق.
وميثل فندق فيرمونت بالم جميرا املشروع 
اخلامس الذي تنجزه ايفا للفنادق على جذع جزيرة 
النخلة جميرا بعد مشروع بالم ريزيدنس )النبات 
واحلصير(، ونادي الشالل الشاطئي، وجولدن 
مايل، وذا ريزيدنس )الشمالي واجلنوبي(، كما 
يجري العمل حاليا على اجناز مشروع مملكة 
سبأ والواقع بجانب فندق اتالنتس، وهي بصدد 
وضع اللمسات االخيرة على مشروعها الغونا 
تاورز املتعدد االستخدامات، والذي يشمل فندق 
ومجمع موڤنبيك السكني، وشققا فندقية، وناديا 
سكنيا خاصا، ووحدات سكنية من فئة اللوفت 

والدوبلكس. 
اجلدير بالذكر ان شركة ايفا للفنادق مجموعة 
ممي����زة من املنتجع����ات الفاخ����رة التي حازت 
جوائز عاملية، ب����دءا من منتجع باين كليفس � 
 اجلارف في البرتغال، وصوال ملنتجع فيرمونت
زميبال����ي الذي مت افتتاح����ه مؤخرا في جنوب 

افريقيا.

املشاريع والشركات التي تقدم 
كافة الضمانات الالزمة والتي 
نرى فائدة من دعمها كمشروع 
فن����دق فيرمونت بالم جميرا، 
والذي يجري العمل فيه على 
قدم وس����اق، واملطور من قبل 
شركة تتمتع بسجل حافل من 
العقارية سواء في  االجنازات 
املنطقة او في اجزاء اخرى من 

العالم«.
واضاف: »هذا هو التمويل 
املصرفي الثان����ي الذي يقدمه 
ايفا للفنادق،  البنك لش����ركة 
حيث كان القرض االول لتمويل 
مشروع ذا ريفر بقيمة 165.9 مليون دوالر واملطور 
من قبل شركة رميون الند التايلندية الذي متتلك 
ايفا للفنادق واملنتجع����ات حصة مؤثرة فيه، 
ويأتي ذلك كجزء من نهج س����تاندرد تشارترد 
الرامي إلى تعميق عالقاته مع عمالئه من خالل 
تعزيز فهمنا لطبيع����ة أعمالهم واحتياجاتهم، 
وقد ساهم هذا النهج في أن ندعم عمالءنا عبر 
االزمة وملء الفجوة التي تركتها البنوك االخرى 

في السوق خالل االزمة«. 
بدوره، ق����ال رئي����س فيرمون����ت للفنادق 
واملنتجع����ات، والرئيس التنفي����ذي للعمليات 
ملجموعة فيرمونت رافلز العاملية، كريس كاهيل: 
»سعداء ان نرى مشروعا اخر من مشاريعنا مع 
ايفا للفنادق يسير قدما وفق املخطط املعد له، 
ونتطلع إلضافة فندق فيرمونت بالم جميرا الى 

قائمة املشاريع املدارة من قبلنا«.

ق����ال رئيس  م����ن جانبه، 
ش����ركة ايف����ا لالس����تثمارات 
الفندقي����ة، التابعة واململوكة 
بالكامل لش����ركة ايفا للفنادق 
واملنتجع����ات واملعنية بادارة 
اصولها، جو س����يتا: »هذا هو 
اول متويل مصرفي مقدم من 
بنك اجنبي لتطوير مشاريع 
فندقية منذ وقت طويل جدا، 
وهذا القرض جاء ليعزز الثقة 
في املنطقة وفي القطاع العقاري 
بشكل عام، وفي مجموعة ايفا 
ومشاريعها على جزيرة النخلة 

بشكل خاص«.
وأضاف: »لقد التزم����ت ايفا للفنادق، كأول 
مس����تثمر اجنبي على جزي����رة النخلة جميرا، 
منذ اول اس����تثمار لها على جزيرة النخلة عام 
2003، بتنفيذ رؤية امارة دبي للجزيرة كموقع 
بارز في االمارة، وملشاريع ايفا للفنادق حضور 
قوي على جذع جزي����رة النخلة، باالضافة الى 
ارض مساحتها 200.000 متر مربع يتم عليها 
حاليا انشاء مشروع مملكة سبأ، لقد كانت ايفا 
للفنادق ومازالت جزءا اليتجزأ من مش����اريع 
التطوير على جزيرة النخلة، ونتطلع ملزيد من 
الفرص االستثمارية على اجلزيرة فور االنتهاء 

من اجناز فندق فيرمونت بالم جميرا«.
من جهته، قال الرئيس العاملي لالستثمارات 
البديلة في بنك ستاندرد شارترد، بول جوري: 
»إن املصارف تتعامل بحكمة حيال تقدمي القروض 
والتمويل املصرفي للشركات العقارية، وسندعم 

أعلنت شركة ايفا للفنادق واملنتجعات عن 
حصولها على متويل مصرفي بقيمة 115 مليون 
دوالر ملشروعها الواقع على جزيرة النخلة جميرا، 

فندق فيرمونت بالم جميرا. 
وفي هذا اخلصوص، قال نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات طالل جاسم البحر: »نحن سعداء 
باالعالن عن اتفاقيتنا الثانية مع بنك ستاندرد 
تشارترد، فهذا االتفاق ال يعزز عالقتنا مع البنك 
فحسب بل سيكون له اثر ايجابي على القطاع 
العقاري في االمارات العربية املتحدة ككل، فهو من 
شأنه ان يعيد الثقة في قطاع التطوير العقاري 
في امارة دبي، كما سيسمح لنا باالنتهاء من اعمال 
بناء فندق فيرمونت بالم خالل الربع االول من 

عام 2012 ان شاء اهلل«. 
وأضاف: »لقد لعب سجل ايفا للفنادق احلافل 
باجناز وتوفير مشاريع متعددة االستخدامات 
في اكث����ر الوجهات رواجا ورغب����ة في العالم، 
دورا محوريا في حصولها على قرض لتمويل 
مشروعها في ظل ش����ح التمويل الذي يجتاح 

العالم بسبب االزمة املالية«.
 واختت����م البحر تصريحه بالق����ول: »هذه 
االخبار هي فاحتة خير لقطاع الشركات العقارية 
واملس����تثمرين، ونحن ننتقل مبش����اريعنا من 
مرحلة االنشاء الى االكتمال، فإننا نترك وراءنا 
مشاريع مميزة ومرموقة، كمشاريعنا تلك على 
جزيرة النخلة جميرا، والتي سترس����م مالمح 
صناع����ة الفنادق في دبي بع����د تعافي الوضع 
االقتصادي احلالي ان ش����اء اهلل، هذا هو ارث 

مجموعة ايفا«.

مع بنك »ستاندرد تشارترد« وبقيمة 115 مليون دوالر

طالل البحر
اح����د أن يحج����ر أو يصادر حق 
أي أحد آخر في البيع والشراء، 
فاحلرية مكفولة للجميع، مشددا 
على أن هناك إجماعا على رفض 
األمور املصاحبة لصفقة »زين« 
وهي فتح الدفاتر أمام »اتصاالت« 
اإلماراتية وهي منافس ل� »زين« 
م����ن دون ضمان����ات أو ش����رط 
جزائي أو االطالع على االتفاق مع 
»اتصاالت«، إلى جانب أن الصفقة 
مشروطة ببيع حصة »زين« األم 
في شركة زين السعودية رغم أن 
»زين السعودية« هي أساس خطة 
»زين« اخلمسية كما أن االندفاع 
في بيعها لن يؤدي إلى الوصول 

إلى سعر عادل.

أكد عضو مجلس ادارة مجموعة 
االتصاالت املتنقلة )زين( الشيخ 
خليفة العلي أن موقف مالك شركة 
مجموعة األوراق املالية الرافض 
لالنضمام إل����ى صفقة بيع %46 
من أسهم »زين« إلى »اتصاالت« 
اإلماراتية ثابت ولم يتغير، مشددا 
على أهمي����ة التمييز بني موقف 
املالك وموقف العمالء، حيث ان 
»مجموعة األوراق »ستضع آلية 
الراغبني في االنضمام  لعمالئها 
إلى جتم����ع اخلير لتنفيذ صفقة 
»زين« عبر تنسيق بني »مجموعة 
األوراق« وش����ركة االستثمارات 

الوطنية »مدير الصفقة«.
ف����ي لقاءين  العلي  وأوضح 
 CNBC منفصلني بثتهم����ا قناتا
عربية و»العربية« أمس قائال: أبدا 
لم نكن معارضني للصفقة وعلى 
قناعة بأن من حق أي ش����خص 
ميتلك أي كمية من أسهم »زين« 
أن يبيعها ولكن معارضتنا تكمن 
في اإلج����راءات املصاحبة والتي 
تسهل عملية بيع »زين« والتي 
تضر باملساهمني الذين لم ينضموا 
للصفقة، مضيفا: »نحن في شركة 
الفوارس ومجموعة األوراق املالية 
على موقفنا وال يوجد أي تغيير 

نهائيا«.
وبني العلي أنه ليس من حق 

الشيخ خليفة العلي 

العلي: موقف »الفوارس«
و»مجموعة األوراق« لم يتغير

لم نكن أبداً معارضين لصفقة »زين« بل لإلجراءات المصاحبة


