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افتتح فرع الشركة العاشر في مجمع أولمبيا بالسالمية

البدران: موضوع إدراج »VIVA« في البورصة سابق ألوانه
ارتفاع قاعدة العمالء تحّتم على الشركة تعزيز وزيادة شبكة الفروع

أحمد مغربي 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
 VIVA الكويتي���ة االتص���االت 
البدران ان موضوع  س���لمان 
إدراج الشركة في سوق الكويت 
لألوراق املالية س���ابق ألوانه، 
مشيرا الى أن الشركة ستعلن 
أي جديد في هذا األمر في وقته، 
مبينا أن الشركة حققت نسبة 
جيدة من حصة السوق احمللي 
فاقت جمي���ع اخلطط التي مت 

وضعها في السابق.
الب���دران جاء على  حديث 
هامش تصريحه للصحافيني 
عقب افتتاح VIVA لفرعها العاشر 
ف���ي مجمع أوملبيا بالس���املية 
لينض���م إلى ش���بكة فروعها 
الكويت بهدف  املنتش���رة في 
تغطية جميع املناطق السكنية، 
وذلك تطبيقا الس���تراتيجيها 

التوسعية.
 2011 الب���دران أن  وأوضح 
 ،»VIVA« �سيكون عاما متميزا ل
حيث ستظهر فيه بثوب جديد 
يرضي جميع العمالء من خالل 
الفروع  العديد م���ن  افتت���اح 
اجلديدة خ���الل الفترة املقبلة 
وتقدمي أفضل اخلدمات للعمالء، 
مبينا أن الش���ركة ومن خالل 
فرعها العاشر اجلديد تهدف إلى 
توفير الراحة لعمالئها وإرضاء 
احتياجاتهم ومتطلباتهم لتكون 
قريبة منهم حيثما وجدوا مما 
يسمح للعمالء بإنهاء معامالتهم 

بكل سهولة ويسر.
وفي سؤال عن نية الشركة 
دخول أسواق جديدة في املنطقة 
قال البدران ان VIVA تعمل حتت 
مظل���ة مجموع���ة االتصاالت 
الس���عودية، وأعتقد أن لديها 
دراس���ات وخطط للدخول في 

أسواق جديدة.
البدران عن موعد  وحتدث 
نقل األرقام بني الشركات الثالث، 

مشيرا الى انه صدر قرار أخيرا 
من وزارة املواصالت باختيار 
شركة تكون مسؤولة عن تنظيم 
وبناء البنية التحتية لالتصاالت 
في الكويت، معتبرا إياها خطوة 
ايجابية الى اإلمام، مشيرا الى ان 
عملية نقل األرقام بدأت مع وزارة 
املواصالت والشركة املسؤولة 
عن نقل األرقام، متأمال سماع 

األخبار اجليدة بهذا الشأن.
وأكد البدران أن VIVA متتلك 
أحدث شبكة في الكويت واملنطقة 
وبنيتها التحتية متطورة، كما 
أن له���ا ديناميكية في عمليات 
التوسع، مشددا على عدم وجود 
أي صعوبة في استقبال التقنيات 
احلديثة، مشيرا الى أن جميع 
العمالء شاهدوا خدمات االنترنت 
فائق السرعة واخلدمات املضافة 

وأبدوا إعجابهم بكل اخلدمات من 
خالل إجراء الشركة للعديد من 
التي  االستفتاءات والدراسات 
أظه���رت أن الش���ركة تقف في 
املقدمة ولها الريادة في التقنيات 
املوجودة والسبق في تقدمي كل 

اخلدمات.
وأوضح البدران قائال: »زيادة 
قاع���دة العمالء حتت���م علينا 
تعزيز وزيادة ش���بكة فروعنا 
مبا يتالءم مع هذه الزيادة، لنقدم 
أفضل اخلدمات واملنتجات وفق 
احدث وأفضل املعايير في عالم 

االتصاالت«.
البدران جميع عمالء  ودعا 
VIVA ومحبيه���ا إل���ى زي���ارة 
فرعها اجلديد في مجمع اوملبيا 
والتعرف على جميع خدماتها 

وباقاتها اجلديدة.

البدران متوسطا عدداً من قياديي الشركة في الفرع اجلديد 

لقطة جماعية ملسؤولي الهيئة والبنك خالل االحتفالية

)محمد ماهر(موظفو فرع VIVA اجلديد في مجمع أوملبيا 

سلمان البدران مطلعا على الفرع اجلديد

»التجاري« يرعى احتفالية الهيئة العامة للصناعة

»الدولي« يرعى »رالي الكويت الدولي«
أعلن بن���ك الكويت الدولي 
عن شراكته الرئيسية ملسابقات 
»رالي الكويت الدولي« التي متثل 
اجلولة الثانية من بطولة الشرق 
األوسط للراليات، والتي تنطلق 
اليوم حتت رعاية  منافساتها 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد.
وذكر »الدول���ي« في بيان 
صحاف���ي أن مس���ابقات رالي 
الكويت من األحداث الرياضية 
التي تلقى اهتماما كبيرا على 
املس���توى الدول���ي والعاملي، 
الثانية لهذه  فانشطة اجلولة 
التي تستضيفها  املس���ابقات 
الكويت على مدار األيام الثالثة 
املقبلة، سوف تشهد إطالق اسم 
بنك الكويت الدولي على إحدى 

مراحل السباق الثالثة.

وقال »الدولي« ان مشاركته 
في غمار منافسات هذه اجلولة 
يترجم اهتماماته جتاه األحداث 
واملجاالت الرياضية التي تشهد 
حالة من التواجد املميز واالهتمام 

املتزايد من فئة الشباب.
وأضاف »الدولي« أنه دائما ما 
كان يتطلع إلى املساهمة في دعم 
املشاريع واألحداث التي تعنى 
الرياضية، وذلك من  باحلركة 
النشاطات  منطلق إميانه بأن 
الرياضية من األدوات الرئيسية 
التي تعزز قنوات اتصاله مع 

فئة الشباب، والتي يوليها البنك 
اهتماما خاصا.

أنه  إلى  وأش���ار »الدولي« 
الرائ���دة في  من املؤسس���ات 
تنفي���ذ برام���ج اجتماعية في 
شتى املجاالت، فبخالف دعمه 
ومساندته املستمرة للشباب 
الرياضي���ة، فإن  واملج���االت 
البنك له مساهمات واضحة مع 
العديد من اجلهات واملؤسسات 
املهتمة بالنواحي االجتماعية 
واالقتصادية، وكذلك النواحي 

الصحية والثقافية.

اعلن البنك التجاري عن رعايته احتفالية الهيئة 
العامة للصناعة مبناسبة مرور 15 عاما على إنشاء 
الهيئة واحلفل السنوي اخلامس لتكرمي موظفيه 
املتقاعدين واملتميزين، واملزمع إقامته في 20 مارس 

اجلاري.  
وق����ال البنك في بيان صحافي ان هذه الرعاية 
تأتي تأكيدا على دوره االجتماعي في خدمة املجتمع 
مبختلف قطاعاته، كما انها تأتي إدراكا منه بأهمية 
دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات الصناعية التي 
تعمل من اجل تنمية الصناعة احمللية في البالد.

وبهذه املناس����بة، قام املدير الع����ام للخدمات 
املصرفية لألفراد سيمون كلمنتس بزيارة الهيئة 
واجتمع مع نائب املدير العام للش����ؤون اإلدارية 
واملالية باني ناصر الهاجري بحضور مسؤولني 

من البنك والهيئة ولتقدمي شيك املساهمة، حيث 
تخلل����ت هذه الزيارة التباحث في س����بل تطوير 

التعاون ما بني البنك والهيئة.
وأك����د بأن إدارة البنك التجاري تس����عى دائما 
إلى تقدمي الدعم واملساندة للهيئات واملؤسسات 
الصناعية التي تعمل من أج����ل تنمية الصناعة 
احمللي����ة في البالد وحتقيق أهدافها في توس����يع 
قاعدتها اإلنتاجية واحلرفي����ة للقطاع الصناعي 

الكويتي. 
واشار كلمنتس الى أن البنك قد ساهم على مدى 
السنوات املاضية في مختلف األنشطة الرياضية التي 
نظمتها الهيئة، مشيرا إلى اهتمامات البنك التجاري 
مبختلف األنشطة التي تصب في النهاية بخدمة 

املجتمع والوطن وتنمية قدراته وطاقاته.


