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» أورمييكس« تكشف عن الشعار اجلديد لها جناح »برقان« في املهرجان

»أورمييكس« تكشف النقاب 
عن خطط توسعية منها الكويت

» برقان« يرعى مهرجان »الكوت« 
السنوي  التابع للجامعة األميركية 

أعلنت »أورمييكس« عن خططها التوسعية اإلقليمية، وكشفت 
النقاب عن الهوي���ة اجلديدة لعالمتها التجارية وذلك خالل حفل 
عشاء برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي، نائب 
حاكم الفجيرة، وبحضور الشيخ عبداهلل بن حمد بن سيف الشرقي 

وكبار الشخصيات.
وفي كلمة له خالل احلفل، أش���ار رئي���س مجلس اإلدارة في 
»أورمييكس« عبدهلل أحمد الشاهني الى أن »النجاحات التي حققتها 
شركة »أورمييكس« من حيث التوسع في تقدمي خدماتها ومزاياها 
في إمارة الفجيرة شجعتها على املضي قدما لالستفادة من خبرتها 
وكفاءتها الكبيرة في هذا املجال من خالل استكشاف فرص جديدة 

في مواقع جغرافية أخرى حتقق لها استمرارية في النمو«.
ومازالت اخلطط التوسعية لشركة »أورمييكس« في األسواق 
الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قيد التنفيذ، 
في ح���ني مت افتتاح مكاتب فرعية لها في الدار البيضاء باملغرب، 

وفي القاهرة مبصر.
وانطالقا من اس���تراتيجية الش���ركة الرامية إلى االنتشار من 
احملي���ط إلى اخلليج، مت حتديد األس���واق التي تتطلع للوصول 
إليها قريبا والتي تعد مثالية ملنتجات اخلرس���انة الكونكريتية 
اجلاهزة وأبرز تلك األس���واق: الكويت ومصر وأبوظبي واململكة 

العربية السعودية وقطر.
وقد جنحت الشركة في تزويد العديد من املشاريع الرئيسية 

كمطار الفجيرية وبنك الفجيرة الوطني.

أعلن بنك برقان عن رعايته ملهرجان الكوت الس���نوي التابع 
للجامعة األميركية في الكويت الذي مت تنظيمه ضمن مشروع تراث 

اجلزيرة العربية وذلك في الفترة من 15-16 مارس اجلاري.
واكد بنك برقان في بيان صحافي انه س���يواصل احلفاظ على 
تعزيز وضعه كجزء ال يتجزأ من النس���يج االجتماعي الكويتي، 
مش���ددا على ضرورة احلفاظ على الهوي���ة احلقيقية والعادات 

والتقاليد الكويتية.
وقد نظم املهرجان الذي أقيم حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود، ليس���لط الضوء على التراث 

الكويتي وذلك من خالل مختلف األنشطة التفاعلية. 
وقد لقي املهرجان إقباال ش���ديدا لزوار حرم اجلامعة من طلبة 
وزوار من مختلف اجلهات، وقد اتسم هذا املهرجان بإعطائه صورة 
مصغرة عن كويت املاضي من خالل أنشطة تراثية وانشطة متنوعة 
ضمت برامج أكادميية وفلكلورا تراثيا وإلقاء الشعر باإلضافة إلى 

املوسيقى والعروض الثقافية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مديري التسويق بالوكالة في بنك 
برقان بشير جابر: »يعد مهرجان الكوت السنوي منصة لعرض 
التراث العربي ورفع مس���توى الوعي العام ملعرفة كافة التقاليد 
العربية، فنحن فخورون مبا قدمه الطالب هذا العام ألن مثل هذه 

املبادرات تستعيد جانبا من تراثنا العريق«.
ويهدف مش���روع تراث اجل���زي���رة الع���ربي���ة إل���ى إحياء 
وتعزيز وتوثي��ق الثقافات التقليدية اخلاصة في شبه اجلزيرة 

العربية.

»سدير« توقع عقودًا ألعمال التشطيب 
لبعض األبراج الضخمة في الكويت 

بقيمة 20 مليون دينار
قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة واملقاوالت طارق 
بدر السالم املطوع ان الشركة ضمنت حتى اآلن توقيع عقود بلغت 
قيمتها 20 مليون دينار لتنفيذ بعض أعمال التش���طيب لبعض 
االبراج الضخمة في الكويت والتي من بينها »برج املتحدة« البالغ 

ارتفاعه 60 دورا والذي ينتهي بعد ستة شهور تقريبا.
وأوضح املطوع في تصريح صحافي قبيل اعالن انطالق احتفالية 
معرض »س���دير« السنوية ان الشركة وقعت ايضا عقدا من اجل 
القيام بأعمال التش���طيب التي تختص بها »س���دير« في مجمع 

األڤنيوز في مرحلتيه الثالثة والرابعة على التوالي.
وأفاد بأن مش���روع لبنان يقوم على مساحة من االرض تبلغ 
نحو 500 ألف متر مربع هو عبارة عن مشروع ڤلل وقد مت اجناز 
ما نسبته 50% من اجمالي املشروع فيما البنية التحتية للمشروع 

منجزة بالكامل.
وحول العائد املتوقع من املش���روع في لبنان قال املطوع: ان 
احتساب العائد في مثل الظروف الراهنة هو أمر ال يقدم معطيات 
صحيحة في ظل عدم استقرار االوضاع هناك، مشيرا الى ان معظم 

مشاريع الشركة تتمركز في كل من لبنان والكويت.
وأكد ان كلفة املشروع االجمالية في لبنان عند انتهاء املشروع 
تبلغ نحو 250 مليون دوالر، واصفا االوضاع السائدة في املنطقة 
بأنها ليست توترا سياسيا، بل هي خطوات نحو االنطالق السياسي 

واالقتصادي جلميع شعوب املنطقة باقتصاديات قوية.
وحول سوق العقار في الكويت قال املطوع: »ان سوق الكويت 
تابع القتص���ادات املنطقة عموما فإن حدث حتس���ن في اقتصاد 
مصر، فال شك سيحدث حتسن في الكويت، وان حتسنت االوضاع 
في البحرين كذلك االمر س���ينعكس الوضع إيجابا على الكويت، 

وهكذا«.

ودف���ع فواتيرهم دون تكبد 
أي عناء«.

وأضاف البدران في تصريح 
صحافي: »VIVA« تسعى دائما 
الى التعاون والتنس���يق مع 
أهم الش���ركات واملؤسسات 
الكويتي���ة لالس���تفادة من 
 »VIVA« خبراتها في دعم خطة
التوسعية، واالنتشار بشكل 
أوس���ع للوص���ول الى كافة 

شرائح املجتمع الكويتي«.

لتوقيع هذا االتفاقية قائال: 
الش���راكة ستعزز  »ان هذه 
 »VIVA« من انتشار ش���ركة
م���ن خ���الل أجنح���ة تابعة 
ملؤسسة »كويت تلي كارد« 
س���تتواجد داخل اجلمعيات 
التعاونية، مما يس���هل بيع 
خدماتها ومنتجاتها ويسمح 
للشركة بالتواجد بشكل أقرب 
الى جانب عمالئها، األمر الذي 
يساعدهم على انهاء معامالتهم 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية »VIVA« عن توقيعها 
اتفاقية تعاون مع مؤسسة 
»كويت تلي كارد«، حيث وقع 
االتفاقية من جانب ش���ركة 
»VIVA« الرئي���س التنفيذي 
البدران، فيما مثل  س���لمان 
مؤسسة »كويت تلي كارد« 
الرئي���س التنفي���ذي لين���ا 

احلربي.
وأعرب البدران عن سعادته 

سلمان البدران ولينا احلربي ومسؤولو الشركتني بعد توقيع االتفاقية

تعزز من انتشار الشركة داخل اجلمعيات التعاونية

»VIVA« توقع اتفاقية تعاون مع »كويت تلي كارد«

» الدراسات املصرفية« يدشن برنامج 
توظيف وتدريب حديثي التخرج

قال مدير معهد الدراسات املصرفية د. يعقوب الرفاعي انه مت 
البدء في تنفيذ برنامج توظيف وتدريب الكويتيني حديثي التخرج 
للعام الثاني، والذي يقوم بنك الكويت املركزي من خالله بتقدمي 
الدعم للقطاع املصرفي عن طريق تقدمي هذا البرنامج التدريبي 
الهادف إلى توظيف وتدريب اخلريجني الكويتيني وتأهيلهم قبل 

تسلم أعمالهم. 
واوض���ح د.الرفاعي ف���ي تصريح 
صحافي ان معهد الدراسات املصرفية 
يقوم بإعداد وتنفيذ البرنامج الذي يهدف 
إلى تدريب نخبة متميزة من خريجي 
اجلامعات وتوظيفهم بالبنوك ومن ثم 
تدريبهم ملدة عام كامل قبل تسلمهم ملهام 
وظائفهم، حي���ث ان التدريب النظري 
والعمل وامليداني سيؤهلهم لشغل تلك 

الوظائف. 
وق������د افت���تح رئي���س التدريب 
ب���املعهد ديسموند نيلسون البرنامج 
بحض���ور قي���ادات املعهد ومش���رفي 
البرنامج، والذي سيستغرق عاما كامال يكتسب املشاركون فيه 
املعارف واملهارات الالزمة للعم���ل في القطاع املصرفي والتميز 

في أعمالهم.
ويقوم بنك الكويت املرك���زي باالتفاق مع املصارف احمللية، 
بتعيني املتدربني الذين وقع عليه���م االختيار في تلك املصارف 
ثم التحاقهم ملدة عام مبعهد الدراسات املصرفية لتلقي التدريب 
داخل قاعات احملاضرات حيث س���تتم تنمية مهاراتهم األساسية 
والتخصصية في العمل املصرفي، وكذلك تدريبهم على استخدام 
التدريب االلكتروني ويتبع ذلك قضاء فترة من التدريب امليداني 
في البنوك الكويتية بهدف اكساب املشاركني اخلبرة العملية وربط 

اجلوانب النظرية بالواقع الفعلي.
كما يتميز البرنامج مبنح املتدربني الفرصة للتدريب امليداني 
خارج الكويت حيث سيتم ايفادهم إلى العديد من البلدان املتقدمة 
في مجال العمل املصرفي للتدرب على أحدث ما وصلت إليه تقنية 

العمل في القطاع املصرفي واملالي.
وقد حثت إدارة معهد الدراس���ات املش���اركني على بذل أقصى 
اجلهد لتحقيق الفائدة املرجوة، كما تشكر إدارة معهد الدراسات 
املصرفية س���عادة محافظ بنك الكويت املركزي، رئيس مجلس 
إدارة معهد الدراسات املصرفية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 
وأعض���اء مجلس إدارة املعهد لدعمه���م البرنامج، وكذلك مديرو 

املوارد البشرية في البنوك املشاركة.

د. يعقوب الرفاعي


