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»الصفوة« التابعة لـ »القطرية« حتصل على جائزة السبعة جنوم للضيافة الفاخرة
حصلت صالة الصفوة 
احلصرية مبسافري الدرجة 
األولى والتابعة للخطوط 
اجلوية القطرية في مطار 
حمد الدولــي على جائزة 
»الســبعة جنــوم لصالة 
الدرجــة األولى« املرموقة 
وذلك من جوائز الســبعة 
جنوم للضيافــة الفاخرة 
التي أقيمت في حفل فاخر 
في ماربيال في اسبانبا في 

١5 أكتوبر اجلاري.
تعــد هــذه اجلوائــز 
مبنزلة »أوسكار الفخامة«، 
العالمــات  بــن  ومتيــز 
التجاريــة االســتثنائية 
للضيافة وأسلوب احلياة 
الفاخر لتمنح األفضل منها 
»Signum Virtutis« أي »ختم 
االمتياز«. وأصبحت صالة 
الصفــوة لــركاب الدرجة 
األولــى التابعة للخطوط 
اجلوية القطرية أول صالة 
في العالم حتصل على هذه 
اجلائزة اخلاصة وتنضم 

إلى نخبة من املؤسسات التي 
حصلت على ختــم االمتياز. 
وقــال أكبــر الباكــر الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اخلطوط 
القطريــة: نفتخــر  اجلويــة 
باحلصول على جائزة »السبعة 
جنوم لصالة الصفوة ملسافري 
الدرجة األولــى«، التي تؤكد 
على التزام اخلطوط اجلوية 
القطرية بتوفير أفضل جتارب 
سفر سواء في السماء أو على 
األرض. ويعكس ختم االمتياز 
احلصري الذي حصلت عليه 

العديدة املتوافرة في الصالة 
الفاخرة واالستمتاع بالضيافة 
العربية األصيلة. وقال روسن 
دميتروف نائب أول الرئيس 
التنفيذي لتجارب العمالء في 
اخلطــوط اجلويــة القطرية: 
إن الفــوز بجائزة »الســبعة 
جنوم لصالة الدرجة األولى« 
واحلصول على ختم االمتياز 
شــرف كبيــر لنا، وشــهادة 
على التــزام جميــع موظفي 
اخلطــوط اجلويــة القطرية 
بتوفير جتارب سفر استثنائية 
للعمــالء. وعلى الرغم من أن 
صالــة الصفوة ال تــزال في 
العــام األول مــن تشــغيلها، 
فإنها تقدم للمسافرين جتربة 
غير مســبوقة مــن الفخامة. 
ونتطلع إلى الترحيب مبزيد 
من املســافرين فــي الصاالت 
الفائــزة بعــدة جوائز خالل 
رحلتهم مع اخلطوط اجلوية 

القطرية.
تتوافــر صالــة الصفــوة 
األولــى  الدرجــة  لــركاب 

صالــة الدرجــة األولــى من 
جوائز السبعة جنوم، اجلهود 
املتواصلــة التــي تهتم بأدق 
تفاصيــل اخلدمة والتصميم 
لتقدم أعلى مستويات التجارب 
الفاخرة لعمالئنا. وتستوحي 
صالة الصفوة ملسافري الدرجة 
التابعــة للخطــوط  األولــى 
اجلويــة القطريــة تصميمها 
من متحف الفن اإلسالمي في 
الدوحة، وتضم عددا من القطع 
األثرية والتحف املستعارة من 
املتحف الوطني وذلك ضمن 
شراكة متواصلة بن الطرفن. 
ويتمتع املسافرون في الصالة 
بباقة من اخلدمات واملزايا منها 
تنــاول الطعام علــى الطلب، 
مركز متكامل لألعمال، ســبا 
فاخر، غرف للسينما واأللعاب، 
ومساحة مخصصة للعائالت. 
وتضم الغرف اخلاصة سريرا، 
تلفزيونــا، طاولــة وحمامــا 
خاصا لالستحمام، كما ميكن 
للمســافرين االســترخاء في 
واحدة من املساحات الفاخرة 

للمسافرين في الدرجة األولى 
على منت طائــرات اخلطوط 
اجلويــة القطرية مــن طراز 
وتقــدم   .A3٨٠ إيربــاص 
اخلطــوط اجلويــة القطرية 
خدماتها الفاخرة على الدرجة 
األولــى على رحالت مختارة 
إلى لنــدن، باريس، بانكوك، 
غوانزو في الصن، ومؤخرا 
سيدني حيث بدأت القطرية 
بتسيير طائرات A3٨٠ إلى هذه 
الوجهة ابتداء من ١5سبتمبر.

وتعد جائزة السبعة جنوم 
الدرجــة األولى من  لصالــة 
أحدث اجلوائز العديدة التي 
حصلت عليها الناقلة القطرية 
فــي هــذا العام، مــن ضمنها 
جائزة »أفضــل درجة رجال 
أعمال في العالــم«، وجائزة 
»أفضل صالة رجال أعمال في 
العالم«، وجائزة »أفضل خدمة 
موظفن في شركات الطيران 
في الشرق األوسط« وذلك في 
حفل جوائز ســكاي تراكس 

العاملية ٢٠١٦.

في إطار خطط البنك التوسعية واالنتشار الجغرافي

»بوبيان« يفتتح فرعه الـ 37 اجلديد في الدسمة
في إطار خططه التوسعية 
واالنتشــار اجلغرافي أعلن 
بنك بوبيان عن بدء التشغيل 
االولــي لفرعــه اجلديــد في 
منطقة الدسمة ليكون دائما 
األقــرب لعمالئــه وتقــدمي 
املميزة  خدماتــه ومنتجاته 
لهم الســيما أنه البنك األول 
في املنطقــة والوحيد كبنك 

إسالمي.
وقال مساعد املدير العام 
الفــروع واملبيعــات  إلدارة 
املركزية بشار محمد الدوب 
إن الفرع اجلديد ميثل إضافة 
لفروع البنك اجلديدة ليصبح 
بذلك الفرع رقم 37 في سلسلة 
فــروع البنك املنتشــرة في 

مختلف أنحاء الكويت.
الفــرع  أن  إلــى  وأشــار 
اجلديد يعتبر من أهم الفروع 
اجلديــدة للبنك كونه يخدم 
منطقة ذات كثافة ســكانية 
عاليــة إلى جانــب وقوعها 
وسط مجموعة من املناطق 
التــي تتمتع أيضــا بكثافة 

سكانية كبيرة.
وأضاف: »تسير خططنا 
فــي التوســع فــي مختلف 
مناطق الكويت، السيما ذات 
الكثافة السكانية العالية وفق 
ما هو موضوع لها ونتوقع 
أن ننهي العام احلالي ونحن 

نقترب من الفرع األربعن«.
وأوضح الدوب ان التوسع 
في افتتاح املزيد من الفروع 
يأتي موازيا لتوسع البنك في 
تقدمي خدماته التقنية وهو 
ما يجعله في خدمة مختلف 
الشــرائح فــي املجتمع الى 
جانب متيزه فــي اخلدمات 
املتوافرة على مدار الســاعة 
طوال االســبوع مــن خالل 

.Boubyan Direct أجهزة

 Boubyan Direct
وأشــار الــدوب إلــى أن 
الفرع اجلديد كبقية الفروع 
اجلديدة لبنك بوبيان مزود 
بجهاز الصراف اآللي التفاعلي 
)Boubyan Direct( واملتوافر 
على مدار الساعة طوال أيام 
األســبوع لتوفيــر خدمات 
عديــدة للعمــالء مــن بينها 
ســحب مبالغ تصــل لغاية 
5 آالف دينار واإليداع حتى 
3 آالف دينــار وخدمة إيداع 
الشــيكات والتحويــل بــن 
احلسابات وكشف احلساب.

وحول تصميم الفرع، قال 
الدوب إن الفرع اجلديد يعتبر 
مميزا من الناحية املعمارية 
كغيره من فروع بنك بوبيان 
التي مت افتتاحها مؤخرا إلى 
جانــب ديكوراتــه الداخلية 

التي مت تصميمها بواســطة 
العاملين  أشــهر املصممــن 
املختصــن بتصميــم فروع 
البنوك بشكل عصري حديث 
يراعى التطورات التي حدثت 
في الصناعة املصرفية السيما 
ما يرتبــط منها بالتطورات 

التكنولوجية.
وأضاف »مت تزويد الفرع 
اجلديــد بأحــدث التقنيــات 
متنــح  التــي  واخلدمــات 
العمــالء املزيد مــن الراحة 
واخلصوصية حيث تتوافر 
الفرع مختلف اخلدمات  في 
واملنتجات التي تهم مختلف 

الشرائح«.
وأشــار باإلضافة الى ما 
سبق فإن الفرع يصنف من 
ضمــن الفروع التــي تعتبر 
صديقــة للبيئــة مــن حيث 
جتهيزه باآليباد والشاشات 
البنــك  لعــرض منتجــات 
التــي تغنــي عن اســتخدام 

البروشورات.
من ناحية أخرى، أشــار 
الدوب الى فوز البنك مؤخرا 
بجائزة أفضل بنك إسالمي في 
الكويت من مؤسسة غلوبل 
فاينانس العاملية وهو االجناز 
اجلديد الذي يحققه البنك في 
عام ٢٠١٦ ليضيفه الى سجل 

إجنازاته املميزة. 

بشار الدوب

فوز 3 عمالء بسيارتي »رانج روفر2016« و3 كيلو من الذهب

»بيتك« يعلن فائزي السحب الثاني حلساب »الرابح«

أعلن بيت التمويل الكويتي 
الفائزيــن  )بيتــك( أســماء 
بالســحب الثاني من حساب 
الرابح الذي اجري في مجمع 
3٦٠ وسط حضور كبير من 
العمالء ورواد املجمع. وأجري 
السحب بإشــراف ممثل عن 
التجــارة والصناعة،  وزارة 
حيث فاز 3 من عمالء »بيتك« 
بسيارتي راجن روفر ٢٠١٦ و3 

كيلو من الذهب.
والفائزون هم: رفعة حمد 
عبداهلل العجمي، وأمل سعود 
عواد العتيبي بســيارة راجن 
روفر HSE ٢٠١٦ لكل منهما، 
فيما كانت الـ 3 كغ سبائك ذهب 
من نصيب محمد عبدالعزيز 
براك التميمي. وســلم املدير 
العام للخدمات املالية اخلاصة 
في »بيتك« وليد خالد مندني، 
اجلوائز للعمالء وسط اجواء 
ميلؤها احلماس والبهجة. كما 
اجريت العديد من املسابقات 
ومت توزيع عدة جوائز على 
املشاركن خالل حفل توزيع 

اجلوائز.
وقد أطلق »بيتك« حساب 
»الرابــح« في فبراير املاضي 
حيث يتوافر للعمالء الراغبن 
في حتويــل رواتبهم وادارة 
الشــخصية مع  حســاباتهم 

امكانية االدخار واالستثمار 
وذلك لكونه حســاب توفير 
اســتثماريا يحقق توزيعات 
ســنوية للعميل، حيث يتم 
استثمار مبلغ احلساب وفق 
مبادئ الشــريعة االسالمية، 
وميكــن فتح احلســاب عبر 
فروع »بيتك« املنتشــرة في 
الكويت والتــي يبلغ عددها 

٦4 فرعا.
ويفتح حســاب »الرابح« 
بالدينــار الكويتــي لألفراد، 
ويشــترط حتويــل الراتــب 
كشــرط أساســي لدخــول 
السحب، واستمرار حتويله 

في احلساب. أما فيما يخص 
شروط وأحكام حملة اجلوائز 
والسحب فيتم السحب على 
3 جوائــز كل ربع ســنة في 
أشهر يناير وأبريل ويوليو 
وأكتوبر، بحيث يتضمن كل 
سحب 3 جوائز قيمة عبارة 
 HSE عن سيارتي راجن روفر
٢٠١٦ للفائزين األول والثاني، 
و3 كيلــو من الذهــب للفائز 

الثالث.
وذلك بعد مراعاة شروط 
وأحكام السحب وهي ان يودع 
العميل 3 رواتب خالل االشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، 
االدنــى  الرصيــد  واال يقــل 
للحســاب عــن 5٠ دينار في 
نهاية كل شهر خالل االشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، 
علما ان كل 5٠ دينار اضافية 
في احلساب تضاعف فرص 

العميل في الربح.
ويواصــل »بيتك« تقدمي 
تلبــي  متميــزة  منتجــات 
طموحــات العمــالء وتؤكــد 
متيزه فــي طــرح املنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة وفقا 
ألعلى معاييــر اجلودة، مبا 
يعزز من رضا العميل ويرسخ 
دعائم »بيتك« ومكانته الرائدة 

عامليا.

 وليد مندني يسلم الفائزة بسيارة »راجن روفر2016« مفتاحها

من مجلة إنترناشيونال فاينانس

»كامكو« أفضل شركة إلدارة الثروات في الكويت
أعلنــت شــركة كامكــو 
لالســتثمار، إحــدى كبــرى 
فــي  الرائــدة  الشــركات 
املنطقــة مــن حيــث حجــم 
األصول املــدارة، عن تلقيها 
جائزة »أفضل شركة إلدارة 
الثــروات فــي الكويت« من 
قبــل مجلة إنترناشــيونال 
فاينانــس »IFM«، إحــدى 
أبرز املؤسسات املتخصصة 
في القطــاع املالــي واملجلة 
الرائــدة فــي مجــال متييز 
وتكرمي األفراد واملؤسسات 
االستثمارية واملالية، حيث 
متنح تلك اجلوائز للمميزين 
ممن ســاهموا بأعمال فارقة 
وأحدثــوا قيمــة مضافة في 
قطاعاتهم، وساهموا في رفع 
مستوى اخلدمة املقدمة عبر 
منتجاتهم وخدماتهم املبتكرة.

وقد مت انتقاء كامكو للفوز 
بجائزة »أفضل شركة إلدارة 
الثروات في الكويت« من بن 
عدد كبير من املرشحن الذين 
خضعــوا لعمليــة التحليل 
الفني لألداء من قبل خبراء 
متخصصن وبتصويت من 
القراء، اتبعها عملية فحص 
دقيقــة لعدد مــن العناصر 
املتعلقة باألداء منها عنصر 
االبتــكار، والنمو، وحتقيق 
مفهــوم االســتدامة، وحجم 

املساهمة املجتمعية.
وفي معرض تعليقها على 
اجلائزة، قالت القائم بأعمال 
التنفيــذي بإدارة  الرئيــس 
الثروات بكامكو سناء الهدلق، 
»إن حصولنا على هذا التقدير 
الدولي يعد مبنزلة تأكيد على 
قدرة كامكو في تقدمي خدمات 
تنافسية وفريدة من نوعها، 
وكذلك علــى جناحنا خالل 
األعوام املاضية في استقطاب 
شــريحة كبيرة من العمالء 
وتوفير منتجات استثمارية 
متطورة ومبتكرة تتواءم مع 
أوضاع األســواق واألهداف 
االستثمارية املتعددة، وهو 
األمر الذي نســعى دوما من 
أجــل حتقيقــه انطالقــا من 
الدائم على مواكبة  حرصنا 
التميــز احملليــة  معاييــر 
إدارة  والعامليــة في مجــال 

الثروات«.
وأضافــت، »إن منــوذج 
عمل إدارة الثروات قائم على 
حتقيق رضى العمالء، وذلك 
عبر منتجات يتم تصميمها 
خصيصــا لتوائم متطلبات 
العمــالء، وحتقــق أهدافهم 
قصيرة األمد وطويلة األجل، 
استنادا الى معايير واضحة 
من الشفافية، واتفاق متبادل 
بن العميل ومســؤول إدارة 

الثــروات حول مســتويات 
املخاطــر التي يتم حتديدها 

مسبقا«. 
وقالت: »نحــن مدينون 
بهــذا التقديــر الدولــي الى 
عمالئنــا الذين وثقــوا في 
قدراتنا على حتقيق أهدافهم 
االســتثمارية، والوصــول 
باستثماراتهم الى مستويات 
عالية من االحترافية والدقة، 
وهــذا ان دل فإمنا يدل على 
التفاهم والعالقات الوطيدة 
التــي تربطنــا بالعمالء من 
املســتثمرين، وكذلك كفاءة 
فريــق العمــل فــي تلبيــة 
املتنوعــة  االحتياجــات 
وتوفيــر اخلدمات املبتكرة 

واملتجددة«.
وأشــارت الــى »ان إدارة 
الثــروات فــي كامكــو تقوم 
بتوفير احللول الشخصية، 
املثبتــة  وتقــدمي املشــورة 
واملوثوق بها، مستندين الى 
خبرة مهنية ممتدة وسجل 
أعمــال حافــل باإلجنــازات 
في هذا القطــاع، األمر الذي 
أّهــل كامكــو ألن تصبــح 
إحدى أبــرز مزودي خدمات 
إدارة األصــول واخلدمــات 
املصرفية االستثمارية وإدارة 
الثروات في األسواق احمللية 

واإلقليمية«. 

سناء الهدلق

الهدلق: حصولنا 
على التقدير يؤكد 

قدرة الشركة 
على تقدمي 

خدمات تنافسية 
وفريدة 

من نوعها

الدوب: الفرع 
اجلديد يخدم 

منطقة ذات كثافة 
سكانية عالية

خالل استقبال أبطال المنتخب الوطني للدراجات المائية

»زين«: حريصون على تشجيع الطاقات 
والكفاءات الوطنية في شتى املجاالت

استقبلت »زين«، الشركة 
الرائدة في تقــدمي خدمات 
املتنقلــة فــي  االتصــاالت 
الكويــت، أبطــال املنتخب 
الوطني للدراجــات املائية 
في مطــار الكويــت، وذلك 
بعد حتقيقهم ١٠ ميداليات 
في بطولة العالم للدراجات 
املائية التي اختتمت مؤخرا 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
األميركيــة، كونهــا الراعي 
الرئيســي للمنتخب للعام 
التوالــي.  الســادس علــى 
الشــركة فــي  وأوضحــت 
بيان صحافي أنها شاركت 
فــي حفل االســتقبال الذي 
أقيم في قاعة التشــريفات 
مبطــار الكويــت الدولــي، 
والذي حضره رئيس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشــيخ 
فهــد جابر العلــي ورئيس 
مجلس إدارة النادي البحري 

اللــواء فهد الفهد وعدد من 
الهيئات والشركات الداعمة 
للمنتخــب وفــي مقدمتهم 
زين، حيث أكدت الشــركة 
أن ثقتها كبيرة في كفاءات 
القادرة  الكويتي  الشــباب 
على حتقيق التميز والتفوق 
في كل امليادين واملجاالت.  
وأشارت »زين« إلى أن أبطال 
املنتخب قدموا مســتويات 
عالية ورفعوا اسم الكويت 
عاليــا من خــالل حتقيقهم 
مجموعــة من اإلجنــازات، 
حيث حقق املنتخب العالمة 
الكاملة بالنقاط )3٠٠ نقطة( 
متساويا مع الواليات املتحدة 
األميركية من بن 3٢ دولة 
مشاركة، باإلضافة لتحقيق 
١٠ ميداليــات من ضمنها 4 
ذهبيات و5 فضيات، مبينة 
أن هــذه الرعاية تؤكد على 
حرص الشركة على تشجيع 

الطاقات والكفاءات الوطنية 
في شتى املجاالت وخصوصا 
قطاع الرياضة والشباب.  

الشــركة عن  وأعربــت 
فخرها باإلجنازات الكبيرة 
التي يحققها املنتخب على 
املستوى الرياضي الدولي 
عامــا بعــد عــام، حيــث 
ستســتمر فــي تشــجيع 
اجلهــود والطاقــات التــي 
تسهم في رفع اسم الرياضة 
والرياضيــن  الكويتيــة 
الكويتين في شتى املجاالت 
علــى الصعيديــن احمللي 

والعاملي. 
يذكر أن منتخب الكويت 
للدراجات املائية مت تشكيله 
واعتماده رســميا من قبل 
النادي البحــري الرياضي 
الكويتــي، وذلــك لتمثيــل 
الكويت في جميع البطوالت 

اإلقليمية والعاملية.

مسؤولو »زين« مع أبطال املنتخب في قاعة التشريفات

»زين«: أبطال 
منتخب الدراجات 

املائية قدموا 
مستويات عالية 

ورفعوا اسم 

الكويت عالياً

احلساب متوافر 
للعمالء الراغبني 

في حتويل رواتبهم 
وإدارة حساباتهم 

الشخصية

..ويسلم الفائز بـ 3 كغ ذهب جائزته

..والفائز اآلخر بسيارة »راجن روفر2016«

..والناقلة تنال جائزة أفضل خطوط 
طيران في الشرق األوسط

نالت اخلطوط اجلوية القطرية جائزة أفضل شركة 
خطوط طيران في الشرق األوسط، وذلك خالل 
النسخة السنوية العاشرة من حفل جوائز مجلة 

»آفيشن بيزنس« تقديرا لألسطول احلديث والتوسع 
املستمر لشبكة الوجهات واخلدمات املتميزة التي 
تقدمها الناقلة القطرية على درجة رجال األعمال.

ومت تقدمي اجلائزة في حفل جوائز مجلة »أفيشن 
بيزنس« والذي أقيم في إمارة دبي. وجاء اختيار 

اخلطوط اجلوية القطرية لنيل جائزة أفضل شركة 
طيران في الشرق األوسط نظرا ملعدالت رضاء 

املسافرين، وتقديرا جلهودها املميزة في توسعة 
شبكة وجهاتها العاملية التي تبلغ أكثر من 150 وجهة 

حول العالم. 
وبهذه املناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس 
التنفيذي ملجموعة اخلطوط اجلوية القطرية: »إنه ملن 

دواعي فخرنا أن نحصل اليوم على جائزة أفضل 
خطوط طيران في الشرق األوسط لهذا العام خالل 

حفل جوائز »أفيشن بيزنس«، والتي تؤكد مدى 
التزامنا بتوفير خدمات ال تضاهى للمسافرين على 

منت رحالتنا. 

أول صالة تابعة 
خلطوط طيران 

في العالم حتصل 
على هذه اجلائزة 

املرموقة


