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خلفاً لسيزار جونزاليس بوينو

»اخلليج« يعّي أنطوان ضاهر
في منصب الرئيس التنفيذي

أعلــن بنك اخلليج اليوم 
تعيــن أنطــوان ضاهر في 
التنفيذي  الرئيــس  منصب 
ديســمبر   ١ مــن  اعتبــارا 
٢٠١٦، وذلــك بعد احلصول 
على موافقـــــة بنك الكويت 

املركزي.
وكان ضاهر يشغل منصب 
نائــب الرئيســي التنفيذي 

للشركات واالستثمار.
 ويأتي تعين ضاهر في 
منصبه اجلديد خلفا لسيزار 
جونزاليس بوينو، الذي كان 
يشغــــل منصــب الرئيــس 
التنفيذي منذ مارس ٢٠١4. 

املناســبة، صرح  وبهذه 
عمــر قتيبة الغــامن، رئيس 
مجلــس إدارة بنك اخلليج، 
قائال: يسرنا أن نرحب بالسيد 
أنطوان ضاهــر في منصب 
الرئيــس التنفيذي اجلديد، 
وكان ضاهــر قــد انضم الى 
فريق إدارة بنك اخلليج في 
العام ٢٠١3، حامال معه سجال 
حافال من القيادة القوية داخل 
وخارج بنك اخلليج، وخبرته 
املصرفية واملالية ومعرفته 
التامــة بالكويــت واملنطقة 
تؤهالنه لقيادة بنك اخلليج 
باقتــدار نحــو املســتقبل، 

وعليه، أتطلع، ومعي السادة 
أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء 
اإلدارة التنفيذية، الى العمل 
معه عن كثــب، وصوال إلى 
املرحلة املقبلــة من النجاح 

واإلجنازات لبنك اخلليج. 
هــذا، ومت تعين أنطوان 
ضاهــر فــي منصــب نائب 
الرئيس التنفيذي للشركات 
واالستثمار ببنك اخلليج في 
العام ٢٠١3. وقبــل التحاقه 
بالبنك شــغل منصب مدير 
عــام مجموعــة اخلدمــات 
املصرفيــة للشــركات فــي 
بنك الكويــت الوطني خالل 

الفترة مــن ٢٠١١-٢٠١3، كما 
شــغل منصب رئيس قسم 
خدمات الشركات الكبرى في 
بنك الكويــت الوطني خالل 
الفترة من ٢٠٠7-٢٠١١. وقبل 
انضمامه إلى بنــك الكويت 
الوطني عام ٢٠٠7 عمل لدى 
»ناشــيونال ســيتي بانك« 
الواليات املتحدة، حيث  في 
تولى مناصــب في مجاالت 
هيكلة التمويــل والقروض 
املشتركة واألعمال املصرفية 
االستثمــــــارية واألســواق 

املالية.
وقد تولــى ضاهر خالل 
مســيرته في بنــك اخلليج 
املســؤولية عــن اخلدمــات 
املصرفيــــة للشركــــــات، 
املاليــة، وإدارة  واألســواق 
املتعثـــــــرة،  املديونيــات 
واخلدمات املصرفية الدولية 
للشركات واملؤسسات املالية. 
وضاهــر حاصــل علــى 
البكالوريــوس في  شــهادة 
الهندسة املدنية، وماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة 
Case Western Reserve فــي 
أوهايو، كما أنه حضر دورات 
تدريبيــة تنفيذية في كلية 

هارفارد إلدارة األعمال.

أنطوان ضاهرعمر قتيبة الغامن

الغامن: خبرة 
ضاهر املصرفية 

واملالية ومعرفته 
التامة بالكويت 
تؤهالنه لقيادة 

البنك باقتدار نحو 
املستقبل

عبر مكاتب مخصصة في فروع مختارة

ميزة جديدة من باقات شامل للدفع اآلجل

»الوطني« يوفر ألصحاب األعمال اخلدمات 
واحللول املصرفية األكثر تطوراً

Ooredoo تتيح للعمالء احلصول
على جهازين ذكيي خالل فترة العقد نفسها

يقدم بنك الكويت الوطني 
لعمالء اخلدمــات املصرفية 
لألعمال مجموعة متكاملة من 
اخلدمات واحللول املصرفية 
املبتكرة التي تتناســب مع 
احتياجات أعمالهم ومتنحهم 
املزيد من املرونة والسهولة 
واألمــان. وذلــك فــي إطــار 
اســتراتيجية البنك الهادفة 
إلى توفير جتربة مصرفية 
استثنائية ألصحاب األعمال 

ودعم مشاريعهم.
وتوفر اخلدمات املصرفية 
لألعمــال مــن بنــك الكويت 
الوطنــي جتربــة مصرفية 
غير مسبوقة من خالل إدارة 
األعمــال املصرفية للعمالء، 
وإتاحة الفرصة لهم للتركيز 

على أعمالهم.
الكويــت  وينفــرد بنــك 
فــروع  بتوفيــر  الوطنــي 
ومكاتب متخصصة خلدماته 
املصرفيــة لألعمــال مزودة 
بأحــدث أساليـــــب اخلدمة 
مـــــن خـــــــالل مســؤولي 
عالقات عمــالء متخصصن 

 Ooredoo أعلنــت شــركة
عــن اضافــة ميــزة جديدة 
علــى باقــات شــامل، حيث 
تتيح للعمالء احلصول على 
جهازين ذكين في خالل نفس 
فتــرة العقــد، باإلضافة الى 
إمكانية االختيار بن احلصول 
على اجلهاز بإضافة مبلغ إلى 
الباقة الشهرية بدون متديد 
لفترة االلتزام، بشرط أال تقل 
فترة التزام العميل عن ستة 

أشهر. 
وتعليقــا علــى العرض 
اجلديــد، صــرح مديــر أول 
إدارة االتصــال املؤسســي 
لدى شركة Ooredoo الكويت، 
مجبل األيوب: »حققت باقات 
شــامل جناحا كبيرا، هذا ما 
أكدتــه ردود أفعــال العمالء 
ومبيعات الفترة املاضية على 
حد ســواء. هدفنا األساسي 
كشركة هو تلبية احتياجات 
عمالئنا الكرام، وبعد االطالع 
علــى آرائهم ورغباتهم قمنا 
بإضافة تلك امليزة اجلديدة، 
إلى جانب املميزات األخرى 
التي طاملا قدمناها لهم ضمن 

للتواصل مــع العمالء على 
مدار الساعة.

وقــال مســاعد مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 
الوطني ومدير إدارة اخلدمات 
املصرفية لألعمال بدر املطوع 
إن بنــك الكويــت الوطنــي 
يحرص دائمــا على تطوير 
أدائــه ومنتجاتــه ليبقــى 
األول  املصرفــي  الشــريك 
لعمالئه من أصحاب األعمال، 
واألكثر تفهما الحتياجاتهم 
املصرفية في مختلف مراحل 
مشاريعهم، من خالل توفير 
أفضل نوعيــة من اخلدمات 
مبا يتناســب مع تطلعاتهم 

باقات شامل«. ومتنح باقات 
شامل لعمالء Ooredoo إمكانية 
جتميــد العقد أثناء الســفر 
ملدة تصل حتى 3 أشــهر في 
السنة يعفى خاللها العميل 
مــن دفع قيمة اشــتراكه، ما 
يوفــر للعميــل مرونة أكثر 
في االستخدام. كما يستطيع 
عميل باقات شامل االستمتاع 
مبكاملات محلية غير محدودة 
على شبكة Ooredoo على كل 
الباقات.  هذا، باإلضافة إلى 
إمكانية حتويل ملكية العقد 
ألشــخاص آخرين في حال 
الرغبــة بذلك. كما تســتمر 
باقات شامل بتوفير خاصية 
املتبقية،  الدقائــق  ترحيــل 
وتضيف إليها خاصية ترحيل 
اإلنترنــت املتبقــي للشــهر 
املقبل، ما يوفر على العمالء 
ويســمح لهــم باســتخدام 

اإلنترنت بحرية أكبر.
العمــالء زيارة  وبإمكان 
موقع شامل التفاعلي، حيث 
مت استخدام أحدث التقنيات 

وإدارة أعمالهم املصرفية على 
النحو األمثل.

وأضــــاف املطـــــوع أن 
اخلدمات املصرفية لألعمال 
من بنك الكويت الوطني توفر 
حلوال شاملة تفوق تطلعات 
العمالء وتالئم احتياجاتهم 
املصرفية االستثنائية، كما 
متنحهــم خيــارات أوســع 
لتحقيق النجاح الذي يصبون 
إليه، انطالقا من إدراك بنك 
الكويــت الوطنــي ألهميــة 
العمل في ظل بيئة مصرفية 

تنافسية. 
وتوفر خدمات »الوطني« 
املصرفية لألعمال مجموعة 
اخلدمــات  مــن  متكاملــة 
التسهيالت  واملنتجات منها 
اخلاصة بتمويل املشــاريع، 
وحسابات األعمال التي ميكن 
إدارتها بكل سهولة، ومسؤولو 
عالقات العمالء املتخصصون، 
إضافة إلى املكاتب املخصصة 
ألصحــاب األعمال في فروع 
البيــع،  مختــارة، ونقــاط 
الرواتب  وإمكانية حتويــل 
إلكترونيا، ومتويل األعمال، 
وحلــول التمويل التجاري، 
إلــى جانب منتجــات أخرى 
كصناديق األمانات وبطاقات 
الســحب اآللــي عــن طريق 
البديلة  القنوات املصرفيــة 
خلدمة أكثر سرعة وسهولة 
ومرونــة، إضافة إلى بطاقة 
Titanium MasterCard الوطني 
االئتمانية اخلاصة باخلدمات 
املصرفية لألعمال التي تتيح 
ألصحاب األعمال االستفادة 
من برنامج مكافآت الوطني 
ومجموعة من املزايا الفريدة 

األخرى.

في تطوير هذه الصفحة من 
أجل تقــدمي جتربة تفاعلية 
سهلة للعمالء تساعدهم على 
فهم املزايا بأســلوب مبتكر 
ومميــز. مت تقســيم البوابة 
حلقب زمنية مختلفة متتد من 
الثمانينيات وحتى يومنا هذا، 
فعند اختيار احلقبة الزمنية، 
يظهــر املمثل الرئيســي من 
إعــالن شــامل التلفزيونــي 
ليشــرح كل التفاصيــل عن 

إحدى مزايا باقات شامل. 
كما ميكن للعمالء الراغبن 
فــي احلصول علــى واحدة 
من باقات شــامل تســجيل 
الشــخصية  معلوماتهــم 
ليتمكــن فريق خدمة عمالء 
Ooredoo مــن االتصال بهم. 
كما متت مراعاة كل تفاصيل 
احلقبــات الزمنية من حيث 
املالبس والديكور املستخدم، 
مع التركيز على شرح املزايا 
بطريقة مختصرة وواضحة 
ذات طابــع كوميدي ليصل 

بسهولة للمشاهد.

بدر املطوع

مجبل األيوب 

املطوع: 
»الوطني« يوفر 

حلواًل شاملة تفوق 
تطلعات العمالء 

وتالئم احتياجاتهم 
املصرفية 
االستثنائية

األيوب:
باقات شامل 

حققت جناحًا كبيراً 
وهذا ما أكدته 
مبيعات الفترة 

املاضية

على أرض مطار مومباي
»الكويتية« تتعرض لـ»احتكاك 
أجنحة« مع طائرة جتارية أخرى

أعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية أن طائرتها من طراز 
إيرباص A33٠ تعرضت حلادث احتكاك أجنحة طفيف مع 
طائرة جتارية أخرى على أرض مطار مومباي، وذلك بعد 
هبوط الطائرة في املطار في متام الســاعة 5:3١ بتوقيت 
الهند، الساعة 3:٠١ بتوقيت الكويت. وكـــــانت طائــــرة 
»الكويتيــة« قد أقلعت فــي الرحلة رقم KU3٠١ اليوم من 
الكويــت إلى مومباي، وحـــدثـــــت عملية االحتكاك بن 
األجنحة خـــالل توقف طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وعمليــة الدفع اخللفي لطائرة جتارية أخرى ما أدى إلى 

حدوث أضرار طفيفة بأحد أجنحة طائرة الكويتية.
وقد بدأ التحقيق في املوضوع من قبل سلطات الطيران 
الهندية، وبينت »الكويتية« أنها تتعاون بشكل كامل مع 
ســلطة الطيران الهندية واإلدارة العامة للطيران املدني 
فــي الكويت من أجل معرفة مالبســات وتفاصيل حادث 

االحتكاك الطفيف.
وأكدت »الكويتية« انه مت إنزال الركاب من الطائرة بسالم 
إلنهاء إجراءات السفر واجلوازات، وسيتم توفير طائرة 
بديلة لرحلة الكويتية )الكويت - مومباي( واالستمرار 

في العمل من دون توقف.

لرواد األعمال الشباب

خالل الفترة من 16 إلى 18 يناير بمشاركة أكثر من 70 شركة

»إجناز الكويت« شاركت
في مسابقة »إجناز العرب اإلقليمية«

»اليسرة لألغذية« تشارك في »هوريكا 2017«

شــاركت جمعيــة اجناز 
الكويتيــة للمنافســة فــي 
العــرب  مســابقة »اجنــاز 
لــرواد األعمــال  االقليميــة 
اقيمــت  الشــباب«، والتــي 
فعالياتها هذا العام في مملكة 

البحرين.
وشهدت املسابقة مشاركة 
الطــالب مــن جميــع أنحاء 
الشــرق األوســط  منطقــة 
وشــمال افريقيا، وتضمنت 
٢٠ فريقا من ١3 دولة عربية، 
تشــمل الكويــت، البحرين، 
مصــر، املغــرب، فلســطن، 
قطــر، الســعودية، تونس، 
اجلزائر، لبنان، سلطنة عمان، 
باكســتان واالمارات، وذلك 
للتنافــس على لقب »أفضل 
شركة في العام« على مستوى 
املنطقة، من خالل استعراض 
معرفتهم حول كيفية تأسيس 
شركات حقيقية والتسويق 
لهــا وحتويــل أفكارهم الى 
أعمال ذات مــردود جتاري، 
أمام جلنة رفيعة املســتوى 
تتكون مــن القــادة ورجال 
األعمــال العرب. وشــاركت 
الكويتيــة  جمعيــة اجنــاز 
بتمثيل الكويت من قبل شركة 

فيما تواصل شركة ليدرز 
جروب استعداداتها النطالق 
معــرض »هوريــكا الكويت 
٢٠١7« الذي تنظمه بالتعاون 
مع شــركة هوســبيتاليتي 
سيرفيســز، أعلنت شــركة 
اليسرة لألغذية عن مشاركتها 
فــي فعاليات املعرض خالل 
الفترة من ١٦ إلــى ١8 يناير 
املقبــل في صالــة 8 بأرض 
املعارض، مبشاركة أكثر من 
7٠ شركة ومؤسسة من كبرى 
الشــركات العاملة في قطاع 
الضيافة والصناعات الغذائية 

والتجهيزات الفندقية. وقال 
مدير عام املواد الغذائية في 
شركة »اليسرة« أمين محمود 
إن معرض »هوريكا الكويت« 
يهيئ البيئة املناسبة لتبادل 
اخلبــرات وعقــد االتفاقات 
الشــركات  والصفقــات بن 
املشــاركة، الفتا إلى أهميته 
فــي وضــع خارطــة طريق 
ســنوية لتحقيق املزيد من 
القفزات لهذا القطاع احليوي 
وفق أسلوب علمي مدروس.
إلى أن  وأشــار محمــود 
الشركة صنعت لنفسها مكانة 

بارزة في مجال ترويج الغذاء 
الصحــي ليس فــي الكويت 
فقــط بــل وفي معظــم دول 
املنطقة، وقــد حظيت بثقة 
واســعة من العمالء في ظل 
تعاملها مع منتجات حصرية 
ذات ماركات إقليمية وعاملية، 
ومنها »ســاديا« و»الصافي 
دانون« و»المب ويســتون« 
و»كيللوج برجنلــز«، الفتا 
إلى أنها تغطــي احتياجات 
الســوق على نطاق واســع 
الفنــادق والكافيتريات  في 

واملطاعم الكبرى.

وقال إن شــركة اليسرة 
توفــر قوائــم متكاملــة من 
الغذاء الصحي والشهي، الذي 
يناســب كل شخص حسب 
الســعرات  احتياجاتــه من 
احلرارية، موضحا أن ما مييز 
هــذه القوائم أنها جتمع بن 
الطعام الصحي وفي الوقت 
ذاتــه تعتمد علــى نوعيات 
مختارة من املواد الطازجة، 
مع احلفاظ على جودة الطهي 
على أيدي مجموعة من أمهر 
الطهــاة، ليخــرج املذاق كما 

يتمناه العميل.

»كالودززز« مــن املدرســة 
األميركية املتحدة، واحلائزة 
جائزة »أفضل شركة طالبية 
لعــام ٢٠١٦« فــي املســابقة 
السنوية لبرنامج »الشركة«، 
وتعتبر »كالودززز« شركة 
طالبية من مستوى الثانوية 
العامة، تســعى الى تطوير 
وسادة متنقلة بغرض توفير 
اجللسة املريحة أثناء السفر 
والترحال. الوسادة مصنوعة 
من رغوة الذاكرة وباالمكان 
استخدامها على جميع املقاعد 
الســيارات والطائرات  فــي 

وكرسي املكتب وغيرها.
ومــن خــالل املســابقة، 
عمــل املكتــب االقليمي على 
متثيل الشــركات املشــاركة 
أمام جلنة حكام مســتقلن، 
والذين بدورهم استندوا في 
أحكامهــم على مــدى ابتكار 
الطلبــة، وهو أمر أساســي 
لنجاح األعمال التجارية من 
الرؤية  خالل اســتعراضهم 
الناجحة لألفكار اجلديدة لدى 
الشركات في جميع املجاالت 
التقنية الــى جانب االلتزام 

املهني في األداء والتنفيذ.
ومــرت املســابقة بأربع 

مراحل، بدأت بتقدمي تقرير 
للشركة يتم فيها استعراض 
املراحل املختلفة لتأســيس 
وادارة الشــركة والتحديات 
التي واجهــت الطالب خالل 
هذه التجربــة، يليها عرض 
تقدميــي ملــدة ال تتجــاوز 
الدقائق العشــر، ثــم زيارة 
احلكام املنصات املعروضة 
للفرق املشاركة، وتعتبر أول 
مرحلــة يقابل فيهــا الفريق 
جلنــة احلكام، وأخيرا تأتي 
مواجهــة الفرق مــع أعضاء 
جلنة التحكيــم حيث تقوم 
اللجنة مبقابلــة الفريق كل 

على حدة. 
املناسبة صرحت  وبهذه 
الرئيــس  النيبــاري،  رنــا 
التنفيــذي جلمعيــة اجناز 
الكويتية قائلة: »يعد الفريق 
املشارك »شركة كالودززز« 
مــن أقوى الفرق املنافســة، 
كما أن مســتوى االحترافية 
واملهنية الذي أظهره طالبنا 
ومدى حماســهم والتزامهم 
واستعدادهم لهذه املسابقة 
هو خير دليل على موهبتهم 
التــي أثبتت أنهــم الركيزة 

األساسية ملستقبلنا«.

 أعضاء جلنة احلكام في مسابقة برنامج الشركة بالكويت في صورة جماعية مع طالب املسابقة االقليمية

النيباري:
االحترافية واملهنية 
التي أظهرها طالبنا 

خير دليل
على موهبتهم


