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الفعالية تأتي لحث العاملين بالبنك على تعزيز التعاون والتواصل

»برقان« يحتفي بعيده الـ 40 في اجتماع املوظفني السنوي

احتفى بنك برقان مبوظفيه 
وذلك بلقائه السنوي، مسلطا 
الضــوء على مرور 4 عقود من 
النجاحات علــى كل األصعدة. 
وأشاد اللقاء السنوي للموظفني 
بجهــود املوظفــني املســتمرة، 
وبدورهم في جناح البنك الذي 
أسس عام ١9٧٧ كمصرف كويتي 
صغيــر، قبــل أن يتحــول إلى 
مجموعة مالية ناجحة إقليميا.
وعقد احلفل السنوي بداية 
برسالة من رئيس مجلس إدارة 
البنك ماجد العجيل وبحضور 
الرئيــس التنفيذي للمجموعة 
إيدواردو إيغورين وطاقم اإلدارة 
التنفيذية، لتسليط الضوء على 
إجنازات املوظفني وأداء البنك، 
وتشكيل منصة لتحديد أهداف 

املرحلة املقبلة.
وخالفا للسنوات املاضية، 
نظم االجتماع السنوي للموظفني 
في صورة منتدى حواري، حيث 
هدفت مجموعة املوارد البشرية 
والتطوير في البنك إلى ترسيخ 
ثقافة احلــوار والتعاون كنهج 
إستراتيجي، للوصول إلى أفضل 

ممارسات العمل.
وشــكل املنتــدى األول من 
نوعه، فرصة لعقد جلسة حوارية 
بــني إدارة البنــك واملوظفــني، 
وباإلضافة إلى ذلك، شــهد بنك 
برقان تدشني خطة جديدة على 
صعيد إداراته الداخلية، لتعزيز 

برقان، هالة الشربيني، أن البنك 
حقق العديد من اإلجنازات طوال 
4٠ عاما، بفضل تفاني املوظفني 
وعملهــم اجلاد حتــت القيادة 

احلكيمة لفريق اإلدارة العليا.
وأشارت إلى أن هذه اجلهود 
ساهمت في حتويل بنك برقان 

والثنــاء على طريقــة العمل 
والتي يشــكل العميل محورا 
أساسيا لها، األمر الذي يشكل 

جناحه فخرا للبنك.
وشكرت الشربيني املوظفني، 
الذين يحتفل بفضلهم بنك برقان 
مبرور 4٠ سنة من اإلجنازات، 

التواصل مع املوظفني، وزيادة 
الريادة في اإلنتاجية والتعاون 
فيما بينهم، ودعم القوى العاملة 

واالبتكار لدى فريق العمل.
وبهذه املناســبة، أوضحت 
رئيــس إدارة املوارد البشــرية 
والتطويــر للمجموعة في بنك 

إلى مؤسســة إقليمية رائدة 
علــى صعيد تطبيــق أفضل 
املمارسات في القطاعات كافة. 
وبينت أن اللقاء السنوي هذا 
العام شــكل فرصــة لعرض 
رؤيــة بنك برقــان والتطرق 
إلستراتيجية البنك للمستقبل 

الفتة إلى أنه مع تطلعه ملواصلة 
مسيرة النجاح، البد من التوقف 
مليا أمام طريقة عمله وانطالقته 
في السوق احمللي، مؤكدة تطلعها 
إلى سنوات مقبلة من النجاح، 
مع االنتقال إلى املرحلة التالية 

من قصة جناح البنك.
وأعربــت إدارة بنــك برقان 
عــن تقديرها للموظفني، الذين 
يشــكلون العنصر األساســي 
لتنفيذ إستراتيجية البنك بشكل 
متكامل مشكلني قاعدة صلبة ضد 
الرياح املعاكسة، والتي جعلته 
قادرا على مواجهــة التحديات 

على مر السنني.
وكافأ بنــك برقان املوظفني 
على جهودهــم ووالئهم للبنك 
وإجنازاتهم الكبيرة على الدوام. 
ويعد لقاء املوظفني، من العناصر 
األساسية التي تعكس إميان بنك 
برقان، بتعزيز التعاون والشراكة 
بني أفراد فريق العمل، كما يأتي 
لتعزيز ثقافة احلوار بني اإلدارة 
العليــا واملوظفــني، األمر الذي 
يعكس جنــاح البنك وتركيزه 

على أعلى املعايير.
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اجتماع املوظفني السنوي 

االجتماع نظم في صورة منتدى حواري لترسيخ ثقافة احلوار والتعاون بني املوظفني

تنظمة »إسكان جلوبل« على أرض المعارض الدولية بداية مايو المقبل

اندماج معرضي »النخبة العقاري« 
و»العقار املصري« يقدم خيارات كبيرة للعمالء

تواصل مجموعة اســكان 
جلوبــل لتنظيــم املعــارض 
واملؤمترات استعداداتها إلطالق 
معــرض النخبــة العقــاري، 
مبشــاركة أكثر من ١5٠ شركة 
ومطــورا عقاريا علــى أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفترة من ١ حتى 6 مايو املقبل 
بالقاعتني 5 و6، حيث اندمجت 
أكبر وأهم املعارض العقارية 
املتخصصــة وهمــا معــرض 
النخبة العقاري ومعرض العقار 
املصري جلعل العالم أقرب بني 
يديك ولتقدمي باقة متعددة من 

اخليارات املتنوعة والفرص.
الشــركات  وتطـــــــرح 
املتخصصة بالعقارات الدولية 
املشاركة في معرض النخبة 
العقاري في القاعة 6 مجموعة 
خيــارات غير محــدودة من 
الفرص العقارية في الكويت 
والسعودية واإلمارات وتركيا 
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا 
وجورجيا والبوسنة وعدد 
كبير من دول العالم، في حني 
تطرح الشــركات املشــاركة 
في معــرض العقار املصري 
بالقاعة 5 باقة من مشاريعها 
القاهــرة  فــي  املتنوعــة 
اجلديــدة والتجمع اخلامس 
واملهندســني  والشــروق 
واملعادي والساحل الشمالي 
واالسكندرية وشرم الشيخ 
وجميع احملافظات املصرية.

»المركز العالمي«
من جانبها، أعلنت مجموعة 
شركات املركز العاملي مشاركتها 
فــي املعــرض، وقــال رئيس 
مجلس إدارة الشــركة محمد 
صوابي: »منذ إنشاء مجموعة 
شركات املركز العاملي عام ١996 
وهي حتمل ســجال حافال من 
االجنازات في مجال التطوير 
العقــاري على مــدار ٢٠ عاما 
وذلك مبســاهماتها في إنشاء 
العمرانيــة  املــدن  وتعميــر 
اجلديدة، مثل: مدينة القاهرة 
اجلديدة - مدينة الشروق - 
مدينة العبور- مدينة العاشر 

من رمضان«.
وأضاف: »برهنت مجموعة 
الشركات من خالل مشروعاتها 
أن النجاح ال يأتي مصادفة، بل 
هو حرفة ال يتقنها إال ذوو خبرة 
ورؤيــة مســتقبلية متطورة 
تتماشــى مــع اقتصاديــات 
الســوق اضافة إلى ما يتمتع 
به املركز العاملــي مبصداقية 
كبيــرة ودرجة عالية من ثقة 
العمــالء كنتــاج للتعامل مع 
جميع القائمني على العمل داخل 
املجموعة، حيث إن العميل هو 
محــور اهتمامنــا ورضاه هو 
الهدف الذي نصبو دوما اليه 

كل ذلك نحو سعينا الدؤوب 
وراء تنشــيط حركة السوق 
العقاري في مصر وخاصة في 
املدن اجلديدة مما مكن املركز 
العاملي من حفر وتسجيل اسمه 
في عالم االســتثمار العقاري 
ليكــون عنوانــا علــى طريق 
تطوير الثــورة العقارية في 

مصر«.

»العربية للتنمية العقارية«
مــن جانــب آخــر، أعلنت 
الشــركة العربيــة للتنميــة 
العقارية مشاركتها في املعرض، 
وقال املدير العام للشركة أحمد 
لطفي: »نشأت فكرة تأسيس 
الشركة العربية منذ أكثر من 
١4 ســنة بأيدي مســتثمرين 
لهم خبــرة تزيد على ٢٠ عاما 
في مجال االســتثمار العقاري 
والترفيهي ومجاالت أخرى داخل 
وخارج مصر وقد شارك هذه 
اخلبرة أكثر من 6٠ مستثمرا 
وصاحب شركة متعاونني من 
خالل الشركة العربية لتقدمي 
أرقى املواقع وأميز املشروعات«.

وأضاف: »تهدف الشــركة 
عموما إلى تقدمي أفضل الفرص 
العقارية للمستثمر والعميل 
لتحقيق تنمية حقيقية تتناسب 
مــع كل اإلمكانيــات وتشــمل 
كل األذواق، وتهدف الشــركة 
خصوصــا كذلك إلــى تطوير 
البناء شكال ومضمونا متبعة في 
ذلك خطوات األمن والسالمة في 
تأمني بناياتها حسب املواصفات 
الدولية املتعــارف عليها، لذا 
قامت الشركة العربية بتأسيس 
شركة »تعمير« للبناء والتشييد 
لتعمل بطاقة منفردة في حتقيق 
أهداف الشركة العربية للتنمية 

العقارية«.

»Integrated Solutions«
من جهتها، أعلنت شــركة 
Integrated Solutions مشاركتها 
في املعرض، حيث قال رئيس 
مجلس إدارة الشــركة شادي 
عبداملنعــم: »مهمــة شــركة 
االستثمار العقاري هي توفير 
اخلبرة واخلدمات واملشروعات 
العقارية املتميزة في سوق مصر 
املتنامي لالستثمار العقاري، 
باســتخدام افضــل املصــادر 
وبالتخطيط السليم، وتقدمي 
مبان على أعلى مســتوى من 
اجلودة والذوق، مع كل اخلدمات 
واملرافق املمتازة لتتبوأ مكانتها 
بني الشركات العمالقة في هذا 

املجال«.
وأضاف: »رؤية الشــركة 
تقوم علــى تصميم وتنفيذ 
العقارية  افضل املشروعات 
بكافــة فروعهــا )التجاريــة 
والطبيــة واإلدارية واألكثر 
رواجا في الســوق املصري 
أال وهي املشاريع السكنية(، 
من خالل إيجاد أفضل املواقع 
اخلامــس  )التجمــع  مثــل 
واملعادي ومدينة هليوبوليس 
اجلديــدة(، وشــراكة أفضل 
املســتثمرين وتوظيف أمهر 
املعماريني واملصممني أيضا 
ألن السعي لألفضل سيضع 
الشــركة دائمــا فــي املقدمة 
وســيمكنها من تقدمي أفضل 
خدمة وتلبية جميع مطالب 

عمالئها لنيل ثقتهم«.

شادي عبداملنعم محمد صوابي أحمد لطفي

صوابي: سجل »املركز 
العاملي« حافل 
بالتطوير العقاري

لطفي: »العربية« 
تسعى لتقدمي أفضل 

الفرص العقارية

عبداملنعم: 
 Integrated«

Solutions« تسعى 
لتصميم وتنفيذ أفضل 
املشروعات العقارية

»بيتك« شارك مبعرض »الفرص الوظيفية« 
بجامعة الشرق األوسط األميركية

شارك بيت التمويل الكويتي 
)بيتــك( في معــرض الفرص 
الوظيفية الذي نظمته جامعة 
الشرق األوسط األميركية في 
الكويت، ضمــن رعاية البنك 
الذهبيــة للمعــرض للســنة 
الثالثــة على التوالي، وتأكيدا 
علــى جهود »بيتــك« في دعم 
أنشطة توظيف وتأهيل الكوادر 
الوطنية واستقطاب الكفاءات 
منهم، حيث شهد جناح »بيتك« 
في املعرض إقباال واســعا من 
طلبة اجلامعة الراغبني مبعرفة 
الفرص املتاحة لهم لاللتحاق 

بالعمل املصرفي.
وتواجد في جناح »بيتك« 
خــالل فتــرة املعــرض الذي 
استمر على مدار يومني، فريق 

العمل في قطاعــات وإدارات 
البنك وطبيعة العمل بالقطاع 

اخلاص.
وتؤكد مشاركة »بيتك« في 
املعرض الوظيفي حرصه على 

متخصص من املوارد البشرية 
لإلجابــة عــن استفســارات 
الباحثــني عــن  وتســاؤالت 
فــرص وظيفية فــي »بيتك« 
وتوعيتهم وتعريفهم بطبيعة 

منح الكويتيني الفرصة للعمل 
فــي »بيتك« وتكويــن قدرات 
وخبــرات متميــزة مبختلف 
القطاعات، إذ يشــمل »بيتك« 
مجاالت متعددة للعمل كالقطاع 
املصرفي والتجاري والعقاري 
وتكنولوجيــا  والتمويلــي 

املعلومات وغيرها.
وتظهــر مشــاركة »بيتك« 
يضعهــا  التــي  األولويــة 
لتعزيــز دوره بالتعــاون مع 
اجلهات املعنية خلدمة جهود 
توظيــف الكفــاءات الوطنية 
وإتاحة الفرص أمام الشركات 
واملؤسسات الستقطاب الشباب 
الكويتي وتطويــر الكفاءات، 
وصقل اخلبرات وفق املعايير 

واملقاييس العاملية.

جناح »بيتك« في املعرض 

»بريلنت الب« تنظم ورشة عمل 
»أخطاء املؤسسني في توسع مشاريعهم«

أعلنت مســرعة املشاريع 
التكنولوجيــة فــي الكويــت 
»بريلنــت الب« عن تنظيمها 
لورشة عمل بعنوان »أخطاء 
توســع  فــي  املؤسســني 
مشــاريعهم«، وتأتــي هــذه 
الورشــة ضمن سلســلة من 
ورش العمــل التــي تقدمهــا 
»بريلنــت الب« بالتعاون مع 
شريكها االستراتيجي العاملي 
جامعة »أي ايي بزنس سكول« 
الثامنة  اإلسبانية، واملصنفة 
على العالم من قبل التصنيف 
العاملــي فايننشــال تــامي في 
دراسة وأبحاث ريادة األعمال.
ويحاضر في هذه الورشة 
األســترالي  البروفيســور 
بيتــر برايــن، وهــو يعمــل 
حاليا بروفيســورا في مجال 

ريــادة األعمــال فــي جامعة 
»اي ايي« االســبانية، وميلك 
براين خبرة كبيرة في مجال 
تطويــر وتوســع املشــاريع 
الناشــئة عامليــا ســواء عــن 
طريق التمويل أو االستثمار، 

حيث أشرف على إدراج أكثر 
مــن ٧ شــركات فــي أكثر من 
سوق خاص باألوراق املالية، 
كما كان مستشارا للعديد من 
الصفقات االستثمارية اخلاصة 
بــني مجموعة من الشــركات 
االســتثمارية ومجموعــة من 
املشاريع الناشئة في استراليا 
ومدريــد. اجلديــر بالذكر، أن 
هذه الورشة ستعقد في املقر 
الرئيسي لشركة دورات دوت 
كوم الشــريك اخلــاص لهذه 
الورشة، وذلك في أبراج مدينة 
الكويــت لألعمال في شــارع 
الشهدا، يوم األربعاء املوافق 
3 مايو املقبل الساعة الواحدة 
ظهرا. للتسجيل واالستفسار 
يرجى زيــارة موقــع دورات 

دوت كوم.

بيتر براين 

وإيابا مبعدل 3 رحالت في 
األسبوع. وتتوافر أسعار 

خاصة للرحالت ذهابا وإيابا 
ابتداء من 159 دوالرا أمريكيا 

شاملة الضرائب.
وعالوة على ذلك، وملدة ستة 

أشهر من بدء تسيير الرحالت 
إلى الوجهة اجلديدة، سيكون 
هنالك عرض خاص ألعضاء 
برنامج »مايلز آند سمايلز« 

بتخفيض قدره 25% على 
األميال املطلوبة الستبدال 
تذاكر أو ترقيات املكافآت.

املتواصلة لزيادة طاقتها 
االستيعابية في روسيا. 

ويتم تسيير الرحالت بني 
اسطنبول وسمارا ذهابا 

فورونيج. وبإطالق رحالتها 
إلى سمارا اعتبارا من 11 
أبريل 2017، تؤكد الناقلة 

العاملية مجددا استراتيجيتها 

عززت اخلطوط اجلوية 
التركية حضورها في 

روسيا بتدشني رحالتها 
إلى مدينة سمارا لتصبح 
بذلك الوجهة الدولية رقم 

250 للناقلة. وتأتي إضافة 
سمارا إلى اخلدمات احلالية 
للناقلة في روسيا لتنضم 

إلى كل من موسكو، وسان 
بطرسبرج، وسوتشي، 

وروستوف، وقازان، 
وإيكاترينبرج، وأوفا، 

وستافروبول، ومؤخرا 

»التركية« تعزز حضورها في روسيا بتدشني رحالتها إلى »سمارا«


