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عبر شراكة البنك مع »ڤيزا«

»الوطني« يكافئ حاملي بطاقات »الوطني ڤيزا« 
بـ 60 رحلة إلى دبي حلضور مهرجان التسوق

الى جانب  التكاليف  مدفوعة 
االقامة في فندق من فئة الـ 5 
جنوم، ان املجال مفتوح أمام 
الوطني ڤيزا  حاملي بطاقات 
للمشـــاركة والتمتع بأجواء 
إثارة  مهرجـــان دبي األكثـــر 

ومتعة«.
البنك  ان  وأضاف اخلضر 
الوطنـــي دأب علـــى الدخول 
في شـــراكة حصرية مع ڤيزا 
إنترناشونال من أجل مكافأة 
البنك هذا  عمالئـــه، ويقـــدم 
العرض املميز نظرا للشعبية 
والسمعة العاملية التي يتمتع بها 
مهرجان دبي للتسوق، ويوفر 
البنك مع ڤيـــزا هذه الفرصة 
اخلاصة فقط حلاملي بطاقات 
الوطني ڤيزا لتشجيعهم على 
اســـتخدامها أكثر خالل فترة 

العرض املستمرة لشهرين.
هـــذا وتتمتـــع بطاقـــات 
»الوطني« بتغطية واســـعة 
على النطاق العاملي، فهي تعتبر 
الوسيلة األكثر سهولة لسداد 
قيمة املشتريات في الوقت الذي 
تتيح فيه حلامليها االستفادة من 
العديد من املزايا واخلصومات 

واملكافآت املميزة.

إدارة الفروع احمللية مســـاعد 
مدير عـــام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك 
الكويت الوطنـــي احمد خالد 
اخلضـــر إن »البنـــك الوطني 
يحرص دوما على تقدمي أرقى 
العروض  اخلدمات وأفضـــل 
البنك  لعمالئه.وقـــد اختـــار 
الوطنـــي ان يكافـــئ العمالء 
العام اجلديد بأكبر  مبناسبة 
عدد ممكن من الفرص من خالل 
هذا العرض الضخم ويقدم 60 
رحلة لشخصني ذهابا وإيابا 

أطلق بنك الكويت الوطني 
بالتعاون مع ڤيزا انترناشونال 
حملته اجلديدة ملكافأة عمالئه 
من حاملي بطاقات »الوطني 
ڤيزا« مبنحهـــم فرصة للفوز 
إلى دبي لشـــخصني،  برحلة 
وذلك من بني 60 رحلة حلضور 
مهرجان دبي للتسوق في يناير 

.2013
الذي  العـــرض،  ويشـــمل 
يستمر حتى 31 ديسمبر املقبل، 
60 رحلة لشخصني حلضور 
مهرجان دبي للتســـوق 2013 
مدفوعة التكاليف تشمل تذاكر 
الســـفر ذهابا وإيابا واإلقامة 

ليلتني في فندق 5 جنوم.
ومينح هذا العرض احلصري 
الوطني ڤيزا  حاملي بطاقات 
)االئتمانية والســـحب اآللي 
والدفع املسبق( فرصة دخول 
السحب مقابل كل عملية شرائية 
مببلغ 10 دنانيـــر تتم محليا 
الوطني  باســـتخدام بطاقات 
ڤيزا، فيما ستتضاعف فرصهم 
للفوز ثالث مرات عند استخدام 
البطاقات في اخلارج أثناء السفر 

أو على شبكة االنترنت.
وفي هذا الصدد، قال مدير 

بوستر العرضأحمد اخلضر

من اجلمعية الدولية ألمناء اخلزائن والصناديق للشركات

أن يتشرف فريقنا باحلصول 
على هذا التكرمي املرموق، وإن 
هذه اجلائزة ستعزز سمعتنا 
البارزة كشركة متتلك أفضل 
فريـــق مـــن أمنـــاء اخلزينة 
والصناديق، وتطبيق أفضل 
املمارسات في هذا املجال على 
مستوى الشرق األوسط.كما 
ســـتدعم هذه اجلائزة سعينا 
املستمر لتقوية نظم عالقات 

املستثمرين لدينا«.
اجلدير بالذكر أن اجلمعية 
الدوليـــة ألمنـــاء اخلزينـــة 
والصناديـــق للشـــركات هي 
هيئـــة عاملية مت تأسيســـها 
بهدف تقدمي الدعم واخلبرات 
واملؤهـــالت املعيارية ألولئك 
الذين يعملون في مجال إدارة 
اخلزينـــة واملخاطر ومتويل 
الشـــركات، وقد مت تأســـيس 
اجلمعية الدولية ألمناء اخلزينة 
والصناديـــق للشـــركات في 
الشرق األوسط في العام 2008 
لتوفير شبكة تربط بني املهنيني 
العاملني في مجال إدارة اخلزينة 
والصناديـــق في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وفازت هذه 
 Order of Grant اجلمعية بجائزة

من رويال تشارتر العاملية.

لكيفية إدارة عمليات اخلزينة 
والصنـــدوق بطريقة ترتقي 
عبر تطبيق ممارسات مبتكرة 

وحتديثية باستمرار«.
يشار الى ان هيئة التحكيم 
في هذه اجلائزة ضمت عددا من 
ممثلي الشركات واملؤسسات 
الكبيرة كشركة مبادلة للتنمية، 
مؤسســـة كليفورد تشانس 
)دبي(، مؤسسة KPMG، طيران 
االحتاد )اإلمارات(، روتشيلد 
)اإلمارات(، إضافة إلى ممثل عن 
اجلمعية الدولية ألمناء اخلزائن 

والصناديق للشركات.
لـــه على  وفـــي تعليـــق 
هـــذه اجلائزة، قـــال الرئيس 
املالية في  التنفيذي للشؤون 
شـــركة صناعات الغامن مارك 
شميتز: »إنها مؤشر آخر يؤكد 
املتواصلة  على بذلنا اجلهود 
لنكون الشركة األكثر جناحا 
ومتيزا وحضورا في املنطقة 
من خالل التركيز على التطوير 
والتحديث، الذي يقوده فريق 
عمـــل ذو التزام عـــال وميلك 

الكفاءة في األداء«.
بدوره، علق أمني اخلزينة 
في صناعات الغامن، روب فارو 
قائـــال: »إنه ملن دواعي فخرنا 

نال فريق اخلزينة وأمناء 
الصندوق في شركة صناعات 
الغامن لقب »أفضل فريق إلدارة 
اخلزينـــة لهذا العام« من قبل 
اجلمعية الدولية ألمناء اخلزائن 
والصناديق للشركات، وذلك في 
حفل توزيع اجلوائز اخلاصة 
بالشرق األوسط عقد في دبي 

مؤخرا.
وجاء فـــوز فريق اخلزانة 
وأمناء الصندوق بهذه اجلائزة 
نتيجـــة التطبيـــق الناجـــح 
ملمارسات التحديث التي جعلت 
أداء عمليات اخلزينة والصناديق 
أكثر فاعلية وابتكارا، حيث مت 
وضع العديد من املبادرات حيز 
التطبيق لضمان تشغيل جميع 
عمليات اخلزينة والصندوق 
بشـــكل ســـلس، مع التركيز 
على فريق اخلزينـــة وأمناء 
الصندوق، والعمل املســـتمر 
على تزويده بأدوات التطوير 
واالرتقاء بخبراتهم الشخصية 

في مجال عملهم.
وقـــد أدلت هيئـــة حتكيم 
اجلائزة ببيـــان قالت فيه: إن 
ما قام به فريق اخلزينة وأمناء 
الصندوق في صناعات الغامن 
هو »منـــوذج مؤثـــر وناجح 

لقطة جماعية لفريق اخلزينة وأمناء الصندوق في »صناعات الغامن«

»صناعات الغامن« تفوز بجائزة »أفضل فريق خزينة« 

احتاد املصارف يصدر عدداً جديداً من »املصارف«
كذلــــك تضمن العــــدد لقاء 
خاصا مع حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة، كشف خالله عن 
جتنيب البنــــوك اللبنانية 400 
مليون دوالر مخصصات حتسبا 
لتداعيات األزمة السورية، مشيرا 
الى ان البنوك اللبنانية ســــواء 
العاملة في السوق السوري او 
املنفتحة على االقتصاد السوري 
قد قلصت محفظتها بحدود %56 

خالل الـ 16 شهرا املاضية.
كما شمل العدد اجلديد من 
مجلة املصارف تغطية ملؤمتر 
التعاون  القمة األولى حلوار 
الذي استضافته  اإلســـالمي 
الكويت مؤخرا وأطلق خالله 
صاحب السمو األمير، مبادرة 
حلشـــد موارد ماليـــة بقيمة 
مليـــاري دوالر فـــي برنامج 
الى متويل مشـــاريع  يهدف 
إمنائية في الدول اآلســـيوية 

غير العربية.

لرؤوس األموال ســـواء كانت 
وطنية أو أجنبية.

كمــــا تضمن العــــدد حتليال 
اقتصاديــــا حمل عنــــوان »ربع 
اإليرادات يخصصهــــا األجداد 
لألحفاد«، ســــلط الضوء على 
قرار مجلس الوزراء برفع نسبة 
االستقطاع من اإليرادات العامة 
من 10 الــــى 25% وحتويلها الى 
صندوق احتياطي األجيال، وأكد 
التحليل ان هذه اخلطوة جاءت 
في سياق خطوات عدة سبقت من 
خاللها الكويت العالم في مرحلة 
شــــهدت خاللها الدولة ازدهارا 
ومنوا سريعا. لكن بعد أكثر من 
3 عقود، كان ال بد من إعادة النظر 
في نصيب األجيال القادمة من 
الثروة النفطية احلالية، ملجاراة 
التضخــــم وامليزانية الضخمة 
للكويت التي يذهب اجلزء األكبر 
منها ملصروفات جارية كالرواتب 

واألجور والدعم.

أصــــدرت مجلــــة املصارف 
عددها اجلديد لشــــهر نوفمبر 
2012 متضمنــــا أبرز التطورات 
االقتصاديــــة احمللية والعاملية 
إضافة الى أهم الفعاليات واألحداث 
االقتصادية التي شهدتها البالد 

خالل الشهر املاضي.
وجاءت افتتاحية العدد بقلم 
رئيس التحرير د.حمد احلساوي 
بعنوان »دعوة للهدوء«، والتي 
أكد خاللها علـــى ما تضمنته 
الكلمة السامية لصاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
التي ألقاها أخيرا، مشيرا الى 
ان اإلصالح واســـتدامة النمو 
االقتصـــادي يتطلبـــان بيئة 
سياســـية مســـتقرة متارس 
مهامهـــا الرئيســـية في إطار 
القانون وتلجأ أساسا إلى أدوات 
الدستوري في حتقيق  العمل 
مطالبها، األمر الذي يدعم بيئة 
األعمال ويرسل إشارات ايجابية 

غالف العدد

في السحب األخير حلملة السحوبات األسبوعية

»الوطنية لالتصاالت« تعلن فوز توفيق السيف 
بـ 20 ألف دينار في سحب عمالء الدفع املسبق

الفائزين في  الكبــــرى وجميــــع 
السحوبات التي أجريت منذ انطالق 
احلملة التي حصدت جتاوبا منقطع 
النظير من عمالئها الذين أشادوا 
بهذه املبادرة مشيرين الى أنه جناح 
اضافيا يضاف الى سلسلة جناحات 

الوطنية.
وأضافت »الوطنية لالتصاالت« 
قائلة: »هذه احلملة من السحوبات 
هي األولى من نوعها على مستوى 
الكويت وتتطلع »الوطنية« لتوفير 
التي تناســــب  افضــــل اخلدمات 
احتياجات جميع شرائح املجتمع 
الى ترقب  وندعو جميع عمالئنا 

املزيد من املفاجآت«.

 Initial and Mythology Logosبقلم 
كاثرين فيشــــيل وبيل جاردنر، 
 Recycling and Redesigningو
Logos بقلم مايكل هودجســــون، 
  Really Good Logos Explained
 500ملارغو تشــــايس وريان هيو 
ورون ميرييلو وأليكس و.وايت، 
Design Matters Portfolio ملــــاورا 
 Celebrations Graphics ،كيلير، كراك
Sourcebook بقلم جون ســــتونز، 
 Kuwait Arab Advertising Award
 Book، Complete Graphic Designer
 Creating Great ،بقلم ريان هيمبري

Graphic Design لسكوت ويثام.
 Design DNA Logos 300 +
 Logos Deconstructedبقلم ماثيو 
 Logo Lounge Master هيرلــــي، 
 Library Volume 3 - 3000 Shape

.and symbol logos
 Lounge Master Library Volume
 2 - 3000 Animal and Mythology
 Logos، Stop Think Go، Design and

Design.com

اجلائزة التي لم نكن نتوقعها حيث 
أسعدنا خبر الفوز كثيرا«.

ومبوجب احلملة فاز 9 عمالء 
محظوظني مببلغ 10 آالف دينار نقدا 
ضمن حملة السحوبات االسبوعية 

الفريدة.
وكانت »الوطنية لالتصاالت« قد 
أطلقت عرضا مميزا يتمثل في إجراء 
سحوبات أسبوعية، يفوز في كل 
واحد منها أحد العمالء احملظوظني 
مببلــــغ 10 آالف دينار نقدا مع كل 

عملية تعبئة للرصيد.
وبهذه املناسبة، هنأت »الوطنية 
لالتصــــاالت« في بيــــان صحافي 
توفيق الســــيف الفائز باجلائزة 

يشار الى ان باراجون توسعت 
من مكتبها في الكويت الى مكتبيها 
في عمان وبلغاريا اللذين يعمالن 

بكفاءة كاملة في التسويق.
بالذكر ان »باراجون«  اجلدير 
لالتصاالت التسويقية ربحت 57 
جائزة عاملية وإقليمية ومحلية عن 
إبداعاتها، وظهرت في 23 كتابا دوليا 
عن الدعايــــة وتصميم اجلرافيك، 
وهــــي:  More Greetings 1000من 
 The Best of ،للمطبوعات Rockport
Sibley/ بقلم Business Card Design

 Peteet Design/Austin، Letterhead
 The San بقلم and Logo Design 9
 Francisco Design Office Mine،
 Letterhead and Logo Design 11
 Design Army، Logo Lounge مــــن
 Identity Crisis4لبيل جاردنر، و 
 The Big Book ofجليف فيشر، و
Self Promotion لبيليج توب وإليز 
 Logo Lounge Master Library ،بينان
 3000 Initial and Crest Logos and
 Logo Lounge Master Library 3000

الوطنيــــة  شــــركة  أجــــرت 
لالتصاالت السحب األخير ضمن 
ســــحوباتها املميزة التي أطلقتها 
خصيصا لعمــــالء خطوط الدفع 
املسبق وتوجت مبوجبه عميلها 
توفيق عبداهلل املشــــاري السيف 
فائزا باجلائــــزة الكبرى وقيمتها 

20 ألف دينار.
وقد جرى الســــحب على اسم 
العميل الفائز امس األول بحضور 
ممثــــل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز أشــــكناني. وقد تسلم 
اجلائزة يوسف السيف بالنيابة 
عن والده حيث قال: »نشكر الشركة 
الوطنيــــة لالتصــــاالت على هذه 

قالـــت شـــركة باراجـــون 
املتخصصة في مجال االتصاالت 
التسويقية في الكويت ان أعمالها 
 Design DNA« مت نشرها في كتاب
Logos« ملؤلفه ماثيو هارليز، حيث 
ان هذا هو الكتاب رقم 23 الذي 

يضم أعمال الشركة.
 Design DNA« ويتضمن كتاب
Logos« أكثر من 300 شعار دولي 
مت انتقاؤها للمصممني املتحمسني 
إلظهـــار فاعلية عمل كل عنصر 
مـــن عناصر التصميـــم وكذلك 
لدراسة احلاالت املميزة الكامنة 

وراء التصميمات الناجحة.
ويضم الكتاب 7 دراســـات 
مختلفة لعمـــالء باراجون في 
كل من الكويت وسلطنة عمان 
 La Baguette، :وليبيـــا، مثـــل
 Fresh ،)ليبيا( Better Homes
Productions مجموعـــة كوت 
 Blog ،أمواج ،Rumors ،الغذائية
Anubis، وأطياب لالستثمارات 

)عمان(.

لؤي أصفهاني

أعمال »باراجون لالتصاالت التسويقية« في 23 كتابًا عامليًا

»بوبيان« ينظم رحلة إلى فيلكا ملوظفيه وعائالتهم

التراثية وقصر  القرية  وزيارة 
الشيخ عبداهلل السالم الذي يضم 
مجموعة من مقتنياته الشخصية، 
كما تضمـــن البرنامج مجموعة 
من املســـابقات بني املوظفني في 
اخليمة اخلاصـــة بالبنك داخل 
القرية التراثية أخذت طابع املرح 
واملنافسة الشريفة باإلضافة إلى 
مسابقات خاصة باألطفال اعتمدت 

على تنمية مهارات الذكاء.

البنك  والعالقات املؤسسية في 
بتنظيم هذه الرحلة والتي سادتها 
أجواء املرح واأللفة بني املوظفني، 
حيـــث مت إجـــراء مجموعة من 
األنشطة واملسابقات للموظفني 
وعائالتهم مما ساهم في بث روح 

التنافس الشريف بينهم.
وتضمن برنامج الرحلة العديد 
من الفقرات واألنشطة من بينها 
جولة سياحية في أرجاء اجلزيرة 

نظم بنـــك بوبيان رحلة إلى 
جزيرة فيلكا ملوظفيه وعائالتهم 
على منت أحد اليخوت الفاخرة، 
وذلك ضمن أنشطة عيد األضحى 
املبارك من منطلق دعمه ملوارده 
البشرية وحرصا منه على توفير 
أجواء املشـــاركة اجلماعية بني 
موظفيه والتواصل خارج أوقات 

العمل.
إدارة االتصـــاالت  وقامـــت 

موظفو البنك وعائالتهم خالل أحد األنشطة 


