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»وربة« يلتقي عميالت »الصفوة«

»دار مائدتي« تسوق ملنتجع »برادايس«

أعلنت ش����ركة دار مائدتي عن إطالق احلملة 
التسويقية اخلاصة مبشروع »منتجع برادايس 
الس����ياحي االس����تثماري« الواقع على مساحة 
170.000م2 في جمهورية جورجيا، واملؤلف من 

600 ڤيال مبساحات بناء مختلفة.
وبهذه املناس����بة، قال مدير العالقات العامة 
بالش����ركة س����عود النaجادة إن املشروع ميتاز 
باحتوائه عل����ى العديد من اخلدم����ات الفندقية 
والترفيهي����ة، إلى جانب أن الڤيال الواقعة ضمن 
املشروع س����تكون مبنزلة استثمار واعد للمالك 

ومن بعده الورثة.
وأضاف أن منتجع برادايس يوفر فرصة لتملك 
ڤيال مؤثثة جاهزة م����ع متديدات املاء والكهرباء 
وبعائد سنوي يزيد على 1500 دينار، وبأسعار 
تنافسية تبدأ من 17.300 دينار، علما بأن الڤيال 
ذات ملكية مطلقة للمشتري وليس من خالل نظام 
املشاركة بالوقت، باإلضافة إلى أن هذه الڤيال تعتبر 
استثمارا واعدا، حيث انه نظام فندقي ومن هنا 
يستطيع املالك أن يستمتع بوجوده فيها وبعد 

العودة إلى بلده تقوم الشركة بتأجيرها له.
وأكد النجادة أن »دار مائدتي« تقدم لعمالئها 
نظام التقسيط املباشر على الشركة، مشيرا إلى 
تسيير عدد من الرحالت للمشترين لالطالع على 
ڤللهم وعلى عمليات استكمال بناء اخلدمات في 
املنتجع، كما قامت بتنظيم الرحالت لهم في عدة 

التقى بنك وربة في فرع الس����املية بعميالت 
الصفوة في ملتقى ضمن سلس����لة من اللقاءات 
التي جتسد العالقة الوطيدة بني موظفات البنك 
والعميالت من مختلف الش����رائح، في جو ودي 

بعيدا عن التعامالت املالية. 
ودعي إلى امللتقى عميالت حس����اب الصفوة 
والمار، باإلضافة إلى سيدات األعمال ومت تعريفهن 
بأحدث العروض للمنتجات واخلدمات املصرفية 
السيما تلك اخلاصة بحس����اب الراتب والقرض 
احلسن. وكذلك مت التعريف خالل امللتقى بحساب 
المار اخلاص بشريحة الس����يدات العامالت في 
القطاعني العام واخلاص، وما يقدمه هذا احلساب 
من مميزات خاصة بالسيدات بدءا من التصميم 
املميز لبطاقة السحب اآللي التي تتيح لهن التسوق 
بأمان عبر أجهزة نقاط البيع محليا وعامليا وانتهاء 
باملعاملة املميزة التي يقدمها وربة لعميالت حساب 
المار، كما يرافق حساب المار العديد من العروض 
الترويجية التي تفي باحتياجات السيدات وترقى 

إلى تطلعاتهن.
وحظي امللتقى بإقبال كبير من عميالت وربة 
ونخبة من الش����خصيات االجتماعية وسيدات 
األعمال، حيث سادت أجواء من التواصل واأللفة، 
وقد رحبت العميالت به����ذه اخلطوة، ومت إبراز 

الدور احليوي للبنك في خدمة املجتمع من خالل 
املنتجات واخلدمات البنكية واالستثمارية التي 
حتمل املزيد من القيمة املضافة وتعد عامل جذب 
للعميالت كونها تساعدهن وتخفف عنهن أعباء 
االلتزامات املالية وتع����زز لديهن الثقة بالنفس 

والتخطيط للمستقبل. 
ومن املنتجات املبتكرة التي قدمها بنك وربة في 
السوق هو القرض احلسن واملرابحة إكسبرس، 
فالقرض احلسن هو متويل لألفراد بدون أرباح 
يقسط على مدة أقصاها 18 شهرا، وحده األعلى 
إل����ى 5000 دينار، وأما املرابحة اكس����برس فهي 
أس����لوب مبتكر إليداع مبلغ التمويل في حساب 

العميل مباشرة.
ويستمر بنك وربة في دعم النشاطات االجتماعية 
املبتكرة للتواصل مع عمالئه السيما شريحة النساء 
وس����يدات األعمال لتوثيق العالقة بني موظفات 

البنك والعميالت.
ويواصل البنك تطوير وطرح منتجات وخدمات 
جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات جميع العمالء 
وتسهم في تعزيز مكانة البنك ومسيرته وخططه 
التوسعية في السوقني احمللي واإلقليمي، كما يستمر 
في تعزيز خدماته املصرفية عبر اإلنترنت واألجهزة 

الذكية وفق أعلى معايير السالمة واألمان.

مدن في جورجيا وإطالعهم على معاملها والتمتع 
بالطبيعة الرائعة.

وقال إن املنتجع يوف���ر ملالك الڤلل والزوار 
املواصالت من وإلى املطار والرحالت الداخلية 
للصيد وللسياحة بأسعار زهيدة مع ترتيب جدول 
هذه الرحالت وتوفير وسائل مواصالت مختلفة 
)طائرات هيليكوبتر + باصات + سيارات خاصة 
سائق وبدون سائق( ودولة جورجيا قريبة من 

الكويت والدخول لها بدون ڤيزا.
وحول باقي مرافق وممي���زات املنتجع قال 
النجادة إنه يضم حمام الس���لفر للعالج )املياه 
الكبريتية( - صاالت رياضية على مختلف أنواعها 
)مالعب كرة قدم - كرة سلة - غولف( - جيم - 
يوغا ومساج وساونا وچاكوزي )SPA( - حمام 
تركي - س���ينما - مسابح مغلقة ومفتوحة - 
ألعاب مائية – رحالت سياحية يومية - حضانة 
وأنشطة وماله لألطفال - صالة بولينغ وألعاب 
 Free( ڤيديو - مقاه ومطاعم - محالت جتارية
Duty( - س���وبرماركت )خدم���ة التوصيل إلى 
الڤلل( - إنترنت مركزي وس���تاليت - حراسة 
24 ساعة - مكتب إداري لشؤون املنتجع 24/24 
ساعة - عيادات طبية ومراكز صحية - خدمة 
فندقية - صالون كوافير نسائي ورجالي - أماكن 
استجمام - مساحات خضراء - خدمة التوصيل 

إلى املطار وإلى وسط املدينة وأماكن أخرى.

عميالت »الصفوة« في زيارة لفرع بنك وربة 

منتجع برادايس السياحي

»موضي املوسى للمحاماة« يبرم 
اتفاقية تعاون مع »فيديلتا« البريطانية

ابرم مكتب موضي املوس���ى 
للمحاماة واالستشارات القانونية 
اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة 
شركات فيديلتا البريطانية ممثلة 
بالعضو املنتدب للمجموعة فرانك 
بيري، وذلك في مقر مكتب احملامية 

في منطقة دسمان.
وف���ي بيان صحاف���ي، أكدت 
احملامي���ة موض���ي املوس���ى أن 
االتفاقية س���تعزز بش���كل كبير 
موق���ف عمالئن���ا الراغب���ني في 
االستثمار العقاري في بريطانيا، 
خاصة أن مجموعة شركات فيديلتا 
ذات سمعة متميزة في هذا املجال 
وتتمتع بخبرة فنية اكتسبتها على 
مدى أكثر من عشرين عاما األمر 
الذي يعود على عمالئنا بأقصى 

قدر من الفائدة.
ومبوجب هذه االتفاقية سيتم 
توفير فرص لهيكلة استثمارات 
عم���الء مكتب موضي املوس���ى 
للمحاماة واالستشارات القانونية 
)من أفراد وشركات كويتية( هيكلة 
فعالة لتحقيق االستفادة القصوى، 
وإيجاد حلول عقارية وضريبية 
احملامية موضي املوسى وفرانك بيري خالل توقيع اتفاقية التعاون متنوعة لكل مستثمر على حدة.

التع����اون اخلليج����ي. وقد 
تناول محورين رئيسيني 
هما االدارة االستراتيجية 

والقيادة.
ويح����رص بنك الكويت 
الوطن����ي من خالل تعاونه 
املستمر مع معهد الدراسات 
املصرفية على املشاركة في 
مثل هذه البرامج انسجاما 
مع جه����وده املتواصلة في 
دعم تنمية املوارد البشرية 
وتعزيز اخلبرات املتراكمة 

يوفر لعم���الء VIVA الراحة 
والس���هولة، هذا إلى جانب 
باقة اخلدم���ات والعروض 
التي تقدمها الشركة بشكل 

هذا احلدث. مضيفا: »ان هذا 
احلدث أتاح لنا الفرصة من 
أجل اطالع املشاركني فيه على 
خبرات البروفيسور شولز 
الرائدة في مجال خصخصة 
األصول، ونتطلع إلى املزيد من 
التعاون املستقبلي مع شركة 
كامكو لالس����تثمار مبا يعود 

بالنفع على الطرفني«.
ومن جهتها، أعربت نائب 
رئي����س أول إدارة العم����الء 
والتسويق سناء الهدلق عن 
س����عادتها باإلقب����ال املتميز 
واحلضور الضخم الذي القاه 
احلدث، مؤكدة ان هذا احلضور 
إمنا يعكس االهتمام الكبير من 
قبل املستثمرين لالستفادة من 

مثل هذه احملاضرات.
وتقدمت الهدلق بالشكر 
الى جميع العمالء الكرام الذين 
قبلوا الدع����وة وانضموا الى 
هذا احل����دث املتميز. وقالت: 
»سنستمر في استضافة العديد 
من املتحدثني البارزين الذين 
من شأنهم تقدمي قيمة مضافة 
ملا يتميزون به من خبرة ممتدة 

لدى كوادره بأساليب القيادة 
القيادات  احلديثة وتأهيل 

للعمل املصرفي.
إلى ان  وجتدر االشارة 
لدى بن����ك الكويت الوطني 
العديد من املبادرات الهادفة 
إلى إعداد القيادات املصرفية 
املهام  املزيد م����ن  لتول����ي 
واملس����ؤوليات واكس����ابها 
اخلبرة الكافية والقدرة على 
مواجهة مختلف التحديات 
في العمل املصرفي واتخاذ 
القرارات، على غرار برنامج 
قادة املستقبل باإلضافة إلى 
برامج تدريبية متخصصة 
واحترافي����ة بالتعاون مع 

اعرق اجلامعات العاملية.
وتعك����س مبادرات بنك 
الكويت الوطني التدريبية 
العميق����ة جت����اه  رؤيت����ه 
االستثمار باملوارد البشرية، 
ويوفر ألجل ذلك نخبة من 
أفضل خبراء العمل املصرفي 
الذين يقدم����ون خبراتهم 
للك����وادر الوطنية الواعدة 
وأصح����اب األداء املميز في 
البنك وسط بيئة تفاعلية 
وعملية م����ا يعزز قدراتهم 
ويكسبهم مهارات استثنائية 
لتقدمي األفضل في مختلف 

قطاعات العمل املصرفي.

حصري ومميز يلبي رغبات 
وتطلعات عمالئها الكرام. 

ويعد افتتاح ستة فروع 
جديدة ل� VIVA في مختلف 
مناطق الكويت إجنازا تعتز 
به الشركة وسيساهم بشكل 
كبير في جتوي���د ما تقدمه 
لعمالئها من خدمات ويجعلها 
أقرب لهم وأسرع في تلبية 
متطلباته���م، ويؤكد التزام 
VIVA بأن تكون دائما بالقرب 

من عمالئها. 
وستس���تمر VIVA ف���ي 
توسعها داخل الكويت واضعة 
تطلعات عمالئها نصب أعينها 
ولتلبيتها بكل حرفية ومهارة 
تضمن رضاهم، إن شغفها 
وحرصها الشديد على تقدمي 
خدمات مميزة لعمالئها الكرام 
ه���و الداف���ع وراء خططها 

التوسعية املستمرة.

عبر السنوات في املجاالت التي 
تلبي وتتماشى مع مصلحة 
عمالئنا«. وعمل البروفيسور 
مايرون شولز قبل انضمامه 
إلى جانيس كابيتال جروب، 
كأستاذ في العلوم املالية في 
جامعة فرانك اي باك، حاصل 
على الدكتوراه الفخرية من 
كلية ستانفورد إلدارة األعمال، 
وحصل على جائزة نوبل في 
العلوم االقتصادية، وشارك 
في ابتكار منوذج بالك شولز 
لتسعير سوق اخليارات، العمل 
الذي رشحه للحصول على 

جائزة نوبل عام 1997.
وه����و حاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة شيكاغو 
وقدم استشارات على نطاق 
واسع للعديد من املؤسسات 
املالية والش����ركات وأسواق 
املال وحاضر في الكثير من 
الفعالي����ات عبر األوس����اط 
األكادميية واملنظمات األخرى 
في جميع أنحاء العالم. ميتلك 
ش����ولز أكثر من 41 عاما من 

اخلبرة في مجال التمويل.

البرنامج الذي حمل عنوان 
 Leading Strategy Execution
in Financial Services واستمر 
ملدة ستة أيام. وشارك في 
هذا البرنامج إلى جانب بنك 
الكوي����ت املركزي والبنوك 
الكويتي����ة، مجموع����ة من 
املالية  البنوك واملؤسسات 
اخلليجية، حي����ث ان هذا 
البرنام����ج هو أول برنامج 
خ����اص تقدم����ه هارف����ارد 
على مستوى دول مجلس 

اجلدي���دة ضمن سياس���ة 
الهادفة  التوسعية  الشركة 
نحو تقدمي أرقى مس���توى 
خدمة عمالء بش���كل عملي 

وشركائنا في العمل ويساهم 
في تس����ليط الض����وء على 
استراتيجيات االستثمار بني 
التطبيق والنظرية. فمثل هذا 
احل����دث البارز يندرج ضمن 
عديد م����ن الفعالي����ات التي 
تستضيفها وتنظمها كامكو 
في س����بيل التعري����ف بأهم 
اآلراء املتعلقة باالس����تثمار، 
مستعينني بكوكبة من اخلبراء 
العامليني في هذا املجال، ومن 
أبرزهم البروفيسور مايرون 
ش����ولز«. وأضاف صرخوه: 
»تس����تمر كامكو في تعزيز 
التواص����ل م����ع عمالئنا في 
إطار اس����تراتيجية الشركة 
لدعم عالقات املس����تثمرين، 
متطلع����ا الى تنظي����م املزيد 
من الفعاليات والتعاون مع 
العديد من الكفاءات العاملية 

في املستقبل القريب«.
وبه����ذه املناس����بة، تقدم 
نائب الرئيس ملنطقة الشرق 
األوسط وافريقيا ووسط آسيا 
في جانيس مش����عل الفرس 
بالشكر الى كامكو الستضافتها 

الكويت  ش����ارك بن����ك 
الوطني في برنامج تطوير 
القي����ادات التنفيذية لكلية 
هارف����ارد إلدارة األعم����ال 
بالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفي����ة. ويه����دف هذا 
البرنام����ج التدريب����ي إلى 
القيادات  تطوير مه����ارات 
املصرفية وإعدادها لالرتقاء 

وظيفيا.
وج����رى تنظي����م حفل 
لتخريج املتدربني وتسليمهم 
شهادات من كلية هارفارد، 
حضره محافظ بنك الكويت 
املركزي ورئيس مجلس إدارة 
الدراسات املصرفية  معهد 
د.محمد الهاشل واملدير العام 
الدراسات املصرفية  ملعهد 
الرفاعي والرئيس  يعقوب 
التنفي����ذي ملجموع����ة بنك 
الكويت الوطني عصام الصقر 
ومدير عام املوارد البشرية 
للمجموعة في بنك الكويت 
الوطني عماد العبالني إلى 
جانب قيادات وممثلني عن 
املالية  البنوك واملؤسسات 

في الكويت. 
وقد مت اختيار املشاركني 
من القيادات املتوسطة في 
مختلف ادارات بنك الكويت 
الوطني للمشاركة في هذا 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن انضمام 
ستة فروع جديدة إلى شبكة 
فروعها املنتشرة في مختلف 
أنح���اء البالد لتصل الى 69 
فرعا، وذلك تعزيزا لتواجدها 
الكوي���ت ولتتمكن من  في 
خدمة عمالئها بشكل أفضل 

وأقرب لهم. 
وتقع تلك الفروع في كل 
من مجمع السالم )الساملية، 
قطع���ة 9، ش���ارع س���الم 
املب���ارك(، أس���واق القرين 
)صبح���ان(، مجمع كيوب 
)الس���املية، قطعة 9، شارع 
سالم املبارك(، مبارك الكبير 
)قطعة 4، السوق املركزي رقم 
4(، والفحيحيل )قطعة 2، 
جمعية الفحيحيل( واملارينا 

مول )الدور األرضي(. 
الفروع  افتت���اح  ويأتي 

استضافت شركة كامكو 
لالس����تثمار، إح����دى أكب����ر 
الشركات االس����تثمارية في 
املنطقة من حيث حجم االصول 
املدارة، البروفيسور مايرون 
شولز احلائز جائزة نوبل في 
االقتصاد، والرئيس التنفيذي 
الستراتيجيات االستثمار في 
شركة جانيس كابيتال جروب 

.)JCG(
وقدم البروفيسور مايرون 
شولز، املتحدث الرئيسي في 
احلدث، وال����ذي انعقد أخيرا 
في نادي رجال األعمال ببرج 
كيبكو، عرضا تقدمييا حتت 
عنوان »توزيع األصول وادارة 
املخاطر«، بحضور لفيف من 
العمالء واملستثمرين وكبار 
موظف����ي املجموع����ة، اعقبه 
تس����ليم درع تكرمي من قبل 
الرئيس التنفيذي لش����ركة 
كامكو فيصل صرخوه. وبهذه 
املناسبة، قال صرخوه: »إنه 
المتياز لشركة كامكو تنظيم 
مثل هذا احلدث مبا يعود به 
من نفع على عمالئنا الكرام 

عصام الصقر يتوسط املشاركني من »الوطني« في البرنامج

 VIVA م.سلمان البدران وعبدالعزيز القطعي وداني دويك وعبدالعزيز الدويش في حفل افتتاح فرع

فيصل صرخوه يسلم مايرون شولز درعا تقديرية جانب من احملاضرة 

»VIVA« تدشّن 6 أفرع جديدة في الكويت

»كامكو« تستضيف احملاضر العاملي مايرون شولز

»الوطني« يشارك في برنامج تطوير القيادات لكلية هارفارد

»برقان« يطرح خدمة االستقطاع الشهري 
Ooredoo لعمالء  البنك من مستخدمي

أعلن بنك برقان عن شراكته مع شركة 
االتصاالت الوطنية Ooredoo ليقدم لعمالئه 
من مستخدمي خطوط هذه الشركة أسهل 
الطرق الفورية لدفع الفواتير، حيث يستطيع 
عمالء بنك برق����ان اآلن دفع فواتيرهم عن 
طريق خدمة االس����تقطاع الشهري املباشر 
من حساباتهم الشخصية بطريقة منتظمة 

ودون عناء.
ولالشتراك في هذه اخلدمة يتعني على 

عمالء بنك برقان من مس����تخدمي خطوط 
Ooredoo زي����ارة أي من ف����روع بنك برقان 
أو أي من ف����روع Ooredoo لتعبئة منوذج 

االشتراك. 
هذا، ويسعى بنك برقان لتقدمي كل سبل 
الراحة لعمالئه، حيث ان خدمة االستقطاع 
الشهري لفواتير خطوط Ooredoo تأتي ضمن 
اس����تراتيجية البنك لتقدمي حلول متكاملة 

للدفع تناسب كافة احتياجات عمالئه.

سناء الهدلق: 
مستمرون 

في استضافة 
شخصيات تثري 

قيادات وموظفي 
الشركة 


