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.. وخالل تقطيع كيكة االحتفال بافتتاح الفرع اجلديدماجد العجيل مع عدد من مديري البنك يفتتح الفرع

»برقان« يفتتح فرعه الـ 28 في جليب الشيوخ 

مشاريع »األرجان« حتصد ثالث جوائز

أعلن بنك برقان عن افتتاح 
فرع���ه اجلديد ف���ي منطقة 
»جليب الش���يوخ«. ويعد 
هذا الفرع الثامن والعشرون 
من ف���روع بن���ك برقان في 
الكوي���ت والذي يأتي ضمن 
التوسعية،  اس���تراتيجيته 
حيث يسعى بدوره لالستمرار 
في تقدمي اخلدم���ات املالية 
واملصرفية لقاعدة أوسع من 
العمالء. كما يعد فرع »جليب 
الشيوخ« الفرع رقم 236 من 

جنحت شركة األرجان العاملية العقارية في حتقيق إجنازا جديدا 
بفوز ثالثة من مش��اريعها التطويرية العقارية بجوائز في فئات 
مختلفة من قبل منتدى العقارات العربية واألفريقية والتي تعتبر 
إح��دى أرفع اجلوائز في القطاع العقاري. ومن املقرر أن حتصد 
الشركة اجلوائز في إمارة دبي يومي 11 و12 من الشهر املقبل عن 
املشاريع التالية: منتجع البركة في عمان - ألفضل منوذج تطوير 
متعدد االستخدامات، ومشروع ARGAN Village البحرين - ألفضل 
مش��روع تطوير عن جتارة التجزئة، وكذلك فوز املشروع عينه 
بجائ��زة أفضل تصميم. وتأتي هذه اجلوائز ضمن سلس��لة من 
النجاحات التي حققتها الشركة على مدار السنوات السابقة، فقد 
كان مشروع جيون )احد مشاريع الشركة( قد فاز بجائزة أفضل 
تصميم وأفضل مشروع متعدد االستخدامات، وأفضل مشروع 
تطويري من قبل منتدى العقارات العربية واألفريقية لعام 2011.

وبهذه املناسبة، عقب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة 
شركة األرجان، م.خالد خضير املشعان عن فخره بفوز شركته 
بهذه اجلوائز قائال: »هذا النجاح هو ثمرة التزامنا املس��تمر في 

تنفيذ املشاريع وفق أفضل املعايير واجلودة وتسليمها ضمن األطر 
الزمنية احملددة، وهو في الوقت ذاته انعكاس لنجاح استراتيجيتنا 
)احلياة..كما حتبها( القائمة على إضفاء البهجة على حياة العمالء من 
خالل بناء مشاريع سكنية وتطوير مجمعات جتارية تقدم جتربة 
فريدة للرواد وتوفر أس��لوب حياة يجمع  بني الترفيه، التسوق، 

األكل واالستجمام«.
كما يأتي الفوز بهذه اجلوائز نتيجة حلرص شركة األرجان العاملية 
العقارية على االلتزام بأدق املعايير العاملية، وتنفيذها ملش��اريعها 
بلمسة فنية راقية تبرز من خاللها جمال التصميم ومفردات العمارة 

العربية مع مواكبة احلداثة في التصميم واخلصوصية. 
وأضاف املشعان: »يش��رفنا أن يتم االعتراف مبشاريع الشركة 
إقليميا، حيث يعد حصول شركة األرجان على هذه اجلوائز العاملية 
داللة قوية على تفوقها على عدد من أهم الشركات وأكثرها تنافسا 
في املنطقة العربية، كما أن ترش��حها للجائزة العاملية يعد مؤشرا 
مهما على متيز الش��ركة وعملها وفق املعايير واملقاييس العاملية 

في هذا املجال«.

ف���روع مجموعة بنك برقان 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وق���د مت افتت���اح الفرع 
رس���ميا بحض���ور رئيس 
مجل���س إدارة بن���ك برقان 
ماجد عيسى العجيل، وعدد 
من كبار مديري البنك. ويقع 
الفرع اجلديد في مبنى جمعية 
اجلليب التعاونية الرئيسي 

في قطعة 1. 
واجلدير بالذكر أن جميع 

فروع بنك برقان توفر للعمالء 
ج���ودة عالية م���ن اخلدمة 
العمالء  واالبتكار لتمك���ن 
من إجراء مجموعة كاملة من 
اخلدمات املصرفية واملعامالت 
دون احلاجة إلى االنتقال من 

فرع إلى آخر.
وس���يقدم الفرع اجلديد 
خدماته لكافة العمالء يوميا 
من االح���د إلى اخلميس من 
الساعة 8:30 صباحا وحتى 

الساعة 3:00 عصرا.

دمييتريوس كاراجكيولس يتسلم اجلائزة 

مشعل امللحم 

مشروع البفليون سكوير 

محمد احلاج 

»االحتاد للطيران« حتصد لقب
 »أفضل شركة طيران لدرجة رجال األعمال«

»بلوبرينت« تطلق العرض االستثماري لـ »البفليون سكوير«

E8WB جلف سات« تستثمر في القمر الصناعي اجلديد«

حازت االحتاد للطيران على 
لقب أفضل شركة طيران لدرجة 
رج����ال األعمال في النس����خة 
السنوية السادسة والعشرين 
من حفل جوائز ترافيل تريد 
جازيت لعام 2015. ومت تسليم 
اجلائزة املرموقة، التي صوت 
لها قراء كل من مجلة ترافيل 
تريد جازيت آس����يا، وترافيل 
تريد جازيت الصن، وترافيل 
تريد جازيت الهند، وترافيل 
تري����د لالجتماعات واحلوافز 
واملؤمترات واملعارض، وترافيل 
تريد لسفر األعمال واالجتماعات 
واحلوافز واملؤمترات واملعارض 
الصن، ورابطة ترافيل تريد 
وترافيل تريد آسيا الكجوري، 
في حفل فاخر أقيم في بانكوك 

األسبوع الفائت. 
وفي هذا اإلط����ار، حتدث 
رئي����س الش����ؤون التجارية 
في االحت����اد للطي����ران بيتر 
بومغارتنر قائال: »إننا في غاية 
السعادة لفوز االحتاد للطيران 
مبثل هذا التكرمي املرموق من 
قبل جوائز مجلة ترافيل تريد 
جازي����ت وجتارة الس����فر في 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ، 
وحصولها على لقب )أفضل 
ش����ركة طيران لدرجة رجال 
األعمال(«.وأضاف: »ميثل اللقب 
تتويجا هاما بالنسبة لالحتاد 
للطيران نظرا للتنافسية العالية 

التنفيذي  الرئي����س  أعلن 
لشركة  بلوبرينت لالستثمارات 
العقارية البريطانية م.مشعل 
عبدالرحم����ن امللحم انطالق 
الع����رض االس����تثماري في 
مشروع البفليون سكوير في 
الكويت يومي السابع والثامن 
من أكتوبر في مقر الش����ركة 
بحضور ش����ركة نايت فرانك 
املستشار العاملي لالستشارات 
االستثمارية العقارية وإدارة 
إلى  االس����تثمارات باإلضافة 
شركة بيركلي مطور عقاري 

البافليون سكوير.
وذكر امللحم ان املشروع 
البفليون  الفاخر  الس���كني 
س���كوير يعتبر في مراحل 
تطوي���ره األولى ويش���يد 
ضم���ن اطار مدين���ة كاملة 
حديثة يت���م تطويرها من 
قبل بيركل���ي اكبر مطوري 
العقارات ف���ي لندن وتضم 
املدين���ة محطة لقطار  هذه 
 Cross Rail املستقبل السريع أكد رئي����س مجلس إدارة 

شركة جلف سات لالتصاالت 
محمد احلاج على أن الشركة 
بدأت اس����تثمارها ف����ي القمر 
الصناع����ي اجلديد E8WB في 
العام 2012، لتضمن لعمالئها 
خدم����ة ذو ج����ودة عالية مع 
إطالقها للقمر الصناعي املذكور 
قبل أيام.وأضاف: »من خالل 
5 محط����ات أرضية في مراكز 
إستراجتية بالعالم ميكننا القول 
بأننا ننفرد في تقدمي خدمة البث 
وإعادة البث ونشر احملتوى في 
الكويت بدون تشويش، وذلك 

على صعيد قطاع الطيران في 
املنطقة. وقد متكنت مقصورة 
استديو رجال األعمال على منت 
أسطول طائراتنا اجلديد من 
طراز إيرباص A380 وبوينغ 
B787 درميالين����ر، على وجه 
اخلصوص، من إعادة تعريف 
مفهوم السفر اجلوي الفاخر من 
خالل ما توفره من مستويات 
غير مسبوقة على صعيد األناقة 
والراحة وحسن الضيافة، والتي 
استطاعت وضع معايير جديدة 
بالكامل لسفر رجال األعمال حول 
العالم«.واستأنف بومغارتنر 
بقوله: »يشكل شركاؤنا لتجارة 
السفر قوة هامة بالنسبة لنجاح 
االحتاد للطيران في املنطقة، 
ونح����ن مدينون له����م للدعم 
الكبير والراسخ الذي قدموه 
للشركة منذ بدء خدمة رحالتها 
إلى بانكوك، أولى وجهاتها في 
آسيا، وذلك في شهر إبريل من 

عام 2004«.
وجت����در اإلش����ارة إلى أن 
االحتاد للطيران توفر لقطاع 
جتارة السفر تشكيلة غنية من 
وس����ائل الدعم التثقيفي على 
صعي����د املبيع����ات فضال عن 
برامج املكافآت والتكرمي. ومن 
بن ذل����ك البوابة اإللكترونية 
اجلديدة اخلاصة بتجارة السفر، 
وبرنامج »SuperSeller« للتحفيز 
املستند إلى املكافآت، والرحالت 

الذي ينقل الركاب حول لندن 
في دقائق معدودة وتشمل 
املدينة جمي���ع املرافق التي 
تسعى لها األسرة العصرية 
كاألسواق احلديثة واملطاعم 
واألندية الرياضية واحلدائق 
ومالعب االطفال.وأضاف ان 
مدينة رويال أرسنال الواقعة 
شرقي لندن تش���تهر بأنها 
امل���دن احلديثة على  إحدى 
ضفاف نه���ر التاميز والتي 
املتوقع أن تشهد زخما  من 
جتاريا ونش���اطا في حركة 
األعمال نظرا لقربها من مطار 
لندن )سبع دقائق( وإطاللتها 
املباش���رة على نهر التاميز 
الش���هير، ناهيك عن قربها 
من جامعتي لندن وغرينتش 
التاريخيتن. وقد استقطبت 
مدينة الرويال أرسنال التي 
تش���يدها مجموعة بيركلي 
االس���تثمارات م���ن ش���تى 
أنحاء العال���م وحتديدا من 
شرق آسيا وأوروبا ونشطت 
أسعار العقارات فيها وحققت 
ارتفاعات إيجابية مشجعة 
التطوير  وتتوالى مشاريع 
في تلك املنطقة لتحولها إلى 
مدينة متكاملة.ولفت الى أن 
االستثمار في مشروع الرويال 
أرسنال قد أثبت جدواه جلميع 
املستثمرين الذين دخلوا في 
املراحل السابقة التي أطلقت 
املاض���ي ومازالت، كما  في 
أن املش���روع يتمتع بنظام 
الدفع���ات امليس���رة وتوفر 
خدم���ات التأجي���ر وتزويد 

من خالل محطاتنا املنتشرة في 
نيويورك وقبرص وسلوفينيا 
وباريس مؤخرا، باإلضافة إلى 
محطة أم الهيمان في الكويت«.

كالم احلاج جاء خالل لقائه مع 
الصحف احمللية للحديث عن 
القم����ر الصناعي E8WB الذي 
تستثمر جلف سات لالتصاالت 

في حيز كبير فيه.
وأضاف احلاج قائال: »ان 
اخلدمة املقدمة من قبل جلف 
س����ات متتاز بأعل����ى معايير 
األمن، لذا جن����د بأن 30% من 
عمالء الشركة هم مؤسسات 

التعريفي����ة لوكالء الس����فر، 
وغيرها من برامج التسويق 

التجاري احمللية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن كافة 
مسافري درجة رجال األعمال 
على منت الطائ����رات عريضة 
البدن، يستمتعون بخاصية 
املقعد القابل للتعديل ليصبح 
س����ريرا منبسطا بالكامل، مع 
إمكانية الوصول املباشر ملمرات 

الطائرة. 
ويشار إلى أن جوائز ترافيل 
تريد جازيت حتظى بالتقدير 
الواس����ع لكونها األفضل على 
صعيد قطاع السفر في منطقة 
آسيا احمليط الهادئ منذ عام 
1989. وته����دف إل����ى تك����رمي 
الش����ركات واألفراد الذين برز 
جنمه����م في أرب����ع فئات هي: 
مزودي خدمات السفر، وكاالت 
الس����فر، اإلجنازات املتفوقة 

وصالة مشاهير السفر. 
ويتم اختيار أفضل شركة 
طيران لدرجة رجال األعمال 
ل����أداء،  وفق ع����دة معايير 
تشمل: تقدمي أفضل املنتجات 
واخلدمات، جداول الرحالت 
وشبكة الوجهات، لباقة التعامل 
م����ن قبل وكيل الس����فر على 
صعيد احلجوزات وتأكيدها 
والعمول����ة، واملهنية العالية 
لفريق التس����ويق واملبيعات 

في شركة الطيران.

الشقق بأفضل وأجود أنواع 
األثاث الراقي اجلميل. وأكد 
امللحم أن األنظمة الضريبية 
التي شرعت مؤخرا ساهمت 
في تنظيم الس���وق وزيادة 
الذي  الدولة، األمر  مداخيل 
سيضمن استمرار االستقرار 
االقتصادي وحتس���ن بيئة 
األعم���ال فيه���ا، مضيفا أن 
أنه  البريطاني أثبت  العقار 
بنك آم���ن حلفظ األموال بل 
ان عق���ارات لندن تضاعفت 
400% خالل األربعن س���نة 
األخيرة محققة منوا إيجابيا 
لم يتحقق ألي من عواصم 
عالم أوروبا الغربية. وأشار 
الى أن بلوبرينت تعمل في 
مجال االستشارات العقارية 
االس���تثمارية املتخصصة 
في العقار البريطاني بشتى 
أنواع���ه س���واء كان���ت في 
العقارات السكنية داخل لندن 
أو خارجه���ا أو في عقارات 
الس���كن الطالبي املنتشرة 
في ش���تى أنحاء اجنلترا أو 
في مجال العقارات التجارية، 
وتشمل خدمات بلوبرينت 
االستش���ارات  أن���واع  كل 
الضريبية والقانونية وتوفر 
الشركة عبر شركائها خدمات 
التمويل اإلسالمي والتقليدي 
لالس���تثمار ف���ي عق���ارات 
بريطاني���ا وبنس���ب فائدة 
تناسبية وبنظام دفع فوائد 
الدين فقط دون أصل الدين إن 
رغب املستثمر في هذا النمط 

املميز من التمويل.

حكومية وسفارات وغيرها من 
الهيئات السيادية، فيما 70% من 
عمالء الشركة هم من القطاع 
اخلاص«.وعن القمر الصناعي 
 E8WB اجلديد ق����ال: »يعتبر
قمرا مستقبليا ذا جيل جديد 
ويحتوي على الوظائف املتقدمة 
املصممة من قب����ل الصناعة 
األوروبية ذات مس����توى عال 
لأداء واملرونة وجودة اإلشارة 
والبث، وأهمها التخفيف من آثار 
التدخل )التشويش( عبر زيادة 
السيطرة على الترددات الصاعدة 

إلى األقمار االصطناعية«.

»بيتك«: 11 فائزاً حلملة البطاقات

»زين«: طرح باقات جديدة لعشاق ألعاب الڤيديو

فاز 11 من عمالء بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( في السحب 
االول للحمل����ة التس����ويقية 
اجلديدة التي اطلقها حتت شعار 
 » MacBook Air اربح يوميا«
للتشجيع على استخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية ومسبقة الدفع 
وبطاقات السحب اآللي، بهدف 
زيادة القيمة املضافة للبطاقة 
وتطوي����ر وتنوي����ع االعتماد 
عليه����ا، حيث تتي����ح احلملة 
على م����دى 100 يوم، الفرصة 
 MacBook للعمالء لربح جهاز
Air عند اس����تخدام بطاقاتهم 
لسداد قيمة املشتريات، ومتثل 
كل 10 دناني����ر ينفقها العميل 
باس����تخدام بطاقات »بيتك« 
الدفع  االئتمانية أو مس����بقة 
داخل وخارج الكويت، وبطاقات 
السحب اآللي خارج الكويت 
فقط، فرصة لدخول السحب 

خالل احلملة.
والفائزون هم: شيخة خالد 
العليان، عل����ى حميد العلي، 

أطلقت شركة االتصاالت 
الكويتية »زين« باقات إنترنت 
الدفع اآلجل اجلديدة لعشاق 
ألعاب الڤيديو، والتي تقدم من 
خاللها خدمات إنترنت فائقة 
السرعة على شبكتها األحدث 

في الكويت.
وأوضح���ت الش���ركة أن 
الباقات اجلديدة مت تصميمها 
لتتناس���ب م���ع احتياجات 
الش���غوفن بألعاب  عمالئها 
الڤيديو عبر اإلنترنت، حيث 
جتمع ما بن السعات كبيرة 
إنترنت اجليل  احلجم م���ن 
الراب���ع LTE-A، وتش���كيلة 
ممي���زة من أح���دث منصات 
األلع���اب اإللكترونية مجانا 
الت���ي تقدمها أكبر ش���ركات 
الترفيه اإللكتروني العاملية، 
باإلضافة إلمكاني���ة إضافة 
أجهزة إنترنت ال� Router أو 
ال� Hotspot، ليكون العرض 

س����لطانة صالح الرش����يدي، 
عائش����ة غس����ان العصفور، 
ابراهي����م عب����داهلل املزي����ن، 
مرمي سلطان السليمان، فائز 
مرضي اجلدعان، خلود عذل 
البرازي، ش����هد وليد البغلي، 
يوسف يعقوب اخلبيزي، خالد 
عبداللطيف النجدي. وتؤكد 

شامال لكل ما تتطلبه جتربة 
الترفيه الرقمية املتكاملة. 

وأش���ارت »زين« إلى أن 
الدفع اآلجل بإمكانهم  عمالء 
االختيار ما بن الباقة األولى 
الت���ي توف���ر إنترنت اجليل 
الرابع بسعة 1 تيرابايت بقيمة 

احلملة التي تس����تمر لغاية 
25 ديس����مبر املقب����ل حرص 
»بيتك« على االس����تمرار في 
تقدمي العروض املميزة لعمالئه 
من حملة البطاقات املتنوعة 
مكافأة لهم، وخللق طابع فريد 
ومميز جلميع بطاقات »بيتك« 
التي تقدم دائما قيمة مضافة 
حلامليها، مبا يساهم في رضاء 
العميل وزيادة فرص استفادته 
عن����د االس����تخدام، فضال عن 
تعزيز وجود »بيتك« وحصته 

السوقية في هذا القطاع.
وتساهم احلملة في ترسيخ 
مبادئ وأهداف »بيتك« الرامية 
إلى تنشيط حركة املبيعات، 
الفائ����دة للعمالء  وحتقي����ق 
مستخدمي البطاقة وللتجار، 
والس����عي لتعزي����ز مفه����وم 
استخدام البطاقات املصرفية 
بدي����ال ع����ن النق����ود تفاديا 
للمخاطر الت����ي يتعرض لها 
العمالء ومتاشيا مع التوجهات 

املصرفية العاملية.

27 دينارا شهريا واالختيار بن 
 Xbox 4، أو Playstation أجهزة
One أو Wii U مجانا باإلضافة 
مليزة Gamer Pass التي تتيح 
حتميل األلعاب اإللكترونية من 
شبكة PSN بال حدود ومن غير 
أن تتأثر سعة باقة اإلنترنت 
األساسية، أما الباقة الثانية 
الرابع  فتوفر إنترنت اجليل 
بسعة 500 جيجابايت بقيمة 
20 دينارا شهريا وأحد األجهزة 
اإللكترونية املذكورة أعاله. 

وبينت الشركة أن الباقات 
اجلديدة تشمل إمكانية إضافة 
أجهزة اإلنترنت ال� Router أو 
إنترنت  ال� Hotspot لتجربة 
غير مسبوقة، وميكن للعمالء 
الراغبن في االستمتاع بخدمات 
اإلنترنت فقط من غير أجهزة 
االشتراك بباقة إنترنت اجليل 
الرابع بسعة 1 تيرابايت بقيمة 

20 دينارا شهريا. 

إبراهيم العوضي 

»أعيان العقارية« ترعى مؤمتر »شورى الفقهي«
أعلن���ت ش���ركة أعي���ان 
العقارية عن رعايتها ملؤمتر 
الس���ادس  الفقهي  ش���ورى 
والذي تنظمه شركة شورى 
الفقهية في 16  لالستشارات 
و17 نوفمبر 2015 في فندق 
ريجنسي حتت رعاية محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد 

يوسف الهاشل. 
وب���ن الرئيس التنفيذي 
لش���ركة أعي���ان العقاري���ة 
إبراهيم العوضي أن رعاية 
املؤمتر الفقهي تأتي انطالقا 
م���ن اهتمام الش���ركة بدعم 
وتطوير وس���ائط االقتصاد 
اإلسالمي وأدواته وجتديدها 
مبا يواكب املستجدات، وكذلك 
إيجاد احللول للمسائل التي 
تواجه العديد من املؤسسات 
املالية واالقتصادية العاملة في 

إطار الشريعة اإلسالمية. 
وأش���اد العوضي بسعي 

شركة شورى لالستشارات 
الش���رعية من خالل املؤمتر 
املالية  الفقهي للمؤسس���ات 
اإلسالمية إلى تطوير الصناعة 
املالية اإلسالمية عبر استشراف 
آفاق جديدة في مجال العمل 
املالي اإلسالمي، حيث تبرز 
احلاجة املاسة إلى مواكبة هذا 
التطور واستنباط األحكام 
الت���ي تصلح له���ذا الزمان، 
إبراز صالحية  وتساهم في 
النظام املالي اإلس���المي لكل 
زمان ومكان وخصوصا في 
ظل التطور املستمر لوسائل 

وأساليب العمل.
وأضاف أن أعيان العقارية 
شاركت برعاية عدة دورات 
الفقهي،  س���ابقة للمؤمت���ر 
وهي مستمرة في ذلك على 
ض���وء حتقي���ق املؤمترات 
الس���ابقة جناحا كبيرا في 
حجم املش���اركة ونوعيتها 

وطبيعة القضايا التي طرحت 
للنقاش والتوصيات الصادرة 
عنها، موضحا أن املؤمترات 
الفقهية السابقة قامت بابتكار 
األساليب والوسائل الشرعية 
اجلدي���دة التي تفت���ح أمام 
العاملن في حقل االقتصاد 
واملال اإلسالمي آفاقا جديدة 
لتقدمي خدمات مبتكرة تخدم 

بها املجتمع.
بالذكر أن مؤمتر  اجلدير 
الفقهي في دورته  ش���ورى 
السادس���ة يناقش عددا من 
املهمة  احمل���اور والقضاي���ا 
واملستجدة، وهي تطبيقات 
الذرائع  العمل بقاعدة س���د 
الش���رعية في  وضوابط���ه 
املالية واملصرفية  املعامالت 
والتكيي���ف  املعاص���رة، 
الفقه���ي ألس���هم ش���ركات 
املساهمة، وتطوير املشاركة 

املتناقصة.

حتت شعار
»اربح يومياً 

»MacBook Air

العوضي: ندعم تطوير 
وسائط االقتصاد 
اإلسالمي وأدواته

إستراتيجية 
توسعية خلدمة 

قاعدة أوسع 
من العمالء


