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مشعل امللحم

جتربة  و»أفضل  شبكة«  جتربة  »أفضل  جائزتي  تسلمهم  بعد   VIVA ممثلو 
مركز اتصال«

دياال حنا 

الفريق متقاعد ثابث املهنا يسلم أماني الورع درعا تذكارية

International Quality & Productivity Centre خالل مؤمتر

ملتابعة متطلباتهم وتزويدهم بكل ما هو جديد في األسواق العقارية

في إطار أنشطة املسؤولية االجتماعية »بلوبرينت« تطرح 8 مشاريع عقارية في ليڤربول

VIVA تفوز باملركز األول
لـ »أفضل جتربة شبكة« و»أفضل جتربة مركز اتصال«

3 أيام لدخول السحب ربع السنوي الثاني حلساب الدانة

»عز كوت« تطور إدارة خدمة العمالء 
وتدعمها بخبرات وفريق مختص

البنك التجاري يلتقي محافظ العاصمة
أعلنت شركة بلوبرينت 
طرحها ثمانية مش���اريع 
عقارية سكنية في مدينة 
ليڤربول في مواقع مختلفة 
م���ن املدين���ة البريطانية 
الش���هيرة وفي هذا الصدد 
صرح مشعل امللحم الرئيس 
التنفيذي لشركة بلوبرينت 
لالستشارات االستثمارية 
ان ليڤربول وشمال اجنلترا 
يش���هدان من���وا كبيرا في 
س���وق العقارات السكنية 
التي تس���تهدف ش���ريحة 
املس���تأجرين او ما يسمي 
 )Buy to let( ����بعقارات ال
وهذا ناجت عن النمو املتزايد 
في احلرك���ة االقتصادية 
والعقاري���ة فيها باإلضافة 
الى ارتفاع أسعار العقارات 
السكنية مما صعب عملية 
متل���ك املواطنني واملقيمني 
ملنازل خاصة بهم وأصبح 
هناك من���وا مضطردا في 
س���وق التأجير الس���كني 
االمر الذي ترتب عليه نشاط 
العقارات  في س���وق بيع 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، عن فوزها 
باملركز األول جلائزتي »أفضل 
جترب���ة ش���بكة« و»أفضل 
جتربة مرك���ز اتصال« في 
املؤمت���ر الذي عقد في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في 
مدينة دبي بتاريخ 11 أبريل 
اجلاري والذي نظمه مركز 
 International Quality &«
Productivity Centre«. وبهذه 
املهندس عبد  املناسبة، قال 
احملس���ن الزامل، مدير أول 
 :VIVA جتربة العم���الء لدى
إرضاء العمالء من أولوياتنا 
ف���ي VIVA، لذا نس���عى إلى 
التقنيات في  طرح أح���دث 
سوق االتصاالت التي تساهم 
بش���كل مباش���ر في بلوغ 
أهدافنا مما يتيح لنا تلبية 
احتياجات عمالئنا بسرعة 
ملواكبة التطور التكنولوجي، 

بدأ العد التنازلي لسحب 
الدانة ربع الس���نوي الثاني 
لعام 2016 من بنك اخلليج، 
حيث لم يتبق سوى ثالثة 
أيام ليتمكن العمالء من فتح 
حساب الدانة أو زيادة املبالغ 
املودعة فيه، وذلك لتعزيز 
ف���رص فوزه���م باجلائزة 
النقدي���ة البالغ قيمتها 250 
دينار. وال يتطلب فتح حساب 
الدانة أكث���ر من إيداع احلد 
األدنى باحلساب البالغ 200 
دينار، والذي يؤهل العمالء 
لدخ���ول جميع س���حوبات 
الدانة. أما بالنسبة للقصر، 
فيج���ب عل���ى الوالدين أو 
وصيه���م القانون���ي فت���ح 
احلساب بالنيابة عنهم. نحث 

أكدت مستشار التسويق 
للرئي����س التنفي����ذي ف����ي 
مجموعة شركات عز كوت 
العق����اري ومدير  للتطوير 
إدارة خدم����ة العمالء ونظم 
تكنولوجي����ا واملعلوم����ات 
دياال حنا أن املجموعة قامت 
بتطوير إدارة خدمة العمالء 
وتدعيمه����ا بخب����رات فنية 
وفريق مختص وذو خبرة 
في ه����ذا املجال، لتقوم هذه 
اإلدارة على متابعة متطلبات 
قاعدة العمالء الواسعة التي 
حظيت بها الشركة بعد بيع 
مشاريعها املطروحة مرميد، 

كوت وبرستيج بالكامل.
أن  حن����ا  وأوضح����ت 
مسؤولية اإلدارة ال تنحصر 
فقط على استقبال متطلبات 
العمالء احلاليني واملستهدفني، 
إلى ط����رح حلول  بل متتد 
اس����تثمارية لالستفادة من 
العقارية وإدارتها  أصولهم 
بشكل جيد للحصول على 
أفضل العوائد منها، باإلضافة 
إلى تزويدهم بكل ما هو جديد 
في مجال الس����وق العقاري 

احمللي والدولي.
وبهذا تكون هذه اإلدارة 
أداة جديدة ضمن طاقم عمل 
املجموعة الذي يحرص كل 
احلرص على تقدمي خدمات 
ممي����زة لعمالئن����ا الك����رام 
وتكري����س طاق����ة جمي����ع 
العاملني وخبراتهم لتقدمي 
أفضل الفرص االستثمارية 

الدائم  التعاون  في إطار 
بني البنك ومؤسسات املجتمع 
املدن���ي املختلفة التي تقوم 
على خدمة الوطن واملواطن، 
قام البنك التجاري الكويتي 
بترتي���ب زي���ارة حملافظة 
العاصم���ة حيث اس���تقبل 
الفري���ق متقاعد ثابت املهنا 
العاصمة، مس���اعد  محافظ 
إدارة اإلعالن  الع���ام  املدير 
والعالقات العامة في البنك 
التج���اري أمان���ي ال���ورع، 
وتأتي هذه الزيارة في إطار 
الت���ي يقوم بها  الترتيبات 
البنك التجاري لتقدمي الدعم 
واملساندة والرعاية لعدد من 
األنش���طة االجتماعية التي 
تنظمه���ا محافظات الكويت 
خلدمة أفراد املجتمع ومنها 

محافظة العاصمة.
وقد أشاد محافظ العاصمة 
املهنا،  الفريق متقاعد ثابت 
بجه���ود البنك التجاري في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
وخدمة املجتمع، مؤكدا في 
حديثه أن التعاون بني البنك 
واحملافظة في دعم األنشطة 
والفعاليات املختلفة للمحافظة 
سوف ينعكس ايجابيا على 
أفراد املجتمع مشيرا إلى أن 
مثل هذه اإلسهامات من شأنها 
أن حتقق التنمية املستدامة 
للمجتمع وهو هدف ننشده 
جميعا. من جانبها، صرحت 

املستأجرة لفترات قصيرة 
أو طويلة وتتميز املشاريع 
الثمانية باختالف مواقعها 
فمنها م���ا هو في ضواحي 
ليڤربول ومنها ما هو في 
وس���ط املدينة بالقرب من 
اشهر أس���واقها )ليڤربول 
ون( وتط���رح بلوبرينت 
من ضمن ه���ذه املجموعة 
مشروع سكن طالبي بالقرب 
من اجلامعات والكليات في 
ليڤربول وسبعة مشاريع 
س���كنية وتتراوح اسعار 
الش���قق الس���كنية ما بني 
عشرين ألف دينار وخمسة 
وأربعني ألف دينار وتتنوع 
مقاساتها بني شقة غرفة نوم 
وغرفتني وثالث باإلضافة 
الى منازل عصرية بحدائق 
خاصة ومواقف س���يارات 

أمامية. 
وأك���دت الش���ركة على 
قوة ومتانة االستثمار في 
ليڤربول بسبب االنتعاش 
االقتصادي الذي تش���هده 
املدينة في السنوات االخيرة 

باالضافه ال���ى زيادة كفاءة 
موظفينا عن طريق تدريبهم 
وتزويدهم بجميع الوسائل 
التي متكنهم من إجناز عملهم 
بوقت أقل دون التنازل عن 
مستوى االهتمام. من جهته، 
قال املهندس يوسف يحيى 

العمالء الكرام على اإلحتفاظ 
باحلد األدنى للرصيد للتأهل 
تلقائيا لدخول س���حوبات 
الدانة. ومينح حساب الدانة 
اليومية وثالثة  السحوبات 
س���حوبات ربع س���نوية، 
والسحب السنوي. ويكون 

وطرحها في السوق احمللي 
الش����ركة  لتحقي����ق رؤية 

باالنفراد والريادة.
وقالت حنا في تصريح 
العقار  صحافي ان س����وق 
بالكوي����ت األكث����ر أمنا في 
املنطق����ة ويحظ����ى بعوائد 
أستثمارية ومالية مجدية، 
في ظل تراجع أسواق العقار 
اإلقليمي����ة والعاملي����ة. كما 
تس����اهم املجموعة بتطوير 
املشاريع العقارية بالسوق 
احمللي����ة من خ����الل طرح 
باقة من املشاريع السكنية 
بخدمات مميزة في منطقة 
خيران بإطاللة فريدة على 
الشاطئ وبأسعار استثنائية 
مبتناول اجلميع وبضمان 
إصدار وثيقة متلك في هذه 

املشاريع.
وأضاف����ت أن مجموعة 
شركات عز كوت تضم عدد 
من الشركات العقارية ذات 
اخلبرة العريقة حتت مظلتها 
أبناء السور  وهي ش����ركة 
العقارية وشركة راكومسكو 
العق����اري، كما  للتطوي����ر 
انضمت إليها حديثا شركة 
عذراء العقارية، حيث تطرح 
املجموع����ة من خ����الل هذه 
الشركات مشاريع ومنتجعات 
سياحية في السوق احمللية 
تقع في مدينة صباح األحمد 
البحرية مبنطق����ة خيران 
لتك����ون اس����تثمارا واعدا 
لعمالئه����ا ومتع����ة للراحة 

أماني الورع خالل اللقاء بأن 
البنك التجاري يسعى دائما 
إلى توطيد أواصر التعاون 
بينه وبني مؤسسات املجتمع 
املدني، كما يطمح إلى دمج 
جهوده م���ع جهود محافظة 
العاصمة بتقدمي كل س���بل 
الرعاية واملس���اندة الكفيلة 
بدعم الفعاليات االجتماعية 
والتعليمي���ة  واخلدمي���ة 
املناسبة لقاطني  والثقافية 

البحرية  ونشاط موانئها 
الرياضية فيها  والصناعة 
كما انها تستقطب الطلبة من 
كل أنحاء العالم الى جامعاتها 

وكلياتها الشهيرة.
امللحم ان هذه  وأضاف 
الس���احلية تتميز  املدينة 
بقربها من مجموعة كبيرة 
من مدن الشمال االجنليزي 
اجلميلة مثل مانشس���تر 
وبالكبول ومدينة البحيرات 
وشيس���تر ويتمتع ريفها 
بخصوبته وتنوع بساتينه 
وحدائقه مما جعلها قبلة 
للتنزه واالصطياف وتبعد 
مدة ساعتني ونصف بالقطار 

من لندن.
ان  امللح���م  وأض���اف 
ليڤربول تشهد منوا ايجابيا 
في أسعار عقاراتها كما انه 
يتوقع ان تكسب املزيد من 
االرتفاعات في الس���نوات 

املقبلة.
كما يتوقع ان تستقطب 
االستثمارات في كافة مناحي 

االعمال.

القحطاني، مدير أداء الشبكة 
لدى VIVA: يواجه حاليا جميع 
مزودي خدمات االتصال حتدي 
إلى مؤسسة تركز  التحول 
جهودها على العميل وجتعله 
محور األساس فيها. ونحن 
في صدد تطبي���ق برنامج 
مخص���ص إلدارة جت���ارب 
العمالء بالتعاون مع خبراء 
مهنيني من مصاف ش���ركة 
هواوي، إذ متكنت VIVA من 
بناء القدرات املطلوبة لتلبية 
متطلبات العمالء على نحو 
أفض���ل وأس���رع.كما بلغت 
VIVA التصنيف النهائي خالل 
املؤمتر ضم���ن أفضل ثالث 
شركات اتصاالت جلائزتني 
عن فئة »االستخدام األكثر 
ابتكارا للتكنولوجيا لتحسني 
جتربة العمالء« وفئة »أفضل 
برنامج لتحول الثقافة إلدارة 

جتربة العمالء«.

الس���حب  هناك فائزان في 
اليوم���ي )لكل ي���وم عمل( 
وبالتالي يفوز عشرة عمالء 
تعلن أسماؤهم في األسبوع 
التالي، جائزة كل منهم 1000 
دينار. ويتم إجراء السحوبات 
ربع السنوية الثالثة كل ثالثة 
أش���هر، وتتراوح جوائزها 
النقدية ما بني 200 ألف دينار. 
و500 ألف دينار.. وأخيرا، 
يقدم السحب السنوي أكبر 
جائزة نقدية فردية في الشرق 
األوسط، وتبلغ قيمتها مليون 
دينار. وكلما زادت مدخرات 
العم���الء، وطالت فترة بقاء 
أرصدتهم في احلساب، كلما 
زادت فرص فوزهم بجوائز 

الدانة.

واالستجمام لعائالتهم، وال 
س����يما أن املنطقة مكتملة 
التحتية وتش����هد  البني����ة 
تطورا ملحوظ����ا في مجال 
العقاري السكني  التطوير 
والتجاري، وتضم مشاريع 
سياحية ضخمة وبهذا فهي 

منطقة الستثمار واعد. 
كم����ا تس����عى املجموعة 
ضمن نهجها اعتماد الشفافية 
الدقة من  بطرحها وحتري 
القيمة السوقية ملشاريعها 
املطروحة من خالل دراستها 
من قبل خبرائها وكوادرها 
العاملة في املجموعة لتقدم 
لعمالئها باقة من املشاريع 
الطاب����ع  ذات  العقاري����ة 
العوائد  االستثماري يحمل 
املجدية والقيمة الس����وقية 
املستقرة ما لم تكن متزايدة 

مع مرور الوقت.
أن  حن����ا  واختتم����ت 
املجموع����ة س����تبقى على 
تواص����ل م����ع عمالئها من 
خ����الل إدارة خدمة العمالء 
الوسائل  وستستخدم كافة 
املتطورة من وسائل التواصل 
االجتماعي وعبر صفحتها 
اإللكترونية لتقدم لعمالئها 
كافة الدعم وتزويدهم بكافة 
التطورات في مجال االستثمار 
العقاري والبقاء معهم على 
تواصل دائ����م، حيث تؤمن 
العاملني  املجموعة وجميع 
فيها أن الريادة تستمر بثقة 

عمالئنا.

مناطق احملافظة مبا يتماشى 
مع جه���ود البنك في مجال 
املسؤولية االجتماعية كونه 
ج���زءا من نس���يج املجتمع 

الكويتي. 
وفي خت���ام الزيارة قدم 
املهنا درع���ا تذكارية إلدارة 
البنك التج���اري تقديرا من 
العاصم���ة للدعم  محافظة 
والتواصل الذي يقدمه البنك 

للمحافظة وقاطنيها.

امللحم: شمال 
إجنلترا يشهد 

منواً غير مسبوق 
في قطاع التأجير 

السكني

حنا: السوق 
العقاري الكويتي 

األكثر أمنًا
في ظل

تراجع األسواق 
العاملية

»داماك العقارية« تكشف عن عالماتها الفندقية املتعددة
خالل معرض سوق السفر العربي 2016

كشفت شركة داماك للفنادق 
واملنتجعات، ذراع الضيافة 

الفاخرة في شركة داماك 
العقارية، بعد عامني على 

تأسيسها، عن أن عدد وحداتها 
في أنحاء منطقة اخلليج 

سيصل إلى 15000 وحدة 
بحلول عام 2021. 

وتضم ذراع الضيافة التابعة 
لشركة داماك العقارية أربع 

شركات ضيافة مختلفة 
ومتنوعة، هي »أيكون للفنادق 
واملنتجعات«، و»داماك ميزون 

رويال«، و»داماك ميزون«، 
و»داماك ميزون دو فيل«، 

والتي تقدم كل منها عروضا 
وجتارب فريدة تالئم كل 
العمالء مبختلف فئاتهم. 
وضمن أحدث املشاريع 

الفندقية اخلاصة بشركة 
داماك العقارية، ستلبي 

»أيكون للفنادق واملنتجعات« 
احتياجات أرقى العمالء من 

الباحثني عن منط احلياة 
املترف والذين يفضلون 

اإلقامة في الفنادق الفاخرة 
واالستمتاع باملرافق املتميزة 

داخل الغرف، إلى جانب 
املطاعم الراقية التي تقدم 
أجود املأكوالت، وذلك من 

خالل مشروع »أيكون سيتي« 
الذي مت اإلعالن عنه مؤخرا 
والذي سيضم أول مشروع 
عقاري تابع لشركة »أيكون 
للفنادق واملنتجعات«. ويقع 

»أيكون سيتي«، املقرر 
استكماله بحلول العام 

2021، في واحدة من املناطق 
الرئيسية اجلديدة على شارع 

الشيخ زايد في دبي، ويطل 
مباشرة على قناة دبي املائية 

وحديقة الصفا. 
أما »داماك ميزون رويال« 
و»داماك ميزون«، اللتان 

تشمل محفظتهما حاليا 4 
منشآت فندقية في منطقة 
البرج في دبي، إلى جانب 
»داماك ميزون دو فيل«، 

التي متلك منشأة واحدة في 
منطقة اخلليج التجاري في 

دبي، فيستهدف كل منها 
العمالء الذين يفضلون الشقق 

الفندقية املفروشة متكاملة 
اخلدمات التي تتسم بالهدوء 
والراحة بعيدا عن الضجيج 
والضوضاء، إذ يحظى هذا 
النوع من العقارات بشعبية 

كبيرة بني أولئك الذين 
يبحثون عن »منزل بعيدا 
عن منزلهم«. وفي سبيل 

تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات 
واحلصول على رضا عمالئها، 
اعتمدت شركة داماك للفنادق 

واملنتجعات أربعة معايير 
فريدة من نوعها مرتبطة 

باخلدمة، ستطبق في جميع 
املنشآت التابعة للمحفظة. 

وتشمل تلك املعايير: سياسة 
تسجيل الوصول واملغادرة 

على مدار الساعة طوال اليوم، 
واإلقامة املجانية لألطفال 
مع توفير مرافق وأنشطة 

ترفيهية خاصة لهم، وسياسة 
»عدم دفع اإلكراميات«، 
وذلك إميانا من الشركة 

بضرورة توفير أفضل معايير 
اخلدمة جلميع العمالء دون 

أي رسوم إضافية »غير 
رسمية«، إضافة إلى اخلدمات 

الشخصية املقدمة من قبل 
فريق من موظفي اخلدمة 

الشخصية الذي يتمتع 
بكفاءة عالية لضمان منح 

الضيوف االهتمام والعناية 
الكاملة وتلبية كل احتياجاتهم 

الشخصية والعملية، مبا 
في ذلك حجز الليموزين، 
وتقدمي املأكوالت املفضلة 

داخل األجنحة، وضبط حرارة 
الغرفة قبل الوصول، إلى 

جانب العديد من التفضيالت 
واخلدمات األخرى. 

وقال زياد الشعار، العضو 
املنتدب واملدير التنفيذي 

في شركة داماك العقارية: 
في إطار ما تقوم به دبي 

من استعدادات الستضافة 
فعاليات عاملية مثل معرض 

إكسبو 2020، إلى جانب رؤية 

صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، املتمثلة في 
استقطاب اإلمارة لعدد قياسي 
من الزائرين كل عام، وإضافة 

إلى توفير وجهات ترفيه 
جديدة مع اجلهود املكثفة 

التي تبذلها احلكومة واجلهات 
املعنية بالسياحة لتعزيز مكانة 
دبي كوجهة لألسواق اجلديدة 
والواعدة، ميكننا التأكيد على 

أن قطاع الضيافة والفنادق 
سيواصل زخمه وتوسعه 

ملواكبة الطلب على وحدات 
اإلقامة عالية اجلودة. كما 

أن نسبة اإلشغال في فنادق 
دبي تواصل تسجيل معدالت 

مرتفعة تصل إلى أكثر من 
80%، ومن املرجح أن تستمر 
على هذا النحو مع الفعاليات 
املخطط إقامتها ضمن أجندة 

دبي السياحية.
ولفت الشعار إلى أنه من 

املتوقع أن تستقطب اإلمارة 
عددا كبيرا من الزائرين في 
إطار »رؤية دبي السياحية 
لعام 2020«، لذلك سيكون 

هناك حاجة أكبر إلى توفير 
املزيد من خيارات اإلقامة.

فندق أيكون

داماك ميزون رويال


