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فيل برود

محمد املشلوم مشعل الراشد

محمد فتحي علي العومي

سيمون فريث

في جميع شركاتها وإداراتها في اإلمارات العربية املتحدة

خالل الفترة من 13 إلى 16 يونيو في الريجنسي

»وربة« يخص عمالءه وموظفيه
بسلسلة من الفعاليات الرمضانية

»صناعات الغامن« تطلق سياسات مطورة
لتشجيع التنوع بني اجلنسني

»القصور« و»سنيار« و»مسلك« و»أمان واستثمار« تشارك 
في العروض الرمضانية احلصرية

»نيسان« تعني سيمون فريث مديرًا تنفيذيًا 
لـ »نيسان العربية السعودية«

يستقبل بنك وربة شهر 
رمضان الفضيل بسلسلة من 
الفعاليات االجتماعية، حرصا 
منه على مشاركة كافة أركان 
املجتمع بركة الشهر ومعانيه 
السامية وفق تعاليم الدين 
اإلس���امي احلنيف. وبناء 
عليه، يطلق وربة، حتت شعار 
نتميز باحللول، سلسلة من 
الفعاليات االجتماعية املميزة 
لعمائه على أصعدة متنوعة 
الثقافية،  التوعية  تش���مل 
الصحية والدينية باإلضافة 
الى فعاليات مخصصة لقواه 

العاملة.
إلى ذلك، يستهل بنك وربة 
باكورة نش���اطاته في شهر 
رمضان، بإعان تلفزيوني 
يحفل برس���الة البنك حول 
متيزه ليس فق���ط بابتكار 
احللول املصرفية ولكن أيضا 
بالتوعية الصحية والثقافية 
والدينية، مسترش���دا بذلك 
العلماء املسلمني  بإجنازات 
الذين توصل���وا الى حلول 
ش���كلت مفصا أساسيا في 
الفرق  احلضارات وأحدثت 
على مر العصور في قطاعات 
مختلفة. وللمناسبة، يخص 
بنك وربة عماءه مبسابقة 
من وحي إعانه التلفزيوني 
ويعطيهم فرص���ة البتكار 
اعانهم اخلاص املستوحى 
من اإلعان األساس���ي، على 
أن يتم حتميل ڤيديو اإلعان 
على مواقعهم على االنستغرام 
مع هشتاغ نتميز باحللول 
ومنشن بنك وربة ومن ثم 
ارس���ال الڤيديو أيضا على 
البري���د اإللكترون���ي، هذا 
وسوف يكافئ الرابح مببلغ 

500 دينار كويتي.
ويكثف بنك وربة نشاطاته 
خال الش���هر الفضيل على 
قنوات التواصل االجتماعي 
لك���ي يصل ال���ى أكبر عدد 
ممكن م���ن عمائ���ه يوميا 
خال ش���هر رمضان حيث 

اليوم ش���ركة  أعلن���ت 
صناعات الغامن عن تقدميها 
لسياسات مطورة لتشجيع 
التن���وع بني اجلنس���ني في 
مكان العمل في دول مجلس 
التع���اون. ومت تطبيق هذه 
السياسات في جميع إدارات 
الغامن  وش���ركات صناعات 
ف���ي الكوي���ت، ويت���م اآلن 
تطبيقها في جميع شركات 
صناعات الغامن في اإلمارات 
العربية املتح���دة، مبا فيها 
سلس���لة مطاع���م وينديز، 
ومصنع كيرب���ي في رأس 
اخليم���ة، ومكاتب املبيعات 
في دبي وأبو ظبي، باإلضافة 
إلى مكت���ب مبيعات كيمكو 
)KIMMCO( في دبي. شركة 
الغامن هي واحدة  صناعات 
من كبريات الشركات اخلاصة 
في املنطقة، حيث متلك 30 
نشاطا اقتصاديا موزعا في 
40 دولة. وبحسب السياسات 
اجلديدة، التي تعكس االلتزام 
الدائم لصناعات الغامن نحو 
قضية التنوع بني اجلنسني، 
سيتم تطبيق التالي في جميع 
إدارات وش���ركات صناعات 
العربية  الغامن في اإلمارات 
املتحدة: إجازة أمومة تصل 
إلى 90 يوما مدفوعة األجر 
)يتم أخذه���ا قبل و/أو بعد 
الوالدة(، وحق متديد إجازة 
األمومة غير مدفوعة األجر 
إلى 4 أش���هر، ومن���ح األم 
س���اعتني للرضاع���ة خال 
س���اعات العمل، حتى يصل 

أعلن���ت كل من ش���ركة 
القصور احلديثة وش���ركة 
س���نيار العقارية ومس���لك 
العقارية وأمان واس���تثمار 
عن مش���اركتها في املعرض 
للعق���ارات  الرمضان���ي 
الكويتية والدولية »العروض 
الرمضانية احلصرية« من 
تنظيم شركة إكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خال الفت���رة من 13 إلى 16 
يونيو في الريجنسي، حيث 
ان ش���ركة إكس���بو سيتي 
س���تقوم بتقدمي هدايا وهي 
س���بائ����ك ذه���ب وأراض 
لل���زوار واملش���ترين ف���ي 

املعرض.

سنيار العقارية

أعلنت ش���ركة س���نيار 
العقارية عن مشاركتها في 
املع���رض، حيث أك���د مدير 
تطوير املشاريع علي العومي 
ان الشركة تعتبر من الشركات 
الرائدة في مجال التطوي����ر 
العقاري في الكويت واخلارج، 
إذ حت���رص الش���ركة على 
تسويق مشاريعها احمللية 
الكوي���ت والذي يعتبر  في 
السوق األول واملهم للمستثمر 

الكويتي.
ولف���ت إلى أن الش���ركة 
ستطرح خال املعرض برج 
الكويت  سنيار السكني في 
الذي يعتبر من املش���اريع 
املهمة، وذلك ملوقعه املتميز 

في املهبولة.
وبني ان البرج يعتبر من 
أكبر املش���اريع في املنطقة 
اذ تبلغ مساحته اإلجمالية 
بحدود 3133 مترا على بعد 
الفحيحيل  150 من ش���ارع 
الرئيس���ي، ويتك���ون من 
26 طابقا ويتأل���ف من 115 
وحدة تتن���وع ما بني غرفة 
وصال���ة وغرفتني و3 غرف 
مبس���احات متنوع���ة، مما 
يوفر مساحات سكنية راقية 
للتمليك والتأجير، مش���يرا 
إلى ان تصميم البرج بأفضل 
الوس���ائل جلعله فريدا من 
نوعه ويتناسب مع جميع 

األذواق.

القصور الحديثة

التنفيذي  الرئيس  وقال 
في شركة القصور احلديثة 
إلدارة وتطوي���ر األراض���ي 
والعقارات محمد فتحي ان 
الشركة ستشارك في معرض 
العقارات الكويتية والدولية 
الرمضان���ي، حي���ث أعلنت 
الش���ركة البدء في تسويق 
مشروع احلبتور سيتي وهو 
أول مشروع متلك حر على 
شارع الشيخ زايد وقناة دبي 
املائية اجلديدة، حيث تبدأ 
مساحتها من غرفة وغرفتني 

و3 غرف و4 غرف. 
وأضاف: تباشر الشركة 
فتح ب���اب احلجز في أحدث 
مش���اريعها االس���تثمارية 
مشروع فيلزسمر بيرج - 
مونس���تر - أملانيا بأسعار 
تبدأ من 19900 دينار كويتي 
للشاليه املؤلف من غرفتني 
بعائد اس���تثماري مضمون 
للس���نة األولى بقيمة 2000 

أعلنت ش���ركة نيس���ان 
العاملية عن تعيني سيمون 
فري���ث في منص���ب املدير 
التنفيذي لش���ركة نيسان 
العربية السعودية. وتسهم 
هذه اخلطوة في تسريع عملية 
اتخاذ القرارات االستراتيجية 
لتطوير العمليات التجارية 
للشركة في اململكة. وقد زاول 
فريث مهامه من مدينة جدة 
اعتبارا م���ن 1 يونيو 2016، 
حيث سيقدم تقاريره مباشرة 
املدير  إلى سمير ش���رفان، 
التنفيذي لش���ركة نيسان 

الشرق األوسط.
ويأتي تعيني فريث بعد 
جناح نيس���ان في السوق 
الس���عودي منذ ع���ام 2013 
عبر تأسيس شركة نيسان 
العربي���ة الس���عودية. وقد 
ارتكزت نيس���ان على إرثها 
العريق في السعودية ألكثر 
من 60 عاما من أجل توطيد 
عاقاته���ا م���ع عمائها في 
اململك���ة. وهي تس���عى إلى 
تطوير شبكة وكاء واسعة 
النطاق، باإلضافة إلى طرح 
الش���املة من  مجموعته���ا 
السيارات املبتكرة، وتوفير 
جتربة قي���ادة ممتعة عبر 

جميع منتجاتها.

البنك تقومي رمضان،  يقدم 
نصائ���ح ح���ول الص���وم 
الصحي، األذان والشخصية 
األس���بوعية املستوحاة من 
االعان التلفزيوني وتغطية 
الفعاليات الرمضانية الكويتية 
االستراتيجية باإلضافة الى 
إط���اق مس���ابقات خاصة 
لعمائه بشهر رمضان حول 
املسائل الصحية والدينية 
والرياضية املتمحورة حول 
أسئلة تتعلق بكأس أوروبا 

.2016
وعلى صعيد املسؤولية 
االجتماعية جتاه موظفيه، 
يخص بنك وربة قواه العاملة 
بعدد م���ن الفعاليات خال 
ش���هر رمضان، حرصا منه 
على مشاركته معاني الشهر 
الفاضلة. وبن���اء عليه فقد 
مجموعة من األنشطة، أبرزها 
مس���ابقة حول حفظ القرآن 
الكرمي لبناته���م وأوالدهم 
وأيض���ا بطول���ة رمضانية 
ب���ني املوظفني.  القدم  لكرة 
كما يس���تضيفهم في غبقة 
رمضانية من وحي األجواء 

الطفل لعمر سنتني، إضافة 
إلى تطبيق سياسات تؤكد 
الفرص وعدم  على تساوي 
االنحياز في ش���تى مراحل 
التوظي���ف وتأت���ي ه���ذه 
السياسات بالتوافق مع خطط 
تنوع الق���وى العاملة التي 
الغامن،  تلتزم بها صناعات 
به���دف زيادة عدد النس���اء 
العامات في القطاع اخلاص. 
ويقود هذه املبادرة الرئيس 
التنفيذي في شركة صناعات 
الغامن، عم���ر قتيبة الغامن، 
حيث ناق���ش هذا املوضوع 
في املنتدى االقتصادي العاملي 
في دافوس، سويس���را في 
بداية ه���ذا العام، كما كانت 
هذه القضي���ة محور كلمته 
االفتتاحية في مؤمتر »املرأة 
الذي  في عالم املؤسسات«، 
نظمته شركة صناعات الغامن 
وبنك اخللي���ج في الكويت 

الشهر املاضي.
وتشير إحصاءات صندوق 
النقد الدولي إلى أن الفجوة 
بني اجلنس���ني ف���ي منطقة 
الشرق األوس���ط هي ثاثة 
أضعاف تل���ك املوجودة في 
النامية. كما  ال���دول  معظم 
أنه  الدراسات نفسها  تشير 
في حال تقليل تلك الفجوة 
مبع���دل الثلث فق���ط، فإن 
إجمالي الناجت احمللي اإلقليمي 
سينمو مبقدار تريليون دوالر 
أميركي سنويا، أي بنسبة 
6%. وشكلت شركة صناعات 
الغامن مؤخرا جلنة للتنويع 
واإلشراك تختص مبثل هذه 
األمور.  باإلضافة إلى املميزات 
املطورة اخلاصة باألمومة، 
الش���ركة عددا من  وضعت 
السياسات لتوظيف النساء 

دينار و24500 دينار كويتي 
للشاليه ثاثي الغرف بعائد 
استثماري مضمون للسنة 
األول���ى بقيمة 3000 دينار، 
الس���يما ان جميع الوحدات 
تسلم فوري مما يتيح الفرصة 
للعميل باإلقامة الفورية أو 

البدء في االستثمار.
وبني فتحي ان الش���ركة 
تباشر فتح باب احلجز في 
مشروع غامز الذي يعد أحد 
التي تسوقها  أهم املشاريع 
الش���ركة في دب���ي مبنطقه 
الفورجان القريبة من منطقة 
EXPO 2020 ومحطة املترو 
بأسعار تنافس���ية تبدأ من 
40000 دينار تشمل األثاث 
الكهربائي������ة  واألجه���زة 
بالكامل ملساحات مختل�فة 
من استديو وغرفة وغرفتني 

و3 غرف.
إلى ان الشركة  وأش���ار 
فتحت باب احلجز في مشروع 
سنتر بارك نورثسي برمين 
بأملانيا بأسعار تبدأ من 16000 
دينار بعقود استثمار موثقة 
ومعتمدة ملدة 15 عاما والتي 
تعد األطول ف���ي مدتها في 
جمهورية أملانيا الفيدرالية، 
الس���يما ان جميع الوحدات 
تسلم فوري مما يتيح الفرصة 
للعميل باإلقامة الفورية أو 

البدء في االستثمار.

مسلك العقارية

وأكدت ش���ركة مس���لك 
العقارية مشاركتها وانضمامها 
إلى املعرض، وقال املدير العام 
في الشركة محمد املشلوم ان 
املشاركة جاءت لتجسد اهتمام 
وحرص الشركة على التواجد 
واملشاركة في هذه املعارض 
العقارية املتخصصة والتي 
تعزز تفاعلها مع األنشطة 
االقتصادية الت���ي تقام في 
الكويت بصفة عامة باإلضافة 
البالغ  إلي تأثيره اإليجابي 
عل���ى احلرك���ة الترويجية 
والتسويقية للشركة، معتبرا 
النافذة  املع���رض مبنزل���ة 

وبهذه املناسبة، قال سمير 
ش���رفان، املدي���ر التنفيذي 
لش���ركة نيس���ان الش���رق 
األوسط: »تعد اململكة العربية 
السعودية س���وقا رئيسيا 
لشركة نيس���ان. وقد أظهر 
الس���يد فريث براعة الفتة 
في قطاع الس���يارات خال 
خبرته في املناصب التنفيذية 
العليا، وكلنا ثقة بأن إمكاناته 
املتميزة وخبراته اإلقليمية 
الواسعة ستساهم في تعزيز 
توس���عنا وضمان جناحنا 

املستقبلي في اململكة«.
وسيقدم فريث تقاريره 
مباش���رة إلى سمير شرفان 

الكويتية العريقة خال شهر 
رمضان ليحتفل معهم بالشهر 

املبارك.
وعلى الصعيد االجتماعي، 
ينظم بنك وربة من منطلق 
ش���عاره »نتميز باحللول«، 
حملة )حترك( التوعوية في 
ممشى مشرف من 12 الى 16 
يونيو وذل���ك بالتعاون مع 
مراكز متخصصة بالتغذية 
وأخ���رى بالرياض���ة حيث 
يحص���ل املش���اركون على 
نصائح صحي���ة ورياضية 
لص���وم س���ليم خ���ال من 

األمراض.
ه���ذا، ويعد بن���ك وربة 
عماءه باملزيد من الفعاليات 
املميزة خال فترة عيد الفطر 
الت���ي تش���مل العدي���د من 
املسابقات املصممة خصيصا 
العماء  لتناس���ب تطلعات 
وتهنئهم مبناسبة العيد على 
أن تكون مبنية على رسالته 
بإيجاد احللول املميزة الكفيلة 
بتطوير املجتمع ودفع عجلته 
التقدم على  املزيد من  نحو 

مختلف األصعدة.

وترغيبهن بالبقاء في مكان 
العم���ل. وتهدف جميع هذه 
التغييرات إل���ى جعل بيئة 
أكثر جاذبية للنساء  العمل 
وأكثر تقدي���را لعائاتهن. 
وق���ال الرئي���س التنفيذي 
إلدارة املوارد البشرية لدى 
الغامن،  ش���ركة صناع���ات 
ج���ورج المب���روس: زيادة 
مميزات إجازة األمومة هي 
اخلطوة األولى فحسب. نحن 
نعمل على تغيير وتطوير 
السياسات لنشجع توظيف 
املزيد من النساء وترغيبهن 
بالبقاء. شركة صناعات الغامن 
تعمل بشكل مباشر على هذه 
القضية احملورية، ونأمل أن 
التغيير اإليجابي في  نقود 
جميع األسواق. وفي تعليقه 
على السياس���ات املطورة، 
الرئيس لقطاع  قال نائ���ب 
األغذية واملشروبات في شركة 
صناعات الغ���امن فيل برود 
والذي يش���رف على جميع 
الش���رق  أعمال وينديز في 
األوسط: يسعدنا هذا التغيير 
في سياسات املوارد البشرية، 
والذي يبني تقدم فكر شركة 
صناعات الغامن. تعاملنا مع 
قضية التنوع بني اجلنسني 
في م���كان العمل مييزنا في 
املنطق���ة ومينحن���ا ميزة 
تنافس���ية في جذب النساء 
لشركتنا وتوظيفهن، ليصبح 
لدينا مدخ���ل على النصف 
اآلخر من املواهب والكفاءات 
في اإلمارات العربية املتحدة. 
س���نواصل تطوير وينديز 
الشرق األوسط لنتأكد من 
منح عماءن���ا أفضل جودة 
وقيمة يستحقونها وبأفضل 

األسعار.

التي يطل م���ن خالها على 
قاعدتنا اجلماهيرية العريضة 
والطريق املباشر الذي يصلنا 
مبختلف الشرائح املجتمعية 
األخرى الستقطابهم وتعريفهم 
بتمييز مش���روعات شركة 
مسلك العقارية ونشاطاتها 
وخدماته���ا املتنوعة وطرق 
السداد امليسرة التي يفضلها 
املس���تثمرين وتناسب كل 

راغبي التملك العقاري.
وأك���د املش���لوم حرص 
مسلك العقارية على املشاركة 
في املعرض نظرا للعديد من 
معطياته اإليجابية بدءا بكونه 
متخصصا وأثبت جناحاته 
من خال قدرة منظميه على 
متيزه���م وانفرادهم لتقدمي 
الس���نوات  األفض���ل طيلة 
انه يحظى  املاضية، ناهيك 
مبشاركة واس���عة واهتمام 
كبي���ر من قبل فئ���ة كبيرة 
من املواطنني واملستثمرين 
في القطاع العقاري وراغبي 

التملك.
وأعلن املشلوم ان الشركة 
ستقوم بطرح مشاريع في 
مملكة تايلند، حيث التملك 
واالس���تثمار اآلمن نظرا ملا 
يش���هده الوقت احلالي من 
نزاعات وخافات سياسية 
في بعض ال���دول، حيث ان 
مملكة تايلند بعيدة كل البعد 

عن هذه األحداث.

أمان واستثمار

التنفيذي  الرئيس  وأكد 
في ش���ركة أمان واستثمار 
للخدمات العقارية مش���عل 
الراش���د على اس���تعدادات 
الش���ركة ملواجهة املوس���م 
العقاري اجلديد مبش���اريع 
جديدة ومش���اريع جاهزة 
للتسلم في مختلف مناطق 
الكويت املرغوب���ة من قبل 
املس���تثمرين مثل )حولي( 
و)لؤل���ؤة  و)الس���املية( 

اخليران(.
وأعلن عن إجناز مشروعي 
بحول���ي   »5 »املس���تثمر 
و»املس���تثمر 6« بالساملية 
بنس���بة 100% وجاهزيتهم 
للتس���ليم حس���ب املواعيد 
تأكيدا ملب���دأ املصداقية مع 
الش���ركة ولتوفير  عم���اء 
فرص اس���تثماريه للعماء 
اجلدد الراغبني في االستثمار 

بعوائد فورية.
وتابع: توسعت مشاريع 
الش���ركة باخلي���ران فبعد 
مشروع املستثمر7 باملرحلة 
األولى واللؤلؤة 2 باملرحلة 
الثانية واللؤلؤة 3 باملرحلة 
الثالثة س���تطرح الش���ركة 
مشاريع جديد خال املوسم 
العق���اري اجلديد ومتيزت 
الش���ركة باملواقع  مشاريع 
االس���تراتيجية والقرب من 
اخلدمات وبتصاميم عصرية 
داخلية وخارجية وخدمات 

ترفيهية تخدم السكان.
وأك���د الراش���د إص���رار 
الش���رك����ة ف���ي املض���ي 
بخطوات ثابتة نحو التقدم 
والتوس���ع في املش���اريع 
أكث���ر لكل  لتقدمي ف���رص 
العماء الباحثني عن السكن 

واالستثمار.

الذي يقود عمليات نيسان 
بشكل مباشر في السعودية. 
ويساعد التعيني اجلديد في 
ضمان تركيز نيسان بشكل 
أكبر على السوق السعودية، 
فضا عن إفساح املجال أمام 
شرفان للتركيز على اإلدارة 
الش���املة ألعمال  اإلقليمية 
نيس���ان في منطقة الشرق 

األوسط.
وانضم فريث إلى نيسان 
قادما إليها من مجموعة الساير 
للسيارات، حيث كان يشغل 
منصب مدير األعمال التجارية 
في قس���م لكزس التابع لها 
منذ ع���ام 2015. وقبل ذلك، 
ش���غل فريث منصب املدير 
التنفيذي خلدمات التسويق 
في شركة عبداللطيف جميل 
منذ ع���ام 2013، حيث طور 
استراتيجيات خاصة بعماء 
سيارات تويوتا ولكزس. كما 
شغل س���ابقا منصب املدير 
التنفيذي في شركة الفطيم 
للسيارات في دبي بني عامي 
2007- 2013، حيث اضطلع 
بأدوار قيادية مهمة متحورت 
حول إعداد االستراتيجيات، 
واألداء التشغيلي، واملبيعات 
والتسويق للعامات التجارية 

الرئيسية والفاخرة.

البنك يعد
العمالء باملزيد
من الفعاليات 

املميزة خالل فترة 
عيد الفطر

الشركة
وضعت عدداً 

من السياسات 
لتوظيف النساء 

وترغيبهن
في البقاء
في مكان

العمل

سبائك ذهبية 
وأراض بانتظار 

الزوار واملشترين 
خالل فترة 

املعرض

تعيني فريث
يأتي بعد جناح 

»نيسان«
في السوق 

السعودي منذ
عام 2013


