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في حفله السنوي وبحضور قيادات البنكتدخل السوق الكويتي للمرة األولى من خالل »عذراء العقارية«

»بلو واتر مول« التجاري
يستقبل كافيهات ومقاهي عاملية

»الوطني« احتفى بالنخبة من موظفيه املتميزين

أعلنــت مجموعــة مــن 
العاملية  الكافيهــات  ماركات 
عن تواجدها في مجمع »بلو 
واتر مول« الذي تنفذه شركة 
عذراء العقارية كأول مجمع 
جتــاري متكامل فــي مدينة 

صباح األحمد البحرية.
وضمت املاركات العاملية 
التــي وقعــت عقــود متلــك 
مساحات جتارية في املنطقة 
املخصصــة للمقاهــي بــن 
التجارين والتي  املجمعــن 
ســتحمل اســم »ريجينــت 
ســتريت« كال مــن مقهــى 
البريطانــي،   »attendan«
ومقهى »كافين« البريطاني، 
باإلضافة إلى مقهى فيرنانديز 
أنــد ويلــز »البريطانــي-

االسباني-املكسيكي«.
وحول هذه املشاركات، قال 
املتحدث باسم شركة عذراء 
العقارية فيصل الكندري ان 
عددا من الشركات العاملية قد 
أعلنت عن رغبتها في التواجد 
ضمن حدود املجمع التجاري 
الضخم الذي تنفذه »عذراء« 
فــي مدينــة صبــاح األحمد 
البحرية، الفتا إلى أن الدفعة 
األولى من هذه الشركات قد 
وقعت بالفعل عقود التملك، 
فيما يجري حاليا التفاوض 
مع عــدد آخر من الشــركات 

كّرم بنك الكويت الوطني 
موظفيه املتميزين في حفل 
النخبة الســنوي، بحضور 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الرئيــس  نائــب  الصقــر، 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الوطنــي شــيخة  الكويــت 
البحــر، الرئيــس التنفيذي 
الوطنــي–  الكويــت  لبنــك 
الكويت صالح الفليج، نائب 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك 
الكويت الوطنــي- الكويت 
ومدير عام مجموعة اخلزانة 
سليمان املرزوق، ومدير عام 
املوارد البشرية في مجموعة 
بنك الكويــت الوطني عماد 
العبالني، باإلضافة إلى العديد 

من قيادات البنك.
وفي كلمته خالل احلفل، 
أعــرب عصــام الصقــر عن 
فخره واعتزازه بفريق عمل 
بنك الكويــت الوطني الذي 
أثبت كفاءته وانتماءه لهذه 
املؤسسة الرائدة في الصناعة 
املصرفيــة علــى مســتوى 
الكويت واملنطقة، الفتا إلى 
أن هــذا احلفل جــاء لتكرمي 
املوظفن املميزين على أدائهم 
املتميــز والتزامهــم بأرقــى 

معايير جودة اخلدمة.
وأشار إلى التزام املوظفن 
في كل إدارات البنك مبعايير 
جــودة اخلدمــة، وحرصهم 
الدائم على تطوير مهاراتهم 
واالستفادة من الدعم الفني 
واملعنوي الذي يوفره البنك 
الثقافــة  أن  لهــم، مضيفــا 
الوظيفيــة بالبنــك الوطني 
عــززت شــعور »العائلــة 
الواحدة« مع جميع موظفي 
البنك، وهو ما انعكس على 
جودة اخلدمة املقدمة وعلى 
التزام املوظفن جتاه العمالء 
ورضاهــم. وبــن الصقر أن 
حتقيق تطلعات الوطني في 
االرتقاء املتواصل باخلدمات 
املقدمة يتطلــب فريق عمل 
محترفــا وقادرا على ضمان 
تقــدمي أرقــى مســتوى من 
اخلدمــة املثالية مع االلتزام 
بالشفافية، مشيرا إلى سعي 
موظفي البنك املتواصل إلى 
حتقيق أفضل النتائج والتي 
انعكست على أرض الواقع من 
خالل إجنازات بنك الكويت 
الوطنــي وريادتــه للقطاع 
املصرفي على مدار السنوات.
مــن جهتــه، قــال عمــاد 

العاملية التي ســيتم اإلعالن 
عنها تباعا. وأكد الكندري أن 
»عــذراء العقاريــة« ما زالت 
تتلقى املزيد مــن العروض 
املختلفــة من قبل شــركات 
محليــة وعامليــة ترغب في 
متلك مســاحات جتارية لها 
ضمن حدود املشــروع الذي 
أخذ خطواتــه الفعلية نحو 
التنفيذ الفعلي منذ نحو عام، 
في حــن ما زالــت »عذراء« 
تفاضل بن الشركات املتقدمة 
للوصول إلى أفضل الشركات 
التي ســتقدمها  واخلدمــات 
لعمالئها الكرام. وكشف عن 
أن الكافيهات البريطانية التي 
وقعــت عقودها مع »عذراء« 
تعتبــر مــن أفضــل املقاهي 
البريطانيــة  والكافيهــات 
املختصة باســتخدام أفضل 
وأغلــى أنواع الــن وأندره، 
فضــال عن أنهــا متخصصة 
في تقــدمي وجبــات اإلفطار 
الصباحيــة،  البريطانــي 
إلى جانــب وجبــات الغداء 
البريطانــي الفاخر، علما أن 
هذه املاركات العاملية تدخل 
الكويتــي للمــرة  الســوق 
األولى من خالل شركة عذراء 
العقارية. وأشار إلى أن املجمع 
سيضم مجموعة متنوعة من 
األنشطة التجارية واخلدمية، 

العبالنــي إن بنــك الكويت 
الوطني حريص على حتفيز 
موظفيه بشكل مستمر عبر 
تهيئة بيئة عمل مثالية وخلق 
أجواء روح العمل اجلماعي، 
وهو ما يتميز بها البنك، وذلك 
نتيجة للعديد من املبادرات 
والبرامــج التــي دأب البنك 
علــى تطبيقها منــذ عقود. 
وأشاد العبالني مبوظفي بنك 
الكويت الوطني الذي سارعوا 
في بــذل جهودهم وتفانيهم 
خالل عملهم في البنك وهو 
ما يثبت مدى ارتباطهم به، 
مؤكدا أن البنك يحرص على 
توفير بيئة العمل التي حتقق 
الرضــا والتطــور الوظيفي 
وتشجع على املزيد من البذل 
والعطاء، موضحا أن البنك 
في سعي دائم للحفاظ على 
ريادته من خالل تبني أرقى 

مشــيرا في هــذا الصدد إلى 
العقد الذي مت توقيعه في وقت 
سابق مع بنك برقان لشراء 
مساحات جتارية لتخصيصها 
كفرع جديد له في املشروع، 
والذي أصبح أول بنك محلي 
يقوم بتملك مساحات جتارية 
في مجمع جتاري في مدينة 
صباح األحمد البحرية، وذلك 
في إطار سياسته التوسعية 
الرامية إلى زيادة عدد أفرعه 

وتوزيعها اجلغرافي.
وأكد أن »بلو واتر مول« من 
املقرر أن يكون أحد أهم وأكبر 
املشاريع في تلك مدينة صباح 
األحمد البحرية، خاصة وأن 
فكرته تقوم على أساس توفير 
مراكز تســوق تضم العديد 
من األنشطة التجارية حملالت 
التجزئة واملطاعم واألسواق 
إلــى  املركزيــة، باإلضافــة 
األنشطة الترفيهية واخلدمات 
األخرى التي من بينها فروع 
املصارف واألنشطة البدنية، 
واملكاتب اإلدارية، األمر الذي 
تفتقده مدينة صباح األحمد 
البحرية فــي الوقت الراهن 
على الرغم من اإلقبال الكبير 
الذي باتت تشــهده من قبل 
املواطنن واملقيمن، خاصة 
في اإلجازات واألعياد والعطل 

الرسمية.

آليــات العمل التي تنســجم 
مــع تطلعــات ومتطلبــات 
جميع عمالئه. وقد دأب بنك 
الكويت الوطني على تنظيم 
مثل هذه املناســبات لتكرمي 
موظفيــه حرصــا منه على 
دعم كــوادره وتشــجيعهم 
لالرتقــاء وظيفيــا ومهنيا. 
ويعتمــد اختيــار املوظفن 
املتميزيــن علــى تصويــت 
زمالئهــم في نفس األقســام 
املرشحن منها، حيث تستند 
معايير التصويت إلى روح 
العمل اجلماعــي والتعاون 
واملشــاركة والفاعليــة لدى 
املوظــف، وتخلــل احلفــل 
تكــرمي النخبة من املوظفن 
املتميزين، كما شــهد العديد 
مــن الفعاليات واملســابقات 
وتوزيع اجلوائز القيمة على 

املوظفن املشاركن.

عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج وعماد العبالني خالل احلفلفيصل الكندري

مع املوظفني املكرَّمني

الكندري: الشركة 
تتلقى املزيد
من العروض 

املختلفة من قبل 
شركات محلية 
وعاملية ترغب

في متلك 
مساحات جتارية

الصقر:
الثقافة الوظيفية 

في »الوطني«
عززت شعور 

»العائلة الواحدة« 
مع جميع 
املوظفني

»لوتس الغامن« تعرض
أيقونتها Evora 400 في مجمع الراية

»بوبيان تكافل« تطرح وثيقة لتأمني املنازل

ٍ ذهبي لـ »هوريكا الكويت 2018« »فود شويس« راع

اخلطوط الوطنية في استضافة
في بادرة حصرية جديدة، سفارة الكويت مبملكة البحرين

كشفت لوتس الغامن النقاب 
عن أحدث سياراتها التاريخية 
وأيقونة السيارات الرياضية 
 Evora 400 وهي سيارة لوتس
موديــل عام 2018، وذلك في 
عرض فخم أقامته في مجمع 
الراية اختتمت فعالياته نهاية 
شــهر ســبتمبر املنصــرم، 
حيث متكن الزوار وعشــاق 
الســيارات استكشاف مزايا 
هذه الســيارة الرياضية من 
الدرجة األولــى والتي تعيد 
تعريف معنى وجتربة القيادة 
والسرعة والهندسة املتقدمة.

والتزاما كذلك بتوفير قيمة 
إضافية إلى التجربة املتكاملة 
التي يحصــل عليها العمالء 
من جــودة متقدمة وخدمات 
حصرية، تطلق لوتس الغامن 
حلوال متويلية عبر أقساط 
شهرية تبدأ من 625 دينارا، 
عالوة عن مزايا عديدة تشمل 
ضمانا ال محدود املسافة ملدة 
3 سنوات، مبا في ذلك خدمة 
مجانية ملدة 3 سنوات وتأمن 
شامل لسنة كاملة. وتعتبر 
 Evora 400 ســيارة لوتــس
أســرع ســيارة لوتس لهذا 
القرن، وهي جتمع بن األداء 
العالي والتحكم املتطور جدا 
الذي طاملا اشتهرت به لوتس. 
ومع سرعة قصوى تصل إلى 
300 كم/ســا وتســارع مــن 
100-0 كم بالساعة في 4.2 
 Evora ثوان. وتستطيع لوتس
أعلــى نتائج  400 حتقيــق 
االختبار في حلبات السباق 
الصعبة والقياسية في مقر 
شــركة لوتس الرئيسي في 
مدينة )هيثيل، نورفولكن( 
ممــا يجعل الســيارة حتقق 
ســرعة أكثر مبقدار 6 ثوان 

عن موديالتها السابقة.
وشمل التجديد في النسخة 
اجلديدة مــن Evora 400 ما 
يقارب ثلثي النسخة السابقة، 
حيث كان جوهر هذا التطوير 
 V6 محرك ســوبر تشــارجد
سعة 3.5 ليترات قادر على 
إطالق قوة تبلغ 400 حصانا 
وعــزم يــوازي 410 نيوتن/ 

أعلنــت شــركة بوبيــان 
للتأمــن التكافلي عن طرح 
وثيقة التأمن التكافلي على 
املنازل، والتي توفر للعمالء 
التغطية املناســبة في حال 
وقوع حادث تســبب بضرر 
املنازل أو احملتويات املوجودة 
فيها، وذلك ضمن أبرز وثائق 
التأمن التي تقدمها الشركة.
وأكدت الشركة، في بيان 
صحافــي، على أنهــا تهدف 
دائما لتقدمي مجموعة شاملة 
ومتكاملة ومتميزة من باقات 
التأمن التي تدعم اســتقرار 
األفــراد من مختلــف وكافة 
فئــات وشــرائح املجتمــع. 
وذكرت الشركة أن أي منزل 
مملوك أو مستأجر في الكويت 
هو مؤهل للتغطية املذكورة 
ضمن الوثيقة التي توفرها، 
وشددت على أنها تقدم تغطية 

بعد اإلقبال الواسع على 
الــدورات  جناحهــا خــالل 
السابقة، أعلنت شركة »فود 
شــويس« جتديــد رعايتها 
الذهبيــة ملعــرض »هوريكا 
الكويت« للصناعات الغذائية 
والتجهيزات الفندقية، مؤكدة 
انها ســتقدم خــالل الدورة 
القادمة من هذا احلدث الذي 
يقام بن 15 و17 يناير القادم 
)2018( كل جديــد في مجال 
املنتجات الغذائية وحتضير 
وتقــدمي أطباق الطعام وفق 
معاييــر اجلــودة الصحية 
وتطبيق معايير »الهاسب« 

اخلاصة بسالمة الغذاء.
وجاء في بيان صادر عن 
اللجنة املنظمة للمعرض، ان 

استقبل سفير الكويت في 
مملكة البحرين الشيخ عزام 
مبارك الصباح وفدا من شركة 
الكويتية  الوطنية  اخلطوط 
وتضمن الفريق كال من سعد 
جابر مدير مبيعات احملطات 
اخلارجيــة وبــراك الطــراح 
ممثل إدارة التسويق واملمثل 
القانوني سليمان السعيد كما 
التقــى الوفد برئيس امللحق 
الثقافــي االســتاذ الدكتــور 
عبداهلل الكندري ومســاعده  
الدكتور عبداحلميد  االستاذ 
احلسن، واستعرضت الوطنية 
خــالل هــذا اللقــاء اخلدمات 
التــي تقدمها  والتســهيالت 
اخلطوط الوطنية للمسافرين 
على مــن طائراتهــا وباقات 
األسعار التي مت اعدادها بعناية 
لتناســب مع جميــع الفئات 
والباقات اخلاصة للطالبات 
والطلبة في مملكة البحرين، 
ويأتي هذا اللقاء ضمن أهداف 
اخلطوط الوطنية وســعيها 

متر. كما جاء املوديل اجلديد 
بشاسيه من األملنيوم الصلب 
وهيــكل من املــواد اخلفيفة 
والقويــة التحمل في الوقت 
نفســه لتوفــر للمقصــورة 
كذلك حماية عالية في األمام 
واخللــف، مــا جعــل لوتس 
Evora 400 اجلديــدة أخــف 
مبقدار 22 كغ عن ســابقتها. 
وهذا التخفيف الفعال يعتبر 
إجنازا صناعيا وهندسيا مت 
إحــرازه بالتصميــم الذكــي 
واالهتمام بجميع التفاصيل. 
وكان من شأن هذا التخفيف 
في الوزن منح السيارة قدرات 
أكبــر في القيادة ســواء من 

شاملة استنادا الى قيمة البناء 
أو احملتويــات اخلاصة بكل 
املنازل. كما أشــارت إلى أن 

»فود شويس تستحوذ على 
اكثر من 50 ماركة مميزة من 
املواد واملشروبات الغذائية، 
إلى جانب خدماتها في فنون 
الغــذاء والطعام،  وســالمة 
والعديد من األنشــطة التي 
تنظمهــا في هــذه املجاالت، 
ورصيدهــا املتزايــد منــذ 
انشــائها عــام 2005 كمزود 
رئيسي في السوق الكويتية 
عامليــة  مبعاييــر  يتمتــع 
وســمعة طيبــة وانتشــارا 
كبيــرا، بفضل حرصها على 
إيجاد حلول مبتكرة مناسبة 
الفندقيــة  لالختصاصــات 
سواء للفنادق أو املطاعم أو 
األســواق املركزية، مبوازاة 
تقدميها عــددا من املنتجات 

لتقــدمي اعلــى مســتوى من 
اخلدمــات وتوثيق التواصل 
مع جميع عمالئها في احملطات 
اخلارجية. اجلدير بالذكر ان 
شــركة اخلطــوط الوطنيــة 

حيث الســرعة أو من حيث 
أداء احملرك وانطالقة السيارة.
وتلتــزم شــركة الغــامن 
للســيارات بتقــدمي أفضــل 
جتربــة قيــادة مــن نوعها. 
اهتمامهــا  إلــى  وإضافــة 
بالتواصل مع عشاق سيارات 
الســباق والســرعة داخــل 
الكويت وخارجها، فإن شركة 
الغامن موتورز حترص على 
أن تقــدم لعمالئها املنتجات 
الفائقة اجلودة والتميز، مع 
خدمة احترافية وغيرها من 
املنتجات وخدمات الدعم التي 
جعلت من الشركة رائدة في 

سوق السيارات.

الوثيقة تعوض عن اخلسائر 
أو األضرار التي تلحق بالبناء 
أو احملتويــات مــن جــراء 
األخطار التالية: احلريق أو 
الصاعقــة، اصطــدام مركبة 
باملبنى أو األسوار اخلارجية، 
سقوط الطائرات أو أي شيء 
منهــا، إلى جانب العواصف 

واألعاصير والفيضانات.
اشــارت  املقابــل،  فــي 
أن  الــى  »بوبيــان تكافــل« 
البرنامج ال يشــمل تغطية 
الناجمة بشــكل  املطالبــات 
مباشر أو غير مباشر عن عدد 
من احلاالت، ومنها: احلرب 
واألخطار املشــابهة، أعمال 
اإلرهاب، اإلشعاعات النووية 
والتلوث اإلشــعاعي، أعمال 
التخريــب املتعمدة، وأخيرا 
إذا كانت املنــازل غير قابلة 
للسكن، أي أنها قيد اإلنشاء.

العاملية احلصرية من اللحوم 
عالية اجلودة، واملواد األولية 
لصناعة احللويات، والعديد 
من أنواع األجبــان العاملية 
وثمار البحر واملشروبات«.

وقال املدير العام لشركة 
»فود شويس« مروان فارس: 
»توسع وتقدم معرض هوريكا 
الكويت عاما بعد عام، جعل 
منــه ملتقى ســنويا ضخما 
ألهم املؤثرين والفاعلن في 
مجــال الضيافة والغذاء في 
الكويت، وهو تطور مرشح 
لالســتمرار خاصــة بعد ان 
توسعت مساحات املعرض 
مؤخــرا وأصبح يقــام على 
ارض املعــارض الدولية في 

مشرف«.

اســتأنفت رحالتها في شهر 
يوليو املاضي لعدة وجهات 
دولية جلورجيا وأذربيجان 
وسراييڤو والبحرين ومصر 

وغيرها من الوجهات.

مروان فارس 

وفد اخلطوط الوطنية خالل زيارته السفارة الكويتية في البحرين

Evora 400
جتمع بني األداء 
العالي والتحكم 

املتطور جداً الذي 
طاملا اشتهرت

به لوتس


