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«BLOOM» وربة» يعلن فائزي»
أعلن بنــك وربة عن فائزي 
سحوبات «Bloom» األسبوعية، 
حيــث يجــري البنــك ســحبا 
أربعــاء  يــوم  كل  أســبوعيا 
 Bloom جلميع عمالء شــريحة
ممــن لديهــم حصالــة رقميــة 
ســارية طوال الشــهر األسبق 
للســحب، لتتويــج ٥ رابحــني

بـ ١٠٠ دينار لكل منهم، كما يقوم 
بنك وربة فــي أول يوم أربعاء 
من بداية كل شهر، بعمل سحب 
خاص لعمالء Bloom ممن قاموا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يتسلمونها من الدولة إلى بنك 
وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا 

مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.
وفيما يلي أســماء الفائزين 

في سحب «احلصالة الرقمية األسبوعي» من عمالء Bloom، وهم: 
يوسف فهد محمد العتيبي، عبداهللا إسماعيل علي األنصاري، نوال 
أحمد إبراهيم الشــطي، نورا رعــد أحمد الهزاع، محمد حمد محمد 
 ،Bloom العجمي. أما فائزو سحب «املكافآت الطالبية الشهري» لعمالء
فهم: هدى مقبل عبد احملسن غيالن، عيسى عادل عيسى الشمري، 
عبدالرحمن فهد محمد العجمي، رميية عبد الهادي حمد العجمي، 
بشــاير منصور هزاع العجمي. من جانب آخر، أكد عبداهللا ناصر 
الشعيل مدير إدارة أول الفروع واخلدمات املصرفية اخلاصة في بنك 
وربة أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطالب املتفوقني واحلاصلني 
علــى معــدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ ٥٠ دينارا 
تودع على هيئة نقــاط في برنامج الوالء «املخبة» املتوافرة على 
تطبيــق بنك وربة، باإلضافة إلى إصــدار وجتديد مجاني لبطاقة 
VISA مســبقة الدفع بنسبة اســترجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري 

بقيمة ١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة».

عبداهللا ناصر الشعيل

«التجاري» يشارك «الطوارئ الطبية» اإلفطار

ضمن برنامجه املميز الهادف 
إلى مشاركة كل قطاعات املجتمع 
فرحة االحتفال بشــهر رمضان 
الفضيل، نظــم البنك التجاري 
الكويتي زيارة إلدارة الطوارئ 
الطبيــة ـ وزارة الصحة، وذلك 
ملشاركة موظفي إدارة الطوارئ 
الطبيــة بالــوزارة اإلفطار في 
الشــهر الفضيل، حيث حرص 
البنــك على إقامــة مأدبة إفطار 

واهتمامه الكبير بجهود القائمني 
على سالمة املواطنني واملقيمني، 
واجلهــود التــي تبذلهــا فــرق 
الطوارئ الطبية وجميع قطاعات 
وزارة الصحة بشكل عام. وفي 
هــذا الســياق، صرحــت نائب 
املدير العــام - قطاع التواصل 
املؤسسي في البنك، أماني الورع 
قائلة: تأتي مشاركة أسرة البنك 
التجاري ملوظفي إدارة الطوارئ 

الطبية مبأدبة اإلفطار في إطار 
األنشطة والفعاليات املجتمعية 
التي ينظمها البنك خالل شــهر 
رمضان املبــارك، وانطالقا من 
إميانه بأهمية مشاركة موظفي 
إدارة الطــوارئ الطبية التابعة 
لوزارة الصحة تقديرا وعرفانا 
بجهودهم وإخالصهم وعطائهم 
املستمر في تأمني سبل الصحة 

والسالمة للجميع.

فريق قطاع التواصل املؤسسي بالبنك مع إدارة الطوارئ الطبية بـ «الصحة» جانب من توزيع الهدايا

ومشاركة موظفي اإلدارة فرحة 
اإلفطار في رمضان وكذلك توزيع 
الهدايا عليهم تقديرا جلهودهم 
األوقــات،  كل  فــي  املبذولــة 
خصوصــا في ســاعات الذروة 
في شــهر رمضــان. وقد جاءت 
هذه الزيارة في إطار التواصل 
الــذي يحرص عليــه البنك مع 
شــرائح املجتمع طــوال العام 
وفي املناســبات بشكل خاص، 

«الياقوت» وّقعت مذكرة تفاهم مع «احتاد العقاريني»

طارق عرابي

املديــر  الشــريك  أكــد 
الياقــوت  فــي مجموعــة 
والفوزان القانونية خليفة 
حامد الياقوت أن املجموعة 
حريصة وبشكل دائم على 
تقدمي خدماتها واستشاراتها 
القانونية املتنوعة في العديد 
القطاعات االقتصادية،  من 
وعلى رأسها القطاع العقاري 
الذي ميثل ركيزة رئيسية 
داعمة لالقتصاد ويتضمن 
استثمارات تقدر باملليارات، 
ومن ثم فــإن احلفاظ عليه 
بالشكل القانوني ميثل أهمية 
املتعاملني  قصــوى لكافــة 
بداخله من أفراد وشركات.

وأضاف الياقوت، خالل 
املؤمتــر الصحافــي الــذي 
عقــد أول من أمس، في مقر 
مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية مبناسبة توقيع 
مذكــرة التفاهم مــع احتاد 
العقاريني، بحضور رئيس 
العقاريني  مجلــس احتــاد 
أن  العوضــي،  إبراهيــم 
توقيع املذكــرة مع االحتاد 
يعكــس األهميــة القصوى 
توليهــا مجموعــة  التــي 
الياقوت والفوزان القانونية 
باعتبارها من أهم املؤسسات 
املتخصصة في تقدمي الدعم 
القانونــي املتصل بالقطاع 
االستثماري والتجاري سواء 
على املســتوى الداخلي أو 
اإلقليمــي، كــون املجموعة 
متتلك من اخلبرات والكوادر 
القانونية والعلمية والعملية 
التي تتميز بالتعدد النوعي 
للموضوعــات واملشــاريع 
واألعمال املتصلة بالقطاع 
العقــاري وما يرتبــط بها 
من عقود مقاوالت عادية أو 
عقود شراكة بني القطاعني 
العــام واخلاص، فضال عن 
العقــود املتعلقــة بتطوير 
وتطوير وتشغيل وصيانة 

والفوزان القانونية أمرا على 
جانب كبير من األهمية.

وأضاف: ال شــك أن تلك 
العقود والقوانني التي سيتم 
التعاون بشــأنها مع احتاد 
العقاريني ستنعكس إيجابا 
على القطاع العقاري وعلى 
تلبية احتياجات املواطنني 
ومبا يسهم في حل القضية 
اإلسكانية، مشــيرا إلى أن 
التعاون مع احتاد العقاريني 
يأتي كونه من بني اجلهات 
الفاعلــة في تطويــر آليات 
السوق العقاري وما ميثله 
مــن أهميــة كبيــرة علــى 
االقتصــادي  املســتويني 

واالجتماعي.
من جانبــه، أكد رئيس 
احتــاد العقاريــني إبراهيم 
العوضــي أن التعــاون مع 
مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية ميثل أهمية كبيرة 
في صياغة العقود والقوانني 
ذات الصلة بالقطاع العقاري 
وتقدميها للجهات املعنية.

وبّني أن الحتاد العقاريني 
دورا مهمــًا جدا في تطوير 
العقــاري، كونــه  القطــاع 
يعكس احتياجات املواطنني 
والشــركات واملســتثمرين 

وتقــدمي تلــك املتطلبــات 
التــي تعزز وتطور القطاع 
العقــاري ومســاهمته فــي 

الناجت احمللي.
وفيما يتعلق مبجموعة 
القوانــني التــي يســتهدف 
احتــاد العقاريــني التركيز 
عليها في املرحلــة املقبلة، 
إلــى أن  أشــار العوضــي 
قوانــني املطــور العقــاري 
والرهن العقاري، وإنشــاء 
هيئة عامة للعقار، مشــددا 
على أن توجه االحتاد نحو 
صياغة العقــود والقوانني 
بشكل قانوني يأتي ألهمية 
اجلانــب القانونــي والفني 
في تقدمي مقترحاته بشكل 
احترافي للوزارات واجلهات 

املعنية.
من جانبه، أكد أمني عام 
احتاد العقاريني فواز العثمان 
أن االتفاقية تعكس األهمية 
الكبيــرة للجانب القانوني 
والفنــي فــي كافــة العقود 
والقوانني ذات الصلة بالقطاع 
العقاري، مرحبا باالتفاق مع 
مجموعة الياقوت والفوزان 
والتي ســتكون لها بصمة 
واضحة في تطوير وصياغة 

مثل تلك القوانني.

لتقدمي الدعم والرأي القانوني املرتبط بالشأن العقاري

إبراهيم العوضي وخليفة الياقوت وفواز العثمان عقب توقيع االتفاقية  (قاسم باشا)

أمالك الغير.
وأشــار إلــى أن مذكــرة 
التفاهم التي مت توقيعها بني 
الطرفني تتضمن تقدمي الدعم 
والــرأي القانونــي من قبل 
مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية الحتاد العقاريني 
ذات الصلة بالقطاع العقاري 
في الكويت، مع قيام احتاد 
العقاريني بتزويد املجموعة 
بكافة البيانات واملعلومات 
واملســتندات ذات الصلــة 
العقــود  أو  باملوضوعــات 
أو املشــروعات التــي يتــم 
عرضها عليــه إلبداء الرأي 
القانوني بشــأنها وتسهيل 
التعاون والتواصل املستمر 
بني الطرفني سواء من خالل 
االتصال الهاتفي أو حضور 
البريــد  أو  االجتماعــات 

اإللكتروني.
الياقوت أن أهمية  وأكد 
االتفاقية تأتي على خلفية 
مشاركة احتاد العقاريني في 
العديــد من اللجــان الفنية 
في مجلس األمة وكذلك في 
املجلس البلدي وغيرها من 
اجلهات، وهو ما يجعل تواجد 
الرأي والدعم القانوني الذي 
ستوفره مجموعة الياقوت 

خليفة الياقوت: املجموعة تقدم الدعم واحللول القانونية لالحتاد لتلبية احتياجات املواطنني
إبراهيم العوضي: احتاد العقاريني يركز على قوانني املطور العقاري وحل القضية اإلسكانية
فواز العثمان: االتفاقية تساعد على صياغة القوانني والعقود العقارية بشكل قانوني وفني

«برقان» يعلن الفائز
 في سحب «املزايا»

أعلن بنك برقان عن فوز محمد اكيل بجائزة حســاب 
املزايا للمقيمني بقيمة ٤٠٠٠ دينار، وقد أعرب الفائز عن 

سعادته بالفوز.
ويقدم حساب املزايا من بنك برقان مميزات مت تصميمها 
خصيصا للمقيمني لتلبية جميع احتياجاتهم املصرفية 
حيث ميكن ألصحاب احلساب احلصول على بطاقة ائتمان 
مجانا في الســنة األولى باإلضافة إلى إمكانية احلصول 
على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 
٤٠٠٠ دينار في الســحب ربع الســنوي، كما باستطاعة 
العمالء االســتفادة من العــروض واخلصومات املميزة. 
وتأتــي هذه اخلدمــة ضمن اســتراتيجية البنك لتوفير 

أفضل اخلدمات املصرفية لعمالئه الكرام. 
وسيواصل بنك برقان بتقدمي خدمات متميزة وسحوبات 
خاصة بهدف جتــاوز تطلعات العمالء مع توفير فرص 

للفوز بجوائز نقدية قيمة خالل هذا العام.


