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«العقارات املتحدة» تختتم رعايتها لبطولة «اخلليج الرياضية ٢٠٢٢»
شــاركت شــركة العقارات املتحدة 
كراع رئيسي لبطولة اخلليج الرياضية 
٢٠٢٢ التي أقيمت خالل ٢ و٣ ديسمبر 

في اجلزيرة اخلضراء.
وقد جاءت رعاية شــركة العقارات 
املتحدة الناجحة لهذه الفعالية متماشية 
مع أهداف املسؤولية االجتماعية التي 
تتبناهــا الشــركة واملتمثلــة في دعم 
الشــباب وتعزيز التوعية باألنشطة 
الرياضية في أوساط املجتمع، خاصة 
أن هذه البطولة لم يقتصر دورها على 
مفهــوم اللياقة ومنط احلياة الصحي 
فحسب، وإمنا كانت فعالية اجتماعية 
في جوهرها، األمر الذي يجسد بصورة 

ملموســة القيمة الفعالة التي تتبناها 
شركة العقارات املتحدة، واملتمثلة في 

بناء املجتمعات.
وتعتبر البطولة التي مت إطالقها في 
عام ٢٠١٣ الفعالية األكثر شهرة وتقديرا 
من نوعها في الشرق األوسط وآسيا. 
وقد جرت العادة على إقامة هذه البطولة 
سنويا في الكويت مبشاركة واسعة من 
جانب الرياضيني احملترفني بدول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى 
رياضيني دوليني من أوروبا والواليات 

املتحدة األميركية. 
وإلى جانــب رعايتها للبطولة في 
اجلزيرة اخلضراء، فقد نظمت شركة 

العقــارات املتحــدة فعاليتها اخلاصة 
فــي مركز مبيعــات ضاحيــة حصة، 
Street وذلك بالشــراكة مع فريق ٩٦٥
الذي يعتبر مجتمع الســيارات األول 
فــي الكويــت ودول مجلــس التعاون 
اخلليجي. حيث مت عرض ٤٠ ســيارة 
فاخرة من الطراز األول لتشــكل بذلك 
نقطــة اجلــذب احملورية للمشــاركني 
والزوار. هذا باإلضافة الى األنشــطة 
األخرى التي جرت على هامش الفعالية 
والتي أضافت مزيدا من املتعة واإلثارة 
ملا اشتملت عليه من أنشطة ترفيهية 
ومسابقات، كما متت استضافة العديد 
من شــاحنات الطعــام لتجربة تذوق 

ممتعة للزوار.
وقد سعت شركة العقارات املتحدة 
ألن تأتــي كل جتربــة تضمنتهــا هذه 
الفعالية فريدة من نوعها واستثنائية، 
فيما حرصت الشركة على دعم املشاريع 
الكويتية الشبابية انسجاما مع الرؤية 
املستقبلية األوســع لشركة العقارات 
املتحدة، واملتمثلة في توفير كل سبل 
الدعــم للشــركات احمللية والشــباب 

الكويتي.
وفي حديثه حول هذه الرعاية، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات 
املتحدة، مازن حوا: تتماشى مشاركتنا 

في هذه املبادرة مع أجندة املسؤولية 
االجتماعية للشركة التي تهدف لتعزيز 
موقعها كداعم لألنشطة الرياضية التي 
تساهم في بناء مجتمعات حيوية، وتلهم 
جيل الشباب من خالل تشجيعهم على 

تبني أسلوب حياة أكثر صحة.
وشملت البطولة هذا العام جناحا 
ألنشــطة اللياقة البدنية شــارك فيها 
الضيــوف من مختلــف األعمار طوال 
فترة احلدث الذي اســتقطب أكثر من 
٢٥٠٠ رياضــي محليــا ودوليــا ممن 
يرغبــون باملشــاركة فــي املســابقات 
املختلفة للحصول على فرصة للفوز 

بأحد األلقاب.

في إطار سعيها لتعزيز التوعية باألنشطة الرياضية في الكويت
جناح «العقارات املتحدة» في الفعالية جانب من املنافسات

مازن حوا

ثة من تطبيقها «كامكو إنفست» ُتطلق النسخة احملدَّ

«املركز» يستضيف محاضرة «تعزيز أساليب التفكير نحو النمو»

«بوينج» لطائرات رجال األعمال تواصل أداءها القوي

أطلقــت شــركة كامكــو 
إنفســت املرحلة الثانية من 
تطبيقهــا تتضمــن ميــزات 
إضافيــة عديــدة وحتســني 

مستوى جتربة العمالء.
امليزات األساســية  ومن 
التــي متت إضافتهــا كجزء 
من املرحلة الثانية هي لوحة 
التحكم، والتي مت تصميمها 
لتوفر للعمالء نظرة شاملة 
على محافظهم االستثمارية. 
كما متت إضافة ميزة أخرى 
تتيــح للعمــالء االســتثمار 
فــي املنتجات التــي تقدمها 
الشركة من ضمنها الصناديق 
االستثمارية. ومع التحديث 
للعمــالء  احلالــي، ميكــن 
أيضا فتح حســاب واإليداع 
عن طريــق اســتخدام «كي 
نــت» أو التحويل املصرفي 
واالستثمار في أي من احللول 
االســتثمارية التــي توفرها 

الشركة.
امليــزات  وعــالوة عــن 

اختتــم املركــز املالــي الكويتــي 
«املركز» بنجاح محاضرة للموظفني، 
هدفت إلى حتفيزهم على تبني طرق 
التفكير التي حتقق تقدما وحتسنا 
ثابتا. وجمعت احملاضرة التي حملت 
عنوان (تعزيز أساليب التفكير نحو 
النمــو) العاملني في مختلف إدارات 
«املركز» للتعرف على املهارات التي 
متكنهــم من تطوير نظــرة متفائلة 
للحياة والعمل، وحتديد االختالفات 
بني مفهومي الثبات والنمو، وكيفية 
جتاوز التحديات، واملكتسبات طويلة 
األمد املترتبة على تبني طرق التفكير 

اإليجابية.
«ذا  فــي  احملاضــرة  وأقيمــت 
تشيرمانز كلوب»، وقدمها حمزة تقي، 
املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
املعرفة لالستشارات. وقام حمزة تقي 
The وهو مدرب رئيســي معتمد من

تواصل شــركة بوينج لطائرات 
رجال األعمال (BBJ) أداءها القوي 
في منطقة الشــرق األوسط، حيث 
متثل املنطقة نحو ٢٩٪ من إجمالي 
أســطول الشــركة في جميع أنحاء 

العالم.
وعلقت إيريكا بيرسون، رئيس 
شركة بوينج لطائرات رجال األعمال 
(BBJ): متتلك منطقتا الشرق األوسط 
وأفريقيــا معا ٨٢٠ طائــرة لرجال 
األعمال، وتتمركز كمية كبيرة منها 
في دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية. وتضع 
هذه املنطقة أعلى التوقعات للخدمة 
والرفاهية واملســاحة وتعتبر ذات 
موقع جغرافي مناسب ميكن خدمتها 
بشــكل جيد من قبل شركة بوينج 

لطائرات رجال األعمال.
وأضافــت: تلبي شــركة بوينج 
لطائرات رجال األعمال في املنطقة 
الشــخصيات  كبــار  احتياجــات 
واملســافرين علــى مــنت طائــرات 
الشــركات، وحتافــظ أيضــا علــى 

الوقت الذي تســتغرقه هذه 
العمليــة. لقــد عمــل فريق 
الدعم بجــد جنبا إلى جنب 
مع املطورين لتحسني قابلية 
استخدام التطبيق ومستوى 

االستجابة.
قالــت نوال مال حســني، 
العمليــات  رئيــس قطــاع 
املســاندة: نحــن فخــورون 
الثانيــة  بإطــالق املرحلــة 
من تطبيق كامكو إنفســت. 

من العالمات التجارية املرموقة التي 
تتواجد في مختلف دول العالم، مثل 
ڤيزا، ونوكيا، وماستركارد، وديزني. 
كمــا شــارك املوظفــون مبجموعــة 
متنوعة من الطــرق لبناء وتطوير 
أســاليب حتقيــق النمــو املســتمر 
واحملافظة عليه عبر عدة نقاشــات 

في األجنحة اخلاصة، بينما يتمتع 
الضيــوف اآلخــرون وطاقم العمل 
بإمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى 

املقصورة الرئيسية.
ووفقا ملا ذكــره أليكس فيكتو، 
رئيس قســم التسويق لدى شركة 
بوينج لطائرات رجال األعمال: تشكل 
طائرات بوينج لرجال األعمال ٧٥٪ من 

التطبيق ملســتخدمي iOS و
Android ويضــم مجموعــة 
واسعة من امليزات املبتكرة، 
فضال عن إمكانية االستثمار 
فــي العديد مــن الصناديق 
واملنتجات ذات األداء املميز.

جديــر بالذكر أن تطبيق 
ليــس  إنفســت  كامكــو 
فقــط للعمــالء احلاليــني، 
وإمنــا للمهتمــني مبعرفــة 
املزيــد عن آخر مســتجدات 
الشركة وفرص االستثمار. 
عنــد االنتهــاء مــن عمليــة 
التسجيل البسيطة، سيتمكن 
املســتخدمون من تتبع أداء 
التــي تديرهــا  الصناديــق 
الشــركة من خالل التقارير 
الشــهرية التي تصــدر عن 
كل صندوق، واالطالع على 
التغطيات الشاملة لألسواق 
اإلقليمية، والقطاعات، وفئات 
األصول، أو استخدام حاسبة 
االســتثمار املدمجة من أجل 
حتديد أهدافهم االستثمارية.

وأنشطة تفاعلية خالل احملاضرة.
وتعليقــا علــى تنظيــم الفعالية، 
قال بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي 
إلدارة املــوارد البشــرية في «املركز»: 
ســعداء بإقامة هذه احملاضرة، ونقدر 
استضافة احملاضر حمزة تقي لتقدمي 
جلسة حتفيزية قبل نهاية العام، مبا 
يسهم في رفع الوعي لدى فريق عمل 
«املركز» ومشاركة أساليب تعزيز النمو. 
وأضاف: كان الهــدف من الفعالية 
هو مســاعدة املوظفني على اكتســاب 
مفهــوم زيادة النمو وتنمية مهاراتهم 
ومهارات زمالئهم، وهو ما يعكس تفاني 
«املركز» في تعزيز روح الفريق، ورفع 
قدرات األداء. وبكل تأكيد فإن محاضرة 
«تعزيز أساليب التفكير نحو النمو» 
كانــت محفزة وتفاعلية بشــكل كبير 
وستسهم في متكني أعضاء فريقنا أثناء 

تطلعهم نحو العام ٢٠٢٣.

إجمالي الطائرات ذات البدن العريض 
في املنطقــة. ويوضح ذلك، الطلب 
القوي على طائراتنا وثقة عمالئنا 
الكرام بعالمتنا التجارية. ويشــهد 
قطاع طائرات رجال األعمال استمرار 
النمو القوي في سوق الشرق األوسط 
متفوقا على املناطق األخرى بنسبة 
كبيرة. ووفقا لتقرير WingX، وكالة 
الطيران وحتليل البيانات، ارتفعت 
حركة طيران رجال األعمال بنسبة 
١٤٪ وازدادت معدالت إقالع طائرات 
رجال األعمال في الشــرق األوسط 
بنسبة ٦٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها ما 
قبــل اجلائحة. ومع زيادة االهتمام 
بالطيران ألغراض الترفيه والعمل 
في املنطقة، أصبحت شركة بوينج 
لطائرات رجال األعمال في وضع فريد 
لتلبية هذا الطلب املتزايد. ويعتبر 
ارتفاع حجوزات الرحالت اجلوية 
في قطر بنسبة ٣٤٥٪ خالل موسم 
كأس العالم داللة على ازدياد الطلب 
على املزايا التي يوفرها السفر على 

طائرات رجال األعمال.

فهذا التطبيق يعد جزءا من 
استراتيجية الشركة للتحول 
الرقمــي والتــي تهــدف إلى 
توفير جتربة رقمية للعمالء 
احلاليــني واجلــدد. أضافت 
املرحلــة الثانية من تطبيق 
كامكــو إنفســت العديد من 
امليــزات اجلديــدة املطورة، 
وتطوير جتارب املستخدم، 
فضال عن التحسينات التي 
ميكن أن تساعد املستخدمني 
فــي رحلتهم االســتثمارية 

الرقمية.
بدوره، قال جراح الناصر، 
إدارة  نائــب رئيــس أول، 
األسواق األساسية واملشاريع 
اإلستراتيجية: مكنتنا البنية 
التحتيــة القوية من تطوير 
التطبيق بشكل فعال ودعم 
متطلبــات العمالء من خالل 
توفيــر اخلدمــات وامليزات 
اجلديدة، والتــي متثل أحد 
اجلوانب األساسية في رحلتنا 
نحو التحول الرقمي. يتوافر 

يقدم جتربة استثمارية رقمية متكاملة من فتح احلساب إلى اإليداع واالستثمار

صورة جماعية للمشاركني في احملاضرة

أليكس فيكتو

املضافة حديثا، مت حتســني 
جتربة مستخدمي التطبيق 
وباألخص تلك املتعلقة بفتح 
احلساب أو حتديث البيانات 
حيــث مت ربــط معلومــات 
البطاقــة املدنيــة مــع نظام 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
املدنية لالستفادة من خدمات 
الهيئة الرقمية. كما مت حتسني 
عملية فتح احلساب لتوفير 
جتربة سلســة مع احلد من 

Association for Talent Development
ATD))، مبشاركة األساليب العملية 
والنظرية مع أعضاء فريق «املركز». 
وقــد عمل تقــي خالل مســيرته 
املهنية التي متتد ألكثر من ٣٠ عاما 
فــي قطاعــات البنــوك واالتصاالت 
وتنمية املواهب، إضافة إلى العديد 

«املعيار الذهبي» في توفير طائرات 
رؤساء الدول. وتعتبر مميزة نظرا 
إلى حجم مقصورتها ومساحتها غير 
املسبوقة مقارنة بأي طائرات خاصة 
أخرى. ويستطيع العمالء استخدام 
االتصال عالي السرعة واالستمتاع 
الطعــام  باخلصوصيــة وتنــاول 
واالســترخاء والنوم واالستحمام 

Masterclass GB اخلليج» يطلق»
اعتبارًا من ديسمبر اجلاري

«التجاري» يرعى بطولة الغولف في «صحارى»

«املتحد» يعلن رابح «احلصاد» الشهري

في إطار جهوده املتواصلة 
املجتمــع،  مــع  للتفاعــل 
وترسيخا ملبادئ االستدامة، 
أطلق بنك اخلليج سلســلة 
Masterclass نوعية من فصول
GB، بالتعــاون مع مجموعة 
من اخلبراء املتخصصني في 

مجاالت متنوعة.
السلســلة  وتتضمــن 
مجموعة من الفصول، كل منها 
في تخصــص معني، يتولى 
تقدميه خبير متخصص في 
هــذا املجال، بهــدف تطوير 

إمكانات املشاركني وزيادة مهاراتهم، من خالل 
تعلم وممارسة مهارات جديدة.

وبهــذه املناســبة، قــال مســاعد مدير 
االتصــاالت املؤسســية عبــداهللا املليفي: 
يحرص بنك اخلليج على التفاعل والتواصل 
مع املجتمع بشــكل عــام، وعمــالء البنك 
بشكل خاص على مدار العام، وفي مختلف 
املناسبات، لترسيخ مكانته املجتمعية، من 
خالل برامج نوعية منتقاة تستهدف ترسيخ 

مبادئ االستدامة في املجتمع.
وأضــاف: من هذا املنطلق، نبعت مبادرة 
Masterclass بنــك اخلليج لتنظيم سلســلة

قــام البنــك التجــاري 
الكويتــي برعايــة بطولة 
«الغولــف» التــي نظمهــا 
فــي  صحــارى  منتجــع 
مالعبه «للغولف»، وسط 
أجواء تنافسية وحماسية 
بني الالعبــني. وتأتي هذه 
الرعاية من جانب البنك من 
منطلق إميانه مبسؤوليته 
جتــاه املجتمــع ورعايته 
لألنشطة الرياضية ودعم 
فئات املجتمع كافة، والعمل 
علــى إبراز جوانب التميز 

والنجاح التي حتققها مثل هذه البطوالت.
هذا، وقد عبر املشــاركون والفائزون عن 
ســعادتهم وفرحتهم برعاية البنك التجاري 
للبطولة التي شهدت مستويات عالية ومنافسة 
قوية، مقدمني جزيل الشكر للبنك على هذه 
الرعاية، ومتمنني للبنــك وإدارته املزيد من 

أعلن البنك األهلي املتحد عن نتيجة السحب 
الشهري من برنامج جوائز احلصاد اإلسالمي، 
والذي أقيم يوم أمس حتت إشراف وحضور 
ممثلــي وزارة التجــارة في املبنى الرئيســي 
للبنك. وحصل على اجلائزة وقيمتها ١٠٠ ألف 
دينار العميل محمود جهاد عبدالرحمن عامر.
وبهــذه املناســبة، قدم رئيس التســويق 
وتطوير املنتجات في إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالبنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يار التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، 
معربا عن أمله في أن يحالف التوفيق جميع 
عمــالء البنك في الســحوبات القادمة، معربا 
في الوقــت ذاته عن ســعادته البالغة بالثقة 
الغاليــة التي يضعها العمالء في البنك. وأكد 
ناندكيــول يار أن البنك األهلي املتحد حرص 
منذ إطالق برنامج جوائز احلصاد اإلســالمي 
على تقدمي باقة حصرية من اجلوائز مبا يسهم 
في حتقيق تطلعات عمالئه، ويعمل على تعزيز 
ثقافة االدخار، وشدد على التزام البنك بتوفير 
احللول املصرفية احلديثة، والتي تنسجم مع 

متطلبات العمالء املختلفة.
ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، حيث يحظى 
الرابحــون من عمالء املتحد بجائزة شــهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار باإلضافة إلى ١٠ جوائز 

GB، وحرصنا على االستعانة 
بخبراء متخصصني، ميتلكون 
خبــرات واســعة فــي أحــد 
املجــاالت، التي مت اختيارها 

ضمن السلسلة.
وأشــار إلــى أنه ســيتم 
اختيــار املشــاركني فــي كل 
فصل من فصول السلسلة، من 
خالل مسابقة يطلقها البنك 
للجمهور ومتابعي حساباته 
على وسائل التواصل، وذلك 

قبيل كل فصل.
وبني أن البنك يخطط لعقد 
فصل جديد من السلسلة كل فترة في مجاالت 
مختلفة مثل «الطبخ» و«التصوير» و«تنسيق 
الزهــور» و«التصميم واألناقــة» و«اخلط/ 
الكتابة العربية»، وغيرها من املجاالت التي 
تهــم اجلمهور والعمــالء، على أن تكون مدة 

كل فصل ساعتني متواصلتني.
وتابع: نفتخر مبا حققناه من تواجد فاعل 
في املجتمع خــالل ٢٠٢٢، ونتطلع ملزيد من 
التفاعــل والتواصل مع اجلمهــور والعمالء 
مستقبال، من خالل مبادرات تلبي طموحاتهم 
وتطلعاتهم وحتقق هدفنا بالوصول إلى أكبر 

عدد منهم.

التقدم واالزدهار.
ومن خالل هذه البطولة، قدم البنك التجاري 
الكويتــي هدايــا للمشــاركني وجوائز قيمة 
للفائزين باملراكــز الثالثة األولى بالبطولة، 
ومت توزيع اجلوائز املقدمة من إدارة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك على الفائزين.

أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقي 
اجلوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء. 
علما أن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة من 
الســحوبات كل هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل 
للحصول على فرصتني لدخول السحب والتي 
تزيد حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب باإلضافة 
الى احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على 
رصيده ملــدة ١٥ يوما على األقــل قبل تاريخ 
السحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص 

دخول السحب لكل ٥٠ دينارا.

عبداهللا املليفي

فريق البنك التجاري مع الفائزين في بطولة الغولف


