
قدم مكتب ميسان االستشارات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة أن���ه ق���دم امل��ش��ورة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ش��رك��ة التعمير 
ل��اس��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري بصفتها 
الشريك الرئيسي في  شركتي رام 
ثري وفندق بوليفارد املغربيتني،  
في عملية بيع ٪100 من رأس مال 
الشركتني املذكورتني ملجموعة بن 

عتيبة االماراتية. 
وق��ال ميشال غ��امن )مستشار 
رئ��ي��س��ي(  ف��ي ف��ري��ق عمل مكتب 
ميسان للمحاماة واالستشارات 

القانونية  ان التعمير لاستثمار 
العقاري متلك هاتني الشركتني 
وت���دي���ر ف��ن��دق��ني ف���ي منطقتي 
طنجة وف��اس السياحيتني حتت 
العامة التجارية الشهيرة رامادا 

 Ramada
واض�������اف  غ����امن ان عملية 
البيع تشكل حتّد جديد في سوق 
االن��دم��اج واالستحواذ في مملكة 
امل��غ��رب ، س���واء م��ن حيث هوية 
املشترين أو جلهة مكان وج��ود 
الشركات، الفتا ال��ى ان( احملامي 

سامي الشطي  من فريق عمل مكتب 
ميسان  بذل جهودا مكثفة في امتام 

هذه الصفقة ،

قالت مصادر مصرفية إن شركة 
مملوكة ملؤسسة البترول الكويتية 
تخطط القتراض ما يصل إلى 2.6 
مليار دوالر م��ن بنوك ووك��االت 
ائ��ت��م��ان ص�����ادرات ل��ب��ن��اء م��رف��أ 

الستيراد الغاز الطبيعي املسال.
وستستخدم الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
)ال��ب��ت��رول��ي��ة املتكاملة(القرض 
لتطوير م��رف��أ ف��ي مجمع ال��زور 
الكويتي الذي يضم أيضا مصفاة 

ومنشأة للبتروكيماويات.
ول���م ت���رد م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية على طلبات للتعقيب على 
القرض املزمع لبناء منشأة الغاز 
الطبيعي املسال التي ستستخدم 
لتلبية الطلب احمللي على الغاز، 
وال���ت���ي وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ب��دأ 

تشغيلها بحلول عام 2020.
وت��ق��دم مؤسسة سوميتومو 
ميتسوي امل��ص��رف��ي��ة اليابانية 
استشارات للبترولية املتكاملة 
بشأن التمويل الذي سيشمل أيضا 
قرضا مقوما بالدينار الكويتي 

وستدعمه بنوك محلية.
وأب��ل��غ��ت م���ص���ادر مصرفية 

رويترز بأن هيونداي الهندسية، 
وهيونداي للهندسة والتشييد، 
ومؤسسة كوريا للغاز )كوجاس( 
س��ت��ك��ون م���س���ؤول���ة ع���ن ب��ن��اء 

املشروع.
وستتولى أربعة بنوك ترتيب 
التسهيل البالغ أجله نحو 15 عاما 
وسيدعمه جزئيا بنك الصادرات 

وال�����واردات ال��ك��وري ومؤسسة 
التأمني على التجارة الكورية.

وق��ال أح��د املصادر إن القرض 
احمللي سيكون بقيمة 800 مليون 
دوالر ويشمل شريحة تقليدية 
وأخ���رى متوافقة م��ع الشريعة 
اإلس���ام���ي���ة. وس��ي��ت��ول��ى بيت 
التمويل الكويتي ترتيب الشريحة 
املتماشية م��ع الشريعة، بينما 
س��ي��ك��ون ب��ن��ك ال��ك��وي��ت الوطني 
م��س��ؤوال ع��ن ت��رت��ي��ب الشريحة 
التقليدية. وسيشارك بنك اخلليج 
وال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري الكويتي في 

ترتيب القرض.
وت��خ��ط��ط م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
الكويتية اململوكة للدولة الستثمار 
أكثر من 500 مليار دوالر بحلول 
عام 2040 مع سعيها لزيادة طاقة 
إنتاج النفط اخلام إلى 4.75 مليون 

برميل يوميا عند هذا املوعد.
وق��ال رئيسها التنفيذي ن��زار 
العدساني هذا العام إن املؤسسة 
تخطط إلن��ف��اق رأس��م��ال��ي بقيمة 
114 مليار دوالر على مدى األعوام 
اخلمسة املقبلة ثم إنفاق 394 مليار 

دوالر بعد ذلك وحتى عام 2040.
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»املواشي« تعقد مؤمترا صحافيا 

بودي: مفاوضات مع جنوب أفريقيا وأميركا 
اجلنوبية الستيراد األغنام احلية 

»وربة« يجري سحب »السنبلة« األسبوعي 
سوف يجرى بنك وربة  سحب السنبله االسبوعي السابع 
عشر اليوم؛ وسيتم إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير 
األم��وال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت 

نفسه باإلضافةالى فرصاً شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال 
العام. ونظراً لإلقبال الكبير الذي القاه هذا احلساب من قبل 
العماء ملا يؤمّنه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على 
إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة القت استحسان 
العماء، وتشمل التطورات التي متت إضافتها إل��ى حساب 

السنبلة، زي��ادة ع��دد الرابحني عبر اضافة سحب أسبوعي 
باإلضافة الى السحب الشهري وذلك إلتاحة فرص أكبر للعماء 
للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي 
تذهب إلى 5 رابحني ويتم السحب عليها في يوم اخلميس من 

كل أسبوع.
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نزار العدساني

ه�شام املن�شاوي

عقدت شركة نقل وجتارة املواشي، أمس 
األربعاء مؤمترا صحفيا بحضور وسائل 
االعام املرئي واملسموع واملقروء، وذلك في 
املقر الرئيسي للشركة، لتوضيح مستجدات 
وتطورات استيراد األغنام من استراليا الى 

الكويت.  
وأوض���ح الرئيس التنفيذي للشركة 
أس��ام��ة ب���ودي ب��أن “املواشي” تستورد 
األغنام االسترالية منذ 4 عقود وترغب في 
االستمرار في هذه العاقات التجارية، لكن 
نظرا ال��ى التهديد املتكرر بوقف تصدير 
املاشية من استراليا، فان “املواشي” تفكر 
ج��دي��ا بالبحث ع��ن م��ص��ادر أخ���رى آمنة 
الستيراد املواشي منها، وقدم بودي تفسيرا 
شاما ح��ول سبب ع��دم إمكانية استبدال 
املواشي احلية بلحوم معلبة أو مبردة أو 

مجمدة. 
ف��ي ه��ذا اإلط���ار أف��اد ب��ودي أن الشركة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة 
احليوانية جت��ري مفاوضات مع ع��دد من 
الدول الستيراد األغنام منها جنوب إفريقيا 
وأمريكا اجلنوبية، وكذلك السودان في حال 
سماحهم بتصدير األغنام خارج حدودها، 
الفتا إل��ى أن تبدأ ف��ي اس��ت��ام الشحنات 
تدريجيا بعد االنتهاء من املوافقات قيبل 

موسم احلج.
وأش����ار إل���ى أن م��خ��زون ال��ش��رك��ة من 
األغ��ن��ام، مبينا أن الشركة التقت وزي��ر 
الزراعة الفيدرالي االسترالي األثنني املاضي 
خال زيارته للكويت، وال��ذي أكد اهتمام 
احلكومة االسترالية في تصدير األغنام 

للكويت والدول املستوردة األخرى.
ون��وه إلى أن الوزيراالسترالي كان قد 
كلف بإعداد دراسة لتحديث القانون، ووعد 
بعدم إيقاف جتارة األغنام احلية، إلى أن 
ص��در تقريرهم بتخفيض كميات األغنام 
على البواخر مم��ا يعني ارت��ف��اع التكلفة 
وتهديد لألمن الغذائي بالكويت العتمادنا 
السعر وأيضا على املخزون االستراتيجي 
من األغنام احليةوالذي ال يتجاوز الشهر 
ال��واح��د بسبب ع��دم وج��ود دع��م حكومي 
للشركة، ولهذا السبب سيتم االستيراد من 

أكثر من دولة خال املرحلة املقبلة.
ولفت بودي إلى أن الشركة استوردت 
العام املاضي نحو مليون و280 ألف رأس 
من األغنام إلى الكويت ودول اخلليج قطر 
واإلم��ارات وعمان، إذ أن “املواشي” لديها 
شركتها اململوكة لها بنسبة مئة في املئة 
بدولة اإلم��ارات، كما اننأ امل��ورد الرئيسي 

لسلطنة عمان.

وأوضح بودي أيضا بأن هذه التهديدات 
تأتي في ظل ما ظهر من  تقارير غير دقيقة 
تزعم خرق معايير الرعاية باالغنام وطرق 
ذبحها وسوء معاملتها في الشرق األوسط، 
وازداد التوتر بعد ان مت ت���داول  لقطات 
فيديو نقل املاشية الى املنطقة في ظروف 
غير مناسبة اس��ف��رت ع��ن نفوق ع��دد من 
األغنام بسبب االجهاد احلراري  أثناء نقلها 
على السفن من أستراليا و نشر صور قدمية 
الح��دى رح��ات نقل االغ��ن��ام، وأك��د بودي  
بأن هذه االخبار والصور التي مت تداولها 
ليس لها أي صلة باألسطول البحرى التابع 
لشركة نقل وجت��ارة املواشي ، وأكد أيضا 
ب��أن “املواشي”  منذ ب��داي��ة نشاطها في 
إستيراد األغنام االسترالية تلتزم بجميع 
القوانني واللوائح واشتراطات التوريد 
العاملية واالسترالية ولم حتدث أية مخالفة 

من هذا النوع على أسطولها البحرى . 
و ذك��ر أن شركة نقل وجت��ارة املواشي 
منذ تأسيسها ع��ام 19٧3، دأب��ت على ان 
تكون مثاال يحتذى به عامليا كأكبر ناقل 
لألغنام في العالم، حيث نقلت خال اكثر 
من 45 عاماً ما يقارب  80 % من إجمالي 
ص��ادرات استراليا من األغنام االسترالية 
للمنطقة، على اسطولها البحري املعتمد من 
قبل السلطات االسترالية، واضعة نصب 
عينيها سمعة دولة الكويت، و حرصها على 
االلتزام بكافة املواثيق و االجراءات الدولية 
لتحقيق اعلى مستويات اجلودة و سامة 

النقل البحري للماشية. 
وخال هذه السنوات التي تراكمت فيها 

اخلبرات و التجارب حققت “املواشي” أعلى 
مستويات االحترافية في نقل و جت��ارة و 

رعاية املواشي احلية . 
وأك��د ب��ودي  بأن جميع السفن التابعة 
ل “املواشي”  معتمدة من قبل السلطات 
االسترالية حيث يتم فحص املواشى قبل 
حتميلها وكذلك يتم فحص السفينة قبل 
إبحارها ، ويرافق كل رحلة  طبيب بيطري 
استرالي اجلنسية مرخص من قبل وزارة 
الزراعة االسترالية يرفع تقاريره مباشرة 
اليها، كما  يوجد ضمن طاقم ك��ل رحلة 
بحرية مراقب ماشية استرالي اجلنسية 
تابع للشركة االسترالية املصدرة للماشية 
مهمته مراقبة املاشية من بداية الرحلة الى 
نهايتها ورصد اية جتاوزات او ماحظات 

خال الرحلة البحرية. 
وف���ي م��ح��اول��ة لطمأنة االس��ت��رال��ي��ني 
بخصوص صادراتهم  وض��ح ب��ودي بأن 
“املواشي” تعمل جاهدة للحد من نفوق 
األغنام وانها قد استثمرت مايني الدوالرات 
في سبيل حتقيق ذلك ، وق��ال   بأن املاشية 
املنقولة عبر اسطول “املواشي”  البحري 
حتظى برعاية واشراف بيطري طوال فترة 
الرحلة البحرية من استراليا الى الكويت 
من خال طاقم الرحلة الذى يبلغ 70 فردا، 
وحت��رص “املواشى” على سامة فريق 
الرعاية البيطرية املرافق للرحلة وذلك 
من خ��ال الكشف الطبي ال��دورى لضمان 
سامتهم ، كما  يتم فحص املاشية فور 
وصولها الى الكويت من قبل الهيئة العامة 
للزراعة و الثروة السمكية قبل التصريح 

بخروجها من امليناء، ليتم نقلها بواسطة 
شاحنات مجهزة ال��ى مزرعة “املواشي” 
احلاصلة على جائزة افضل حظائر على 
مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا من 
 .MLA هيئة اللحوم واملاشية االسترالية
حيث يتم فحص ورع��اي��ة امل��واش��ى خال 

فترة وجودها باملزرعة .
وبعد الذبح حسب التعاليم الشريعة 
اإلسامية السمحة في املسالخ املعتمدة 
واملؤهلة التي تراعي االشتراطات الصحية 
االسترالية والكويتية يتم اعتماد اللحوم 
املذبوحة من قبل الهيئة العامة للغذاء ثم 
تنقل ال��ى مصنع الشركة امل��زود مبختبر 
اجل���ودة احل��اص��ل على HACCP حيث 
يقوم املصنع بفحص اللحوم قبل توزيعها، 
وذلك لضمان وصول املنتجات الى املستهلك 

حتت مفهوم اجلودة احلال. 
وأش�����اد ب����ودي ب��ج��ه��ود ن��ائ��ب وزي���ر 
اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه م��ع السفير 
واحلكومة االسترالية والتي تكللت بزيارة 
وزير الزراعة االسترالي إلى الباد خال 
األيام املاضية و ختم بودي أن  “املواشي” 
تفتخر بأنها خ��ال فترة عملها في نقل و 
جت��ارة املواشي التي تتجاوز 4٥ سنة لم 
تسجل عليها مخالفة واح��دة الشتراطات 
النقل البحري، أو من الهيئات الرقابية 
بالكويت و قد جنحت في حتقيق نسب غير 
مسبوقة في تخفيض معدالت نفوق االغنام  
خ��ال السنوات املاضية، وق��د حققت عام 
2017 اقل نسبة لنفوق األغنام ، ويعتبر 

ذلك اقل من املعدل العاملي لنفوق األغنام .

15 عاما أربعة بنوك ستتولى ترتيب التسهيل البالغ أجله نحو 

مؤسسة البترول تخطط القتراض 
2.6 مليار دوالر لبناء مرفأ للغاز

ميشال غامن

»ميسان« قدم املشورة لـ »التعمير«   
لبيع شركتني في املغرب  

ق��ام��ت ش��رك��ة س��م��ا ال��ك��وي��ت 
العقارية بإنشاء شركة خاصة 
ف��ي مجال امل��ق��اوالت واالستثمار 
العقاري، وشركة أخري في مجال 
التسويق العقاري حتت إدارة أمين 
عرابي الذي يعمل في إدارة احملافظ 
العقارية في الكويت ودبي، والتي 
أطلقت أول��ي مشروعاتها “بناية 
فامنجو “ ف��ي منطقهة اجلميرا 
في دبي التي تعد عامة مميزة في 
منطقه JVC دبي حسب املعايير 

العاملية. 
وأع��رب أمي��ن عرابي عن فخره 
بنجاح أولي املشروعات في مدينهة 
دبي والتي أصبحت حقيقهة علي 
ارض ال��واق��ع بعد أن مت إجن��از 
امل��ش��روع بالكامل واالنتهاء منه 
باستثمار كويتي 100في املئة 
وأصبحت “بناية فامنجو “ عامة 
مميزة نظراً للجودة العالية التي 
قامت بها الشركة في التنفيذ، حيث 
أنها متتاز بالطراز امل���ودرن من 
اخلارج والداخل واجلودة العاليا 
في كافه أرجاء البنايا التي تنقسم 

وحدتها الي 89  وحدة سكنية. 
ق��ال عرابي “ حرصنا علي أن 

تكون “بناية فامنجو “ عامة 
مميزة في إطار البنايات التجارية 
حتي تليق باسم مستثمري الكويت 
وباملستوى الراقي الذي تقوم عليه 
مدينة دب��ي، وحتي نصبح جزًء 
رئيسياً وفعاالً في مجال املقاوالت 
والتسويق العقاري داخ��ل دبي 
التي بها منافسة قوية بهذا املجال. 

وأكد “ عرابي “ أن “استثمارات 
الشركة ب��ه��ذا امل��ش��روع ف��ي دبي 

ل��ه��ا أه��م��ي��ة خ��اص��ة، ألن ال��ه��دف 
االن��ت��ش��ار العمراني ف��ي املرحلة 
املقبلة وتوسيع دائ��رة االستثمار 
ما بني الكويت ودب��ي، لذلك قمنا 
بإنشاءاملجموعة اخلاصة ِبَنا حتي 
نستطيع حتقيق رؤيتنا ونكون 
أصحاب القرار األول واألخير في 
كافة مشروعاتنا املستقبلية التي 
رصدنا لها ميزانية مالية ضخمه 

سنعلن عنها في الوقت املناسب. 
واس��ت��ط��رد  ق��ائ��ا “  ف��ي أول��ي 
مشروعاتنا ك��ان هدفنا إرض��اء 
العميل أوالً، لذلك عندما يتطلب 
األمر التعاون مع بعض الشركات 
في مجال التنفيذ النتعاون إال مع 
الشركات الكبري صاحبة السمعة 
الطبية ومصدرالثقة كي نحصل 
علي التميز في التنفيذ باملعايير 
العاملية، وجنعل شركتنا مصدر 
ثقه لدي العماء وإختيارنا دائماً 
في كافه اخلامات في التشطيبات 
معظمها من املاركات العاملية ذات 
اجل���وده اإلي��ط��ال��ي��ة واألسبانية 
واألملانية ، وه��ذا هدفه الرئيسي 
ارضاء العميل والتميز كشركة في 

مجال االستثمار العقاري.

أمين عرابي

»سما الكويت العقارية« تطرح
أول مشروعاتها في دبي

»تصوير: محمد صابر« .. ومتحدثاً مع اإلعاميني  أسامة بودي خال املؤمتر الصحافي

ضمن املبادرات التي يتبناها خالل شهر رمضان املبارك

»اخلليج« يعد »املاجلة« لألسر احملتاجة 
ق��ام بنك اخلليج ب��إع��داد صناديق “املاجلة” 
وتوزيعها على األسر احملتاجة في الكويت، وهي 
مبادرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات واألنشطة 
اخليرية التي يتبناها خال شهر رمضان املبارك، 
ويقيمها بالتعاون م��ع البنك الكويتي للطعام 

وسيفكو.
وبهذه املناسبة، صرح أحمد األمير، مساعد املدير 
العام إلدارة االتصال اخلارجي في بنك اخلليج، 
قائاً: “بعد األثر اإليجابي الذي أحدثته املبادرة 
الرمضانية في العام املاضي، يسرنا أن نتعاون مرًة 
أخرى مع البنك الكويتي للطعام وسيفكو في سبيل 
إقامة هذا النشاط اخليري. لقد متكنا من توزيع 
صناديق الطعام على املزيد من األس��ر احملتاجة 
وال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��اء آخ��ري��ن ف��ي سبيل خدمة 
املجتمع. كل الشكر والتقدير جلميع شركائنا الكرام 
على مساهمتهم في هذه املبادرة، ونتطلع إلى العمل 

معاً باستمرار في املستقبل.”
وقال سالم احلمر، أمني سر مجلس ادارة البنك 
الكويتي للطعام: “نضع على عاتقنا مهمة توفير 
امل���واد الغذائية األس��اس��ي��ة لألسر احملتاجة في 
الكويت واحلد من هدر الطعام. ومن خال تعاونا 
مع بنك اخلليج استعداداً لشهر رمضان الفضيل 
متكنا من حتقيق أهدافنا وتنفيذ خططنا، شكراً 
لهم ونتطلع آلف���اق ج��دي��دة ف��ي ع��اق��ة التعاون 
التي ربطنا واياهم”   وم��ن جهتها صرحت نور 
القطامي، الرئيس التنفيذي لسيفكو: “ نشعر 
بالفخر واالعتزاز بشراكتنا مع بنك اخلليج للعام 
الثالث على التوالي في هذه املبادرة. يلتزم كل من 
بنك اخلليج وسيفكو باملسؤولية االجتماعية في 
الكويت من خال املساهمات املستمرة في املجتمع، 
وبرسم البسمة على أوجه أفراد العديد من العائات 

جتهيزات بنك اخلليجكل عام وخاصًة خال شهر اخلير والعطاء.”

بالتعاون مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

»التجاري« يواصل دوره في تدريب القانونيني حديثي التخرج
في إط��ار التعاون والتنسيق مع كافة 
مؤسسات الدولة وحرصاً من البنك التجاري 
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى االض���ط���اع مبسئوليته 
االجتماعية جتاه الشباب الكويتي حديثي 
التخرج، ش��ارك البن�ك التج�اري الكويتي 
في البرنامج التدريبي اخلاص باملتدربني 
القانونيني حديثي التخرج ال��ذي نظمته 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

بالتعاون مع بعض اجلهات الكويتية . 
وف��ي ه��ذا السياق استقبل الشيخ أحمد 
دع��ي��ج ال��ص��ب��اح- رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
امل��ت��درب��ني امل��ش��ارك��ني ف��ي البرنامج وق��ام 
بتوزيع الشهادات التقديرية عليهم راجياً أن 
يكون البرنامج قد ساهم في صقل مهاراتهم 
وقدراتهم ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح 

في حياتهم العملية.  
وف��ي تعقيبه على البرنامج التدريبي 

امل���ذك���ور ق����ال م��ح��م��د ه��اش��م امل��س��ت��ش��ار 
القانوني لرئيس مجلس اإلدارة ومدير 
ع��ام اإلدارة القانونية بالبنك التجاري 

“أن اإلدارة القانونية ق��د ح��رص��ت، عند 
وضع املواد التدريبية للقانونيني املتدربني، 
على إكسابهم املزيد من امل��ه��ارات العملية 

واخل��ب��رات الفنية م��ن خ��ال احمل��اض��رات 
القانونية النظرية، إض��اف��ة إل��ى اجلانب 
العملي الذي يقوم على تطبيقات عملية في 
مواضيع مختارة بهدف تزويد املتدربني 
باملعارف واخلبرات املناسبة الجناز مهامهم 
الوظيفية في إطار قانوني صحيح، مؤكداً أن 
تضافر اجلهود بني البنك واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية ق��د س��اه��م بشكل 

ملحوظ في إجناح هذا البرنامج”. 
هذا وقد عبر املتدربون واملتدربات عن 
سعادتهم بحضور هذا البرنامج التدريبي 
الذي ساهم في إكسابهم مهارات فنية وعملية 
هامة على أي��دي فريق اإلدارة القانونية 
بالبنك التجاري الكويتي مشيدين باملهارات 
االحترافية لفريق اإلدارة القانونية التي 
جعلت من البرنامج التدريبي جتربة مهنية 

فريدة ال تنسى. 

مجموعة من املتدربني

ماستركارد وبرقان يقدمان بطاقة 
وورلد إيليت احلصرية في الكويت

أعلنت م��اس��ت��رك��ارد، وب��ن��ك ب��رق��ان ع��ن إط��اق 
بطاقةوورلد إيليت من ماستركارد لعماء اخلدمات 
املصرفية اخل��اص��ة ف��ي بنك ب��رق��ان، لترتقي بذلك 
إلى آفاق جديدة من االمتيازات والعروض حلاملي 

البطاقة في الكويت.
تقدم بطاقة وورلد إيليت احلصرية من ماستركارد 
مجموعة رائ��ع��ة م��ن االم��ت��ي��ازات ال��ف��ري��دة، والتي 
تشمالسفر وأسلوب احلياة ومكافآت التأمني، مبا 
في ذلك االستمتاع حصرياًبطيف واسع من التجارب 
الفاخرة وف��رص التسوق في العديد من امل��دن حول 
العالم، وكذلك مجموعة من اخلصومات على باقات 
اإلقامة وع��روض شركات الطيران ووك��االت تأجير 
السيارات. باإلضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة املساعدة 
الشخصية حلاملي هذه البطاقة الفريدة على مدار 

الساعة وط��وال أي��ام األس��ب��وع، ما يساعدهم على 
حتقيقاالستفادةالقصوى من مجموعة واسعة من 

مزايا أسلوب احلياة املتاحة لهم.
وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال خالد اجل��ب��ال��ي، الرئيس 
اإلقليمي ملاستركارد ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا: “تعد الكويت واحدة من أهماألسواق 
الرئيسة ملاستركارد، وهي تتمتعبالنمو االقتصادي 
املستدام. ويسرنا أن نتعاون مع بنك برقان إلطاق 
ه��ذه البطاقة، والتي تقدم لعماء فئة النخبة في 
الكويت،مجموعة من االمتيازاتاالستثنائيةذات 
القيمةاملضافة.وقد مت تصميم هذه الباقات خصيصاً 
لتوفير مجموعة ج��ذاب��ة م��ن امل��زاي��ا احلصرية 
والتي تضع بني أيديهمطيفاً واسعاً من التجارب 

االستثنائية”.


