
س����اه����م����ت  ال���ن���ج���اح���ات 
املميزة ملكتب ميسان للمحاماة 
واالستشارات القانونية  في مجال  
امل��ش��ورة ف��ي مسائل االستحواذ 
واالن��دم��اج للشركات والصفقات  
الكبيرة  في حصد جائزة افضل 
مكتب م��ح��ام��اة للعام ۲٠١٧ في 
الكويت ف��ي حفل ت��وزي��ع جوائز 
مجلة األوث القانونية السنوية في 

الشرق األوسط
وق��د حقق مكتب ميسان  الذي 
تأسس منذ أقل من ثالث سنوات 
العديد من االجن��ازات والتي كان 
آخ��ره��ا ت��ق��دمي امل��ش��ورة لشركة 
اخلير الكويتية في بيع أسهم في 
ش��رك��ة زي��ن إل��ى ش��رك��ة عمانتل 
وال��ت��ي بلغت قيمتها م��ا يقارب  
1.3مليار دوالر، وأداء املشورة في 
صفقة بيع املدرسة البريطانية في 

الكويت إلى نورد أنغليا للتعليم.
وق���دم  مكتب ميسان املشورة 
لقطاع "أسواق رأس املال"، حيث 
قدم املشورة إلى سبعة من أصل 
تسعة إص�����دارات ل��ل��س��ن��دات في 
الكويت العام امل��اض��ي.  وع��الوة 
على ذل��ك، تألق ميسان في قطاع 
"تسوية املنازعات"، حيث يعتبر 
االس��م املميز ف��ي ه��ذا القطاع في 
ال��ك��وي��ت، ب���رز ذل���ك ع��ب��ر إس���داء 
املشورة إلى شركة أجيليتي  في 
تسوية جميع التهم اجلنائية 
امل��رف��وع��ة ض��ده��ا م��ن "حكومة 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة" فيما يخص 

عقود التوريد.
وح���ول اجل��ائ��زة ق��ال الشريك 
األول وأحد مؤسسي مكتب ميسان 
عبد العزيز ال��ي��اق��وت  ان فريق 
العمل باملكتب يسعون جاهدين 
للتميز كل ي��وم الفتا ال��ى ان هذه 
اجل��ائ��زة ه��ي إش���ارة إل��ى العمل 

ال��ش��اق وال���دؤوب ال��ذي يقوم به 
في تقدمي أفضل مشورة لعمالئنا، 
إضافة إلى كونها دليل على اإلدارة 
الناجعة في قيادة املكتب و العمل 
على احملافظة علي مركز الصدارة 

في املنطقة.
واجلدير بالذكر ان  مجلة األوث 

تعتمد  على مجموعة من العوامل 
الختيار الفائز بجائزة أفضل مكتب 
محاماة، من خالل إس��داء املشورة 
لكبرى الشركات في املنطقة ومن 
خالل قيامها بتقدمي املشورة في 
صفقات متميزة حتتاج إلى خبرات 

خاصة.
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حقق العديد من اإلجنازات خالل أقل من ثالث سنوات منذ تأسيسه

ميسان حصد جائزة األفضل
2017 من »األوث« لعام 

الياقوت يتسلم اجلائزة  
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أعلن بنك اإلثمار، بأن بنك فيصل احملدود 
بباكستان، وه��و بنك جتزئة تابع لبنك 
اإلثمار، قد حافظ على وتيرة منوه وسجل 

ارتفاعاً في صافي األرباح. 
وميتلك بنك اإلث��م��ار م��ا نسبته 66،6 
في املائة من بنك فيصل احمل��دود املدرجة 
أسهمه في سوق باكستان ل��أوراق املالية 
ويعمل البنك بشكل رئيسي في األنشطة 
املصرفية للشركات واألف���راد واألنشطة 
املصرفية التجارية. إن بنك اإلث��م��ار هو 
شركة تابعة بالكاملة لإلثمار القابضة 

)مجموعة اإلثمار(.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اإلث��م��ار ونائب رئيس مجلس إدارة بنك 
فيصل احملدود أحمد عبدالرحيم في أعقاب 
مراجعة وموافقة مجلس إدارة بنك فيصل 
احملدود على النتائج املالية للتسعة أشهر 

املنتهية في 30سبتمبر 2017. 
وق��ال عبدالرحيم:" يطيب لي أن أعلن 
بأن بنك فيصل احملدود سجل أرباحاً بعد 
خصم الضرائب بلغت 36،3 مليون دوالر 
أمريكي )3،83 مليار روبية باكستانية( 
خالل التسعة أشهر األولى من عام 2017، 
مقارنة بأرباح بلغت 35،5 مليون دوالر 
أمريكي )3،75 مليار روبية باكستانية( 
في الفترة نفسها من عام 2016. ويسرني 
أي��ض��اً اإلش���ارة إل��ى أن��ه ف��ي شهر أكتوبر 
امل��اض��ي، أكمل بنك اإلث��م��ار من خ��الل بنك 
فيصل احمل���دود 30 ع��ام��اً م��ن العمل في 
باكستان، وهذا يعد إجنازاً هاماً في تاريخ 

البنك".
إن بنك اإلثمار بدأ عملياته في باكستان 
في أكتوبر 1987 حتت اسم مصرف فيصل 

اإلسالمي – البحرين سابقاً.  
وأردف عبدالرحيم ب��ال��ق��ول:" حسب 
النظام النقدي، فإن احلكومة الباكستانية 

على مدى عدة أعوام قامت باالحتفاظ عمداً 
مبعدالت قياسية عند مستويات منخفضة، 
وقد أثر ذلك بشكل كبير على العوائد من 
التمويل واالستثمارات وقيد قدرة البنوك 
على حتقيق املكاسب بسبب الضغط على 
االحتياطي. كما قام البنك بإعادة تنظيم 
استراتيجيته لهذه األوض��اع االقتصادية 
حيث يركز على تنشيط الودائع منخفضة 

التكلفة وترشيد النفقات اإلدارية".   
وأض����اف ع��ب��دال��رح��ي��م:" إن ال��رق��اب��ة 
االئتمانية ال��ص��ارم��ة واملتابعة املكثفة 
على العمالء املتعثرين أدى إلى استرداد 
ج��زء كبير م��ن األم����وال. ويسعى البنك 

إل��ى احملافظة على وتيرة من��وه من خالل 
تطوير املوارد البشرية وحتسني املنتجات 
وحتديث برامج أجهزة الكمبيوتراملصرفية 
األساسية. ويواصل بنك فيصل احمل��دود 
زي��ادة قاعدة الودائع األساسية وحتسني 
سجالت التمويل مع التركيز بشكل رئيسي 
على متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
ومتويل العمالء. كمايعمل البنك جاهداً على 
العديد من صفقات التمويالت املشتركة 
واالستشارية وق��ام بتنفيذ عدة مشاريع 
ك��ب��رى مستقلة ومشتركة خ��الل الفترة 

املذكورة".
واس��ت��ط��رد عبدالرحيم ب��ال��ق��ول:" إن 

بنك فيصل احمل��دود قد حقق من��واً مطرداً 
لسنوات وعزز مكانته في القطاع املصرفي 
بباكستان. وميتد تواجد البنك اآلن من 
خالل 376 فرعاً موزعني على أكثر من 100 
مدينة في جميع أنحاء باكستان، بعد أن 
مت افتتاح ما يقارب 30 فرعاً خالل العام. 
ويسعى البنك إلى توسعة شبكته للتجزئة 
املصرفية بافتتاح 50 فرعاً في عام 2017 
ليصل عدد الفروع إلى 404 مع نهاية العام. 
وق��د وصلت ودائ��ع البنك إل��ى 3،4 مليار 
دوالر أمريكي وجتاوزت األصول 4،5 مليار 
دوالر أمريكي بقاعدةرأسماليةتزيدعن 

310 مليوندوالرأمريكي".

2017 خالل التسعة أشهر األولى من عام 

بنك فيصل في باكستان التابع لبنك اإلثمار 
36.3 مليون دوالر  يسجل صافي ربح بلغ 

عبدالرحيم مع أعضاء مجلس إدارة بنك فيصل

يعود مهرجان الشتاء، برنامج 
كيدزانيا األكثر ترّقباً للعام، قريباً 
في كيدزانيا مع العديد من املميزات 
اجل���دي���دة ال��ت��ي سيستمتع بها 
األطفال. مينح مهرجان الشتاء،وهو 
أك��ب��ر ب��رن��ام��ج س��ن��وي ُي��ق��ام��ف��ي 
كيدزانيا، األطفال فرصًة تعليميًة 
ومميزة الستكشافطبيعة الطقس 
في املناطق الباردة من خالل اختبار 
سلسلة من األنشطة املستوحاة من 

بيئة الشتاء.
وس��ي��ن��ط��ل��ق ال���ب���رن���ام���ج في 
ك��ي��دزان��ي��ا اب���ت���داًء م��ن تاريخ14 
دي��س��م��ب��ر اجل������اري، وسيستمر 
لغاية28فبراير2018. ويعود 
م��ع أنشطة ج��دي��دةت��أخ��د األط��ف��ال 
ف��ي م��غ��ام��رات مم��ي��زة ع��ن فصل 
الشتاء، تتضّمن الكهف اجلليدي، 
وح��ل��ب��ة ت���زل���ج ع��ل��ى اجل��ل��ي��د، 
والزحليقةاحللزونية، وغيرها 
من املفاجآت الرائعة. وفي الكهف 
اجل��ل��ي��دي،س��ي��ت��ّم��ك��ن األط���ف���ال 
م��ن مشاهدة واخ��ت��ب��ار منحوتات 
جليدية فّنية حتت درج��ات حرارة 
دون الصفر مئوية، والتي ستأخذ 
مخيلتهم إلى مناطق الشتاء الباردة 

حول العالم.
وي��ت��ض��ّم��ن ال��ب��رن��ام��ج أي��ض��اً 
مسيرات الشتاء وعروض مسرحية 
يومية تؤديها شخصياتوفريق 
كيدزانيا االس��ت��ع��راض��ي. وخ��الل 
استمتاع األطفال بأجواء ترفيهية 
وم��رح��ة، يهدف مهرجان الشتاء 
التعليمي إل��ى تثقيف األطفال عن 
بيئة الشتاء القارسة واحليوانات 
ال��ت��ي تعيش ف��ي��ه��ا، وك��ي��ف ميكن 
للسّكان التكّيف في تلك األج��واء 

الباردة. 

وب���إض���اف���ة رس��وم��ب��س��ي��ط��ة، 
مي��ك��ن ل��أط��ف��ال احل���ص���ول على 
بطاقة “Arctic Pass”ملضاعفة 
جتربتهم في مهرجان الشتاء مع 
العديد من املزايا احلصرية حلاملي 
البطاقةمثل ال��دخ��ول إل��ى الكهف 
اجل��ل��ي��دي، وملعب ج��ول��ف ثالثي 
األبعاد مستوحى من بيئة الشتاء، 
وحلبة سباق للسيارات، باإلضافة 

إلى هدايا مجانية من كيدزانيا. 

ُيقام مهرجان الشتاء في كيدزانيا 
فيموسم الشتاء من كل عام، ويهدف 
إل���ى ت��ع��ري��ف األط���ف���ال بالبيئة 
الشتوية واحليوانات التي تعيش 
فيها ب��ص��ورة واق��ع��ي��ة. مهرجان 
الشتاء في كيدزانيا مستوحى من 
حق املشاركة، وه��و أح��د احلقوق 
األس��اس��ي��ة اخلمسة ل��أط��ف��ال في 
كيدزانياالذي متّثله حامية احلقوق 
احملبة للموضة واألزياء، "تشيكا".

تساقط الثلوج قريبًا في كيدزانيا
مع عودة مهرجان الشتاء!

كيدزانيا تطلق مهرجان الشتاء

بلغت األج���واء اإلحتفالية ذروت��ه��ا في 
فندق سيمفوني ستايل الكويت، مع أمسيٍة 
ساحرة شهدتإنارة شجرة العيد على وقع 
أحل��ان مجموعٍة م��ن األناشيد التقليدية 

الساحرة.
حيث قامت إدارة الفندق بدعوة جوقًة 
موسيقيًةمميزة لتنشد أروع األغ��ان��ي 
اإلح��ت��ف��ال��ي��ة مب��ش��ارك��ة أع���ض���اء ف��ري��ق 
العملونزالء الفندق، الذين إلتفوا جميعاً 
ح��ول الشجرة الذهبية الكبيرة واملزينة 
بصورٍة آس��رة  مما بعث أج��واٍء من الفرح 
والبهجة ع��ال خاللها هتاف احلاضرين 
س��روراً بإنارة شجرة العيد، التي أعلنت 
رسمياًبداية موسم اإلحتفاالت.وقد رّحب 
سيمفونيستايل الكويت بضيوفه بحفاوٍة 
شديدةمع باقة من حلويات العيد اللذيذة 
وغ��ي��ره��ا م��ن أش��ه��ى األط��ب��اق التينالت 

إعجابهم.
م��ن ج��ه��ٍة أخ���رى أب���دع ف��ري��ق الطعام 
والشراب في فندق سيمفوني ستايل الكويت 
بإبتكار قائمة طعام متنوعة وغنية بأشهى 
املأكوالت واملشروبات اإلحتفالية اخلاصة 
مبوسم األعياد، وعلى رأسها الديك الرومي 
املشوي مع كامل الزينة واملعد خصيصاً 
عند الطلب وذلك تلبية إلحتفاالتكم املنزلية 

اخلاصة. كما تضم قائمة العيداإلحتفالية 
مجموعة واس��ع��ة م��ن أشهى احللويات، 
ك��أص��ن��اف ال��ك��ي��ك اخل��اص��ة واحل��ل��وي��ات 

اخلاصة باملوسمباإلضافة إلى البسكويت 
والفطائر احملشوة،وأجراس الشوكوالتة 
محلية الصنع املتنوعة والبيوت املصنوعة 

من كعك الزجنبيل، وغيرها من اخليارات 
التي ترضي أذواق جميع العائلة وتعتبر 

الهدية األمثل في موسم األعياد.

مع مراسم إنارة شجرة العيد وأحلان األناشيد البهيجة

فندق سيمفوني ستايل الكويت يتألق في موسم االحتفاالت

الفندق يتألق في موسم االحتفاالت

اط��ل��ق  ب��ن��ك ورب����ة  ج��ه��از " 
بنك اكسبرس "، وه��و عبارة 
ع��ن ف���رع ال��ك��ت��رون��ي تفاعلي 
يستطيع ال��ع��م��ي��ل م��ن خالله 
م��ب��اش��رة عملياته املصرفية 
بيسر وسهولة. وتهدف مبادرة 
البنك االستراتيجية ه��ذه الى 
تطوير قنوات خدماته عبر هذا 
اجلهاز املصرفي ال��ذي يوصف 
بالفرع املصرفي البديل ويعد 
امتدادا للفروع التقليدية، متميزا 
بالعصرية وامل��رون��ة كما يقدم 
خدمة فائقة اجل���ودة للعمالء 
وف��ق معايير اختصار الوقت 

واجلهد في آن واحد.
وح���ول " ب��ن��ك أك��س��ب��رس "  
اجل��دي��د وم��زاي��اه��احل��ص��ري��ة ، 
حت����دث ال��س��ي��د ش���اه���ني حمد 
ال���غ���امن ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ب��ن��ك ورب����ة ق��ائ��ال: "نسعى 
وبكل قوة الى تنويع خدماتنا 
ال��ى ال��ع��م��الء ومنحهم جتربة 
ف��ري��دة عبر اس��ت��خ��دام خدمات 
مصرفية متطورة وذلك انطالقا 
من جهودنا الى تبني وتطبيق 
أحدث التطورات التكنولوجية. 
ونفخر اليوم بأن نضع جهازا 
مصرفيا تفاعليا يتيح لهم اجراء 
معامالتهم املصرفية بأسلوب 
عصري وأدوات تقنية متطورة، 
كما يسمح لهم بالتواصل على 
مدار الساعة مع فريق مهني من 
بنك ورب��ة عبر خدمة االتصال 

املرئي بواسطة اجلهاز ليجيب 
على كافة استفساراتهم ويقدم 
العون لهم في اجناز معامالتهم 

وفق خصوصية تامة".
ويتميز جهاز  بنك اكسبرس 
بخصائص وم��زاي��ا تلقي قيمة 
مضافة على العمليات املصرفية 
ل��أف��راد، فبواسطته مثال ميكن 
إج��راء مسح ضوئي للشيكات 
التابعة لبنك ورب��ة واملوافقة 
عليها إذا كانت سليمة باإلضافة 

ال��ى مسح ال��وث��ائ��ق واألوراق 
وإم��ك��ان��ي��ة اس���ت���رج���اع ه��ذه 
األوراق. ويجدر القول أن اجلهاز 
اجلديد ميّكن العمالء من القيام 
مبعظم املعامالت البنكية والتي 
تغنيه ع��ن ال��ذه��اب ال��ى الفرع 
ومن ضمنها أيضا إمكانية تقدمي 
ط��ل��ب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى متويل 
مصرفي و احلصول على كشف 
حساب رسمي ومختوم من بنك 
وربة. هذا ويتيح اجلهاز أقصى 

درجات األمان ملستخدميه، وهو 
يوفر اجراء العمليات املصرفية 
بخصوصية تامة ، يضاف الى 
ذلك، اتسام العمليات املصرفية 
ب��احل��م��اي��ة ال��ع��ال��ي��ة ح��ي��ث في 
ك��ل م��رة يتم إج���راء اي عملية 
مصرفية جديدة، يقوم اجلهاز 
بطلب اي م��ن االم���ور التالية 
للموافقة على العملية وه��ي: 
صورة عن الهوية الشخصية أو 
شريحتها الذكية، الرقم السري، 

التوقيع والتعّرف على الوجه.
الى ذلك، يقدم اجلهاز التفاعلي 
الذاتي خدمات مصرفية متنوعة 
ونوعية؛ فبواسطته يستطيع 
عميل بنك وربة أن يفتح حسابا 
جديدا وأما غير عمالء بنك وربة 
فيمكنهم تقدميطلب فتح حساب 
مصرفي وكما ميكن تقدمي طلب 
للحصول على بطاقة ائتمانية 
باالستناد ال��ى خدمة التوقيع 
االلكتروني والتقييم م��ن قبل 
الفريق املصرفي املعني للطلب، 
إضافة الى طباعة بطاقة السحب 
االل��ي وحتديد أو إع��ادة حتديد 
الرقم السري؛ يضاف الى ذلك 
خدمة إيداع وسحب النقد وايداع 
الشيكات املصرفية والتحويل 
م��ن ح��س��اب ال���ى ح��س��اب آخ��ر 
س��اري املفعول كما اإلب��الغ عن 
البطاقات املصرفية املفقودة 
أو امل��س��روق��ة واحل��ص��ول على 
ن��س��خ��ة م��ط��ب��وع��ة م���ن كشف 
احل��س��اب املصرفي أو اخل��اص 
بالبطاقات االئتمانية وأيضا 
طلب كشف برصيد احلساب؛ 
وميّكن االعمالء أيضا من حتديث 

بياناتهم الشخصية.
وأضاف الغامن بأن بنك وربة 
وضمن خطته اإلستراتيجية 
بزيادة إنتشار " بنك أكسبرس 
" ليشمل مناطق حيوية ميكن 
من خاللها خدمة العمالء بكل 
سهولة ويسر على مدار الساعة.

يستأثر عبره بتقدمي خدمات مصرفية حصرية في دولة الكويت

»وربة« يطلق جهاز »بنك اكسبرس« املصرفي 

وربة  اطلق خدمة بنك اكسبرس

ح��ص��دت زي��ن أرب���ع ج��وائ��ز ضمن ج��ائ��زة اإلب���داع 
اإلعالني للعام 2017 – السنة اخلامسة، وذل��ك على 
هامش فعاليات احلفل ال��ذي أقامته اللجنة املنظمة 
للملتقى اإلعالمي العربي حتت رعاية معالي وزير 
اإلع��الم محمد اجلبري وبحضور ممثل معالي وزير 
اإلعالم الوكيل املُساعد لقطاع اإلعالم اخلارجي فيصل 
املتلّقم واألمني العام للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 

اخلميس.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن اجلوائز األربع 
التي حصدتها ضمن جائزة اإلب��داع اإلعالني شملت 
جائزة فئة التأثير عن إعالن رمضان 2017 اعبد ربك 
ُحّباً ال رعباً وجائزة فئة احلمالت الوطنية عن إعالن 
العيد الوطني 2017 ألهل_الكويت وجائزة فئة اإلخراج 
عن إعالن العيد 2017 أتانا العيد يا محاله باإلضافة 
جل��ائ��زة اإلب���داع ف��ي ال��ع��الق��ات العامة واملسؤولية 

االجتماعية.
وفي فئة احلمالت الوطنية التي سلّطت الضوء على 
األعمال اإلعالنية ذات الطابع الوطني، فازت زين عن 
عملها الوطني #ألهل_الكويت والذي عّبرت الشركة من 
خالله عن مشاعر احُلب للكويت في أعيادها الوطنية، 

حيث استخدمت فيه تقنية ال� 360 املتطّورة، والتي 
تسمح للمشاهد بتحريك الصورة في جميع االجتاهات 
على م��دار 360 درج��ة بطريقة مذهلة حتاكي الواقع 
وكأمنا يعيش املشاهد اللحظات في موقع احلدث نفسه.

أما في فئة التأثير التي ارتكزت على قياس مدى تأثير 
ة انتشارها  اإلعالنات الدعائية على املُستهلكني وق��وّ
بينهم، حصدت زين اجلائزة عن إعالنها الضخم لشهر 
رمضان املُبارك حتت عنوان اعبد ربك ُحّباً ال رعباً والذي 
بّثت الشركة من خالله رسالة ذات أهمية قصوى، وهي 
أن اإلسالم ليس له عالقة باإلرهاب، وأن اإلسالم دين 
السالم، وأنه بريء من الكالم الذي ُينسب إليه، حيث 
وصل اإلعالن إلى ما يفوق ال� 11 مليون ُمشاهدة على ال� 
YouTube، والقى أصداًء إيجابيًة غير مسبوقة بني 

وكاالت اإلعالم والصحافة حول العالم.
وف��ازت الشركة أيضاً في فئة اإلخ��راج عن إعالنها 
ال��ذي أطلقته في عيد الفطر املبارك حتت عنوان أتانا 
العيد يا محالهوالذي حقق عدد مشاهدات قارب ال� 16 
مليون ُمشاهدة على ال� YouTube، وبث رسائل احلب 
والسالم في العيد، باإلضافة لفوز الشركة بجائزة 

اإلبداع في العالقات العامة واملسؤولية االجتماعية.

امللتقى اإلعالمي العربي كّرم أعمال الشركة حتت رعاية وزير اإلعالم

4 جوائز في »زين« حتصد 
2017 »اإلبداع اإلعالني« عن العام 


