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»Dell« العاملية متنح »زاك سلوشنز« جائزتني

منحت شركة Dell العاملية شركة »زاك سلوشنز 
ألنظم����ة الكمبيوت����ر جائزتني كأفضل ش����ريك 
اس����تراتيجي لعام 2015 على مستوى اخلليج، 
وأفضل شريك في مجال احللول التكنولوجية 
على مستوى EMEA )أوروبا وافريقيا والشرق 
األوسط(. جاء ذلك خالل احتفالية أقامتها شركة 
 )2015 EMEA Dell Conference( في النمسا Dell
الشهر اجلاري بحضور مؤسس ورئيس الشركة 
مايكل ديل وشركات عاملية متخصصة في نفس 
املجال للتكرمي واإلش����ادة بشركاء النجاح على 

إجنازاتهم وما حققوه خالل العام 2015.
وقام بتسلم اجلائزتني نيابة عن شركة زاك 
سلوشنز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة م.أش����رف فتحي أبواخلير من 

مؤسس ورئيس شركة Dell مايكل ديل.
وقال م.أش����رف أبواخلير خالل تصريحاته 
الصحافية عقب انتهاء احلفل وتكرمي الشركة ان 
»زاك سلوشنز« حصلت على اجلائزتني في ظل 
منافسة شديدة للغاية بني أكثر من 700 شركة 
مش����اركة منها ال يقل عن 400 شركة أوروبية، 
وقد قامت جلنة مختصة من شركة Dell بدراسة 

إجنازات كل شركة على حدة للتأكد من استحقاق 
الشركات الفائزة بهذه اجلوائز والتي تعد سابقة لم 
حتصل عليها أي شركة عربية على هذا املستوى 
العاملي من بني الشركات األوروبية العمالقة سواء 

في الكويت أو اخلليج أو الشرق األوسط.
 Dell وفي كلمته للحضور أشاد رئيس شركة
مايكل ديل باإلجنازات التي حققتها شركة زاك 
سلوشنز ومبستوى األداء الرائع خالل األعوام 

السابقة عامة والعام احلالي 2015 خاصة.
وأشار إلى اإلمكانيات الفنية املتاحة لدى شركة 
زاك وكذلك الدعم اللوجستي وخدمة العمالء، وما 
متتلكه الشركة من مهندسني وفنيني على أعلى 
مستوى من الكفاءة والتدريب يؤهلها لتنفيذ أكبر 
املشاريع بالتعاون املتكامل مع شركة Dell. اجلدير 
بالذكر ان شركة زاك سلوشنز � شركة كويتية 
مساهمة مقفلة � متتلك خبرات هائلة في مجال 
احللول التكنولوجية املتكاملة، ولديها مهندسني 
على أعلى مستوى من التدريب والشهادات الدولية 
التي مكنتها بأن حتظى مبثل هذه املكانة والريادة 
الدولية، حيث إن لديها أكثر من 500 مستش����ار 

ومهندس وفني.

مايكل ديل مكرما أشرف فتحي أبواخلير

كأفضل شريك إستراتيجي باخلليج وأوروبا والشرق األوسط

»الدولي« يفوز بجائزة تقدير اجلودة
في التحويالت املالية

مرة جديدة أثب���ت بنك الكويت الدولي دوره 
املتميز على صعيد املصارف اإلسالمية بإعالنه 
عن الفوز بجائزة تقدي���ر اجلودة من »بنك جي 
 Elite 2015 JPMorgan Chase«بي مورجان تشيس
Quality Recognition Award«، وذلك ألدائه املتميز 
في مجال التحويالت والتعامالت املالية بالدوالر.  
وفي معرض تعليقه على هذا اإلجناز املميز، قال 
محمد سعيد السقا، الرئيس التنفيذي بالوكالة 
ومدير ع���ام إدارة الرقابة املالية والتخطيط في 
الدولي: »نحن س���عداء جدا حلصولنا على هذه 
اجلائزة التي تعكس النجاح الكبير الذي حققته 
اس���تراتيجية البنك التي جرى إطالقها في بداية 
العام احلالي وذلك في إطار سعينا إلى احملافظة 
على مركز الريادة محليا وإقليميا من خالل توفير 
منتجات عالية اجلودة ومتوافقة مع الش���ريعة 

اإلسالمية الغراء«.  وأضاف السقا أن هذه اجلائزة 
تأت���ي مبنزلة تقدير جلهود البنك في هذا املجال 
وحرصنا على احلفاظ على جودة وفعالية نظام 
التحويالت والتعامالت املالية في البنك مبا يتناسب 
مع احتياجات العمالء. وش���دد السقا على دور 
املوظفني الكبير الذي من خالله يحوز البنك اجلائزة 
تلو األخرى وباألخص فريق ادارة العمليات في 
البنك وعلى رأسهم عبدالرحيم العوضي، املدير 
التنفيذي إلدارة العمليات، نظرا جلهودهم املتفانية 
على جميع األصعدة والتي ساهمت في وصول البنك 
إلى أرقى مستويات األداء واستحقاقه هذه اجلائزة 
املرموقة.  ومتنح ه���ذه اجلائزة لبنوك مختارة 
حول العالم والتي تستلزم احلفاظ على معايير 
صارمة جلودة معامالت الدفع بالدوالر األميركي 

من خالل بنك جي بي مورجان تشيس.

جانب من تسليم اجلائزة

من »بنك جيه بي مورجان تشيس« لعام 2015

العام املقبل سيشهد اجلزء الثاني من عملية حتديث األسطول باستقبال 10 طائرات بوينغ 777

»الكويتية« تستقبل »اجلهراء«.. الطائرة األخيرة من عقد التأجير

قالت الرومي ان بدء تسلم 
طائرات البوينغ س���يكون 
املقبل، حيث  في نوفمب���ر 
ستتسلم الشركة طائرتني، 
وسيستمر استقبال الطائرات 
املتبقية بواقع اثنتني شهريا 

حتى أبريل 2017.
وحول عدد الطائرات التي 
خرجت من اخلدمة مع انتهاء 
وصول الطائرات ومتى تتم 
الطائ���رة اجلديدة  جدولة 
والقيمة املضافة للشركة من 
عقد التأجير، قالت الرومي ان 
الشركة وضعت خطة سابقا 
خلروج 8 طائرات من اخلدمة، 
توقف منها 7 طائرات بالفعل 
واالخيرة ستخرج من اخلدمة 
بعد ثالثة ايام بالتزامن مع 

جدولة الطائرة اجلديدة.
وعن استهداف اخلطوط 
الكويتية حملطات جديدة بعد 
تس���لمها لطائرات طويلة 
امل���دى قال���ت الروم���ي ان 

الش���ركة انتهت مؤخرا من 
العم���ل اجلديدة مع  خطة 
شركة »ماكينزي« موضحة 
ان تطبيقها سيكون مع بداية 
العام املقبل، الفتة إلى انها 

تتضمن خطوطا جديدة.
النيابية  وعن املطالبات 
بتأجيل انتقال ال� 180 موظفا 
العاملني باخلطوط  كويتيا 
الكويتي���ة والراغب���ني في 
االنتق���ال إل���ى الوظائ���ف 
احلكومي���ة، وه���ل بالفعل 
تقدم���ت الش���ركة بطل���ب 
لنقله���م أو البت في أمرهم 
سريعا، قالت ان الشركة االن 
بصدد تسجيل الشركة في 
السجل التجاري ما استدعى 
اخذ رأي الفتوى والتشريع 
ملعرفة مدى قانونية وجود 
املوظفني الراغبني باالنتقال 
إلى احلكومة من عدمه، الفتة 
إلى ان الشركة بانتظار الرد 

للبت في األمر.

األمنية ملطار شرم الشيخ 
نظرا لتوجه الشركة نحو 
إلى وجهة  تشغيل رحالت 
شرم الش���يخ في منتصف 
ديسمبر املقبل، حيث رتبت 
الشركة جميع أمورها في هذا 
الشأن بالتعاون مع وزارة 

الداخلية.
التي  القرارات  وبش���أن 
صدرت من الواليات املتحدة 
بشأن األمن على الطائرات، 
اش���ارت الروم���ي إل���ى ان 
»الكويتي���ة« تخضع لتلك 
االج���راءات وفقا لالس���س 
املطلوبة من قبل »الكويتية« 
نفس���ها والدليل على ذلك 
ان الشركة تسير رحالتها 
إلى نيويورك بشكل يومي 

تقريبا.
وف���ي رد على س���ؤال 
صحافي بش���أن اس���تمرار 
الشركة على نفس اجلدول 
الزمني الح���الل الطائرات، 

منى الدغيمي

قال���ت رئي���س مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رش���ا الرومي انه 
بوصول طائرتها اجلديدة 
 200-A330 من طراز آيرباص
التي حتمل اسم »اجلهراء« 
تكون الش���ركة قد تسلمت 
التأجير  كل طائرات عق���د 
البالغ عددها 12 طائرة منها 
 ،A320 7 من طرز آيرباص
باالضافة إلى 5 طائرات من 

.200-A330 طراز
ولفت���ت الروم���ي ف���ي 
تصري���ح للصحافيني على 
الطائرة  هامش اس���تقبال 
اجلديدة »اجلهراء« في مطار 
الكويت الدولي مساء أمس 
الطائرة  انه بوصول  األول 
رق���م 12 واألخيرة في عقد 
التأجير ينتهي اجلزء األول 
من املرحلة األولى لتحديث 
األس���طول، ولفتت إلى ان 
العام املقبل سيشهد اجلزء 
الثاني من عملية التحديث 
بب���دء اس���تقبال الطائرات 
العشر من طراز بوينغ 777 
والتي تصل أول طائرة منها 

في نوفمبر 2016.
وف���ي رد على س���ؤال 
صحافي بش���أن التداعيات 
األمنية مؤخرا في س���يناء 
وموقف اخلطوط الكويتية 
منها، قالت الرومي ان رحالت 
الشركة ال متر فوق سيناء 
في رحالتها إلى القاهرة أو 
إلى شرم الش���يخ، مشيرة 
ف���ي الوق���ت ذات���ه إلى ان 
التنفيذي  الرئي���س  نائب 
للعملي���ات كامل العوضي 
قام ببحث كامل لالجراءات 

)كونا( استقبال »الكويتية« لطائرة )اجلهراء( في مطار الكويت الدولي 

رشا الرومي

»األولوية« توّقع عقدًا مع »علي الغامن وأوالده«
BMW لشراء سيارات

Coupe والتي تشمل سيارة 
BMW 640، وفئة SUV والتي 
تشمل سيارة X5 وX6، مما 
يتيح الفرصة للعمالء انتقاء 
الفئة املناسبة لهم للحصول 

على أفض���ل جتربة ملفهوم 
اإلجارة.

وأوض���ح ان ه���ذا األمر 
يأتي ضمن إس���تراتيجية 
الش���ركة الرامية إلى جعل 
جتربة استئجار السيارات 
الفاخرة جتربة فريدة، السيما 
ان األولوية جتتهد لتكون 
ف���ي اإلجارة  اخليار األول 
التشغيلية للسيارات الفاخرة 
والرائدة ف���ي ذات املجال، 
وذلك ملا تتمتع به الشركة 
من فريق محت���رف لديهم 
العميق���ة والدراية  اخلبرة 

الكاملة ملفهوم اإلجارة.
وتابع الشهاب ان اخلدمات 
في سوق التأجير التشغيلي 
قد تتش���ابه، إال أن ش���ركة 
األولوية تسعى إلى التميز 
والتفرد في تقدميها، من خالل 
جعل مفهوم الرفاهية أساس 

لكل اخلدمات املقدمة.

العقد يشمل فئات متعددة 
من س���يارات BMW والتي 
 Sedan تتوزع ما ب���ني فئة
 320i BMW وتشمل سيارة
وسيارة 528i، بعد ذلك فئة 

أمتت ش���ركة األولوية 
للس���يارات توقي���ع عق���د 
شراء سيارات »BMW« مع 
ش���ركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات، حيث يشمل العقد 
فئات مختلفة من سيارات 
»BMW« اجلدي���دة تلب���ي 

رغبات العمالء.
وبه���ذا اخلصوص، قال 
إدارة شركة  رئيس مجلس 
األولوية للس���يارات طالل 
الش���هاب إن »األولوي���ة« 
اس���تطاعت توقيع عقدها 
اجلديد مع شركة علي الغامن 
وأوالده، وه���ذا التعاون ال 
يعتبر األول، حيث س���بق 
لشركة األولوية غن حظت 
بثقة وكال���ة BMW املمثلة 
بشركة علي الغامن وأوالده 
العقد دلي���ل جناح  وه���ذا 

العالقة بني الشركتني.
وأشار الش���هاب إلى أن 

لقطة جتمع ممثلني عن الشركتني

الرومي: تشغيل 
الرحالت لشرم 
الشيخ منتصف 
ديسمبر املقبل

كريستني الغارد 
تدعم دخول 

العملة الصينية 
إلى سلة عمالت 

الصندوق

التوازن الذي 
سيحصل عليه 

اليوان داخل سلة 
العمالت قد يتراوح 

بني 10 و%16

ترجيحات مبصادقة الصندوق على انضمام العملة الصينية إلى سلة العمالت الرئيسية

احتضان صندوق النقد لـ »اليوان« يتقرر اليوم
الس���ابقة لعملية املراجعة، 
الس���لة  اليوان في  ودخول 
س���تكون مناس���بة الجراء 

مراجعة جديدة.

نجاح ديبلوماسي

لكن دخول العملة الصينية 
يعتبر جناحا ديبلوماس���يا 
كبيرا لبكني التي س���تكرس 
بذلك في مصاف االقتصاديات 
العاملية املهيمن���ة. وتتجه 
االنظار واالنتباه بشكل خاص 
الى تصويت الواليات املتحدة 
املمول االول لصندوق النقد 
الى ردود  الدولي، وكذل���ك 

االفعال السياسية.
وتتهم واشنطن بانتظام 
الس���لطات الصينية بتعمد 
تخفيض عملتها الى ما دون 
الفعلي���ة لتحفيز  قيمته���ا 
الص���ادرات. وان لم تخفف 
اللهجة مؤخ���را فانه يبقى 
ان االدارة االميركية ما زالت 
تعتبرها »متدنية عن قيمتها 
الفعلية على املدى املتوسط«، 
التقري���ر االخير  بحس���ب 

الرسمي حول املوضوع.
واملفارقة هي ان التخفيض 
االخي���ر لقيمة الي���وان في 
اغس���طس املاضي استقبل 
بالترحيب من قبل صندوق 
النقد الدولي الذي اعتبر ان 
هذه اخلطوة تس���مح لقوى 
الس���وق بدور اكبر لتحديد 

سعر الصرف.
ال���ى ذلك س���محت بكني 

البنوك  مؤخرا بدخ���ول 
املركزي���ة االجنبية في 
س���وق الصرف الصيني 
والذي من شأنه ان يشجع 
عوملة عملتها في املبادالت 

العاملية.
وكال���ة  وبحس���ب 
التصني���ف االئتمان���ي 
املالي »فيتش« فان دخول 
اليوان الذي يعرف ايضا 
بال�»رمنينبي« في سلة 
الرئيس���ية في  العمالت 
الصندوق امر مرجح، لكن 
ال يتوقع ان يؤدي ذلك الى 
»تغيير ملموس في الطلب 
بالنسبة لالصول املسعرة 
بالرمنينبي عامليا«. لكن 
قد يساعد في متتني عالمة 
الصني على املدى الطويل، 

بحسب الوكالة.
وان جاء قرار صندوق 
النقد الدولي ايجابيا فقد 
ال يلق���ى الترح���اب في 
الكونغرس االميركي في 
خضم حملة االنتخابات 
الرئاس���ية. علم���ا بان 
الكونغ���رس االميرك���ي 
يرفض بش���دة املصادقة 
على اصالح صندوق النقد 
الذي مت التصويت عليه 
في 2010 بهدف اعطاء مزيد 
من الوزن داخل املؤسسة 
للدول الناشئة الكبرى مثل 
الصني والهند وروس���يا 
وجن���وب  والبرازي���ل 

افريقيا.

اخلاص���ة الى الع���ام 2000 
عندما حلت العملة االوروبية 
املوحدة اليورو مكان الفرنك 

الفرنسي واملارك االملاني.
اال ان املس���ألة الت���ي ما 
زالت عالقة هي التوازن الذي 
سيحصل عليه اليوان داخل 
س���لة العمالت. فقد يتراوح 
بني 10% و16% لكن االرجح ان 
تبقى الكفة نحو االنخفاض 
او  بس���بب قابلية الصرف 
التبادل التي التزال محدودة 

للعملة الصينية.
ومن���ذ املراجعة االخيرة 
لهذا التوازن في 2010 ميثل 
الدوالر 41.9% واليورو %37.4 
واجلنيه االسترليني %11.3 
وال���ني اليابان���ي 9.4% من 
اجمالي االصول االحتياطية 
العاملية للصن���دوق. وهذا 
الى قيمة  التوازن يس���تند 
صادرات الس���لع واخلدمات 
للبلد او املنطقة النقدية التي 
تصدرها كل عملة من مكونات 
السلة خالل السنوات اخلمس 

� أ.ف.پ:  واش���نطن 
يتوقع ان يصادق صندوق 
اليوم على  الدولي  النقد 
دخول اليوان الصيني في 
سلة عمالته الرئيسية التي 
تس���تخدم لتحديد قيمة 
حقوق السحب اخلاصة، 

اي وحدته احلسابية.
ومن املقرر ان يجتمع 
مجلس ادارة صندوق النقد 
الدولي اليوم االثنني التخاذ 
قرار بشأن توصية قدمها 
خبراؤه ف���ي 13 نوفمبر 
العملة  لصالح دخ���ول 
الصينية اليوان في هذه 
السلة الى جانب الدوالر 
واجلنيه االسترليني والني 

الياباني واليورو.
ان  الن���ادر جدا  ومن 
يذه���ب مجل���س االدارة 
الذي ميثل الدول ال� 188 
االعضاء في املؤسس���ة 
املالية عك���س توصيات 
خبرائ���ه. وفي منتصف 
املديرة  نوفمبر صرحت 
العامة للصندوق كريستني 
الغارد بانها تدعم شخصيا 
هذه التوصية، لكن بالرغم 
من دعمها فان القرار لن 
يك���ون قاب���ال للتطبيق 
قبل نهاية سبتمبر 2016 
التاحة الوقت امام الفاعلني 
املاليني لالس���تعداد لهذا 

التغيير.
ويعود التغيير االخير 
في تركيبة حقوق السحب 

هل ينضم اليوان إلى سلة العمالت الرئيسية في صندوق النقد الدولي؟

التعاونية

املستندات املطلوبة
�صورة البطاقة املدنية ل�صاحب الرتخي�ص.1

�صورة الرخ�صة التجارية �صارية املفعول للن�صاط املطروح.2

3
اأن يقدم طالب اال�صتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وجود اأي فرع م�صتثمر لنف�ص الن�صاط املطروح لدى اجلمعية م�صتثمرًا من قبله حاليًا 

ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �صيتم �صحب اال�صتثمار اجلديد منه.

�صيك م�صدق بقيمة مائتني وخم�صني دينارًا قيمة ال�صمان االأويل.4

�صيك م�صدق بقيمة الدعم.5

املدير املعني 

الإعالن املوحد لطرح الأن�سطة لال�ستثمار من قبل الغري 

يف اجلمعيات التعاونية

)رقم املوافقة 26561( ل�صنة 2015

بناًء على موافقة وزارة ال�صوؤون االجتماعية والعمل بكتابها املوؤرخ يف 2015/11/24 

على طرح االأن�صطة التالية لال�صتثمار من قبل الغري وهي كالتايل:

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:

1- اأن يكون املتقدم من اأ�صحاب االخت�صا�ص ولديه ترخي�ص جتاري �صاري املفعول ويكون مزاواًل فعليًا للمهنة.
2- تو�صع العطاءات بال�صندوق مبا�صرة وبالظرف املغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء ا�صم النـــ�صاط املطلوب ا�صتثمـــاره 

فقط دون االإ�صارة اإىل اأي بيـــانـــات اأخــرى بناء علــى القـــرار الوزاري رقم )35/ت ل�صنة 2014( اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�صتثمار.

3- تكون االأولوية للم�صاهم عند ت�صاوي الدعم.
4- �صوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يكون ب�صيك واحد م�صدق.

5- يلتـــــــزم مقدم الطلب بدفع �صـــــــيك م�صـــــــدق مببلـــــــغ وقـــــــدره )250 د.ك( قيمة التاأمني االأويل ح�صـــــــب قرار وزارة ال�صـــــــوؤون 
االجتماعية والعمل يتم ا�صـــــــرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني االأويل املذكور لي�صـــــــت له عالقة مببلغ 

التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

6- يقـــــــدم الطلب على كرا�صـــــــة ال�صـــــــروط نظري ر�صـــــــم قـــــــدره )50(  دينارًا كويتيًا الغـــــــري، غري قابل للرد اعتبـــــــارًا من يــــوم  االأحـــــــد املـــوافق 
ـــــــوم الــثـــــالثاء املــوافق  2015/12/15م من الــ�صــــــــــاعة )8:30( �صـــــــباحًا حتى )1( ظهرًا من  ـــــــى نــهـــــايـــــــة دوام يـــ 2015/11/29م وحتـــــ

االأحد اإىل اخلمي�ص.

7- تـــــــودع الطلبات داخل ال�صـــــــندوق املخ�صـــــــ�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صـــــــتهالكية بحويل – الدائري الرابـــــــع من االأحد اإلـــى 
اخلمي�ص خالل الدوام الر�صمي لالحتاد مـن  ال�صاعة الـ )9( �صباحًا حتى ال�صاعة  الـ )5( م�صاًء.

8- من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيًا خالل اأ�صـــــــبوعني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات الالزمة 
وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�صبح التاأمني حقًا خال�صًا للجمعية مع ا�صرتداد مبلغ الدعم املقدم.

9- تطبـــــــق اأحكام القانـــــــون رقم )24( ل�صـــــــنة 1979واملعدل بالقانون رقم )118( ل�صـــــــنة 2013 يف �صـــــــاأن اجلمعيات التعاونية 
والقرارات الوزارية بهذا ال�صاأن.

10- اأن تكون الرخ�صة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�صمى الن�صاط املطروح اأعاله ح�صب امل�صرح به بقرار املجل�ص البلدي ل�صنة 2011 
ولن يعتمد باأي رخ�صة اأخرى.

القيمة االستثماريةاملساحةاملوقعالنشاط
840 د.ك28م2ق )3( مركز ال�شاحيةامل�شور

400 د.ك28م2ق )3( مركز ال�شاحيةا�شتالم وت�شليم مالب�س
400 د.ك30م2ق )1(فطائر  ومعجنات


