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 تشاك كيلي وخورخي انريكي شون وجي دبليو ماريوت جونيور يحتفلون مبرور ١٠٠ عام على «ماريوت بوينس ايرس»

 املتدربون في صورة جماعية أثناء رحلة األكوا بارك

 تتميز بأعلى معايير السالمة واالعتمادية 

 «رينو الخليج» تطلق السيارة الجديدة  المعدلة «لوجان» في أسواق المنطقة 

 رينو لوجان اجلديدة املعدلة 

 وسط اهتمام متزايد من الشباب بالعمل في المصارف

 عرف بكونه أول فندق فخم في األرجنتين 

 «الوطني» يختتم دورته الثالثة لتدريب الشباب

 «ماريوت بوينس آيرس» يحتفل بـ ١٠٠ عام 

حول العالم ونحن فخورون بكون 
فندق بالزا الغني بإرثه من ضمن 
قائمة الفنــــادق الفاخرة لدينا في 

العالم».

  ويتميز الفندق مبوقعه وسط 
مدينــــة بوينس آيرس في منطقة 
كالي فلوريدا املخصصة للمشاة، 
ويطل على ســــاحة سان مارتني. 

يقدم الفندق لزواره أجواء راقية 
اضافة الى خدمات ماريوت املعهودة 
ويتكون الفندق من ٣١٨ غرفة فاخرة 
مزودة بأفخر البياضات ووسائل 

الراحة، ولالجتماعات والنشاطات 
االجتماعية، يتيح الفندق ٩ قاعات 
متنوعة األحجام للحفالت ميكن ان 

تتسع لـ ١٥٠٠ شخص. 

 شــــارك رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة ماريوت 
العامليــــة االحتفال الــــذي نظمته 
السفارة األرجنتينية في العاصمة 
االميركية واشنطن بحضور السفير 
هكتور تيمرمان مبناسبة الذكـرى 
الـ ١٠٠ للمبنى التاريخي الذي أصبح 
فندق ماريوت بالزا بوينس آيرس 

في العام ١٩٩٤.
  وقد افتتــــح الفندق الول مرة 
فــــي يوليو ١٩٠٩ وعــــرف بكونه 
أول فندق فخم في االرجنتني ومن 
أوائل الفنادق في أميركا اجلنوبية. 
واشتهر الفندق بأجوائه الفاخرة 
وأقام فيه العديد من مشاهير العالم 
من أبرزهم شارل ديغول وتيودور 
روزفلت وامللك االســــباني خوان 
كارلوس وانديرا غاندي ولوسيانو 
االقامة  بافاروتي، وكانت وسائل 
االسطورية االولى من نوعها في 
األرجنتــــني وأرســــت العديد من 
املعايير ملشاريع تالية في البالد 

واملنطقة.
  وقــــال جــــي دبليــــو ماريوت 
جونيور «قبل ١٠٠ عام وفي هذه 
الفترة، دخل أول نزيل هذا الفندق 
االســــطوري في بوينس آيرس، 
ومازال اليوم يستقبل زواره من 

 على ضوء النجاح املتميز الذي حققه برنامج أكادميية 
الوطني للتدريب الصيفــــي للعام الثامن على التوالي، 
اختتمت مؤخرا في املقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني 
انشطة الدورة التدريبية الثانية لبرنامج أكادميية الوطني 
التدريبي الصيفي لطلبة املرحلة الثانوية الذين تتراوح 

أعمارهم بني ١٤ و١٨ عاما.
  وقامت مديرة العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
منال املطــــر بتكرمي املتدربني، حيث قامت بتســــليمهم 
شــــهاداتهم مع مكافأة مالية تشجيعية الهتمامهم خالل 
تلك الفترة. وأشــــادت املطر بالتزام املتدربني في أوقات 
العمل واهتمامهم بالدورة ورغبتهم في التعلم لتحقيق 
الغاية من هذا البرنامج الذي يشــــجع الطلبة الشباب 
على ممارســــة العمل املصرفي واســــتثمار أوقاتهم في 

إجازة الصيف.
  وتضمن اليوم األخير من الدورة زيارة ممتعة ألكوا 
بارك حيث قالت املطر ان زيارة املتدربني ألكوابارك تأتي 
في إطار نشــــاطات البنك املختلفة التي تهتم بالشباب 
لشغل أوقات الفراغ واالســــتمتاع خالل فترة الصيف. 
وقــــد قضى املتدربون يوما كامال من املتعة واإلثارة مع 
ألعاب أكوا بارك املائية املميزة، واشــــتمل على العديد 

من األنشــــطة الترفيهية واأللعاب املسلية واملسابقات 
باإلضافة إلى حفل ترفيهي للمتدربني.

  وقد بدأت الدورة بتقدمي ندوة تعريفية للمشاركني من 
الطلبة عن املعامالت املصرفية والعمل بالقطاع اخلاص 
بشكل عام، وان حلقات التدريب النظري وامليداني لهذه 
الدورة التي تتوزع بواقع ٥ ساعات يوميا وملدة أسبوعني 
تركزت على تعريف املشاركني بجملة من املعارف النظرية 
مثل أساليب عمل الفريق، وطرق التفكير اإلبداعي وأساليب 

التعامل مع العمالء.
  إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمــــة، ان هذه الدورات 
املعدة خصوصا لهذه الفئة الشبابية تتيح للمشاركني 
أيضا االطالع عن كثب على دوام اإلدارات والفروع وآليات 
وأساليب العمل املصرفي من خالل اجلوالت على اإلدارات 

املختلفة للبنك.
  ويأتي تنظيم برنامج الوطني للتدريب الصيفي لعام 
٢٠٠٩ تتويجا للنجاح الالفت الذي حققه هذا البرنامج 
خــــالل األعوام الثمانية املاضية بهــــدف تعميم الفائدة 
واســــتيعاب املزيد من الطلبــــة والطالبات الراغبني في 
االلتحاق بالدورات التدريبية األربع التي يتضمنها برنامج 

 منال املطرالوطني للتدريب الصيفي سنويا. 

 هامش الربح الكلي ارتفع إلى ٣٢٫١٪ 

 «أغذية» تربح ٧٥٫٩ مليون درهم إماراتي
  للنصف األول محققة مبيعات بـ ٤٥٦ مليونًا

 ٦ شركاء من الخليج ينضمون
  إلى نادي «مايكروسوفت دايناميكس» 

 أعلنت مجموعة أغذية لألغذية واملشروبات 
أمـــس عن نتائجها للنصف األول والتي أظهرت 
ارتفاع مبيعات املجموعة إلى ٤٥٦ مليون درهم 
إماراتي بزيادة نسبتها ١٨٫٧٪ مقارنة مع النصف 
األول من عام ٢٠٠٨ كما ارتفع هامش الربح الكلي 
إلـــى ٣٢٫١٪ مقارنة بـ ٢٠٫٧٪ في العام ٢٠٠٨، في 
حني تضاعـــف صافي الربح إلـــى ٧٥٫٩ مليون 
درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفســـها من العام 

املاضي.
  وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة أغذية راشد الهاجري «حافظت نتائج أغذية 
على منو قوي خالل النصف األول من السنة على 
الرغم من أوضاع السوق املتقلبة مما يؤكد على 
الطبيعة الدفاعية لقســـم األغذية واملشروبات. 
وقـــد ارتكز النمو احملقق في هـــذه الفترة على 
األداء العالـــي احلاصل في الربع األول وبالتالي 
ينعكس ايجابيا على بقية السنة، يؤكد أداء أغذية 
في النصف األول من عام ٢٠٠٩ على قوة األعمال 
اجلوهرية في الشـــركة وعلـــى تنفيذها الفعال 

للمبادرات املالية واإلستراتيجية لإلدارة».
  من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي ملجموعة 
أغذية الياس أسيمكابولوس «حققت أغذية الكثير 
من التقدم االستراتيجي في النصف األول من عام 
٢٠٠٩، ومن ذلك تنويع أكثر في خطوط أعمال 
املجموعة باإلضافة للتوســـع اإلقليمي الشامل 
مبا يتوافق مع مهمة أعمال أغذية في تأسيس 
أفضل شركة أغذية ومشـــروبات في اإلمارات 
العربية املتحدة باإلضافة إلى تشـــديدها على 

زيادة الفعالية العملية واألداء املالي».
  وقد تواصل النمو بسرعة في الربع الثاني من 
الســـنة وذلك باالعتماد على النجاح احملقق في 
الربع األول وعلى أساس األداء العالي احملقق عام 
٢٠٠٨، وقد ارتفعت املبيعات خالل النصف األول 
من العام احلالي بنســـبة ١٨٫٧٪ أي مبقدار ٤٥٦ 
مليون درهم اماراتي مقارنة بـ ٣٨٥ مليون درهم 

إماراتي لنفس الفترة من العام املاضي.
  أما ارتفاع العائدات فكان مرده بشـــكل عام 
إلى حجم املبيعات، حيث ارتفعت نسب الدقيق 
والعلـــف إلى ٧٫٦٪ (حجم منـــو مقداره ١٦٫٦٪) 
وسجلت املياه واملشروبات منوا بنسبة ٤٢٫٨٪ 
مقارنة بالعام املاضي. أما أعمال معجون الطماطم 
واخلضراوات املجمدة (تي بي آند اف فيه) والتي 
لم يتم دمجها العام املاضي فقد ساهمت مبا يعادل 
٢٠ مليون درهم إماراتي بنسبة ٤٫٤٪ من إجمالي 
مبيعات املجموعة. ويعزى ارتفاع معدالت املبيعات 
بشكل أساسي إلى زيادة انتشار االسم التجاري 
وقيمته وطرح منتجات جديدة واستراتيجيات 

تسويق وتوزيع أفضل.
  وقد تضاعفت أرباح أغذية خالل األشهر الستة 
األولى مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٨. وتعود 
هذه الزيادة إلى حتسن هامش الربح الكلي في كل 
من أعمال الدقيق والعلف واملياه. ويعود حتسن 
هذا الهامش النخفاض تكلفة القمح في حني لم يكن 
انخفاض سعر بيع الطحني في السوق متماشيا 
مع هبوط أسعار القمح، باإلضافة الى استمرارية 

مبادرات االقتصاد في التكاليف. 

 أعلنت «مايكروسوفت اخلليج» امس انضمام ٦ 
من شركاء حلول األعمال إلى نادي «مايكروسوفت 
دايناميكـــس» العاملي، وهم «ســـي إي إم حللول 
األعمال»، و«كولومبوس لتقنية املعلومات» (الشرق 
األوسط)، و«آي سيس سوليوشنز»، و«ميدإيست 
داتا سيســـتمز»، و«شـــركة الهندسة والتقنيات 
املتعددة»، و«آي إن ســـي تكنولوجيز»، تكرميا 
اللتزامهم الفائق واملتواصل بخدمة العمالء، وأدائهم 
املتميز، وجاء هذا التكرمي خالل «مؤمتر الشركاء 
العاملي ٢٠٠٩» الذي عقد في مدينة نيو أورليانز 

بوالية لويزيانا األميركية، مؤخرا.
  وميثـــل النـــادي أفضـــل ٥٪ مـــن شـــركاء 
«مايكروســـوفت» حول العالـــم، حيث يتم منح 
العضويـــة بنـــاء علـــى مجموعة مـــن املعايير 
تشـــمل األداء العام، وعائدات مبيعات تراخيص 
برمجيات «مايكروسوفت»، والدعم الفني، والنمو 

السنوي.
  بهذه املناســـبة، قال مديـــر حلول األعمال في 
«مايكروســـوفت اخلليج» تامـــر الهامي: «تفخر 
«مايكروسوفت» بانضمام ٦ شركات من منطقة دول 
مجلس التعاون اخلليجي إلى نادي «دايناميكس» 
خالل عـــام ٢٠٠٩، ويأتي هـــذا التكرمي، تتويجا 

اللتزام الشركات املختارة جتاه«مايكروسوفت»، 
وجهودهـــا املتواصلة في توســـيع قاعدة عمالء 
حلول «دايناميكس» فـــي مختلف أنحاء منطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، عبر توفير أرقى 
مستويات اخلدمة والدعم الفني للعمالء، وال يسعنا 
في هذا املقام إلى أن نتقدم بالتهنئة إلى شركائنا 
املعتمدين في اخلليج مبناســـبة حصولهم على 

هذه العضوية العاملية املرموقة».
  وتتسم عضوية نادي «دايناميكس» بأهمية 
كبيرة بالنسبة للشركاء، حيث تتيح لهم ميزات 
عديدة واالستفادة من الكثير من االنشطة تشمل 
احلمالت التســـويقية املشـــتركة، واملشاركة في 
املناســـبات العاملية التي تقيمها مايكروسوفت، 

و«املجلس االستشاري اإلقليمي للشركاء».
  ويتطلب انضمام الشريك إلى عضوية النادي، 
استيفاء عدد من الشروط بينها: احملافظة على كفاءة 
حلول األعمال وفقا ملتطلبات برنامج مايكروسوفت 
للشركاء، وحتقيق متطلبات اعتماد املنتج، وااللتزام 
بخطة «خدمات شركاء مايكروسوفت دايناميكس»، 
وحتقيق نسبة النمو السنوي املطلوبة في عائدات 
مبيعات تراخيص برمجيات «مايكروســـوفت»، 

واجتذاب عمالء جدد. 

ســـيارة أخرى في فئتهـــا، فقد جاء تصميم 
الصندوق مميزا لتسهيل عملية حتميل أشياء 

متنوعة بأشكال وأحجام مختلفة.
  واعتمـــادا على طـــراز الســـيارة، توفر 
«لوجـــان بـــي إي» كونصـــول مركزي من 
الساتان، وكمبيوتر داخلي بخمس وظائف، 
ومرايا أبواب تعمل بالكهرباء لتحقيق أعلى 
مستويات الراحة. أما «لوجان إس إي»، فقد 
جاء التنجيد الداخلي بلونه األسود الداكن 
منسجما مع احلواف املصنوعة من الكروم 
ومصابيح اإلضاءة في أوقات الضباب، كما 
أضاف نظام الغلـــق املركزي لألبواب مزيدا 

من الراحة واملالءمة.
  وعلى صعيد األمان والســـالمة، اعتمدت 
سيارة «لوجان» اجلديدة شكال سداسيا يشبه 
قرص العسل خاصا بلوحة العدادات، يحد 
من تأثيره املزعج على الركبتني. كما يتمتع 
السائق والراكب األمامي أيضا بحماية إضافية 
ألطرافهم السفلية بفضل احلشو والتبطني 

أسفل القدمني.
  وقـــد زودت جميع املقاعد في الســـيارة 
«لوجان» بنظام أحزمة أمـــان بثالث نقاط 
تثبيت ومساند للرأس، فيما زودت السيارة 
اجلديدة في نسختها األعلى بوسادتي هواء 

مع نظام حتكم باالنتفاخ. 

بنظام حتكم لضبطه وتعديله حسب احلاجة. 
كما مت حتسني فرص الرؤية للخلف من خالل 
وضع مساند رأس على شكل الفاصلة، وزيادة 

حجم مرايا األبواب اجلانبية.
  كما شـــهدت ســـيارة رينو إضافة ملسة 
عصريـــة جديدة علـــى شـــكلها اخلارجي، 
ومقصورة أكثـــر جاذبية وراحة ورحابة ال 
توفرها أي ســـيارة أخرى في فئتها. ويصل 
حجم الطاقة االستيعابية لصندوق األمتعة 
إلى ٥١٠ ليترات، وهو أمر ال توفره أيضا أي 

بنسخ عديدة. تتميز سياراتنا دائما بأنها توفر 
اخلصائص الرئيسية للسالمة واالعتمادية 
والراحة واألداء. وسيرى العمالء ويختبرون 
بأنفســـهم أهمية هذه اخلصائص من خالل 

سيارة «لوجان» األتوماتيكية اجلديدة.
  وسيثمن من يجلس خلف مقود «لوجان» 
التعديالت التي أجرتها شـــركة الســـيارات 
الفرنسية على هذه الســـيارة الرائعة. فقد 
أخذت عناصر مالءمة وضعية السائق النصيب 
األكبر من التطوير حيث زود مقعد السائق 

 أعلنت شـــركة رينو اخلليج عن إطالق 
سيارتها العائلية اجلديدة املعدلة «لوجان»، في 
أسواق املنطقة، حيث مت حتديثها وتطويرها 
بشـــكل شامل عن ســـابقتها األكثر شعبية، 
ما يجعلها أفضل من قبل، وتتميز ســـيارة 
«لوجان» األتوماتيكية اجلديدة بأنها تضم 
أعلى معايير السالمة واالعتمادية والعملية 
في صميـــم خصائصهـــا، ومازالت حتتفظ 
بشكلها ومســـتويات الراحة فيها مع إدخال 

عدة حتسينات عليها.
  وتضم ســـيارة رينو «لوجان» اجلديدة 
محركا ســـعة ١٫٦ ليتر (١٦ صماما)، ويبلغ 
احلد األقصى لقوة احملرك ١٠٥ أحصنة (٧٧ 
كيلوواط) عند سرعة دوران ٥٧٥٠ دورة في 
الدقيقة، كما يصل أقصى عزم إلى ١٤٨ نيوتن/

متر عند سرعة دوران ٣٧٥٠ دورة في الدقيقة، 
وتبلغ أعلى سرعة ١٨٣ كيلومترا في الساعة. 
ويتسم هذا احملرك بأنه ال مييز فقط السيارة 
«لوجان» عن سيارات أخرى مماثلة في السعر 

بل يوفر متعة وراحة في القيادة.
  وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لشركة 
رينو اخلليج محمد بناني «تشكل السيارة 
املعدلة «لوجان» إضافة جديدة لعائلة سيارات 
رينو احلالية من فئة الصالون، والتي تضم 
حاليا طرازي «سفران» و«كليو» املتوفرين 

 طوكيو ـ كونا: تقلص العجز 
التجاري الياباني مع الكويت بنسبة 
٦٠٪ في يونيو املاضي ليصل الى 
٤٩١٫٦ مليون دوالر مقارنة بالعام 
املاضي مسجال انخفاضا للشهر 
الـ ١٧ على التوالي وهو التقلص 

الثامن على التوالي.
  وقالت وزارة املالية اليابانية 
فــــي تقرير أولي صــــدر امس ان 
العجز التجاري لليابان مع منطقة 
الشرق األوسط بأكملها انخفض 
ايضا بنســــبة ٦٢٫٨٪ ليصل الى 

٤٫٩١ مليارات دوالر.
  وقالت الــــوزارة ان صادرات 
اليابان الى الكويت هبطت هبوطا 
حادا بلغت نسبته ٦٩٫٨٪ لتصل 
الــــى ٥٢ مليون دوالر في شــــهر 
يونيو في ادنى انخفاض لها في 

عام ٢٠٠٩.
  واضافت ان الواردات اليابانية 
من الكويت انخفضت ايضا بنسبة 
٦١٫٢٪ لتصل الى ٥٠٫٨٨ مليار ين 
ياباني اي ما يعادل ٥٤٣٫٦ مليون 

دوالر.
  وتعد اليابان اكبر مســــتورد 
للنفط اخلام الكويتي حيث تخطت 
شحنات النفط من الكويت في عام 
٢٠٠٨ نحو ٣١٨ الف برميل يوميا 
في حني أن اليابان هي ثالث اكبر 
دولة مصدرة للكويت بعد الواليات 

املتحدة وأملانيا.
الى انخفاض  التقرير    واشار 
الصادرات الى الشــــرق األوسط 
بنسبة ٥٠٫٢٪ عما كانت عليه في 
العام املاضي اذ وصلت قيمتها الى 

١٫٥٣ مليار دوالر.
  وعــــزا التقرير اســــباب ذلك 
االنخفاض الى هبوط الطلب على 
الســــيارات واحلديد واملاكينات 
وااللكترونيــــات التي متثل نحو 
٧٨٫٧٪ من اجمالي صادرات اليابان 
الى منطقة الشرق األوسط الفتا 
الى انخفاض شحن السيارات الى 
الشرق االوسط بنسبة ٦٨٫٩٪ في 
شهر يونيو املاضي.وافاد التقرير 

بان واردات اليابان من الشــــرق 
االوسط تراجعت في يونيو املاضي 
بنســــبة ٦٠٫٤٪ لتصل الى ٦٫٤٧ 

مليارات دوالر.
الى    ويرجع ذلك بشكل كبير 
انخفاض الواردات من النفط اخلام 

بلغت نسبته ٦٣٫٦٪
النفط  ان  الى  التقرير    واشار 
اخلام يشــــكل ٧٧٫٧٪ من اجمالي 
واردات اليابان من منطقة الشرق 

االوسط.
الفائض  ان  التقريــــر    وقــــال 
التجاري الياباني توسع في يونيو 
املاضي وذلك للمرة االولى خالل 
٢٠ شهرا اذ ان وتيرة االنخفاض 
في الصادرات كانــــت األبطأ هذا 
العام فيما استمرت الواردات في 

االنخفاض.
  واضاف ان الفائض التجاري 
الياباني قفز بنسبة ٣٨٨٪ ليصل 
الى ٥٫٤٣ مليارات دوالر في يونيو 
املاضي وهو األكبر منذ مارس ٢٠٠٨ 
ما يزيد من اآلمال بتحسن األداء 

التجاري الذي ميكنه أن يســــاعد 
الياباني  انتعاش االقتصاد  على 
من أسوأ ركود اقتصادي تعرضت 
له البالد.وأشــــار التقرير الى ان 
الصادرات هبطت بنسبة ٣٥٫٧٪ 
على اساس ســــنوي لتصل الى 
٤٩٫١٥ مليار دوالر بعد أن سجل 
انخفاضا بلغت نسبته ٤٠٫٩٪ في 
شهر مايو املاضي في حني اسهم 
املنتجات  الطلب علــــى  انتعاش 
اليابانية في اخلــــارج في ابطاء 

التدهور االقتصادي.
  ولفت الى ان الواردات انخفضت 
ايضا بنسبة ٤١٫٩٪ لتصل قيمتها 
الى ٤٣٫٧٢ مليار دوالر وأرجعت 
سبب االنخفاض بشكل أساسي 
الى هبوط أســــعار النفط اخلام 

واملواد اخلام.
التقريــــر انخفاض    وأظهــــر 
الفائض التجاري لليابان للنصف 
األول من عام ٢٠٠٩ بنسبة ٩٩٫٧٪ 
عما كان عليه العام املاضي اذ بلغ 

نحو ٨٨٫٩ مليون دوالر. 

 تراجع ملحوظ في واردات الكويت من اليابان 

 العجز التجاري الياباني مع الكويت
  يتقلص بنسبة ٦٠٪ في يونيو الماضي

 صادرات اليابان للكويت هبطت بنسبة ٦٩٫٨٪


