
اقتصادالجمعة  28  أغسطس  2009   28
»الشايع والصقر« تطلق حملة عروض رمضان المشرقة

ابتهاج الرومي

جانب من والئم اإلفطار اخلارجي لبيت الزكاة

جانب من الندوة

عبداهلل احليدر

نبيل ربيعة

أعلنت الشركة الكويتية 
الس���يارات  الس���تيراد 
)الشايع والصقر( واملوزع 
احلص���ري ف���ي الكويت 
العالمات  للعدي���د م���ن 
املتميزة مثل  التجاري���ة 
سيارات مازدا وسيارات 
بيجو وكذلك زيوت موبيل 
وإطارات ميشالن وغيرها، 
ع���ن إطالقه���ا ملهرجان 
عروض رمضان املشرقة 
ابتداء من التاسع عشر من 

أغسطس اجلاري.
للعرض  وبالنس���بة 
فهو يتضمن شراء سيارة 
جديدة من مازدا أو بيجو 
والسداد في فبراير 2010 
والعميل يستطيع الشراء 
دون احلاجة لوجود كفيل، 
)طبقا للشروط االئتمانية( 
وذلك عن طريق دفع إيجار 
شهري ملدة خمسة سنوات. 
أما في قس���م السيارات 
املس���تعملة فخالل شهر 
رمضان الكرمي سيحصل 
كل عميل يشتري سيارة 
مس���تعملة على شاشة 
ع���رض LCD 32 بوصة 
وكذل���ك كفالة مل���دة عام 
كامل ليس هذا كل شيء، 
بل سيحصل أيضا على 

خدمة مجانية ملدة عام.
ام���ا قس���م التأجي���ر 
)األوتوليس( فهو يقدم 
أس���عار جذاب���ة لتأجير 
األوتوليس خالل ش���هر 
رمضان حي���ث تبدأ من 
3 دنانير لليوم للسيارة 
بيج���و 206 و4 دناني���ر 
لبيج���و 207 و5 دنانير 
لبيج���و 307، و6 دنانير 
لبيجو 308 أما بيجو 407 
فإيجارها اليومي فقط 7 

دنانير.
أه���م مفاجآت  وم���ن 
الشركة الكويتية الستيراد 
الس���يارات في رمضان 
عرض قطع الغيار، حيث 
العميل على  س���يحصل 
خص���م 50% عل���ى قطع 
غيار س���يارات مازدا في 
مراكز اخلدمة في الشويخ 

واألحمدي.
وه���ذا الع���رض قائم 
جلمي���ع س���يارات مازدا 
ابتداء من موديالت 2005 

وما قبلها.

الوطني يكافئ عمالء حسابي زينة واألزرق الجدد
خالل شهر رمضان وحتى نهاية سبتمبر

»بيت الزكاة« ينفذ مشروع والئم اإلفطار الخارجي في 43 دولة

الكوي���ت الدول���ي والتي تنفرد 
املاركات  العديد من  بتس���ويق 
التجارية املشهورة مثل إيستباك، 
جانس���بورت، فان���ز والعديد 

سواها.

ادوات اساسية

وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
زينة لدى البنك الوطني مصمم 
خصيصا لألطفال منذ والدتهم 
وحتى بلوغهم احلادية عش���رة 
من العمر ويوفر لألهل واألطفال 
األدوات األساسية التي يحتاجونها 
من أجل حتقيق أهدافهم االدخارية 
طويل���ة األمد. ويعتب���ر نادي 
أصدق���اء زينة أول ناد مصرفي 

لألطفال في الكويت، أسسه بنك 
الكويت الوطني عام 1994.

وبغية تش���جيع عمالئه من 
األطفال وأوليائهم على االهتمام 
بالتوفير فقد حرص حساب زينة 
على مكافأة عمالئه ومنح فرص 
للفوز بجوائز قيمة في سحوباته 
ربع الس���نوية ملن لديهم أوامر 
اس���تقطاع دائمة حلساب زينة 

اخلاص بأطفالهم.
كما يتميز حس���اب األزرق، 
اليافعني ممن  املخصص لفئ���ة 
تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عاما، 
الترويجية  بعروضه وبرامجه 
املجزية التي يجريها على مدار 

العام ملكافأة عمالئه.

معارض كاربن فيبر املنتش���رة 
في أنحاء الكوي���ت واملتواجدة 
في األڤنيوز والس���املية ومطار 

بدأ بن���ك الكوي���ت الوطني 
توزيع هداي���ا العودة للمدارس 
الت���ي اش���تملت عل���ى حقائب 
ماركة إيس���تباك وجانسبورت 
وخصومات مغرية جلميع العمالء 
الذين يقومون بفتح حساب زينة 
أو حس���اب األزرق خالل شهر 
رمضان املب���ارك ولغاية نهاية 

شهر سبتمبر.

شريحة الشباب

وقال���ت املدي���ر التنفي���ذي 
مبجموعة اخلدم���ات املصرفية 
الشخصية ابتهاج الرومي: »إننا 
نولي شريحة الشباب التي تشكل 
مستقبل الوطن اهتماما كبيرا في 

الوطني، وانطالقا  الكويت  بنك 
من حرصن���ا على إضفاء املزيد 
من التشويق واملتعة على موسم 
املدارس بالنس���بة  إلى  العودة 
ألحبائنا الطلبة والطالبات، فقد 
عمدنا إلى منحهم ما يحتاجونه 
لكي يبدأوا عامهم الدراسي اجلديد 

مبزيد من الهمة واحلماس«.

حسابي زينة واالزرق

التي أعدها  الهدايا  وتشتمل 
الوطني لعمالء حس���ابي زينة 
واألزرق اجل���دد عل���ى حقيبة 
ماركة إيستباك أو جانسبورت 
باإلضافة إلى قسيمة خصم بنسبة 
29% ميكن استخدامها في أي من 

بمناسبة العودة إلى المدارس وتشتمل على حقائب ماركة إيستباك وجانسبورت

بالتعاون مع 85 هيئة وجهة خيرية لتوفير 343543 وجبة إفطار صائم

طيب اهلل ثراه، ش����اركت في دعم 
مشروع والئم اإلفطار اخلارجي العام 
املاضي، وأعرب عن شكره وتقديره 
البالغني للجنة الوصية ورئيسها 
الشيخ د.سالم جابر األحمد لهذه 
املشاركة الطيبة في توفير طعام 
اإلفط����ار للصائمني من احملتاجني 
خارج الكوي����ت داعيا اهلل تبارك 
وتعالى أن يتغمد املرحوم بواسع 
رحمته وعظيم رضوانه وان يجعل 
هذا العمل في ميزان حسناته يوم 
الدين. وفي ختام تصريحه ناشد 
احليدر احملسنني املشاركة في تنفيذ 
املشروع للتوسعة على احملتاجني 
خارج الكويت وأثنى على مجتمع 
الكوي����ت الذي ميتاز بحبه للخير 
وإغاثة امللهوف وإنقاذ املنكوب من 
الشعوب العربية واإلسالمية، مؤكدا 
أن اهلل تعالى أثنى على املبادرين 
واملسارعني على فعل اخلير بإخراج 
الزكاة وبذل الصدقات فهما سبل 
لتطهير النف����س وتعويدها على 

العطاء واإليثار.

أعلن بيت ال����زكاة عن تنفيذه 
ملشروع والئم اإلفطار اخلارجي في 
عدد من الدول العربية واإلسالمية، 
كما جرت عادت بيت الزكاة السنوية 
التي يحرص على إحيائها في شهر 
رمضان من كل عام. وبهذه املناسبة 
قال مدير إدارة النشاط اخلارجي في 
بيت الزكاة عبداهلل احليدر ان البيت 
يقوم هذا العام بتنفيذ مشروع والئم 
اإلفطار للعام 1430ه� في 43 دولة 
عربية وإسالمية بالتعاون مع 85 
هيئة وجهة خيرية في هذه الدول، 
حيث سيقوم املش����روع بتوفير 
343543 وجبة إفطار صائم تصل 
التقديري����ة إلى 257660  تكلفتها 
دينارا. وأضاف انه ميكن للمتبرعني 
الكرام الراغبني في التبرع للمشروع 
التوج����ه إلى بيت ال����زكاة أو أحد 
فروعه التابعة أو مراكزه اإليرادية 
املنتشرة في جميع مناطق الكويت 
أو االتصال على مركز االتصال عبر 
الرقم 175 أو عبر موقع بيت الزكاة 
اإللكتروني، مشيرا إلى أن تكلفة 

والتوقعات املستقبلية للقطاع 
املصرفي. هذا كله سيساهم في 
تزويد الطلبة بخبرة عملية ال 
تق���در بثمن الس���يما عند بدء 
البحث ع���ن مهن ووظائف في 
قطاع اخلدمات املصرفية، هذا 
باالضافة ال���ى توفير الفرصة 
لطلب���ة اجلامع���ات لتحدي���د 
الوظيفية من خالل  مساراتهم 
التدري���ب العمل���ي واخلبرات 

واملهارات التي مت اكتسابها.
ووفقا ملا ذكره مدير املوارد 
البشرية نبيل ربيعة بأن املصرف 
العاملي يؤمن بتمكني وتشجيع 
املواهب الشابة، حيث قال: »اننا 
الشباب سعيا  ملتزمون بدعم 
لإلسهام بفاعلية في بناء األمم. 
ان برنام���ج التدريب الصيفي 
للمصرف يشكل منصة مناسبة 
تس���اعد املتدربني على جتربة 
العال���م احلقيقي م���ن حولهم 
واستكشاف الفرص الوظيفية 

املتاحة لهم بعد التخرج«.
كما أضاف ربيعة قائال: »لقد 
املتدربون درجة  الطلبة  أظهر 
عالي���ة من التفاع���ل والكفاءة 
املهنية، هذا ويتطلع املصرف الى 
عقد دورته التدريبية الصيفية 

للعام املقبل«.

أعلن املص���رف العاملي عن 
انتهاء دورته التدريبية الصيفية 
للعام الثاني على التوالي والتي 
هي ج���زء من مب���ادرة البنك 
التدريبي���ة لتطوي���ر الكوادر 
واخلبرات املستقبلية في القطاع 

املصرفي.
حيث ق���ام املصرف العاملي 
باختيار اثني عشر طالبا من عدد 
من اجلامعات البحرينية والعاملية 
للمشاركة في البرنامج التدريبي 
الصيفي الثاني للمصرف. هذا 
وتراوحت الفئة العمرية للطلبة 
املش���اركني ما بني تسعة عشر 
وثالثة وعشرين عاما وهم من 

اجلامعات التالية:
جامعة جورج واش���نطن – 
الواليات املتحدة األميركية، كلية 
البحرين اجلامعية – البحرين، 
جامعة AMA - البحرين، جامعة 
البحري���ن – البحري���ن، معهد 
 NYIT نيويورك للتكنولوجيا
البحرين  البحرين، معه���د   -
للدراس���ات املالية واملصرفية 
اجلامع���ة  BIBF - البحرين،  
األميركية في بيروت – لبنان، 
جامع���ة اململك���ة – البحرين، 

اجلامعة األهلية – البحرين.
التدريب���ي  البرنام���ج  ان   

للمص���رف يتي���ح للمتدربني 
فرصة بناء اخلبرات والتعرف 
على قطاع االستثمار املصرفي 
باالضاف���ة الى تطوير عدد من 
امله���ارات املتعلق���ة بذلك. كما 
يتعلم املتدربون خالل البرنامج 
التدريبي حقيقة ماهية العمل 
في قطاع اخلدمات املصرفية، مما 
يساعدهم على اكتساب مفهوم 
ومنظور فريد ال ميكن تعلمه 
من خالل األبحاث فقط. كما يتم 
تعري���ف املتدربني على كيفية 
متوضع املؤسسات املالية في هذا 
القطاع وما املؤسسات الرائدة 
باالضافة الى أحدث التوجهات 

الوجبة الواحدة على املتبرع تبلغ 
750 فلسا. ولفت إلى ان بيت الزكاة 
نفذ مشروع والئم إفطار الصائم 
خالل شهر رمضان املاضي في 38 
دولة عربية وإس����المية بالتعاون 
مع 56 هيئة وجهة خيرية في هذه 
الدول، حيث بلغ إجمالي الوجبات 
التي قدمها املشروع العام املاضي 
442816 وجبة إفطار صائم بلغت 

تكلفتها اإلجمالية 332 ألف دينار. 
وأوضح ان املش����روع يعد واحدا 
من املشاريع اخليرية العديدة التي 
ينفذها بيت الزكاة في اخلارج والتي 
التيسير على املسلمني  تستهدف 
احملتاجني في تلك البلدان وقد بدأ 
البيت بتنفيذه منذ عام 1988 بتمويل 
كامل من احملسنني الكرام وبإشراف 
بيت الزكاة ويقام في عدد من الدول 

اإلسالمية والعربية لتمكني املسلمني 
م����ن أداء الركن الراب����ع من أركان 
اإلسالم وهو صيام شهر رمضان 
كما تتيح للمتبرعني احلصول على 
اجر إطعامهم وتوفير وجبة اإلفطار 

لهم من خالل هذا املشروع.
وأشار إلى أن وصية اخليرات 
اخلاصة بسمو األمير الراحل املرحوم 
بإذن اهلل تعالى الشيخ جابر األحمد، 

اتحاد الغرف الخليجية يحصد شهادة
األيزو 9001 في نظم إدارة الجودة

حصل احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي 
على شهادة ال� ISO 9001:2008 في نظم إدارة اجلودة 
كأول منظمة خليجية حتصل على هذه الشهادة، حيث 
سبق وان حصلت غرفة جتارة وصناعة الكويت على 

الشهادة في وقت سابق.
وأوضح األمني الع���ام الحتاد غرف دول مجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي في تصريح صحافي 
بعد حصول االحتاد على شهادة ISO 9001:2008 في 
نظم إدارة اجل���ودة أواخر يونيو املاضي ان عملية 
احلصول على الشهادة تتوقف على حتقيق متطلبات 
معينة يتوجب االلتزام بها لضمان أن العملية يتم 
تنفيذها وفق اإلجراءات بغض النظر عن الشخص 
ال���ذي ينفذ هذه العمليات، وان أس���لوب األداء يتم 

حتسينه بشكل مستمر.
وق���ال ان االحتاد هدف م���ن وراء احلصول على 
هذه الش���هادة إلى التحسني املستمر ألداء العمليات 
اإلدارية واخلدمات التي يقدمها االحتاد ألعضائه من 
الغرف اخلليجية الى جانب حتسني نظام العمل في 
االحتاد. كما يسعى االحتاد من خالل حصوله على 
الش���هادة إلى توفير الثقة الكامل���ة لدى املتعاملني 
مع االحتاد س���واء الغرف او األعضاء او املؤسسات 
واملنظمات اإلقليمية والدولية التي لديها اتفاقيات 
مش���تركة مع االحتاد، باإلضافة إلى س���عي االحتاد 
لالستفادة من تطبيق املواصفات الدولية في مجال 

نظم إدارة اجلودة.
وبني ان االحتاد حصل على الشهادة بعد استيفاء 
كل من املتطلبات األساسية للحصول على الشهادة، 
مش���يرا إلى ان أهم تلك املتطلبات بناء نظام إدارة 
اجلودة بحيث يحقق متطلبات املواصفات الدولية، 
واستدعاء اجلهة املخول لها مراجعة النظام وإصدار 
شهادة املطابقة من خالل مراجعة النظام على األقل 
مرة في العام لضمان استمرارية فاعليته في حتقيق 
األهداف ومالئمة جمي���ع الظروف وحتديث النظام 

وحتسينه باستمرار.
وذكر أن االحتاد يسعى الى ان تكون هنالك نتائج 
ايجابية نتيجة ذلك بتطبيق نظام اجلودة وحتسني 
األداء ورفع الكفاءة ومستوى اجلودة في اخلدمات 
املقدمة من قبل االحتاد وبالتالي الوصول إلى نظام 
مبني على املس���اهمة اجلماعية الذي يتيح للغرف 

األعضاء سهولة االستفادة من هذه اخلدمات.
وأكد نقي ان حصول االحتاد على الشهادة جاء بعد 
ان شرع االحتاد في إعادة الهيكلة اإلدارية وحتديد 
األولويات واملهام داخل االحتاد وفق منهجية علمية 
مدروسة وذلك من اجل حتسني وحتديث اخلدمات التي 
يقدمها باستمرار مبا يتوافق مع احتياجات القطاع 
اخلاص اخلليجي وتوفير بيئة عمل صاحلة لتقدمي 
أفضل اخلدمات التي تخدم هذا القطاع. وأضاف ان 
الشهادة تش���كل حتديا كبيرا بالنسبة للعاملني في 
االحتاد إلثبات قدراتهم العملية من اجل تقدمي خدمات 
فعالة تؤكد جدارة االحتاد في حصوله على الشهادة 
والتي يتوقع ان تكون دافعا قويا لتحقيق مزيد من 

التميز في مجال تقدمي اخلدمات.

»صناعات التبريد« تقيم ندوة »أنظمة التكييف«بعد استيفائه جميع متطلباتها الدولية
المصرف العالمي يعلن انتهاء الدورة التدريبية 
لصيف عام 2009 لمجموعة مختارة من الطلبة

»أكور الشرق االوسط« و»العملية للفنادق«  
تفتتحان أول فنادق »إيبيس« في األردن

أعلنت شركتا »أكور الشرق االوسط« و»العملية 
للفنادق« التابعة للمجموعة العملية القابضة أن شهر 
سبتمبر املقبل سيشهد افتتاح أول فنادق »إيبيس« 
في االردن الذي س���يعد أول الفنادق االقتصادية 
العاملية بها وميثل اضافة هامة الى قطاع السياحة 
املزدهر في اململكة. ويقع الفندق اجلديد في منطقة 
تالع العلي مقابل »عمان مول« وعلى بعد 30 دقيقة 
عن مطار امللكة علي���اء الدولي، وبالقرب من أهم 

الوجهات التجارية وأماكن الترفيه في عمان.
وصرح نائب رئيس مجل���س ادارة املجموعة 
العملية القابضة ورئيس مجلس ادارة »العملية 
للفنادق الشيخ مبارك الصباح قائال: »ان الشركة 
تفخر بإجناز أول مش���اريعها الفندقية في عمان 
وكونها من أولى الشركات الكويتية التي تستثمر 
في قطاع الضيافة في االردن، ويعد أحدث اضافة 
إلى مجموعة فنادق »إيبيس« املتنامية التي تقيمها 

الشركة في منطقة الشرق االوسط«.

وأشار الصباح الى تركيز الشركة على انشاء 
مجموعة فنادق اقتصادية في أفضل املواقع وذات 
جودة عالية تديرها شركات عاملية رائدة في مجال 
ادارة الفنادق، وأكد أن الفنادق التي حتمل العالمة 
التجارية »إيبيس« تعد أفضل الفنادق االقتصادية 
في العالم حيث توفر للعميل البس���اطة والقيمة 
االفضل وكل ما يتطلع اليه بتكلفة في متناوله، وقال 
ان الفنادق تضطلع بدور هام في تعزيز االقتصاد 

وهو أمر هام بالنسبة ل�»العملية للفنادق«.
  ومن جانبه أعرب املدي���ر التنفيذي ل�»أكور 
الشرق االوسط«، كريستوف النديس، عن سعادته 
لقرب افتتاح أول فنادق »أكور« في االردن »إيبيس« 
عمان الذي س���يمثل نقطة االرتكاز للمجموعة في 
الس���احة التجارية باململكة، وان املجموعة بذلت 
قصارى جهدها ليتوافق الفندق اجلديد مع هدف 
االردن الطم���وح بأن تصبح عمان مركزا رئيس���ا 

لالعمال والسياحة والترفيه في املنطقة.

ضمن سياسة التواصل العلمي املستمر مع عمالئها، 
أقامت شركة صناعات التبريد والتخزين »كولكس« 
- والت����ي متثل املصنع الوحيد في الكويت لصناعة 
جميع أنواع معدات التكييف املركزي – ندوة علمية 
في فندق »مارينا الكويت« بتاريخ 18 أغسطس احلالي 

حتت عنوان »أنظمة التكييف املركزي«.
قامت الش����ركة بدعوة جميع املهندسني ومديري 
املناطق في وزارتي األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
والتربية والتعليم، حيث قام مجموعة من مهندسي 
الش����ركة بإلقاء محاضرات ش����ملت كال من تصميم 
أنظمة التكييف املركزي: وقد ش����ملت عرض أحدث 
الطرق العلمية حلساب األحمال التبريدية، وتصميم 
أجهزة التكييف املركزي: وقد شملت عرض املواصفات 
واملقاييس العاملية لعملية التصميم، وتصنيع أجهزة 
التكييف املركزي: مت استعراض جميع مراحل التصنيع 
وخطوط التجميع في املصن����ع، وتركيب، وصيانة 
أجهزة التكييف املركزي: وقد مت التركيز على طرق 

تركيب مج����اري الهواء ومواصفاته����ا الوزارية ومت 
استعراض طرق تركيب املكائن والعوازل وملحقات 
أنظمة التكييف حس����ب املواصفات القياس����ية، ومت 
كذلك استعراض مشاكل الصيانة وطرق التعرف على 

األعطال امليكانيكية والكهربائية.
وقد القت الندوة استحسانا شديدا من احلضور من 
خالل مشاركاتهم البناءة في النقاشات التي دارت خالل 
الندوة، وقد تخلل هذه الندوة بعض من السحوبات 
على العديد من اجلوائز ما أضفى جوا من املرح على 
أجواء الندوة العلمية، وقد كانت مفاجأة الندوة الكبرى 
قيام الشركة باإلعالن عن نتائج أول مبرد مياه مركزي 
كويتي Air Cooled Chiller. وتعد هذه الندوة حلقة من 
سلسلة لقاءات متعددة في اطار تواصل الشركة مع 
مختلف قطاعات السوق احمللي لتحريك مياه الركود 
االقتصادي ومساهمة من الشركة في دعم اقتصادنا 
الوطني والتمسك بوعدها القاطع بأن تقدم دوما أفضل 

ما لديها من خدمات لعمالئها الكرام.

بمبادرة من البنك لتطوير الكوادر والخبرات المصرفية المستقبلية


