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جانب من عملية السحب على سيارة شفروليه ترافرسفريق عمل مركز خدمة البابطني اجلديد يتوسطهم محمد البابطني

محمد البابطني

المعهد العربي للتخطيط يصدر عددًا جديدًا
من سلسلة جسر التنمية حول تطور أسواق المال

أصدر املعهد العرب����ي للتخطيط عددا جديدا من 
سلس����لة جس����ر التنمية حول )تطور اسواق املال 
والتنمية( ضمن حرصه على توثيق مخرجات مختلف 
ملتقياته العلمية ونتاج����ه البحثي ضمن اصدارات 
دورية. وقال املعهد في بيان صحافي أمس ان العدد 
يستعرض بعض املوضوعات الهامة من بينها العالقة 
بني اس����عار الفائدة احلقيقية والنمو االقتصادي من 
خالل التعرف على تاثير الكبت التمويلي )اي سعر 
الفائدة احلقيقي السالب( على معدل االستثمار وانتاجية 

رأس املال.
واضاف ان الش����واهد التطبيقي����ة لنتائج بعض 

الدراسات تبني ان تاثير التحرير التمويلي على النمو 
يتأتى بطريقة اكبر من خالل حتسني نوعية االستثمار 

مقارنة بتأثيرها على معدل االستثمار.
واظهرت الدراسات ان سعر الفائدة احلقيقي يؤثر 
على معدل النمو من خالل الوساطة املالية كما اظهرت 
ان هناك عالقة ارتباط موجبة بني مؤشرات التطور 

املالي ومؤشر النمو االقتصادي.
واس����تعرض العدد مجموعة م����ن االدبيات التي 
اوضح����ت وجود عالقة ايجابية ب����ني التطور املالي 
والنم����و االقتصادي وان مس����توى التطور الهيكلي 

التمويلي يفسر التنمية االقتصادية املستقبلية.

 .. وتعلن أسماء الفائزين في حملتها
التسويقية للتكييف المركزي والمصاعد

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده � 
مجموعة الهندسة، عن أسماء الفائزين السبعة 
في السحب الكبير الذي مت يوم األحد 13 سبتمبر 
املاضي في معرض تكييڤ ومصاعد الغامن في 
ختام حملتها التس����ويقية للتكييف املركزي 
واملصاعد التي بدأت في منتصف شهر يونيو 
املاضي وتكررت سحوباتها كل أسبوعني حتى 
منتصف شهر رمضان املبارك. وذكرت الشركة 
في بيان صحافي أمس أن اجلائزة األولى كانت 
من نصيب يوسف الصليلي الذي فاز بسيارة 
شفروليه تاهو 2009، بينما حل في املرتبة الثانية 
عبداهلل العنزي الذي فاز بس����يارة شفروليه 
كابريس 2009. أم����ا اجلوائز اخلمس النقدية 
فكانت من نصي����ب مروان الدملي 2222 دينارا 
وعبدالقادر أبوغي����ث فاز ب� 1111 دينارا وأحمد 
الثويني 999 دينارا ووليد املتروك ب� 888 دينارا 

وعدنان الطبطبائي ب� 777 دينارا.
وقد عبر الفائزون الس����بعة عن سعادتهم 
العارمة لفوزهم بتلك اجلوائز القيمة، وأبدوا 
امتنانهم العميق لش����ركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده لتوفيرها أجود أنواع التكييف املركزي 
في الس����وق احمللي، متمنني لها دوام النجاح 

واالزدهار. 
وبه��ذه املن��اسب��ة، ق��دم، نائب الرئي��س 

ل� »مجموعة الهندسة« في شركة يوسف أحمد 
الغامن أوالده أحمد قاسم حمود، تهانيه احلارة 
للفائزين بالسحب الكبير، مجددا التأكيد على أن 
الهدف الرئيسي للشركة هو إرضاء عمالئها الكرام 
عبر تقدمي أجود املنتجات واخلدمات، بفضل فريق 
العمل احملترف واملختص مبنتجات التكييف 
املركزي واملصاعد. وأضاف، »تأخذ الشركة في 
االعتبار ضرورات ترش����يد الطاقة والكهرباء، 
خاصة أن شركة هيتاشي العاملية كانت والتزال 
الرائ����دة في مجال التقنيات املتطورة في عالم 
التكييف املركزي«. وقد كانت السنوات األربعون 
املاضية عنوانا ناصعا لشراكة حقيقية ترسخت 
بني هيتاشي للتكييف املركزي وشركة يوسف 
أحمد الغامن � مجموعة الهندسة، وجتلى ذلك 
في مستوى الرضا الكبير الذي عرفته الشركة 

بشكل عام، كما على مستوى العمالء.
اجلدير بالذكر أن مجموعة الهندسة تأسست 
في أواخر الستينيات كإحدى أبرز مجموعات 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده، حيث تعد 
واحدة من أعرق وأكبر الشركات الكويتية التي 
لعبت دورا رياديا في مجال التنمية في الكويت 
ملا يزي����د على 40 عاما. وهي تتمتع بس����معة 
وشهرة محلية وعاملية كوكيل حصري لشركة 

هيتاشي العاملية للتكييف املركزي.

الفائزون بحملة »التكييف املركزي«

»يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات« 
تعلن الفائز بسيارة شفروليه ترافرس

أعلنت شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
اسم الفائز بسيارة شفروليه ترافرس اجلديدة بالكامل 
ضمن حملتها الترويجية التي أطلقتها خالل ش����هر 
رمضان حيث جرى السحب الكبير في معرض صفاة 
الغ����امن في الري بحضور ممثل ع����ن وزارة التجارة 

والصناعة وحشد من العمالء املميزين.
وبهذه املناسبة تقدمت شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للس����يارات بأحر التهاني الى الفائز بسيارة 
شفروليه ترافرس اجلديدة كليا، حامل قسيمة رقم 
1045 اثر شرائه سيارة كاديالك CTS-V التي خولته 

دخول السحب الكبير.
وق����د عبر عمالء ش����فروليه، كاديالك وهامر عن 
س����عادتهم العارمة بهذا العرض وباجلوائز القيمة 

التي قدمت للعمالء طيلة شهر رمضان.
وفاز جميع عمالء شركة يوسف أحمد الغامن الذين 
قاموا بشراء سيارة خالل الشهر الفضيل بجوائز نقدية 
تصل قيمتها الى 3 آالف دوالر، كما تأهلوا للمشاركة 

في السحب الكبير على سيارة شفروليه ترافرس.
هذا ومتثل سيارة الكروس أوفر اجلديدة بالكامل 

شفروليه ترافرس رمزا للتكامل املثالي بني التصميم 
األخاذ والسالمة الفائقة، مبحركها اجلبار V6 سعة 3، 
6 ليترات بقوة 313 حصانا، وتتسع ترافرس لثمانية 
ركاب وتتفرد ضمن فئتها بحيز األمتعة الكبير خلف 
صف املقاعد الثالث والذي يعتبر األوسع مقارنة مع 
أي فئة منافس����ة. ويأتي األم����ان على رأس أولويات 
ش����فروليه ترافرس حيث حتتل مركز الصدارة في 

اختبارات التصادم األمامي واجلانبي.
 ولضمان أقصى درجات السالمة للسائق والركاب مت 
تزويد املركبة بثماني وسادات هوائية حلماية الصفوف 
الثالثة بأكملها، الى جانب نظام التحكم االلكتروني 
بالثبات ستابيلتي تراك، مرايا كشف املنطقة العمياء، 
كاميرا للرؤية اخللفية، ونظام الدفع الكلي، لتشعر 

باألمان التام أثناء قيادتك للسيارة.
وتضفي ترافرس بع����دا آخر ملفهوم الرفاهية مع 
باب خلفي يفتح كهربائيا لألعلى، ميزة االنزالق الذكي 
في صف املقاعد الثاني، نظام املالحة، ووسائل ترفيه 
متعددة تشمل مشغل DVD، مما يضمن للعمالء شعورا 

بالرفاهية املطلقة والفخامة التي ال تضاهى.

ضمن حملتها الترويجية التي أطلقتها خالل شهر رمضان

»البابطين« تفتتح أكبر مركز لخدمة عمالء »سامسونج« بالخليج
حتت شعار »اخلدمة مبفهوم آخر«، أطلقت 
ش����ركة البابطني للحلول املتكاملة الوكيل 
املعتمد ل� »هواتف سامسوجن« النقالة في 
الكويت مركز خدمتها اجلديد ليكون بذلك 
أكبر وأهم مركز خدمة عمالء من نوعه على 

مستوى اخلليج.
وبهذه املناسبة قال نائب رئيس املجموعة 
محمد البابطني إن املركز اجلديد الواقع في 
برج بيتك بجانب برج التحرير مت إنشاؤه 
وإعداده وتصميمه ليكون املركز الرئيسي 
خلدمة عمالء »سامسوجن« البابطني، مؤكدا 
أن مجموعة البابطني تعمل بكل إمكانياتها 
لتغطي مراكزها جميع مناطق الكويت خالل 

الشهور القليلة املقبلة.
وأضاف ان املركز اجلديد يتسع الستقبال 

أكثر من 100 عميل يوميا مع توفير أحدث 
اخلدمات التكنولوجية واملعلومات الالزمة 
للعمالء، مؤكدا أن املجموعة حرصت أيضا 
على توفير كل سبل الراحة النفسية للعمالء 
من خالل اختيار الديكور املناسب واأللوان 
واملقاعد املريحة خالل فترة انتظار زوار املركز 
الذي مت تزويده بثالث شاشات عرض على 
أح����دث طراز يتمكن من خاللها العميل من 
متابعة أخر عروض »سامسوجن« والتعرف 

على أحدث التقنيات.
وأضاف أن العميل ميكنه خالل زيارته 
ملركز خدمة العم����الء اجلديد تزويد هاتفه 
بأحدث األلع����اب والتقنيات التكنولوجية 
احلديثة مجانا عبر ع����دة وصالت وفرها 
املركز مع إمكانية تس����ليم الهاتف للعميل 

خالل مدة أقصاها 48 ساعة.
م����ن جهته، أكد مدير ع����ام مركز خدمة 
»سامس����وجن« محمد مراد أن الش����ركة قد 
طرح����ت 4 موديالت جديدة م����ن هواتف 
سامسوجن النقالة وذلك تزامنا مع افتتاح 
املركز اجلديد، مبينا أنها ستكون متوفرة 
خالل فترة قصيرة وميكن للعميل احلصول 
عليها م����ن خالل املركز الذي يتمتع بكونه 

منفذا للبيع أيضا.
وأكد على أن القس����م الفني داخل املركز 
قد مت جتهيزه بأح����دث نظم التكنولوجيا 
وأمهر املتخصصني ف����ي ذلك املجال، الفتا 
إلى أن »سامس����وجن« تتمتع بخصوصية 
شديدة كونها حتتوي على أحدث التقنيات 

في عالم النقال.

يستقبل أكثر من 100عميل يومياً ويقدم أحدث ألعاب النقال مجاناً


