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أخبار الشركات والبنوك 

»الوساطة« تضع اليوم معايير 
ممثليها في لجنة تطوير التداول

»األهلي« يعلن عن برنامجه التدريبي 
لموظفي خدمة العمالء

»التجاري« يعرض خدماته
في مجمع 360

عمر راشد
نش����اط ملحوظ تشهده شركات 
الوساطة خالل األس����بوع اجلاري 
لوضع تصوراتها واستراتيجياتها 
املطلوبة ف����ي الفترة املقبلة، والتي 
تفرض عليها املشاركة بفعالية في 
السيستم اجلديد الذي انطلقت انشطة 
م����ع توقيع عقد اوماكس ناس����داك 

لتطوير آليات التداول والرقابة.
»األنباء« ف����ي متابعتها لنتائج 
اجتماعات ش����ركات الوس����اطة مع 
إدارة الس����وق والتي م����ن بني أهم 
نتائجها اختيار ممثلني للش����ركات 
في اللجنة االشرافية لتطوير آليات 
التداول والرقابة، حيث يعقد ممثلو 

اليوم اجتماعا  الوس����اطة  شركات 
لوضع مواصفات املرشحني والتي 
توقعت املصادر ان يكون على دراية 
مبطالب الوسطاء من النظام اجلديد 
واملشاكل التي يواجهونها والتفرغ 
وان يكون لديه لغة ثانية. ومن بني 
املواصفات املطلوبة في األشخاص 
ان تكون لديهم القدرة على االقناع 
والتواصل مع إدارة السوق. وتوقعت 
ان يتم االنتهاء من اختيار ممثلي إدارة 
السوق الثالثاء أو األربعاء املقبل على 
أقصى تقدير وفق ما مت االتفاق عليه 
في االجتماع األخير مع إدارة السوق، 
الفتة ال����ى انه من املتوقع ان يكون 

الترشيح بالتزكية بني األفراد.

اعلن البنك األهلي 
الكويت����ي برنامج����ه 
لتنفيذ خطة تدريبية 
مكثفة ملوظفي خدمة 
العمالء ومديري الفروع 
لتعزيز تركيزهم على 
خدمة العميل في كل 
ما يقومون به حيث 
يسعى البنك من خالل 
هذا التدريب املستمر 
ال����ى تق����دمي جتربة 
مصرفية رائدة للعمالء 

ليجدوا في البنك االهلي الكويتي كل 
ما يحتاجونه م����ن حلول وخدمات 
ومنتجات مصرفية. وذكر البنك في 
بيان صحافي امس ان التدريب املصمم 
املتدربني  وفق احتياجات ش����ريحة 
وطبيعة عملهم يعتبر من افضل انواع 
التدريب والتطوير الوظيفي في األداء، 
األمر الذي يقدم الدعم الالزم لالرتقاء 
بخدمة العمالء، وفي سوق مصرفية 
شديدة املنافس���ة واالحترافية، فإن 
فريق العمل هو م���ن يصنع الفرق 
والتميز في النهاية. وفي هذا السياق، 
قال رئيس املبيعات واخلدمة في البنك 
ستيوارت لوكي قائال: »ان التطوير 
الذي نطبقه على فريقنا  املس���تمر 
وكوادرنا املصرفية هو بالنسبة الينا 

رحلة مستمرة وليست 
محطة وصول ننتهي 
منها«. واضاف قائال: 
»اننا ال نتوقف ابدا عن 
تطبيق افضل خطط 
التدريب ومراجعتها 
وتقييم نتائجها بهدف 
توفي���ر ما هو افضل 
لن���زود فريقنا  منها 
االدوات  بجمي���ع 
الت���ي ترتقي بادائهم 
ومهاراتهم وخبراتهم 
ليتجاوبوا بش���كل فعال ومثمر مع 
االحتياج���ات املتغي���رة واملتنامية 
للعمالء، وق���د كان للبنك دور رائد 
في هذا املجال عندما أنشأ »أكادميية 
األهلي« والتي نعمل من خاللها على 
توفير أنس���ب البرام���ج التدريبية 
ملوظفين���ا ليكونوا على تواصل مع 
احدث التقنيات املصرفية، ومع افضل 
طرق اخلدمة لنحقق التميز والنجاح 
الذي نفخر به«. وأوضح ان من شأن 
هذا التدريب املستمر ان يوفر ملديري 
الفروع اخلب���رة والبصيرة النافذة 
في استخدام املبادئ املتقدمة خلدمة 
العمالء ودور احلافز وكيف انه يؤدي 
الى حتس���ني االداء من بني االدوات 

اإلدارية القوية االخرى.

إط����ار تعزيز  ف����ي 
أس����اليب التواصل مع 
العم����الء ضم����ن خطة 
ش����املة،  تس����ويقية 
يتواجد البنك التجاري 
الكويت����ي ف����ي مجمع 
360 لتعري����ف عمالئه 
بخصائ����ص خدمات����ه 
ومزاي����ا  ومنتجات����ه 
عروضه، كما يواكب هذا 
احلدث افتتاح معرض أم 

كلثوم داخل املجمع، حيث قام البنك برعاية هذا املعرض تأكيدا على جهوده 
الرامية لرعاية مختلف املعارض واألنش����طة التي تخدم العميل، كما أن هذا 
املعرض يجذب اآلالف من عشاق أم كلثوم ممن قدموا ملعرفة املزيد عن كوكب 
الشرق اإلنسانة واألس����طورة الغنائية، والوقوف عن كثب على جناحاتها 
وإجنازاتها. وانتهز »التج����اري« فرصة إقامة معرض »الهرم الرابع« وأقام 
جناح����ه اخلاص لعرض احدث املنتج����ات املصرفية التي مت طرحها اخيرا، 
إضافة إلى ذلك قدم موظفو قسم التسويق عرضا عن »حساب النجمة« الذي 
يؤهل جميع عمالئه لدخول السحب الشهري على جائزة ال� 100 الف دينار، 
وشرحا وافيا عن حساب الشباب @Tijari والذي يخص الشباب من عمر 14 
حتى 21 س����نة، كما يسعى التجاري الى تنمية الوعي املصرفي عند الشباب 
وتنظيم اجلوانب املالية ألعمالهم املهنية أو التجارية أو احتياجاتهم األسرية 

في املستقبل واحلسابات األخرى التي يقدمها البنك.
والبنك التجاري الكويتي يسعى دائما إلى طرح أفكار تسويقية مبتكرة 
من اجل استقطاب وخدمة الكثير من العمالء من خالل هذه البرامج، ومازال 

هناك الكثير من البرامج التي سيعلن عنها في الوقت املناسب. 

مع كل سيارة 1000 دوالر أو شاشة LCD واشتراك ART سبورت

 »بودي للطيران« تتوقع مبيعات بـ 6 ماليين دينار
من الشراكة والتعاون مع »جلفرز ترافلز« لحجز الفنادق

فواز كرامي
الرئيس واملدير  قال نائب 
العام ملجموعة بودي للطيران 
منذر ناجيا ان عقد الشراكة مع 
شركة جلفرز ترافلز اسوسيشن 
جاء بعد مفاوضات طويلة تكللت 
بالنجاح بافتتاح مكتب مشترك 
في مدينة الكويت، مشيرا الى 
ان ال�����شراكة اجلديدة ستقدم 
قيمة مضافة للسائح الكويتي 
متمثلة في متابع�����ته بشكل 
كامل وإجابات��������ه عن كافة 
تساؤالته اينما كان، باالضافة 
الكب������يرة  ال���ى الضمان���ة 
الطائرات  في حج���ز تذاك���ر 

والفنادق.
م���ن جانبه، توق���ع مدير 
اول املبيع���ات والتس���ويق 
في مجموع���ة بودي للطيران 
روبرت حايك ان حتقق بودي 
ب���� 6 ماليني  مبيع���ات تقدر 
دينار من خالل الش���راكة مع 
شركة جل��فرز ترافلز في العام 
الى ان جلف����رز  املقبل، الفتا 
ترافلز اسوسيشن اكبر شركة 
حلجوزات الفن�����ادق في العالم 
تضم اكثر م���ن 2300 موظف 
وحتقق اكثر من 21 الف حجز 
في الي���وم الواحد ونحو 100 

الف عميل حول العالم.
ج���اءت التصريحات عقب  
عقد مجموعة بودي للطيران 
وجلفرز ترافلز أسوسيش���ن 
صحافي���ا  )GTA(مؤمت���را 
مش���تركا في فندق شيراتون 
الكوي���ت مبناس���بة التوقيع 
على اتفاق الشراكة والتعاون 

اخلليج والشرق االوسط اسامة 
وجدي. وقد اشاد ناجيا بهذه 
اخلطوة الرائدة التي تأتي في 
سياق استراتيجية املجموعة 
الهادفة الى التحالف والتعاون 
م���ع افضل قطاع���ات صناعة 
السياحة والس���فر في العالم 
بغية تقدمي خدمات منافس���ة 
املكات���ب املتخصصة في  الى 
ه���ذا املجال لتق���وم بتقدميها 
الكويتي، ونوه  الى املس���افر 
ناجيا الى اهمية هذه الشراكة 
التي تعزز م���ن قدرات بودي 
للطي���ران في اط���ار جهودها 
ملواكبة الت���قدم التكنولوجي 
لصناعة السياحة وال����سفر 
وتوفي���ر خدم����ات اون الين 
متقدمة بخ����يارات متعددة� الى 

قاعدة عمالئنا الكبيرة.
بدوره عبر جوس���يك عن 
سعادته واعتزازه بهذه البادرة 

االس���تراتيجي بينهما اعقبه 
حفل استقبال رسمي دعي اليه 
عديد م���ن الفعاليات ومديري 
مكاتب السياحة والسفر وحشد 
غفي���ر من ممثل���ي الصحافة 
احمللي���ة ووس���ائل االعالم، 
وقد س���بق املؤمتر الصحافي 
افتتاح  حفل ق���ص ش���ريط 
مكاتب ش���ركة جلفرز ترافلز 
 أسوسيشن )GTA( اجلديدة في 
الكويت بني الشركتني وقد قام 
بقص ش���ريط االفتتاح نائب 
الرئيس واملدير العام ملجموعة 
 بودي للطي���ران منذر ناجيا 
برفق���ه الرئي���س التج���اري 
ف���ي ش���ركة جلف���رز ترافلز 
أسوسي����شن جون جوسيك 
الذي حضر خص���يصا لهذه 
املناس������بة من لندن واملدير 
التنفيذي االعلى لشركة جلفرز 
ترافلز أسوسيشن في منطقة 

نظرا ملا حتتله مجموعة بودي 
للطيران م���ن مكانة مرموقة 
كاحدى اكبر شركات السياحة 
والسفر في الكويت واخلليج، 
واعتبار ما سيقدمه هذا التعاون 
من قيمة مضافة وخدمات اكثر 
مهنية وتخصصا للمس���افر 
الكويتي، فضال عن مساهمة هذه 
الشراكة في توسيع وانتشار 
خدم���ات )GTA( في الس���وق 
الكويتي الواعد، كاشفا عن أن 
اجتماعه مع مروان بودي في 
وقت س���ابق تناول محادثات 
حول سوق الس���فر الكويتي 
الش���راكة بني  وآليات تعزيز 
الرائدتني في مجال  الشركتني 

السياحة.
ومن جهته لفت مدير اول 
املبيعات والتسويق في مجموعة 
بودي للطيران روبرت حايك 
الى ان جلفرز ترافلز أسوسيشن 

متتلك احدث نظام معلوماتي 
حلجز الفن���ادق اون الين في 
العالم بتكنولوجيا متقدمة جدا، 
ويدعم هذا النظام كوادر بشرية 
مؤهلة متخصصة بكفاءات عالية 
مما يكفل تقدمي افضل اخليارات 
واسرع وادق اخلدمات سواء 
مبكاتب السفر او للمسافرين. 
واكد اسامة وجدي ان منتجات 
الشركة في اطار حجز الفنادق 
تغطي 22.000 فندق حول العالم 
يرتبط معظمها باتصال تقني 
مباشر مع نظام حجز الغرف 

في هذه الفنادق.
وشدد على ان شركة جلفرز 
ترافلز أسوسيشن تعمل حاليا 
على تعزيز برنامج معلومات 
النظام ليشمل اكثر من 50.000 
فندق موزعة في اقطار العالم 
املختلفة. وقد ش���كل العقدان 
املنصرمان نقطة حتول للجهود 
التي اس���تثمرت في  اجلبارة 
تطوي���ر املجموع���ة حي���ث 
تعتبر اليوم من اكبر واسرع 
الشركات منوا في منطقة الشرق 

االوسط.
وحقق���ت املجموعة وعدها 
بتوفير افضل وارقى اخلدمات 
الكويت  لقاعدة عمالئه���ا في 
من خالل متثيل عدد كبير من 
شركات الطيران العاملية وتقدمي 
الس���ياحة والس���فر  خدمات 
والشحن وتأسيس معهد االفق 
املتخصص في تدريب وتطوير 
قادة صناعة السياحة والسفر 

في املنطقة.

»هيونداي« تطلق حملة تحقيق الحلم القتناء
سيارات المستقبل بأقل األقساط.. مع هدية

أطلقت »هيونداي«، احدى أكثر الشركات احمللية 
ديناميكية وتطورا في الكويت، حملة عروض متكاملة 
جلميع سياراتها بهدف تفعيل استراتيجية الشركة 
في جعل اقتناء األناقة والتكنولوجيا احلديثة ممكنا 
ويسيرا للجميع. وتتعدد مزايا العرض اجلديد حيث 
يقدم أقل األقساط البسيطة جدا، ومينح صاحبها هدية 
يختارها إما 1000 دوالر أو تلفزيون LCD واشتراك في 
قناة art الرياضية ملتابعة أجمل البطوالت العاملية.

وأعدت هيونداي لهذا العرض أسطوال من سياراتها 
الرائدة كسيارة جيتس، وأكسنت، وإالنترا، وأزيرا، 
وسوناتا وتكسون. وترافق عرض هذه السيارات في 
تسهيالت متويلية جتعل أقساط هذه السيارات تبدأ 
من قيمة منخفضة جدا لتكون احلل األيس���ر جلميع 
من يخطط القتناء سيارة جتمع بني مواصفات األناقة 

واألداء واجلمال.
وعن هذا العرض املتنوع يقول– املدير العام لشركة 
شمال اخلليج، الوكيل احلصري لسيارات هيونداي 
في الكويت رائد ترجمان: »حتقق هيونداي يوما بعد 
يوم ريادة متفوقة ومكانة عالية على املستوى العاملي 
كما على املستوى احمللي في الكويت. وهذه االنطالقة 
املندفعة بقوة نتيجة إميان الش���ركة بضرورة جعل 
التكنولوجيا املتطورة واألناقة والقوة متاحة للجميع 
دون التضحية باملزايا الترفيهية ومواصفات السالمة 

على موديالت أخرى«.
وحتظى سيارة جيتز باهتمام شرائح مختلفة من 
الزبائن نتيجة جلمالها واناقتها ورفاهيتها، وهو ما 
جعلها حتظى بجائزة أفضل قيمة المتالك س���يارة 
وذلك وفق استفتاء NRMA )االحتاد الوطني للطرق 
 J.D. Power & واملركب���ات(. أما أزيرا الفائزة بجائزة
Associates )ألكثر السيارات إقباال( فمازالت هي جوهرة 
هيونداي حس���ب التعبير العام حملبيها. وحصلت 
س���يارة إالنترا على أعلى تقييم جلودتها في فئتها 
وذلك من J.D.Power & Associates، وكذلك س���يارة 
أكسنت التي نالت جائزة أعلى مبيعات سيارات وفق 
تقرير Forbes. وحظيت سوناتا بجائزة أفضل سيارة 
حتقيق���ا للرضا وذلك للع���ام 2009 متفوقة في ذلك 
على منافس���اتها اليابانيات للفئة املتوسطة احلجم 

للسيارات الفاخرة.
ويضيف ترجمان: »لقد حرصنا على الدوام على أن 
نقدم لعمالئنا وزبائننا أفضل خدمات البيع وما بعد 
البيع من صيانة وقطع غيار، ولذلك قمنا بافتتاح العديد 
من مراكز اخلدمة الس���ريعة التي توفر على زبائننا 
الوقت واجلهد مع���ا لنكون قريبني إليهم. وافتتحت 
الش���ركة مركز صيانة ومركزا لبيع قطع الغيار في 
اجله���راء، إضافة إلى وجود مركزين رئيس���يني في 

الشويخ واألحمدي«.

التي أصبحت عالمة فارقة في االعتمادية العالية التي 
متتلكها هيونداي. واستطاع هذا العرض الشامل أن 
يستقطب الكثير من الزبائن الذين كان هذا العرض 
االستجابة املثلى لهم، علما بأن هذا العرض مستمر 

من اليسار جون جوسيك ومنذر ناجيا وأسامة وجدي وروبرت حايك يقصون شريط افتتاح املكتب اجلديد

بوسترات حملة هيونداي للعروض املتكاملة

)أحمد باكير(ناجيا وجوسيك وحايك ووجدي مع طاقم العمل في املكتب اجلديد

تعتب��ر جلفرز ترافلز أسوسيش��ن الش��ركة 
الرائ��دة في العالم لتقدمي خدم��ات حجز الفنادق 
واخلدمات البرية لصناعة الس��ياحة والسفر وقد 
احتل��ت هذا املركز بعد 31 عاما من البحث طورت 
خاللها اكب��ر قاعدة عالقات مع الفن��ادق العاملية 
وخدمات الس��ياحة البرية التي تقدم لش��ركائها 
وعمالئه��ا. وتعتب��ر  صل��ة الوص��ل العاملية مع 
جميع مكاتب ووكالء السفر واملواقع االلكترونية 
ف��ي اكثر من 120 بلدا حيث تقدم الش��ركة قاعدة 

خدماتها ومنتجاتها الواس��عة التي تش��مل اكثر 
م��ن 30.000 مورد س��ياحي ومتوافر في 35 لغة 

مختلفة.
ام��ا مجموع��ة ب��ودي للطيران فه��ي ممثل 
املبيعات الرس��مي الكبر ش��ركات الطيران مثل 
طيران الصني عام 1985، امريكان ايرالينز 1986، 
روي��ال بروناي ودال��و للطيران 1994، ش��اهني 
للطيران 1999، اخلطوط اجلوية الفرنسية 2004، 
طيران اجلزيرة وطيران اجلزيرة للشحن 2007.

ستيوارت لوكي

»جلفرز ترافلز« 31 عاماً من التطوير

»أجيليتي« تنضم إلى عمالء 
»جلف سات« المتميزين

أعلن مدير مبيعات شركة جلف سات تامر عاطف أنه مت توقيع عقد مع شركة 
أجيليتي وذلك لتزويدها بخدمة االنترنت عبر األقمار الصناعية، وقد مت تنفيذ 
املشروع بالفعل في زمن قياسي يبلغ ثالثة أيام فقط، وذلك بربط مقر الشركة 
الرئيسي عبر األقمار الصناعية باحملطة األرضية جللف سات في أوروبا، وبذلك 
تضمن أجيليتي عدم انقطاع خدمة االنترنت عن مقر شركتها في حاالت انقطاع 
الفايبر أو حدوث أي خلل داخلي. وأضاف أن العقد الذي مت توقيعه مع ش���ركة 
»اجيليتي« يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك قدرة الشركة ومتيزها في تقدمي خدمة 
اإلنترن���ت وفق أحدث ما في العصر من تكنولوجيا املعلومات وحصول »جلف 
سات« عليها وتقدميها إلى العمالء لضمان استمرار اخلدمة على مدار الساعة رغم 
أية أعطال قد تصيب الكابالت الناقلة للخدمة، مضيفا أنه متت دراسة احتياجات 
ش���ركة »اجيليتي« كأحد العمالء املتميزين لتقدمي اخلدمة إليهم وتلبية جميع 

متطلباتهم، معبرا عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع شركة بهذه املكانة.


