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»الوطنية لالتصاالت« تطلق أحدث أجهزة بالك بيري

الرافعي مديرًا عامًا لإلدارة المصرفية في »بوبيان«

حرصا منها على تزويد عمالئها بأحدث 
اخلدمات وأكثره���ا تطورا، أطلقت الوطنية 
لالتصاالت أحدث جهاز حتت فئة البالك بيري 
بولد وهو Onyx 9700، أكثر األجهزة تطورا 
في سوق النقال، حيث توفره جلميع عمالئها 

في أفرعها املنتشرة بكل أرجاء الكويت.
لقد شهدت األشهر املاضية إقباال كبيرا على 
استخدامات أجهزة وخدمات البالك بيري في 
الكويت، وقد استمتع جميع عمالء الوطنية 
لالتصاالت، من فئتي خطوط الدفع املسبق 
والدف���ع اآلجل، بامتالك ه���ذه األجهزة كما 
االستفادة من اخلدمات النوعية املرافقة لها، 
وذلك ملا توفره هذه اخلدمات من مرونة في 

ضمان التواصل على مدار الساعة وتضمن 
الرفاهية في آن واحد. 

حرصت الش���ركة على منح عمالئها إذن 
فرصة لتدليل أنفسهم واستخدام جهاز أكثر 
 9700Onyx« تطورا وذكاء واالستمتاع مبيزات
« اجلدي���دة، وأهمها: لوح���ة مفاتيح تعمل 
باللمس، وهو م���زود بتقنية اجليل الثالث 
3G، Wi-Fi للبحث عبر ش���بكة االنترنت، 
كاميرا 3.2 ميغابيكسل، نظام GPS لتحديد 
املواقع وغيرها الكثير. وبالنسبة الى أولئك 
الذين ال ميلكون حتى اآلن جهاز بالك بيري، 
فق���د حان الوقت لدخول عامل���ه الرائع لكي 

يكونوا جزءا منه.

 وفي هذا اإلطار، قال املدير العام والرئيس 
التنفيذي في الوطنية لالتصاالت س���كوت 
جيجنهامير: نس���عى، م���ن دون أي تردد، 
إلى تقدمي األفض���ل لعمالئنا عبر اخلدمات 
واملنتجات التي منيز بها عمالئنا، ومع أطالقنا 
 )9700 Onyx( :ألحدث جهاز من بالك بيري
كل أفرع الوطنية محليا فأننا بذلك نحرص 
عل���ى أال يفوت عمالءن���ا أي جديد في عالم 

االتصاالت.
وتابع: نحن مستمرون في العمل الدؤوب 
على تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة 
الى قاعدة عمالئنا، ألنهم في طليعة اهتماماتنا 

ويهمنا أن نبقيهم مميزين دائما.

أعلن بنك بوبيان عن تعيني معتز الرافعي 
في منصب مدير عام لإلدارة املصرفية للشركات 
واخلدمات املصرفي����ة اخلاصة وذلك في إطار 
خطط التطوير التي يشهدها بنك بوبيان حاليا 

على مستوى اإلدارة التنفيذية.
وقال »بوبيان«، ف����ي بيان صحافي أمس، 
ان معتز الرافعي الذي تفوق خبرته املصرفية 
الثالثني عاما تقلد خاللها العديد من املناصب 
القيادية سيكون مسؤوال عن اربع إدارات هي: 

إدارة التمويل التجاري وإدارة هيكلة التمويل 
والتمويل املشترك وإدارة املؤسسات االستثمارية 

و إدارة اخلدمات املصرفية اخلاصة.
وكان معتز الرافعي قبل التحاقه ببنك بوبيان 
يش����غل منصب مدير عام مجموعة التخطيط 
االستراتيجي وتطوير األعمال في بنك الكويت 
الوطن����ي حيث امتدت خبرت����ه في العمل فيه 
ألكثر من 18 عاما إضافة إلى كونه حاصال على 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

القاهرة وهو حاصل أيضا على ش����هادة محلل 
.CFA مالي معتمد

يذكر أن بنك بوبيان أعلن وس����يعلن خالل 
الفترة املقبلة عن املزيد من التعيينات املهمة 
ف����ي إداراته التنفيذية في إط����ار خطط البنك 
واستراتيجياته اجلديدة التي سيبدأ في تطبيقها 
بدءا من العام احلالي والتي تأتى متواكبة مع 
املتغيرات التي شهدها والتي كان آخرها زيادة 

رأس املال وقبلها تغيير هيكل ملكيته.

سكوت جيجنهامير

معتز الرافعي

»التجاري« يختتم حملة »اكتشف أوروبا« 

رمزي الصبوري

جانب من حملة املال لسيارات ميتسوبيشي

سارة اجلاسم 

د.رشيد احلمد

د.طارق سويدان

القت قب����واًل من العمالء وقد 
لوحظ حتسن استخدام بطاقة 
السحب اآللي خارج الكويت 

بشكل مميز.
 وأشار الصبوري الى أن 
»التجاري« بصدد العمل على 
زيادة احلم����الت طوال العام 
احلالي مع عروض أكثر إثارة 
الفرص لتش����جيع  لزي����ادة 
العمالء على استخدام بطاقات 
الشرائح اآلمنة داخل الكويت 

وخارجها. 
وأك����د أن البن����ك يرتبط 
بعالقة وطيدة مع ماستركارد 
الفائ����دة للعمالء  لتحقي����ق 
ولتوفي����ر أفض����ل العروض 
التي  واالمتيازات احلصرية 
ميكنهم االستفادة منها طوال 

السنة.

هاجسا عامليا.
وأكدت ان الزراعة تعد احد 
مفاتي����ح التنمية التي قد قامت 
عليها بداية االنظمة االقتصادية 
قدميا، وقد ذكرت بعض التقارير 
الغذاء  الص����ادرة من منظم����ة 
العاملية »ف����او« أن  والزراع����ة 
ال����دول االفريقية تتمتع بكمية 
هائلة من الثروات الضخمة، لذلك 
فاالستثمار الزراعي فيها يحقق 

أعلى العوائد االقتصادية.
وأشارت الى أن شركة الثمار 
للمحاصيل الزراعية بدأت أولى 
خطواتها بإنشاء مزرعة إلنتاج 
املشروم مزودة بأحدث التقنيات 
والتي تق����ع مبنطق����ة جنوب 
محافظة اجليزة بجمهورية مصر 
العربية وتعمل بطاقة انتاجية 
تصل الى 400 طن س����نويا من 

املشروم.

7 فبراير اجلاري. 
وفي ه����ذا الس����ياق صرح 
املدير التنفيذي إلدارة التسويق 
والبحوث رمزي الصبوري بأن 
احلملة كانت ممتعة وناجحة وقد 

للتسويق، وتقدمي اخلدمات املساندة 
للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل 
على استغالل املوارد وتوفير املناخ 
االس����تثماري املناسب لتطويره، 
وذلك ملا له م����ن أهمية بالغة في 
حتقيق األمن الغذائي الذي يشكل 

القندي ومهندس البترول عمرو 
احلداد. ويناقش املعرض واملؤمتر 
الدولي جلمعية مهندسي البترول 
بشمال افريقيا على مدار 3 أيام 
ومن خ����الل 24 جلس����ة تقنية 
عددا من قضاي����ا النفط والغاز 
م����ن بينه����ا »ادارة اخل����زان« 
املياه  االنت����اج وادارة  وتعزيز 
وتقييم االحتياطات وحتديات 
العميق واالس����تخالص  احلفر 
املعزز للنف����ط وادارة الكفاءات 
واالستكشاف وتعزيز وحتفيز 

االنتاج واملرافق.
كما يقام على هامش املعرض 
واملؤمتر 4 جلسات نقاش حول 
»االندماج في املجاالت الصناعية« 
و»التعلم من الدورات االقتصادية 
وحتديات التنقيب وانتاج املياه 
القيمة  العميق����ة« و»سلس����لة 

للغاز«.
ومن جانبه اشاد املدير االقليمي 
للجمعية املنظمة للمعرض بجناح 
ش���ركة »كوفبك« املمثل للكويت 
باملعرض، مؤكدا حرص الشركات 
النفطية الكويتية لالطالع على 
كل ما هو حديث وعلمي خاصة 
في مجال الن��فط والغاز وتطوير 
االنتاج، م��شيرا الى ان املعرض 
يق��ام كل ع��ام��ني في دولة بشمال 
افريقيا معلنا ان معرض 2012 

القادم يقام في مصر.

توسع نشاط الشركة.
ولف����ت ال����ى ان مث����ل هذه 
املشاركات تتيح فرصة حقيقية 
لالحت����كاك وتب����ادل اخلبرات 
والرؤى حول سبل تطوير انتاج 
وتصنيع النفط والغاز مبختلف 

قطاعاته.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
كوفب����ك فه����د العجمي حرص 
الش����ركة على املشاركة الدائمة 
في مختلف املعارض واملؤمترات 
التي تقام في مصر باعتبارها احد 
املواقع الرئيسية لعملها، مشيرا 
الى ان املعرض يعد فرصة للقاء 
الشركاء والشركات العاملة في 
مجال استكشاف وانتاج النفط 

والغاز.
وأشار إلى ان مصر من الدول 
التي حتظى باهتمام خاص من 
الش����ركة منذ تأسيسها  جانب 
عام 1981 منوها بالنجاح املتزايد 
ملشاريع الشركة في مصر والتي 
بلغ عددها حتى اآلن 11 مشروعا 
استكشافيا وانتاجيا مقسمة الى 
4 مش����اريع انتاج و4 مشاريع 
تطوير و3 مشاريع استكشاف، 
كما حترص الشركة على زيادة 
اس����تثماراتها تأسيس����ا عل����ى 
العالقات االخوية بني البلدين. 

وأعرب عن ش����كر الش����ركة 

ل����وزارة البت����رول ف����ي مصر 
والش����ركات العامل����ة ف����ي هذا 
التواصل  املجال حلرصها على 
االيجابي مع الشركة مما ساهم 
ب����دور بارز في دعم انش����طتها 
مبختلف مناطق مصر، مشيرا 
إلى ان الش����ركة ت����درس حاليا 
ثالث فرص استثمارية جديدة 
مبصر ستس����هم بشكل حقيقي 
في وضع »كوفبك« مبوقع متقدم 
على اخلارطة االستثمارية مبصر 

في مجال االستكشاف.
وأثنى العجمي على ما حتظى 
به الشركة من اهتمام وتواصل من 
جانب اجلهات املعنية بالكويت 
الس����يما ان الشركة جنحت في 
ان تصبح الذراع االستكشافية 

أن تتوافر لديه القدرة على التحكم 
في الذات وأال يفقد توازنه.

وقدم السويدان برنامجا تدريبيا 
الدورة  ف����ي  عمليا للمش����اركني 
يعتمد على مجموعة من املهارات 
والعمليات احلسابية والسلوكية 
الت����ي تهدف إلى قي����اس القدرات 
القيادية وهو ما يعرف )بتحليل 
disc املعدل للقدرات القيادية( الذي 
يعد من أفض����ل البرامج العاملية 
في حتليل صف����ات القيادة نظرا 
لدقة نتائجه والتي بلغت 93% مما 
جعله يحتل املرتبة األولى عامليا 
والذي يقدم ألول مرة في الشرق 

األوسط.
وأوضح أن التخطيط واإلبداع 
وبناء العالق����ات والتدريب وحل 
املش����كالت املزمنة والقدرة على 
التقدير هي الس����مات األبرز التي 
يج����ب البح����ث عنه����ا وتنميتها 
والتركيز عليها حتى نتمكن من 
إعداد أجيال من القادة املتميزين.

وقال إن الدورة تأتي في ضوء 
أهمي����ة التدري����ب والتطوير في 
العالم العربي خاصة في املجاالت 
األمنية والعسكرية وإتباع أفضل 
البرامج التدريبية العاملية في هذا 
الشأن مبا يتوافق مع قيم وعادات 
وتقاليد املجتمع، معبرا عن سعادته 
باالهتمام ال����ذي أبدته العديد من 
املؤسس����ات احلكومية والقطاع 
اخلاص ألهمية بناء القيادة ودورها 

في تعزيز قدرات املؤسسات.

األساسية للقيادة وكيفية اكتساب 
الصفات القيادية.

وحول أهم صفات القائد الفعال 
والذي يجب أن تكون لديه رؤية 
واضحة، نوه السويدان إلى أن من 
أهم تلك الصفات معرفة القائد ماذا 
يريد على املدى البعيد وأن يكون 
لديه توازن بني الروح والعاطفة 
والعقل واجلس����د وكذلك التوازن 
في عالقاته كما يج����ب أن تكون 
لديه القدرة على معرفة األشخاص 
ووضع الشخص املناسب في املكان 
املناسب، مؤكدا أن تلك اجلزئية من 

أهم القدرات القيادية.
واس����تدرك أن وض����ع الرجل 
املناس����ب في املكان املناسب تعد 
من بني أهم صفات القيادة الفعالة 
التي بدونها يحدث خلل في صفات 
القائد، مضيفا أن القائد الفعال يجب 

 »إكسون موبيل« قدمت
 189 مليون دوالر لمؤسسات

غير ربحية منذ عام2008
أكدت شركة »اكسون.موبيل« الكويت المحدودة لالستكشاف 
واالنتاج أمس انها تدعم المبادرات التعليمية التي تحفز الطالب في 
العلوم والرياضيات ألنها تلعب دورا في تسليح األجيال القادمة 

بالمعرفة وتطوير امكاناتهم.
وقال رئيس )اكسون.موبيل( جون هوهوليك في تصريح صحافي 
بمناسبة اعالن أسماء الشركة الفائزين بأفضل ثمانية بحوث في 
مسابقة اكسون موبيل ومدرسة البيان للكتابة العلمية ان الشركة 
تدع���م في الكويت وفي أنحاء العالم البرامج التعليمية والثقافية 
التي من ش���أنها تنمية امكانات الط���الب في العلوم والرياضيات 

والتفكير التحليلي. 
واضاف ان الش���ركة تتطلع الى استضافة الفائزين بالمسابقة 
في مصفاة الشركة في المملكة المتحدة للتعرف أكثر على قطاع 

النفط والغاز.
واوضح جون ان اطالق مسابقة اكسون موبيل ومدرسة البيان 
للكتاب���ة العلمية في يناير الماضي يأتي ضمن برنامج الش���ركة 
المتواصل ف���ي دعم التعليم في الكوي���ت ولتحفيز الطالب على 
استكش���اف االنجازات العلمية والتعلم أكث���ر عنها خارج نطاق 

صفوف المدرسة. 
وسيسافر الفائزون الى لندن لمدة خمسة أيام خالل شهر أبريل 
المقبل حيث س���يزورون جامعة »امبريال كولدج« في بريطانيا 
اضافة الى انه س���يتجولون في مصفاة شركة اكسون موبيل في 

المملكة المتحدة.
من ناحيته قال ناظر مدرسة البيان جهاد سعد الدين ان المسابقة 
أتاحت للطالب فرصة التعبير عن آرائهم فيما يخص أفضل انجاز 
علمي خالل العقد األخير بكتابة بحث تحليلي يعتمد على معرفتهم 
الخاصة اضافة الى المعلومات التي اكتسبوها في صفوف الرياضيات 

والعلوم األمر الذي يساعد في تنمية عقولهم وامكاناتهم.
وشكر سعد الدين »اكسون.موبيل« على تعاونها المستمر في 

البرامج التعليمية في الكويت.
يذكر أن »اكسون.موبيل« تس���تثمر منذ العام 2008 نحو 189 
مليون دوالر ما بين دعم مادي وخدمات لمؤسس���ات غير ربحية 
وبرامج استثمارية في تطوير القوى العاملة والمشاريع االجتماعية 
واعمال مشتركة وعقد اتفاقيات انتاج مشتركة ومشاريع تشغيلية 

وتعاقدات اجتماعية.

بحضور 50 مشاركا من دول 
عربية مختلفة تشمل السعودية 
واإلمارات والكوي����ت والبحرين 
ميثلون مؤسسات حكومية والقطاع 
اخلاص، تدش����ن ش����ركة اإلبداع 
اخلليجي لالستشارات والتدريب 
الفترة  املتميزة في  القيادة  دورة 
من 1 إلى 4 م����ارس املقبل والتي 
سيحاضر فيها رئيس مجلس إدارة 
الشركة واخلبير العاملي د.طارق 
س����ويدان. وفي هذا اإلطار، أشار 
د.الس����ويدان الى أن الدورة التي 
تنطلق ملدة 4 أيام ويشارك فيها 
متخصص����ون وقياديون من كل 
الفئات من املؤسسات احلكومية 
وغي����ر احلكومية، إل����ى تعريف 
املشاركني وتكوين رؤى لديهم حول 
مفاهيم القيادة الفعالة وتعريفهم 
بأه����م صف����ات األداء القيادي مع 
التوجهات احلديثة  التعرف على 
لإلدارة القيادية واكتشاف امليول 

واملواهب القيادية.
وبني أن الدورة تسعى إلى إبراز 
وتسليط الضوء ألهمية دور القيادة 
املتميزة من خالل تعريف املمارسات 
الس����لوكية للقيادة وفق منوذج 
معايير كفاءة عاملي والتعرف على 
معايير اتخاذ الق����رار وفق األداء 

القيادي.
ال����دورة تتضمن  أن  وأوضح 
محاور تدريبي����ة هامة من أهمها 
تعريف القيادة والفرق بني اإلدارة 
والقيادة وكذلك التعرف على املبادئ 

ملؤسسة البترول الكويتية عبر 
العال����م كما حترص على تنفيذ 
توجيهات وزارة النفط بالتوسع 

في االستثمارات اخلارجية.
واشار الى ان الكويت ادركت 
أهمية االنش����طة االستكشافية 
اخلارجية للنفط، مش����يرا بهذا 
الصدد الى ان مؤسسة البترول 
الكويتية تعمل وفق استراتيجية 
ته����دف ال����ى زيادة االنش����طة 
االستكش����افية اخلارجية ومن 
ثم تستهدف »كوفبك« من خالل 
استراتيجيتها الى الوصول الى 
انتاج 200 أل����ف برميل بحلول 

عام 2020.
العجم����ي من ناحية  وأثنى 
أخ����رى على اهتمام س����فارتنا 
بالقاهرة بالتواصل والتنسيق 
الدائم م����ع القائمني على جناح 
الشركة باملعرض وتذليل العقبات 
أمامهم، مش����يرا إل����ى ان زيارة 
الس����فير احلمد جلناح الشركة 
أعطت زخما للمشاركة الكويتية 

باملعرض.
وضم جناح شركة »كوفبك« 
باملعرض كال من نائب العضو 
املنت����دب للش����ركة والرئيس 
التنفيذي للعمليات علي الشمري 
ومحمد العجيل منسق الدراسات 
وتطوير املشاريع ومدير مكتب 
العجيل  مصر سعيد س����عفان 

القاهرة � هناء السيد 
أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد ان مش����اركة الش����ركات 
الكويتية العاملة في مجال انتاج 
وتصنيع النفط والغاز تعكس 
ثقل الكويت الدولي في هذا املجال 

احليوي. 
وأشاد احلمد عقب تفقده جناح 
الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية »كوفبك« في املعرض 
واملؤمتر التقني للجمعية الدولية 
ملهندس����ي البت����رول والذي بدأ 
أنشطته اول من امس بالقاهرة 
وتستمر حتى 17 فبراير اجلاري 
ف����ي مختلف  بنش����اط كوفبك 
املع����ارض واملؤمترات املتعلقة 
بانتاج النفط والغاز السيما في 
مصر األمر الذي يعكس توسع 
الش����ركة املطرد في انش����طتها 
االستكشافية واالنتاجية باملنطقة 

العربية وشمال أفريقيا.
وأعرب احلم����د عن أمله في 
ان تش����هد مثل ه����ذه املعارض 
واملؤمترات املتخصصة مشاركة 
أوسع من جانب شركات النفط 
الكويتي����ة انطالقا م����ن املوقع 
املتق����دم للكوي����ت ب����ني الدول 
املنتجة للنفط، مش����يرا الى ان 
جناح الشركة باملعرض يشهد 
تطورا ملحوظا من معرض آلخر 
كما ميكن للزائر أن يتعرف على 

اختتم البنك التجاري حملة 
»اكتش����ف أوروبا« التي نظمها 
البنك بالتعاون مع ماستر كارد، 
حيث رصدت لهذه احلملة عدد 6 
رحالت كجوائز للسفر إلى إحدى 
املدن الكبرى في أوروبا مثل لندن 
وباريس، حي����ث يختار الفائز 

األماكن التي يفضل زيارتها.
وقد طرحت احلملة في شهر 
يوليو 2009 وامتدت ملدة ستة 
شهور حتى ديس����مبر 2009، 
وأتيحت فرصة دخول السحب 
الشهري لكل عمالء »التجاري« 
عند استخدامهم لبطاقات السحب 
اآلل����ي من ماس����تركارد خارج 
الكويت، وكلما زاد اس����تخدام 
العميل لبطاقات السحب زادت 
الس����حوبات،  فرص فوزه في 
وقد مت السحب األخير للحملة 

أعلن����ت رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب لشركة كيانات  والعضو 
لالس����تثمار سارة اجلاسم الذراع 
االستثمارية لشركة كيانات القابضة 
بجمهورية مصر العربية عن إطالق 
شركة الثمار للمحاصيل الزراعية 
ش����ركة مس����اهمة مصرية لتأتي 
هذه اخلطوة إميانا من »كيانات« 
بتنويع قاعدة استثماراتها، خاصة 
ان االس����تثمار الزراعي يعد بنية 
الى  اذ تهدف  أساسية لالقتصاد، 
حتقيق التوازن األمثل بني املوارد 

والطاقات املتاحة.
وأفادت اجلاسم في بيان صحافي 
أم����س بأن القط����اع الزراعي يعد 
واحدا من أهم القطاعات احليوية 
في العال����م العربي، فيجب العمل 
عل����ى توفير متطلب����ات تطويره 
وحتديث النظ����م التقنية لالنتاج 
ووضع االس����تراتيجيات الهادفة 

بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن من المشروم سنويًا

 »كيانات لالستثمار« تطلق
»الثمار للمحاصيل الزراعية« في مصر 

 إقبال  كثيف من  العمالء
على عرض مجموعة المال الترويجي

 »ميديا بوكس« و»RPM« تنظمان
»جائزة سيارة العام« ألول مرة بالكويت

حقق العرض الترويجي ملجموعة املال، حتت شعار 
»ميتسوبيشي تتفوق بأعلى قيمة وبأفضل محرك 
واآلن براحة البال«، جناحا كبيرا ومنقطع النظير، 
اذ أعلنت املجموعة عن حتقيقها مبيعات عالية خالل 
فترة العرض حيث ش����هدت معارضها املنتشرة في 
البالد اقباال كثيفا من قبل العمالء الذين يتطلعون 
للحصول على أفضل األس����عار واخلدمات. ويوفر 
عرض ميتسوبيش����ي تتفوق براح����ة البال لعمالء 
ميتسوبيش����ي، حلوال فعالة للحصول على أفضل 
اخلدمات من كفالة ملدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر، 
صيانة دورية مجانية ملدة سنتني، تسجيل وتأمني 
ضد الغير مجاني، اس����تبدال االطارات والس����فايف 
واملس����احات باملجان، باالضافة الى احلصول على 

ألف لتر بنزين مجاني.

ويتي����ح العرض للعمالء فرصة اقتناء س����يارة 
أحالمهم، اذ ان سيارات ميتسوبيشي اليوم متاحة 
بأسعار غير مسبوقة، فسيارة باجيرو سبورت كاملة 
املواصفات الثورية في فئة السيارات الدفع الرباعي 
الديناميكي  التصميم  املتعددة االستخدامات وذات 
واألداء العالي متاحة بسعر 6699 دينار بدال من7299.  
كما أن القاطرة األولى واألكبر واألكثر قوة في أسطول 
سيارات الدفع الرباعي ميتسوبيشي باجيرو كاملة 
املواصفات القائد على مر الس����نني، متوافرة اليوم 

بسعر 7699 دينارا بدال من 8799 دينارا.
أما ميتسوبيشي اوتالندر كاملة املواصفات األكبر 
حجما واألكثر قوة من أجيالها السابقة والتي تشهد 
اقباال باهرا في االسواق، سنة بعد سنة، فهي متوافرة 

بسعر6899 دينارا بدال من 7499 دينارا. 

تنظ����م »ميديا بوكس« ومجل����ة »RPM« وألول 
مرة في الكويت، حدث »جائزة سيارة العام« الذي 
مبوجبه، سيحظى كل فرد في الكويت بفرصة املشاركة 
للتصويت لسيارته املفضلة. أما األصوات املشاركة في 
عملية التصويت فسيتم جمعها من 4 مصادر رئيسية 
هي: قراء مجلة »RPM« واملشاركون في استطالعات 
الرأي التي تعدها ملشتركيها، مسح الكتروني معمق 

يطاول 10 آالف من عشاق السيارات.
وستعلن النتائج في 30 مارس املقبل في »360 
مول« في احتفال سيحضره جميع وكالء السيارات 
وأصحابها وعش����اقها خبراؤها باإلضافة الى كبار 
املدعوين ونخبة من العاملني في صناعة اإلعالنات. 
ويش����ار الى انه قبل يومني من احلدث، س����تعرض 
الس����يارات مقابل »احلدائ����ق العمودية« إلى جانب 

النافورة في »املركز 360«.
وفي هذا اإلطار، قال الرئيس التنفيذي في »ميديا 

بوكس« حامت احلاج: »ان إطالق حدث جائزة سيارة 
العام في الكويت يش����كل عالمة فارقة بالنسبة لنا 
ف����ي ميديا بوكس ومجلة آر. بي. إم.. ذلك ان إدخال 
فكرة جديدة الى الس����وق الكويتي، فضال عن قدرة 
النفاذ إليه واختراقه بذوق رفيع وبإبداع هو بالتأكيد 

اجناز نحققه«.
وأضاف: »إقامة حدث كهذا في مجتمع يتحلى أفراده 
باهتمام وحماس كبيرين وبذوق رفيع واستثنائي 
في انتقاء السيارات، يجعله حدثا جذابا ومميزا في 

السوق احمللي«.
وس����يرتكز احلدث على مشاركة السيارات التي 
مت إنتاجها خالل العام 2009 وللمشاركة في اختيار 
السيارة الفائزة للعام 2009، ولتتح لنفسك فرصة 
الفوز بجوائز قيمة، كل ما عليك القيام به هو زيارة 
املوقع االلكتروني التالي: www.rpmawards.com حيث 

في إمكانك االطالع على املسح وتعبئة االستمارة.

العجمي: المعارض الدولية فرصة لالطالع على التقنيات 
الحديثة في مجال االستكشافات البترولية

»كوفبك« تشارك في المعرض والمؤتمر التقني للجمعية الدولية لمهندسي البترول

 السويدان: »اإلبداع الخليجي« تدشن
دورة »القيادة المتميزة« مارس المقبل

تسعى لبلورة مفهوم القيادة الفعالة وصفات األداء القيادي أهم معالمها


