
الجمعة 9 ابريل 2010   31اقتصاد

)فريال حماد( عدنان احلداد متوسطا عدداً من املشاركني في جلسة العمل اخلتامية للملتقى 

.. ومكرما نورية السداني لدورها النسائي اإلعالمي

درع تكرميية ألحد وكالء توتال

لقطة جماعية للمعتمرين خالل اللقاء التنويري

وزير التجارة مكرما عال فجحان املطيري نيابة عن والدتها غنيمة املرزوق

)محمد ماهر( جانب من اللقاء 

ضرار الغامن مترئسا اجلانب الكويتي خالل اللقاء

ملتقى المرأة الخليجية األول يختتم أعماله
بـ »كيف تبدأ مشروعك الجديد خطوة خطوة؟«

شريف حمدي
اختتمت الورشة الثانية أعمالها 
على هامش ملتقى املرأة اخلليجية 
االقتصادي االول والتي انطلقت 
حتت عنوان »كيف تبدأ مشروعك 
اجلديد خطوة خطوة؟« وقد قدمت 
الورش����ة الثانية هاجر الظفيري 
وتناولت الورشة العديد من احملاور 
والتجارب العملية وطرح مزيد من 
اخلبرات والنماذج الناجحة لسيدات 
اعمال في مجتمعات مختلفة حيث 
العميل  الورش����ة اهمية  تناولت 
وكيف توليه املؤسسات الرعاية 
العميل في  الشاملة واظهار دور 
املبيعات وقد تناولت  تنش����يط 
املدربة هاجر الظفيري األس����س 
العملية في تكوين املشروع من 
رأس املال واملوارد البشرية اجليدة 
وكيفية احلف����اظ عليه وتنميتها 
اثناء دورة العم����ل وكيفية عمل 
دراسة اجلدوى وشددت على ان 
تكون سيدة األعمال لديها اخلبرة 
الكافية في مجال االستثمار وأنواعه 
واملجاالت اآلمنة استثماريا منه، 
وأشارت الى ان من طبيعة املرأة 
انها تركز على سياس����ة التحوط 
وش����رحت بعد ذلك ع����دة مناذج 
النماذج  ناجحة وكيف ان تل����ك 
وصلت الى النجاح وحتقيق الربح 
في أوقات قصي����رة كما وصلت 
مبشروعها الى بر االمان. ومن جهة 
اخرى صرح رئيس مجلس االدارة 

التع����اون، موجها  لدول مجلس 
الش����كر لكل من ساهم في اجناح 
هذا امللتقى الكبير واظهاره على 
هذا الش����كل الذي تستحقه املرأة 
مازال أمهامها الكثير الذي حتققه 
على جميع األصعدة واملستويات 

فهي شريك في املجتمع.
وأش����ار الى ان هذا امللتقى ما 
هو اال بداية لعدة ملتقيات أخرى 
س����يعلن عن توقيتها وستكون 
حلقة متواصلة الظهار دور املرأة 
بالش����كل املطلوب فهناك الكثير 
من سيدات االعمال الناجحات في 

والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد بأن امللتقى كان 
مبنزلة انطالقة قوية لعدة ملتقيات 
قادمة في الكويت حيث اننا مبشيئة 
الرحمن سنتوسع وسيشمل امللتقى 
القادم دوال أخرى خليجية تشارك 
في طرح جتاربها وخبراتها فنحن 
وشركة ليدرز جروب التي ترأستها 
نبيلة العنج����ري نعمل جاهدين 
على اظهار الدور التنموي الكبير 
الذي تلعبه امل����رأة حاليا في كل 
املجاالت وبأنه����ا فعليا أصبحت 
الشريك القوى والفعال في التنمية 

وطننا العربي ولكن نغفل عنهم 
ألسباب معروفة وغير معروفة.

اما رئيسة اللجنة املنظمة نبيلة 
العنجري فقالت ان غاية امللتقى 
التي نريدها ونطمح اليها من باب 
االقتصاد واألعمال انه مشروع اطار 
للقاء والتعارف والتداول والتفاعل 
والتشارك بني س����يدات االعمال 
اخلليجيات في واقع ومس����تقبل 
نش����اطنا وأوطانن����ا ومنطقتنا 
وابنائن����ا واألجي����ال القادمة من 
بعدنا، اي اننا في حضرة مشروع 
جاد طويل املدى وحرصنا على ان 

نوفر له املقومات االساسية الالزمة 
لبداية سليمة جتعله قابال للتطور، 
والتوسع واالرتقاء، وليس فقط 
بوضع املرأة االقتصادي ونشاطها 
في املشاريع واالستثمار بل االرتقاء 
مبساهماتنا، كسيدات اعمال، في 
مسيرة تنمية مجتمعاتنا، الصغيرة 

والكبيرة على السواء. 
هذا، وقد قامت اللجنة املنظمة 
للمؤمتر بتكرمي العديد من رموز 
سيدات االعمال في الكويت واملنطقة 
وذلك تقديرا للدور الكبير لهن في 

احلركة التنموية لبالدهن.

كّرم عددًا من رموز األعمال في الكويت والمنطقة

»الغرفة«: المرأة الخليجية أثبتت جدارتها
وتحتاج للمثابرة والصبر لمزيد من النجاحات

.. وتبحث مع ممثلي »ستاندرز آند بورز« التصنيف االئتماني للكويت

ف��ي اخلليج ه��و تعليم منط��ي لم يتغير بحس��ب 
متغيرات العصر. 

وأش��رن إلى أن الش��عوب اخلليجية عامة ال تثق 
باملرأة، وذل��ك على الرغم م��ن أن املرأة هي نصف 
املجتمع، مضيف��ات القول ان املرأة إذا أعطيت العلم 
والتدريب والتطوي��ر، فإنها ميكن أن تكون صاحبة 
قرار. وأضفن أن املرأة السعودية تعيش حاليا أبهى 
عصورها، حيث ان القيادة الس��عودية أعطتها الثقة 

والدعم ما ساعدها لتكون صاحبة قرار وقيادة .

املرأة لها حق ويجب أن تصل. 
من جانبهن قالت سيدات األعمال السعوديات ان 
الس��وق اخلليجي يعاني حاليا من خلل في التركيبة 
الس��كانية ومخرجات التعليم وفرص العمل، مؤكدا 
على أن الشباب يعتبر ثروة حتتاج للتركيز، خاصة 
أن الش��باب هو أس��اس منو أي مجتمع. وش��ددت 
س��يدات األعم��ال اخلليجيات على ض��رورة تغيير 
سياس��ة التعليم ف��ي اخلليج بحيث تتناس��ب هذه 
السياسة مع تطور العصر احلالي، خاصة أن التعليم 

فواز كرامي 
أكد أمني الصندوق الفخري لغرفة جتارة وصناعة 
الكوي��ت عب��داهلل احلميضي أهمي��ة دور املرأة في 
املجتمعات العربية كافة، داعيا املرأة الكويتية بصفة 
خاصة واخلليجية بصفة عامة إلى أن تثبت جدارتها 
ف��ي املكان ال��ذي تعمل فيه، للحفاظ على املكاس��ب 
الت��ي حققتها ف��ي عدد من ال��دول اخلليجية. وقال 
احلميضي خ��الل لقاء أعضاء غرفة جتارة وصناعة 
الكويت صب��اح أمس مع وفد من س��يدات األعمال 
الس��عوديات املش��اركات في ملتقى املرأة اخلليجية 
االقتصادي األول ان املعوق األساس��ي الذي يواجه 
املرأة اخلليجية حاليا ه��و افتقادها لثقة مجتمعاتها 

بها. 
ب��دوره قال النائب الثاني لرئي��س غرفة التجارة 
عبد الوهاب الوزان ان املرأة السعودية وصلت اليوم 
إلى مكانة حتسدها عليها املرأة الكويتية واخلليجية 
عامة، داعيا املرأة إلى املثابرة والصبر لتحقيق املزيد 
من النجاحات. وأشار إلى أن الدول اخلليجية حتتاج 
إلى فكر متطور لدى القيادات السياسية فيما يتعلق 
بوجود خطط إس��تراتيجية للتنمية البشرية، حيث 
يالح��ظ أن التنمية في ال��دول اخلليجية تركز على 
البناء والتش��ييد و)تنمية احلج��ر«، لذلك فإن علينا 
أن نطال��ب بخطط تنموية ته��دف إلى تطوير الرجل 
واملرأة والش��باب بشكل عام، الفتا إلى أن هذا األمر 
يحت��اج إلى إدراك م��ن قبل القيادة السياس��ية بأن 

التقت وفداً من سيدات األعمال السعوديات على هامش الملتقى 

استطلعت آراءهم حول األوضاع االقتصادية والمالية للبالد

مت تنظيم اجتماع شركة زيوت 
توتال لعمالء التجزئة حتت رعاية 
مجموعة البابطني وحضر االجتماع 
عمالء زيوت توتال من جميع مناطق 
الكويت، وألقى نائب الرئيس أحمد 
رمضان الكلمة االفتتاحية وشكر 
احلضور والعمالء ألدائهم املتميز 
وأشار إلى أن العالقة بني مجموعة 
البابطني وعمالئها هي عالقة شراكة، 
وطلب من العمالء اس����تمرار هذا 
األداء املتميز وأشار في كلمته عن 
جودة منتجات زيوت توتال وعن 
حرص مجموعة البابطني دائما على 
تطوير وتنمية عالقة الشراكة بينها 

وبني عمالئها.
وقدم رمضان خالل االجتماع 
ضيوف شركة زيوت توتال وهم 
عبداهلل صديق����ي مدير التجزئة 
وساش����ني مدير التس����ويق وفي 
إلى  التسويق  ماتثابوليس مدير 
احلضور ومن ثم بدأت أنش����طة 
االجتماع بكلمة الصديقي والذي 
أشار في كلمته عن شرح مبسط 
للخط����وط العريض����ة ملمي����زات 
التصنيع لزيوت توتال وش����رح 
املعلوم����ات الفنية ع����ن منتجات 

زيوت توتال.
وأش����ار الصديقي ف����ي كلمته 
أن ش����ركة زيوت توتال هي رابع 
أكبر شركة زيوت بالعالم ولديها 
مصنع مبنطق����ة جبل علي � دبي 
وأن مجموعة البابطني هي املوزع 
الوحيد واملعتم����د لزيوت توتال 

بالكويت.
وأش����ار ضيوف شركة زيوت 
توتال خالل االجتماع إلى منتجات 
زيوت توتال عالية اجلودة وهي 40 

W 5 كوارتز 9000 والتي حتتوى 
على نسبة 100% زيوت تخليقية 
وW 40 10 كوارتز 4×4 تكنولوجيا 
الزيوت التخليقية والتي تستخدم 
الرياضية وسيارات  للس����يارات 
الدفع الرباعي وW 50 20 كوارتز 
5000 تكنولوجيا الزيوت املعدنية 
وتستخدم حملركات البنزين والتي 
يوصى باس����تخدامها ف����ي أنواع 
الس����يارات األميركية واألوروبية 
إلخ، وزيوت توتال  واليابانية... 
حتت����وي على الزي����وت املعدنية 
والزيوت التخليقية وتس����تخدم 
خصيصا حملركات الديزل وجلميع 

أنواع السيارات والشاحنات.
وأوضح مديري شركة توتال 
أن الهدف من االجتماع هو مساندة 
وتق����دمي الدعم لعم����الء التجزئة 
ألدائهم املتميز خ����الل عام 2009 
التقدير  حيث مت توزيع شهادات 
والدروع ألفضل أداء متميز ملبيعات 
زيوت توتال خالل عام 2009 ورغم 
أن زيوت توت����ال متوافرة حديثا 

مبحالت التجزئة بالكويت إال أنها 
القت قبوال جيدا من العمالء نظرا 

جلودتها العالية.
وأش����ار ضيوف شركة زيوت 
توتال الى أنه رغم األزمة العاملية 
خالل ع����ام 2009 إال أن مجموعة 
البابطني حقق����ت طفرة مببيعات 
زيوت توتال ووف����رت متطلبات 
الس����وق بالكويت م����ن منتجات 
زيوت توتال وذلك بفضل جودة 
منتجات زيوت توتال والدعم اجلاد 
والناجح م����ن مجموعة البابطني 
ووجود فري����ق مبيعات محترف 
واخلط����ط التس����ويقية الناجحة 
ومس����توى اخلدمات التي تقدمها 

مجموعة البابطني للعمالء.
وخالل أنش����طة االجتماع مت 
تقدمي خطة تسويق وخطة عمل 
لعام 2010 لعم����الء التجزئة ومت 
اإلعالن عن رحالت إلى بانكوك وإلى 
دبي للعمالء خالل العام 2010 وأيضا 
العبوات اجلديدة  مت تقدمي شكل 

ملنتجات زيوت توتال.

الشيخ فواز الكليب وروال دله خالل اللقاء التنويري للمعتمرين

»الوطني« ينظم رحلة عمرة لموظفيه 
وعائالتهم للعام العاشر على التوالي

ينظم بن���ك الكويت الوطني 
رحلة عم���رة خاصة لبيت اهلل 
احل���رام ملجموعة م���ن موظفي 
البنك وعائالتهم ويأتي ذلك ضمن 

أنشطته االجتماعية املتنوعة.
وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة 
عالقات املوظفني في بنك الكويت 
الوطني روال دله إن هذه الرحلة � 
التي ينظمها البنك للعام العاشر 
على التوالي � تأتي اهتماما منه 
مبوظفي البنك وتلبية لرغباتهم، 
حيث سينضم أكثر من 70 موظفا 
من مختلف إدارات البنك إضافة 
إلى ذوي املوظفني في هذه الرحلة، 
وستتضمن هذه الرحلة العديد من 
الندوات الدينية ستقام في رحاب 

احلرم الشريف مبكة املكرمة.
وأك���دت دل���ه أن���ه ضم���ن 

االستعدادات للرحلة أقامت إدارة 
العالق���ات العامة في البنك لقاء 
تنويريا للمشاركني تضمن العديد 
من الندوات الدينية واإلرشادية، 
حيث ألقى الشيخ فواز الكليب � 
إمام وخطيب مسجد ابن تيمية 
� ندوة مختصرة عن  بالشامية 
العمرة تطرق خاللها  مناس���ك 
إلى أح���كام وواجب���ات العمرة 
تخللته���ا قصص دينية طريفة 

أمتع بها احلاضرين. وقام بالرد 
على األس���ئلة املوجهة إليه من 
قبلهم. واختتمت دله بأن حرص 
»الوطني« على تنظيم هذه الرحلة 
إدارة  جاء استجابة لتوجيهات 
البنك لتوفير كل أش���كال الدعم 
واملساندة الحتياجات املوظفني 
الروحية واإلميانية ضمن أجواء 
األسرة الواحدة التي تشمل كل 

موظفي البنك الوطني.

مجموعة البابطين عقدت
اجتماع عمالء التجزئة لزيوت توتال

.. وعرض خاص لعمالء حسابي الشباب 
واألزرق من »أمريكان إيجل« باألڤنيوز

قام بنك الكويت الوطني، 
افضل بنك في الشرق االوسط 
واالعلى تصنيفا في الشرق 
االوس����ط، مبكاف����أة جميع 
عمالئه من اصحاب حسابي 
الشباب واالزرق بدعوتهم 
افتتاح  للمشاركة في حفل 
مع����رض امريكان ايجل في 

األڤنيوز.
وقالت املديرة التنفيذية � 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الش����خصية ل����دى البن����ك 
الرومي:  ابته����اج  الوطني، 

»اتاحت هذه الدعوة جلميع عمالء حساب الشباب 
واألزرق الفرصة حلضور افتتاح معرض أمريكان 
إيجل األول في العالم خارج الواليات املتحدة 
مبجرد ابرازهم لبطاقات السحب اآللي اخلاصة 
بهذين احلسابني وخولتهم للحصول على هدية 
حصرية مقدمة جلميع عمالئنا من حملة حساب 

الشباب واألزرق«.
وأضافت الرومي ان شركة »أمريكان إيجل« 
تعتبر من ابرز العالمات التجارية الرائدة في 
مجال االزياء املخصصة للطلبة الذين تتراوح 

اعمارهم بني 15 و 25 سنة 
وتعتبر باك����ورة معارض 
»أمريكان إيجل« للمرة االولى 
في الكوي����ت، وقد حرصنا 
العرض  على ان يكون هذا 
مخصصا لعمالء حس����ابى 
الشباب واالزرق وذلك في 
اطار س����عينا لتقدمي أفضل 
العروض واخلدمات لعمالئنا 
العام.  الش����باب على مدى 
ويحرص حس����اب األزرق 
املعد خصيصا للشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 12 و 17 
عاما على تقدمي عروض قيمة ومغرية لعمالئه 
على مدار العام، فيما يتميز حس����اب الشباب 
الوطني بعروضه ومنتجاته املبتكرة واملعدة 
خصيص����ا لتلبية احتياجات عمالئه من طلبة 
اجلامعات واملعاهد العليا ممن تتراوح أعمارهم 
بني 17 و 23 عاما، ويواصل حس����اب الش����باب 
حملته الترويجية الهادفة إلى تشجيع ومكافأة 
السلوكيات االدخارية في صفوف الطلبة الشباب 
من خالل املكافآت القيمة لعمالئه الذين يحتفظون 

بأعلى أرصدة ادخارية في حساباتهم.

ابتهاج الرومي

بحثت غرفة جتارة وصناعة الكويت امس 
مع مؤسسة ستاندرز آند بورز التصنيف 
االئتماني للكويت ضمن انش���طة الزيارة 
الدورية التي تقوم بها املؤسسة للكويت.

وقالت الغرفة في بيان صحافي أمس ان 
رئيس اللجنة املالية واالستثمار بالغرفة 
ضرار الغامن ناقش مع ممثلي املؤسس���ة 
آراءهم حول األوضاع االقتصادية واملالية 
في الكويت الس���يما ان الزيارة تأتي بعد 
إقرار اخلطة التنموية للبالد ودخولها حيز 

التنفيذ.
وأفاد بأن ممثلي املؤسسة اطلعوا على 
مدى مالءم���ة مناخ األعم���ال في الكويت 
وناقش���وا اه���م معوقات تنفي���ذ اخلطة 
والدور املتوقع للقطاع اخلاص احمللي في 

تنفيذها.
يذكر ان مؤسسة ستاندرز آند بورز التي 
بدأت زيارتها للكويت امس االول تعد احدى 

أبرز وكاالت التصنيف العاملية.


