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ستيفان بيتشلر

»مارك« أبقت على تصنيفه عند AA+ وتتوقع له أداء أفضل 93% نسبة التزامها في جدول مواعيد السفر

الغانم: »بيتك ـ ماليزيا« يتوسع 
في خدمات التجزئة ويفتتح 3 منافذ للصرافة

»الجزيرة« سّيرت 4549 رحلة خالل الربع األول
أعلنت ش���ركة طيران اجلزيرة )أكبر مش���غل في مطار الكويت 
الدولي( أمس أنها ش���ّغلت 4549 رحلة خالل الربع األول من 2010 
بنسبة التزام في جدول مواعيد السفر بلغت 93% ما يجعلها احدى 
ش���ركة الطيران األكثر التزاما مبواعيد الس���فر في العالم وأكثرها 

التزاما في الكويت.
 وتشغل طيران اجلزيرة أسطوال من 11 طائرة من طراز إيرباص 
A320 برحالت مباش���رة من الكويت ال���ى 22 وجهة وثالثة وجهات 
موس���مية في الشرق األوسط وغرب آسيا وش���مال أفريقيا وإيران 
وتركيا. وقال الرئيس التنفيذي لطيران اجلزيرة ستيفان بيتشلر: 
»التزامنا املستمر بجدول مواعيد السفر هو أحد الدوافع الرئيسية 
وراء النجاح الذي تشهده »طيران اجلزيرة« منذ انطالقها باإلضافة 
إلى األس���عار التنافسية والقيمة املضافة التي تقدمها. وبعد خمس 
سنوات من اخلدمات التنافس���ية وااللتزام بجدول مواعيد السفر، 
أصبح السفر مع طيران اجلزيرة يعني السفر بأفضل قيمة والوصول 
بالوقت احملدد«. وقد التزمت طيران اجلزيرة بنسب التزام في جدول 

مواعيد السفر فاقت 90% لكل عام منذ انطالقها في عام 2005.
وفي عام 2009، أصبحت طيران اجلزيرة أكبر مش���غل في مطار 
الكويت الدولي، ناقلة أكثر من 1.8 مسافر، ما يعادل 24% من إجمالي 

املسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي. 

الكويتي محاضرة  التج����اري  البنك  نظم 
تعريفية تثقيفية لطالبات »مدرسة مرمي بنت 
صباح األول الصباح«، تناولت مواضيع مهمة 
عن االدخار ودور البنوك وأهميتها في خدمة 
املجتمع وأنواع احلسابات وأشكال البطاقات 
االئتمانية وغيرها، وذلك ضمن زيارة الطالبات 
للفرع الرئيس����ي، حيث كان في اس����تقبالهن 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة بالبنك متمثلة 
باملدير التنفي����ذي أماني الورع، حيث رافقت 
الطالبات في جولة قصيرة داخل أروقة البنك 
ليتعرفن عمليا على مختلف األقسام وطرق 

خدمة العمالء في البنك.

وقد ألقى احملاضرة عل����ى الطالبات مدير 
املبيعات رامي مقداد، حيث قدم لهن عرضا وافيا 
عن املنتجات التي يقدمها »التجاري« في مختلف 
املجاالت. وأكد أن لالدخار قيمة ايجابية مهمة 
في حياة الفرد واملجتمع، وأن التجاري يحرص 
على تلبية احتياجات مختلف شرائح العمالء 
وتتوجه بعضها خلدمة شريحة الشباب كحساب 
»@ Tijari« اخلاص بهم، وأيضا »حسابي األول« 
اخلاص باألطفال، وبطاقات الفيزا واملاستر كارد 
بأنواعها ومبزاياها، باإلضافة إلى فرص عديدة 
للمشاركة في أنشطة تنظم خصوصا للشريحة 
املستهدفة، مش����يرا إلى أن »التجاري« يولي 

أهمية للشباب، تنبع من النسبة الكبيرة التي 
ميثلها الشباب في املجتمع والدور املستقبلي 

املهم املأمول منهم.
وصرحت أماني الورع بأن سجل »التجاري« 
على صعيد االهتمام بشؤون الطلبة الشباب 
حافل أيضا باألنشطة التدريبية املعدة خصوصا 
لهذه الفئة من أبنائنا الذين دأب البنك على مدى 
السنوات املاضية على تنظيم دورات لهم في 
فترة الصيف، بهدف تشجيعهم على االنخراط 
في احلياة املصرفية وممارسة السياسة املالية 
مبفهومها الصحيح منذ البداية لتحقيق مستقبل 

ناجح على الصعيد املالي واالجتماعي. 

قال رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي املاليزي بيتك- 
ماليزيا ش����اهني الغامن إن البنك 
يتبنى سياس����ة تنويع األنشطة 
ومجاالت العمل مبا في ذلك تعزيز 
التواجد في قطاع التجزئة ومتويل 
املستهلك وخدمات الصرافة بغرض 
زيادة مصادر الدخل واستقطاب 
ش����رائح جديدة وزي����ادة فرص 
التوسع في السوق املاليزي حيث 
افتتح مؤخرا ثالثة منافذ للصرافة 
في مواقع إستراتيجية مهمة منها 
املط����ار ومحطة القطار، في وقت 
أش����ادت مراكز التقييم وهيئات 
التصني����ف مبتانة ومالءة البنك 
الذي زاد رأسماله إلى 650 مليون 
دوالر في ديسمبر املاضي، وأبقت 
إحدى اكبر جهات التصنيف في 
 +AA ماليزيا م����ارك تقييمه عند
مؤكدة انه لي����س هناك ما يدعو 
إلى تغيير تصنيفات البنك الذي 
يتوقع له أداء اكبر وأفضل خالل 

الفترة املقبلة.
وأضاف الغ����امن في تصريح 
افتتاح  صحافي عل����ى هام����ش 
بيتك- ماليزيا ثاني منفذ لتغيير 
العمالت في صالة شركات الطيران 
 )LCC Terminal( االقتصادية باملطار
كأول بنك أجنبي يتواجد في هذا 
املوق����ع بحضور العضو املنتدب 
لشركة مطارات ماليزيا القابضة 
بش����ير عبداملجي����د والرئيس����ة 
التنفيذية لبيتك ماليزيا جميلة 
جمال الدين، أن توس����يع مجال 
العمليات احد األهداف األساسية 
للبنك خاصة ف����ي قطاع صرافة 
التجزئة وخدمات االفراد، من املمكن 
أن يساهم في منو البنك عن طريق 
إضافة مصدر جديد للدخل، مشيرا 

إلى أنه بنهاية األسبوع األول من 
عمل منف����ذ الصرافة الذي يعتبر 
الثاني من نوعه لبيتك- ماليزيا 
اجريت 1563 معاملة، وهناك منفذ 
آخ����ر موجود في ب����رج بافليون 
العمالق بقلب العاصمة املاليزية 
كواالملبور، ومن املقرر افتتاح املنفذ 
الثالث في نهاية الشهر في محطة 
القطار الرئيس����ة التي تصل إلى 

 ،)KL Sentral( املطار
وكان البنك قد دشن في وقت 
سابق منفذا يقدم خدمات الصرافة 
في مبنى مركز السباقات الكبير، 
وبيتك-ماليزيا هو البنك الوحيد 
الذي يقدم خدمة صرافة العمالت 
في هذا املبنى، وخالل ثالثة أيام 

سجل حوالي 300 عملية. 
وقالت مؤسس����ة التصنيف 
املاليزي����ة مارك ان����ه على ضوء 
جودة األصول وكفاية رأس املال 

ف����ي بيتك – ماليزي����ا فانها على 
ثقة ب����أن البنك أصبح في وضع 
أقوى وانه لي����س هناك ما يدعو 
إلى تخفيض تصنيف البنك سواء 
على املدى الطويل أو القصير دون 
مستوى AA+، وان الوضع بشكل 
عام مستقر وفى طور التقدم نحو 

األفضل. 
م����ن جانب����ه ش����كر العضو 
املنتدب لشركة مطارات ماليزيا 
القابضة بش����ير عبداملجيد إدارة 
بيتك– ماليزيا وموظفيه وأشاد 
بنجاحاته وتوسعاته املدروسة 
والتي تشمل مختلف أنحاء ماليزيا، 
حيث تعتبر ش����ركته البنك أحد 
أهم املستثمرين األجانب، اذ يترك 
بصمة مهمة في أنشطته وأعماله 
التي تتمي����ز باجل����ودة واألداء 
املتفوق، مما جعل الشركة تختار 
بيتك-ماليزيا من بني جميع البنوك 

العاملة مباليزيا.
وأكد الغامن أن بيتك-ماليزيا 
يواصل سياسة التوسع في األسواق 
احمليطة مباليزيا، في سنغافورة 
واستراليا، باإلضافة إلى املساهمة 
في عدد من املشاريع االستثمارية 
الكبرى في الصني واندونيس����يا 
وتعزيز تواج����ده وخدماته في 
الس����وق املاليزي الذي يلقى فيه 
اهتماما وقبوال كبيرين من شرائح 
العم����الء املختلف����ة، منوها بان 
التقييمات من مؤسسات التصنيف 
تعزز الثقة في البنك وتفتح أمامه 
مجاالت جديدة في ظل خضوعه 
للبنك املركزي املاليزي والتزامه 
بتعليمات الرقابة واإلشراف هناك، 
باإلضافة إلى املساندة التي يلقاها 
من بيت التمويل الكويتي سواء من 
حيث تقدمي اخلبرات أو التعاون 

في بعض املشاريع املشتركة.

شاهني الغامن ـ الثاني من اليمني ـ مع مسؤولني ماليزيني وجميلة جمال الدين

رامي مقداد وأماني بورسلي مع طالبات مدرسة مرمي بنت صباح األول

بعد تحذيرات مجلة أميركية

 »GX460« تويوتا« تقرّر وقف بيع سيارة لكزس«

 سنوقف بيع سيارات لكزس »GX460« 2010 إلى حين ظهور نتائج اختبارات »تويوتا موتور 
كوربوريشن« ونأمل في الوقت نفسه أن تكون هذه األخبار ملفقة كأخبار »تويوتا بريوس« الهاربة

 الساير: »تويوتا« ستحاول تكرار نفس االختبار لتقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات معينة

ف���ي رد الرئيس التنفيذي ملجموعة س���يارات ش���ركة 
مؤسس���ة محمد ناصر الس���اير مبارك الساير على تقرير 
مجلة »كونسيومر ريبورتس« التي أصدرت توصية نادرة 
»بعدم ش���راء« س���يارات لكزس »GX460«، وهي من فئة 
الس���يارات متعددة األغراض ذات التجهيز الرياضي وبناء 
على تصريح من »مهندسو املجلة« خالل االختبارات التي 
أجرتها املجلة أن السيارة تتعرض لالنحراف بسهولة في 
ح���االت الطوارئ القصوى. فكتبت املجلة في موقعها على 
اإلنترن���ت انه »عندما يتم دفعها إلى أقصى س���رعتها في 
مضمار االختبار لدينا انحرفت مؤخرة الس���يارة GX حتى 
اقتربت الس���يارة من االنزالق متاما بعيدا عن الطريق قبل 
أن يتدخل نظام التحكم اإللكتروني في االتزان الس���تعادة 
السيطرة على السيارة، وأنه في ظروف القيادة الطبيعية 

يعمل السائقني غالبا حالة االندفاع برفع أقدامهم من على 
دواس���ة الوقود عندما يواجهون عائقا مفاجئا أو في حالة 
املنحنيات احلادة«.وقال الساير معلقا: »على مدى أكثر من 20 
عاما، كانت ومازالت سالمة ورضا العمالء من أهم أولويات 
لكزس وشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده ونحن 
نتعامل مع املوقف بالنسبة لسيارة لكزس »GX460« بجدية 
بالغة ومصرون على حتديد وتصحيح اخللل الذي حددته 

مجلة كونسيومر ريبورتس«.
 وأضاف الساير قائال: »وفي هذا الوقت سنقوم بتعليق 
مؤقت ملبيعات سيارات لكزس »GX460« موديل 2010 الى 
ان تظهر النتائج الختبارات تويوتا موتور كوربوريش���ن 

املطابقة لالختبارات التي قام بها مهندسو املجلة«.
وقد علقت تويوتا موتور كوربوريش���ن رسميا قائلة: 

»لقد اجرى مهندسو لكزس االختبارات األولية خالل تطوير 
»GX460«اجلديد، ووجد انه يطابق بل يتجاوز جميع معايير 
وأنظمة احلكومة الفيدرالية األميركية للسالمة وأنها ستقوم 
بتكرار التجربة وتقييم النتائج وحتديد ما هي اخلطوات 

املناسبة الواجب اتخاذها بناء على ذلك«.
وأعرب الساير: »ان »سالمة العمالء« غير قابلة للمساومة 
في معاييرنا، وبناء عليه، فاننا سنوقف بيع سيارات لكزس 
»GX460« 2010 ال���ى حني ظهور نتائ���ج اختبارات تويوتا 
موتور كوربوريشن ونأمل في الوقت نفسه أن تكون هذه 

األخبار غير ملفقة كأخبار تويوتا بريوس«.
وتابع: ألننا لدى ش���ركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
ملتزمون بس���المتكم ورضاكم يرجى االتصال ألية أسئلة 

أو استفسارات على 803 803 1.

»التجاري« يستضيف طالبات مدرسة
مريم بنت صباح األول الصباح


