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صفحة »الوطني« على الـ »فيس بوك« 
تستقطب أكثر من 3 آالف مشترك

اس����تطاعت صفحة »البنك 
الوطن����ي« على موق����ع الفيس 
بوك الش����هير على االنترنت أن 
تس����تقطب أكثر من ثالثة آالف 
مش����ترك خالل فت����رة وجيزة 
لتصبح أكثر الصفحات شعبية 
وإقباال على مستوى املؤسسات 
الكويت. وحتظى  ف����ي  احمللية 
صفحة البنك الوطني على املوقع: 
http://www.facebook.com/#/

NBK.fans?ref=ts بشعبية كبيرة 
ملا تتميز به من تفاعل نش����ط 
وجتاوب حر م����ع أعضائها من 
خالل إجابة جميع التس����اؤالت 
واالستفسارات املطروحة وتقدمي 
آخ����ر الع����روض واخلصومات 
احلصرية لكل عمالء البنك، كما 
يتيح االشتراك في هذه الصفحة 
مي����زة االطالع أوال ب����أول على 

احدث املستجدات على الساحة 
االقتصادية وأخبار البنك احمللية 

والعاملية.
وقال نائب مدي����ر العالقات 
العامة في البنك عبد احملس����ن 

ليتواصل مع عمالئه باللغة التي 
يهتمون بها ويريدون التخاطب 
بواسطتها باستخدام كل قنوات 
االتصال اجلديدة كال� »تويتر« 
وال� »فيس ب����وك« ليفتح بذلك 

الرش����يد انه وبلغة األرقام فقد 
بلغ عدد املشتركني اجلدد نحو 
50 مشتركا مبعدل 1000 زيارة 
للصفحة بشكل أسبوعي، وقد 
حرص الوطني على هذا السبق 

نافذة مليئة بالصور والتحديثات 
واملالحظ����ات جلميع ش����رائح 
الرش����يد ان  املجتمع. وأضاف 
قنوات االتصال اجلديدة هي لغة 
الشباب في هذا العصر، ونحن في 
الوطني نولي لها أهمية كبيرة 
في ظ����ل إقبال جمي����ع عمالئنا 
وخاصة الش����باب عليها بحيث 
أصبحت جزءا مهم����ا ال يتجزأ 
اليومية ومصدرا  من حياتن����ا 
أساس����يا للمعلوم����ات. ولذلك 
جاء حرص الوطني على مواكبة 
هذه التطورات لتالئم احتياجات 

ورغبات عمالئنا. 
يذك����ر أن صفح����ة الوطني 
http:// :على الفيس بوك ه����ي
www.facebook.com/#/NBK.

fans?ref=ts.  وعلى التويتر هي: 
. http://twitter.com/NBKPage

الرشيد: قنوات االتصال الجديدة هي لغة العصر ونحرص على التواصل مع عمالئنا من خاللها

»الخليج«: ضاعف فرص ربحك 
بجائزة الـ 250 ألف دينار في سحب الدانة

يقدم بنك اخلليج لعمالئه فرصة الفوز 
في سحب الدانة الشهيرة املقبل على جائزة 
ال���� 250 ألف دينار واملزم���ع إقامته في 30 

يونيو 2010.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن سحب الدانة 
ه���و أحد أكبر س���حوبات اجلوائز الفردية 
بالكويت ويعد األضخم من نوعه بني البنوك 

على مستوى العالم.
ه���ذا وينصح العم���الء باحملافظة على 
أرصدته���م املودعة في حس���اباتهم لزيادة 
فرص الفوز في السحب القادم على جائزة 

ال� 250 ألف دينار.
وللتأهل لدخول السحب على جائزة ال� 

500 ألف ينار، ينصح العمالء أيضا باحملافظة 
على أرصدتهم أو زيادة املبالغ املودعة في 
حساب الدانة لزيادة فرص الفوز، علما أن 

آخر موعد لإليداع هو 30 يونيو 2010.
وتتوافر العديد من الوسائل إليداع األموال 
في حس���اب الدانة. حيث يستطيع العمالء 
إيداع أموالهم عن طريق إصدار أوامر حتويل 

مجانية بني احلس���ابات، أو عبر استخدام 
أجهزة الصراف اآلل���ي، إلى جانب إمكانية 
اإليداع عن طريق استخدام اخلدمة الهاتفية 
املصرفية أو عن طريق اخلدمة املصرفية عبر 
اإلنترن���ت، باإلضافة إلى اإليداع عن طريق 

فروع البنك.
كذلك، ميكن للعم���الء زيارة أحد فروع 
بنك اخللي���ج ال� 51 أو االتص���ال باخلدمة 
املصرفية الهاتفية على رقم 1805805للحصول 
على املساعدة كما يستطيع العمالء زيارة 
موقع بنك اخلليج اإللكتروني ثنائي اللغة 
www.e-gulfbank.com للحصول على املزيد 

من املعلومات.

صفحة البنك الوطني على موقع الـ »فيس بوك«عبد احملسن الرشيد

الثاقب يصافح ساسي عقب توقيع االتفاقية

»الزياني« تفوز بلقب موزع العام لسيارات »بنتلي«
 وبلقب مستورد العام لـ »فيراري« و»مزاراتي«

تط���ورا ملحوظا، أوال مع االس���تثمار في املبنى 
اجلديد لكل عالمة على حدة، هذه اخلطوة أعطت 
صورة ممتازة للعالمات التجارية وعززت موقعها 
في السوق، وعالوة على ذلك االستحواذ على رضا 
العمالء التام، والتركيز على أداء املوارد البشرية 
فقد أرسلت ش���ركة الزياني عددا كبيرا من فرق 
عملها في رحالت تدريبي���ة على مدار العام إلى 
كل من إيطاليا واململكة املتحدة، فقد ثبت أن هذه 
الرحالت الكثيرة التي متت تستحق كل اجلهود 
املبذولة لها وكان ذلك من خالل املتابعة املستمرة 

للعمالء ومؤشر رضا الزبون.  
كما أن ورش����ة العمل وقس����م قطع الغيار لعب 
أيض����ا دورا كبيرا وبارزا في احلص����ول على تلك 
اجلوائز املهمة، فمن خالل تطوير التقنيات املتقدمة 
املستخدمة في احلفاظ على السيارات، ومواكبة املعايير 
اخلاص����ة بالعالمات التجارية لتصل إلى مرحلة أن 
العمالء احلاليني شعروا بالفرق، وقوبلت العوامل 
احلاسمة التي وضعتها الشركة املصنعة على نحو 
فعال باعتراف املفتشني، كما مت تعزيز ودعم فريق 
التقنيني ليكونوا فنيني محترفني كأولئك املوجودين 

في مصانع املنتجني.

فازت شركة الزياني للتجارة 
بجائزة »مس���تورد العام« من 
»فيراري« و»مزاراتي«، كما فازت 
بجائزة »موزع العام« من »بنتلي« 
لدول منطقة الش���رق األوسط 
وأفريقيا والهند واخلليج، وقد 
منحت هذه اجلوائز بشكل منفرد 
املنتجة وذلك  من قبل الشركة 
لنجاح شركة الزياني في تطبيق 
املعايير الصعبة جدا، حيث يتم 
قياس الدرجات الشهرية ضمن 
معايي���ر صارمة م���ن قبل كل 
شركة مصنعة جتمع الكثير من 
العوامل، تلك اجلوائز الثالث ال 
تنطبق على عدد السيارات املباعة 

فحسب وإمنا على العمليات الصعبة التي تواجههم 
بشكل يومي بالبيع وخدمة ما بعد البيع سواء كان 
ذلك داخل الشركة أو بالتعامل املباشر مع العمالء. 
وهكذا، وعلى الرغم من أن عام 2009 كان عاما صعبا 
ومليئا بالتحديات الكبيرة للسوق الكويتية في جميع 
الصناعات، وخصوصا مجال السيارات، فقد أثبتت 
شركة الزياني قدرتها على مواجهة تلك التحديات 
والتفوق عليها مدعومة بعالماتها التجارية لتسابق 
منافسيها احملليني واإلقليميني والوكالء املعتمدين 

لنفس العالمة التجارية.
 وبهذه املناسبة، قال املدير العام لشركة الزياني 
ديريك دافيز: »جوائز موزع العام ومستورد العام 
التي حصلنا عليها من هذه العالمات التجارية الراقية 
والفاخرة، حتملنا املسؤولية لالستمرار في االنتقال 
إلى مس����تويات أعلى في األداء، وأنا أعلم بأننا اآلن 
يجب أن نبذل جهودنا للحفاظ على هذا املس����توى، 
وأنا واثق كل الثقة م����ن أننا قادرون على مواجهة 

التحديات الكبيرة احملتملة«.
اإلجن���ازات العظيمة لش���ركة الزياني جاءت 
نتيجة للتطورات املستمرة في العديد من اإلدارات 
واألقسام، وقد ش���هدت هذه العالمات التجارية 

اس���تثماري وجتاري وس���كني 
متكامل يجري بناؤه في منطقة 
جنزور التي تعتبر من األحياء 
الراقية املطلة على البحر األبيض 
املتوس���ط في العاصمة الليبية 
وهي معروفة بتواجد الشركات 

األجنبية فيها.
وأشار الثاقب إلى أن املشروع 
ال���ذي متلكه وتديره الش���ركة 
الليبية للتجارة العامة - وهي 
إحدى الشركات التابعة للشركة 
للخليجية املغاربية - سيبدأ العمل 
به في بداية شهر مايو ويستغرق 
تنفيذ املشروع 19 شهرا. ويتكون 

املشروع، املتميز من حيث الفخامة 
والرقي واملس���توى العالي، من 
مكاتب جتارية وش���قق سكنية 
عالية اجل���ودة. وقد مت االنتهاء 
النهائية من قبل  التصاميم  من 
مصممي املشروع واحلصول على 
الرسمية في سبتمبر  املوافقات 

 .2009
وأوض���ح الثاق���ب أنه جرى 
االتص���ال مع عدد م���ن البنوك 
الليبية بغ���رض تأمني التمويل 
املطلوب للمشروع ومت احلصول 
على موافقات مبدئية على متويل 
املش���روع ومن املتوقع التوقيع 

على عق���د التمويل اإلس���المي 
خالل الفترة القادمة. مضيفا أنه 
من املتوقع أن يش���هد املشروع، 
الذي ينتهي العمل به في الربع 
الثالث من عام 2011، إقباال كبيرا 
نظرا الفتقار السوق الليبي ملثل 
هذه املشاريع العقارية الكبيرة 
وارتفاع الطلب على جميع أنشطة 
القطاع العقاري من مبان سكنية 
وجتارية ومبان للمكاتب، إضافة 
إلى تزايد االستثمارات األجنبية 

في البالد. 
وكان الثاق���ب أعلن في وقت 
سابق عن بدء عمليات تسويق 
مكونات املشروع، حيث تشير 
املؤش���رات األولية إلى إمكانية 
تأجير جميع مكونات املشروع 
قبل االنتهاء م���ن البناء، وذكر 
الثاقب أن السوق العقاري الليبي 
س���وق بكر متعطش للمشاريع 
الكبرى عالية اجلودة  العقارية 
ذات املستوى الراقي، وقد شهد 
السوق العقاري الليبي في املدة 
املاضي���ة طفرة كبيرة من حيث 
األسعار نظرا الرتفاع الطلب من 
الشركات األجنبية وقلة املعروض، 
إضافة إلى وج���ود حركة طلب 
شديدة على املساكن الراقية، وأدى 
هذا الطل���ب املتزايد إلى ارتفاع 

األسعار بشكل غير مسبوق. 

وق���ع الرئي���س التنفي���ذي 
للش���ركة اخلليجي���ة املغاربية 
القابضة م.وليد الثاقب عقد تنفيذ 
الذي تطوره  مش���روع جنزور 
الشركة في اجلماهيرية الليبية 
 Nomadia For General مع شركة
 ،Construction & Electrical Works
وجاء توقيع العقد في مقر الشركة 
في الكويت مع رئيس مجلس إدارة 
شركة نوماديا للمقاوالت العامة 
واألعمال الكهربائية واملدير العام 
م.طارق صالح ساسي. وتعتبر 
شركة نوماديا للمقاوالت العامة 
واألعم���ال الكهربائية من كبرى 
شركات املقاوالت في اجلماهيرية 
الليبية وقد قامت بتنفيذ العديد 
الكبرى  من املشاريع اإلنشائية 

بنجاح ودقة.
وكان���ت اخلليجية املغاربية 
طرحت مناقصة تنفيذ مشروع 
جنزور في شهر فبراير املاضي 
وب���دأت ف���ي اس���تقبال طلبات 
املقاولني للمشاركة في مشروع 
املقام في قلب  العقاري  جنزور 

العاصمة طرابلس. 
العقد  الثاقب أن قيمة  وذكر 
املوقع مع ش���ركة نوماديا تبلغ 
40 ملي���ون دينار ليب���ي أو ما 
يعادل 32 مليون دوالر. علما أن 
املش���روع هو عبارة عن مجمع 

مقر »بنتلي« الكويت

»الخليجية المغاربية« وقعت عقد مشروع
»جنزور« في ليبيا بـ 32 مليون دوالر

إمكانية تأجير جميع مكونات المشروع قبل االنتهاء من البناء 

في استبيان استطلع آراء 15 ألفًا من االقتصاديين ورجال األعمال الخليجيين

»ريجوس سيرفاي«: ال تعافي اقتصاديًا تامًا قبل نهاية 2010
إعداد: محمد البدري

»النمو االقتصادي العاملي بدأ يستقر لكن التعافي 
الت����ام لن يكون واقعا ملموس����ا حتت أي ظرف قبل 
ديس����مبر 2010« هذه هي النتيجة الرئيس����ية التي 
خلص إليها استطالع للرأي شمل أكثر من 15 ألفا من 
االقتصاديني ورجال األعمال، أجرته وحدة االستبيانات 
في مجموعة »ريجوس« للخدمات البحثية واالستشارات 

العاملية.
ووفقا لنتائج االس����تبيان الذي أعدته املجموعة 
مؤخرا ونشره موقع »أربيان بزنس« توقع غالبية من 
استطلعت آراؤهم النصف الثاني من العام احلالي أن 
يشهد املزيد من مؤشرات التعافي االقتصادي، مشيرين 
إلى أن األشهر اخلمسة األخيرة من العام املمتدة من 
يوليو إلى ديسمبر، ستكون األكثر زخما من الناحية 
االقتصادية واملالية، جاء ذلك ردا على س����ؤال حول: 
»متى تتوقع أن يتحقق تعاف ومنو اقتصادي قوي 

ومستقر في بلدك؟«.
وخلص االستبيان إلى أن االقتصادات في مختلف 
دول العالم مازالت بحاجة إلى تطوير استراتيجيات 
تتعلق بإدارة املخاطر، والكلفة، واملزيد من املرونة، 
وبحسب االستبيان فإن 79% من رجال األعمال توقعوا 
أال يحدث زخم اقتص����ادي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي قبل النصف األول م����ن 2011، بينما توقع 
71% ارتفاعا ملحوظا في ايرادات الشركات خالل العام 
2011. وعن طبيع����ة اإلجراءات التي يتعني على دول 
العالم عموما ودول مجلس التعاون بش����كل خاص 
املضي في اتخاذها لتعزيز فرص التعافي االقتصادي 
بحلول النصف الثاني من 2010، خلص االستبيان إلى 
أنها تتمثل في: خفض سعر الفائدة، وتطويع اإلنفاق 
احلكومي جلهة خلق املزيد من فرص العمل واالستثمار 
في مشاريع البنية التحتية، وتبني سياسات تشجع 

االستثمار االجنبي.

ممثل شركة الزياني يتسلم اجلائزة


