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ش���ارك البنك األهلي الكويتي 
الذي  الوظيفية  الفرص  مبعرض 
أقيم بكلية اآلداب في جامعة الكويت 
خالل الفترة م���ن 18 الى 20 مايو 
وتأتي هذه املش���اركة ألهمية هذا 
املع���رض الذي يوف���ر العديد من 
الفرص الوظيفية للشباب الكويتيني 
الراغبني في االلتحاق  الطموحني 

بالعمل املصرفي.
وبهذه املناس���بة أشارت املدير 
التنفيذي لدائرة التوظيف وتطوير 
املوارد البش���رية ف���ي البنك منى 
العبدالرزاق إلى الدور الهام للبنك 
األهلي من جهة دعم العمالة الوطنية 
وسعيه الدائم الستقطاب الكوادر 
الوطنية للعمل بالقطاع املصرفي، 
الذي بات م���ن القطاعات املؤهلة 

لتحقيق الطموحات املهنية للش���باب الراغبني في اكتساب مهارات 
متميزة.

وأوضحت أن مساعي األهلي الدائمة الستقطاب العمالة الوطنية 
وإحلاقها بالعمل املصرفي يعكس���ها ويؤكده���ا حرص البنك على 

املش���اركة الفعالة في املعارض 
الوظيفية املختلفة، الس���يما أن 
تلك املعارض تتيح للبنك الفرصة 
الش���باب اخلريجني  لتعري���ف 
بالفرص الوظيفية املتاحة لدى 
»األهلي«، مش���يرة إل���ى الدور 
الكبي���ر الذي يقوم به البنك في 
عملية تدري���ب املوظفني اجلدد 
الوظيفية  وتخطيط مساراتهم 
ليتسنى جليل املستقبل ممارسة 

الوظائف املصرفية بإدراك.
كما أشارت إلى أن البنك األهلي 
لديه جتربة مميزة في استقطاب 
وتأهيل املوظفني خاصة الشباب 
حديثي التخرج وذلك من خالل 
إدراجه���م في أكادميي���ة البنك 
األهلي والتي مت تصميم برامجها 
التدريبية لتتناس���ب مع احتياجات العمل ف���ي القطاع املصرفي. 
وأكدت على أن البنك األهلي يعمل بشكل دائم على دعم كافة اجلهود 
والفرص املتاحة لفئة الشباب الكويتي لالنخراط بالعمل في القطاع 

اخلاص وبالذات القطاع املصرفي.

الفائزة تتسلم جائزتها في معرض شركة علي الغامن وأوالدهبوستر احلملة اجلديدة

نواف الرفاعي

جناح البنك في املعرض

عرض مدهش لفترة ما قبل الصيف 
من »المال وبهبهاني« للسيارات

»الوطنية لالتصاالت« تسلم الفائزة األولى
في السحب الشهري سيارة »ميني كوبر كاب« 

ل���م يبلغ الصيف بعد ذروته، لكن وكيل 
السيارات األكثر ديناميكية في الكويت، شركة 
املال وبهبهاني للس���يارات، املوزع الرسمي 
لسيارات كرايسلر وجيب ودودج، رفع بالفعل 
درجة احلرارة بصفقات مدهشة رائعة على 

»دودج تشارجر 2010«.
و»دودج تشارجر 2010« هي سيارة كوبيه 
حديثة ذات أربعة أبواب جتمع بني قوة سيارة 
العضالت ذات الدفع بالعجلتني اخللفيتني، 
وب���ني األداء الرائع والتكنولوجيا املتطورة 
للس���يارة الرياضية، وهذا ما يحقق جتربة 
قيادة مثيرة مع كفاءة أفضل في اس���تهالك 
الوقود مقترنة بأعلى مستويات األمان، حيث 

حازت تصنيف السالمة 5 جنوم.
 »SE وتنطلق »دودج تش���ارجر موديل
بس���رعة لتحتل مكانة مرموقة مع عروض 
رائعة عليها لالختيار من بينها، وميكن للعمالء 
االستفادة من س���عر خاص، حيث خفضت 
ش���ركة املال وبهبهاني للسيارات 400 دينار 
من السعر املعلن السابق وهو 6999 دينارا، 

ليصبح السعر اجلديد 6599 دينارا فقط.
ولكن هذا ليس كل شيء فقد خفضت شركة 
املال وبهبهاني للس���يارات 400 دينار أخرى 
في شكل كوبونات هدايا تتيح للعمالء شراء 
إكسسوارات لس���ياراتهم »دودج تشارجر« 

.SE اجلديدة موديل
وفي الواقع، ميثل هذا توفيرا ملبلغ 800 

دينار.
وحصدت »دودج تشارجر« على العديد 
من اجلوائز على مدار الس���نوات السابقة، 
وكانت آخر جائزة هي لقب »أفضل س���يارة 
كبيرة احلجم« الذي حصلت عليه من مجلة 
»آر ب���ي أم« خالل حفلها الس���نوي جلوائز 

سيارة العام.
السيارة األميركية  ويبدو واضحا شكل 
مفتول���ة العضالت في »دودج تش���ارجر«، 
ويجسد الشكل املستوحى من السيارة الكوبيه 
وتصميم السقف املنحني حتى املؤخرة الطابع 
احلديث للق���وة وكل املزايا التي تتوافر في 

سيارة سيدان بأربعة أبواب.
وم���ع التصميم املعاص���ر واألداء الرائع 
والتكنولوجيا املتطورة للسيارة الرياضية 
سيقدر املس���تهلكون اليوم حجم الوظائف 
الراحة  اإلضافية للس���يارة، ومس���تويات 
واتس���اع املقصورة بالنسبة لسيارة ركاب 
كبيرة احلجم مع اإلبقاء على جينات سيارة 
العضالت األميركي���ة ذات الدفع بالعجالت 

اخللفية.
وفي هذا الصدد، قال املدير العام املساعد 
للمبيعات والتسويق في شركة املال وبهبهاني 

للسيارات ماهر أبوشعبان: »دودج تشارجر 
هي سيارة جريئة املظهر وذات شكل خارجي 
أنيق، ومع ذلك فهي سيارة ذات محركات قوية 
متتاز بأدائها وباقتصادها في استهالك الوقود، 
ويعتبر العرض املدهش الذي تقدمه شركة 
املال وبهبهاني للس���يارات مجرد الكرز على 
الكعكة التي نقدمها للعمالء الذين يبحثون 
عن سيارة سيدان عائلية مبواصفات السيارة 
الرياضية. ويعني عرضنا ملا قبل الصيف أن 
الرياضية  التمتع بالصفات  العمالء  بإمكان 
وبطابع الراحة والرفاهية لهذه السيارة الرائعة 

من دون الشعور باإلجهاد والتوتر«.
وتتوافر دودج تشارجر 2010 مبوديالت 
SE وSXT وR/T. ومت جتهي���ز موديلي SE و

SXT مبحرك V6 سعة 3.5 ليترات وتبلغ قوته 
253 حصانا ويزاوج بني القوة واالقتصاد في 
استهالك الوقود. أما لعشاق سيارة العضالت 
احلقيقية، فقد مت جتهيز موديل R/T مبحرك 
هيمي V8 س���عة 5.7 ليترات يولد قوة تبلغ 

378 حصانا.
ولكن من األفضل أن تسارعوا فهذا العرض 

ساٍر في شهر مايو فقط.
ميكنكم مشاهدة دودج تشارجر وعرضها 
املثير مبعارضنا في الري واألحمدي وبيت 

التمويل الكويتي.

تواص����ل ش����ركة الوطنية 
لالتصاالت تس����ليم اجلوائز 
للفائزين بالس����حب الشهري 
األول الذي أجري في العاشر من 
مايو اجلاري في مجمع األڤنيوز، 
والذي الق����ى صدى طيبا على 
العمالء واملشتركني،  مستوى 
خاصة أن عملية دخول السحب 
ال تتطلب أي مجهود يذكر سوى 
أن يبدأ رق����م العميل بالرقم 6 
الوطنية  ويس����تخدم خدمات 
وليستفيد من العروض النوعية 
التي تقدمها ليكون مخوال بعدها 

للدخول في السحب. 
وق����د مت االعالن عن اس����م 
الفائزة بس����يارة »ميني كوبر 
كاب«، واملقدمة من شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات وكانت 
م����ن نصيب عميل����ة الوطنية 

لالتصاالت رفعة محمد خنز، 
حيث أجري السحب بحضور 
ممثلي وزارة التجارة وعدد من 

قياديي الشركة.
 وبهذه املناسبة أقيم حفل 
تسليم مفتاح السيارة للفائزة 
في معرض شركة علي الغامن 
وأوالده حضره كل من مسؤول 
العالق����ات العامة في ش����ركة 
االتصاالت الوطنية حمد املطر 
التس����ويق محمد عبد  ومدير 
القادر ومدي����ر املعارض لدى 
شركة علي الغامن وأوالده طالل 

العجمي. 
وبهذه املناس����بة قدم مدير 
العالق����ات العامة في ش����ركة 
االتصاالت الوطنية عبدالعزيز 
البالول تهانيه للفائزة، معربا عن 
شكره إلدارة شركة علي الغامن 

وأوالده، ومش����يدا بالعروض 
املقدمة من الشركة، قائال: »لقد 
كانت العروض املقدمة من شركة 
الغامن مبثابة عامل جذب وحافز 
للمش����اركة من قبل املشتركني 
في السحب الشهري األول الذي 
أطلقته الوطنية ونحن نتطلع 
في ذلك إلى مزيد من التعاون 

بيننا«. 
واضاف: »إن السحب الشهري 
الوحيد  الذي أجري لن يكون 
فحس����ب، بل نع����د باملزيد من 
اجلوائز القيم����ة واملميزة في 
القادم من األشهر وفقط لعمالئنا 
ومشتركينا، وما عليهم في ذلك 
سوى استخدام خدمات الشركة 

واالستفادة من عروضنا«.
إلى أن السحب االول  الفتا 
»القى جناح����ا منقطع النظير 

وإقباال غير مسبوق مما يدفعنا 
دوما لتقدمي املزيد من اجلوائز 
القيمة لعمالئنا ومش����تركينا 
في الفترة املقبلة وعلى رأسها 
س����يارات ميني كوبر وبي أم 
دبليو وأجهزة بالكبيري وغيرها 

املزيد«.
أع����رب مدير  م����ن جانبه، 
التسويق لدى شركة علي الغامن 
وأوالده محم����د عبدالقادر عن 
ش����كره وتقديره للجهود التي 
تبذلها شركة االتصاالت الوطنية، 
وأش����اد باحلمالت التسويقية 
الت����ي تنظمها قائال:  األخيرة 
»نتقدم بالش����كر لكل القائمني 
على هذه احلملة من »الوطنية«، 
كما نبارك للفائزة حصولها على 
اجلائزة التي تقدمها شركة علي 

الغامن«.

تعد عمالءها بالمزيد من الجوائز القيمة في األشهر المقبلةعلى السيارة الجديدة »دودج تشارجر 2010«

صناديق »األهلي« تحتل المراكز األولى في 2009

..والبنك يشارك في معرض الفرص الوظيفية

قال نائب الرئيس في شركة أهلي كابيتال 
لالس���تثمار، الذراع االس���تثماري���ة للبن����ك 
األهل���ي الكويت����ي، نواف الرفاعي: انه وفقا 
آلخر تقييم للصناديق االس���تثمارية من قبل 
»zawya Funds Ranking«، فقد حقق الصندوق 
األهلي الكويتي املركز األول في قطاع الصناديق 
االس���تثمارية الكويتية كما في 31 ديس���مبر 

.2009
 كم���ا حصل الصن���دوق األهلي اخلليجي، 
كذل�������ك عل������ى املرك���ز األول ضمن قطاع 
الصنادي���ق االستثمارية اخلليجي���ة لنف���س 

الفت���رة.
 »zawya« واجلدير بالذكر أن تقييم محللني

يعتمد في حتليله على األساسيات والقواعد 
االس���تثمارية ومن أهم عناصره���ا العوائد، 
التقلبات في األداء، العموالت والرسوم، االلتزام 
والشفافية، وتشمل مدة التقييم فترة زمنية 
طويلة )3 سنوات( وتضم أكثر من 300 صندوق 

موزعة على 11 قطاعا.
ويرجع األداء املتميز لصناديق البنك األهلي 
الكويتي الى  االستثمار في الشركات ذات األداء 
التشغيلي اجليد وذات العوائد املجزية، ويعتبر 
الصندوق األهلي الكويتي من الصناديق القليلة 
التي أنهت عام 2009 بأداء ايجابي، في حني إن 
أداء مؤشر الس���وق الكويتي أنهى عام 2009 

بانخفاض نسبته )-%10(.

من خالل االستثمار في الشركات ذات األداء التشغيلي الجيد وذات العوائد المجزية

»العربي للتخطيط«: متوسط اإلنفاق الشهري 
للمواطن العربي يفوق 60 دوالرًا

في اط���ار اهتمامه بقضايا السياس���ات 
االقتصادية والتنموي���ة املالئمة في الدول 
العربية، اصدر املعهد العربي للتخطيط عددا 
جديدا من سلس���لة »اخلبراء« وذلك حتت 
عنوان »االقتصاد السياسي لعدم املساواة 
في الدول العربية«، ويتناول العدد احد اهم 
ابعاد هذا املوضوع املهم وذلك بالتركيز على 
متيز الدول العربية بدرجة متوس���طة من 
عدم املساواة في توزيع االنفاق االستهالكي 
والدخل مقارنة ببقية دول العالم وذلك في 
العقدين االخيرين، فيأتي هذا االطار كلبنة 
اخرى في بناء صورة تفصيلية حلالة توزيع 

االنفاق االستهالكي في الدول العربية.
وقد خلصت اجلوان���ب التطبيقية لهذا 
االصدار وحس���بما توافر م���ن بيانات الى 
مالحظة ان الدول العربية قد متتعت بدرجة 
متوسطة من عدم املساواة في تسعينيات 
القرن املاضي، كما اوضحت نتائج التحليل ان 
مصر قد متتعت بأدنى درجة لعدم املساواة 
تليها اليمن، بينما سجلت تونس اعلى درجة 
لعدم املساواة تليها اجلزائر، وفي السياق 
نفسه يشير العدد الى ان متوسط االنفاق 
الشهري للفرد لكل دولة عربية في العينة 
يف���وق 60 دوالرا. وفيم���ا يتعلق بنصيب 

الطبقة الوس���طى من السكان، اشار العدد 
الى ان الطبقة الوسطى في الدول العربية 
قد شكلت في العقد االول من القرن احلالي 
حوالي 75% من اجمالي سكان االقليم حسب 
احلد االقصى ملعيشة الطبقة الوسطى الذي 
يبلغ 270 دوالرا للفرد في الشهر، وحوالي 
79% من السكان حسب احلد االقصى ملعيشة 
الطبقة الوسطى 390 دوالرا للفرد في الشهر، 
وهي نتائج متسقة مع النتائج التي توصل 
اليها باحثون دوليون القليم الشرق االوسط 
وش���مال افريقيا لعام 2005 وحسب اخلط 

االعلى ملعيشة الطبقة الوسطى.


