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م. فهد املخيزمي يتسلم تكرمي اجلمعية األميركية ملتفوقي الهندسة لـ »بيتك«

إدموند مطران وسعده حماد

»طيران اجلزيرة« تطبق نظاما جديدا للحجز

»كواليتي نت« تطلق صفحتها الرسمية
على »الفيس بوك« و»تويتر«

»إنفنتي« دشنت موقعها لنظام
النوخذة للبورصة

اآلراء وفت���ح باب املناقش���ات 
واستقبال االقتراحات لضمان 
أعل���ى مس���تويات اخلدم���ة 

واجلودة.

ومشاركاتها االجتماعية.
واكد مصدر مسؤول بالشركة 
أهمية مثل هذه املواقع التي من 
شأنها تدعيم التواصل وتبادل 

دشنت كواليتي نت، الشركة 
الكويتي���ة الرائدة ف���ي توفير 
احلل���ول املتكاملة ف���ي مجال 
االتصاالت املعلوماتية وحلول 
املشاريع واملزود األول خلدمات 
االنترنت، صفحتها الرسمية على 
موقعي االنترنت األكثر شهرة 
واقب���اال بالعالم »الفيس بوك« 

و»تويتر«.
 وقالت الشركة: ان كواليتي 
نت والت���ي طاملا حرصت على 
ري���ادة صناع���ة االتص���االت 
في الس���وق الكويت���ي وتقدمي 
آخ���ر االبت���كارات التقنية ذات 
املواصفات القياس���ية العاملية، 
لم تغف���ل الدور امله���م ملواقع 
االتصال االجتماعي االهم عامليا 
ومنها موقع���ا ال� »فيس بوك« 
و»تويتر«، حيث قامت بتدشني 
صفحاتها الرسمية على »الفيس 
بوك« و»تويتر« الستقطاب أكبر 
عدد من العمالء واطالعهم على 
آخر أخبار الشركة وعروضها 
التسويقية، كذلك الستعراض 
الش���ركة  صور آخر أنش���طة 

قال مدير العالقات العامة والتسويق بشركة 
انفنتي الدولية رائد عباس احلس���ن ان الشركة 
دش���نت موقعها لنظام النوخذة لسوق الكويت 
لألوراق املالية بحلته اجلديدة، مبينا انه يحتوي 
على كل ما يتعلق بالنظام وكيفية االستفادة من 
مخرجات���ه، باالضافة الى حتميل النظام وخدمة 
االشتراك االلكتروني والدفاع عن طريق »كي نت« 
واوضح ان الش���ركة في صدد االنتهاء من ادراج 

التقارير املتنوعة وخدم���ة »أس ام اس« ووجه 
احلسن شكره ملشتركي النظام على ثقتهم الغالية 
بالنظام كأحد أهم االدوات التي متكن من متابعة 
مجريات السوق بأسلوب حديث ينطلق من شعار 

الشركة »البورصة.. بأدق التفاصيل«.
واشار إلى أن الشركة تقوم بعمل »سيمينارات« 
اسبوعية للتواصل مع املشتركني والراغبني في 

معرفة املميزات التي يقدمها النظام

»الخليج« يتعاون مع »صن ـ غارد«
إلطالق نظام متميز إلدارة المخاطر 

»االمتياز« تتقدم بطلب إلى »التجارة« و»المركزي«
لتصفية صندوق االمتياز المالي

اس����تكمال املوافقات واإلجراءات 
الرس����مية الالزمة املطلوبة بهذا 

اخلصوص. 
اجلدير بالذكر أن صندوق 
املالي حقق عائدا منذ  االمتياز 
التأس����يس في 11 مارس 2008 
بلغ 16.58% مبعدل عائد سنوي 
بلغ 7.79% كما في 2010/04/26، 
إلى حتقيق  ويهدف الصندوق 
عوائد مجزية قصيرة ومتوسطة 

األجل وذلك عن طريق االستثمار 
في األدوات النقدية املتاحة داخل 
وخارج الكويت، حيث تش����مل 
الصكوك الشرعية واملشاركة في 
عمليات االستثمار مع املؤسسات 
املالية واملصرفية واملشاركة في 
اإلصدارات اخلاص����ة والعامة 
وذل����ك وفق ضوابط ش����رعية 
يعتمدها جهاز الرقابة الشرعية 

للصندوق.

أك����دت  ش����ركة االمتي����از 
لالس����تثمار بصفته����ا مدي����ر 
صن����دوق االمتي����از املالي أنها 
تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة 
التجارة والصناعة وبنك الكويت 
املرك����زي لتصفي����ة صندوق 
االمتياز املال����ي، وذلك ملا تراه 
مناس����با للحفاظ على مصالح 

مستثمري الصندوق. 
الش����ركة في بيان  وافادت 
الرئيسي  صحافي بأن السبب 
لتصفي����ة صن����دوق االمتياز 
املالي يعود إلى انخفاض معدل 
العائد على األموال املوظفة لدى 
املؤسسات املالية التي أصبحت 
تعاني من التضخم في السيولة 

املتوافرة لديها.
واش����ارت الشركة إلى أنه مت 
مؤخرا دفع استردادات للمستثمرين 
مبا يقارب 9 ماليني دينار، ليصبح 
إجمالي مبل����غ أصول الصندوق 
5.8 ماليني دينار تقريبا، وفيما 
يخص باقي املبالغ املس����تثمرة، 
قالت الش����ركة انها ماضية قدما 
لدفع املبالغ املتبقية للمستثمرين 
خالل الفت����رة املقبلة وذلك بعد 

اتفاقية  وقع بنك اخللي���ج 
مع شركة »صن � غارد«، إحدى 
الشركات الرائدة عامليا في مجال 
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات، لشراء أول نظام إلدارة 
املخاطر على مس���توى البنك، 
وسيتم تنفيذ هذا النظام بواسطة
.)AFS( »صن � غارد / البحرين«

وسيس���تخدم بنك اخلليج 
نظام »ص���ن � غ���ارد« إلدارة 
أرب���ع فئ���ات منفصل���ة م���ن 
املخاطر م���ن خالل التطبيقات 
التالية االحتساب اآللي لرأس 
امل���ال الرقابي ملواجهة املخاطر 

االئتمانية وإدارة املخاطر التشغيلية وفقا ملقررات 
اتفاقية بازل الثانية، وإدارة املوجودات واملطلوبات 
وتسعير احلواالت املالية، وإدارة مخاطر السوق 
التي تشمل احملفظة املصرفية ومحفظة التداول، 

وإدارة املخاطر التشغيلية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس املديرين العامني 
والرئيس التنفيذي لبنك اخلليج ميشال العقاد: 
»إننا سعداء ألننا اليوم في وضع ميكننا من تطبيق 
نظام »صن � غارد« إلدارة املخاطر على مستوى 
البنك ككل. وهذا إجناز مميز يحققه بنك اخلليج 
حيث سيرفع هذا النظام من مستوى معايير إدارة 

املخاطر في الكويت«.

وأض���اف: »نح���ن أول بنك 
في الكويت يستخدم املجموعة 
الكاملة حللول »صن � غارد«، 
مبا يغطي متطلبات اتفاقية بازل 
)2( من حيث احتس���اب كفاية 
رأس املال، ومخاطر الس���وق، 
واملخاطر التش���غيلية، وإدارة 
املوجودات واملطلوبات وتسعير 
حتويالت األموال. كما سيوفر 
هذا النظام املتكامل نظرة شاملة 
إلى املخاطر والسيولة في العديد 
من الدوائر الرئيسية في البنك، 
فضال عن أنه سيساعدنا على 
اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة 
باملعلومات وحتقيق أقصى حد من العوائد على 

املديني القصير والطويل«.
اجلدير بالذك���ر، أنه مت تصميم كل جانب من 
جوانب هذا النظام اجلديد ملساعدة بنك اخلليج على 
مواصلة تقدمي أفضل احللول واخلدمات املصرفية 
التي يراعى في تصميمها دائما احتياجات قاعدة 
عمالء البنك الواسعة. كذلك، يعكس هذا النظام 
جناح إستراتيجية بنك اخلليج الرامية إلى النمو 
املنضبط في حجم أعمال البنك عبر كل مجموعات 
العمل املصرفي فيه والتي تشمل اخلدمات املصرفية 
الدولية،  لألفراد والشركات، واألعمال املصرفية 

وخدمات االستشارات االستثمارية.

للوصول بها إلى مستوى عالمي من الدرجة األولى

النخفاض معدل العائد على األموال الموظفة لدى المؤسسات المالية

ميشال العقاد

المخيزيم: »بيتك« يدعم جهود الحكومة
في االرتقاء بالعملية التعليمية

»ميماك أوغلفي« تعّين سعده حماد مديرة إقليمية 
للعالقات العامة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اجلزيرة في 2004، وهي أول شركة 
طيران تابع���ة للقطاع اخلاص 
املدني في  الطيران  تدخل قطاع 

الشرق األوسط.
ومتتلك الشركة حاليا أسطوال 
مكونا من 11 طائرة جديدة طراز 
إيرب���اص A320 تس���افر إلى 18 
وجه���ة، انطالقا من الكويت إلى 
11 دول���ة وهي: اإلمارات العربية 
املتحدة � لبنان � البحرين � سورية 
� قط���ر � تركيا � اململكة العربية 
السعودية � األردن � إيران � مصر 

� باكستان.
أم���ا الوجهات فهي: الكويت � 
أبوظبي � دبي � بيروت � البحرين 
� اإلسكندرية � األقصر � أسيوط � 
شرم الشيخ � دمشق � دير الزور 
� حلب � الدوحة � إس���طنبول � 
الرياض � جدة � عمان � مش���هد 

� الهور. 
بل���غ عدد  الي���وم،  وحت���ى 
أقلتهم رحالت  الذين  املسافرين 
الشركة أكثر من 5 ماليني مسافر 
منذ أن بدأت الش���ركة عملياتها 

التشغيلية في أكتوبر 2005.
وتقدم طيران اجلزيرة أفضل 
قيمة ألس���عارها، وتعد األسعار 
املطروحة على موقع الشركة على 
شبكة اإلنترنت هي أدنى أسعار 
للس���فر مع طيران اجلزيرة في 
هذا اليوم، وتش���مل كل الرسوم 
والضرائ���ب اإلضافي���ة، وهذه 
األس���عار متوافرة في عروض 

يومية مستمرة.

إلى قاعات الضيافة باملطار، فضال 
عن اخلدم���ات املميزة والبرامج 
الترفيهي���ة على م���ن الطائرة. 
وتسير ش���ركة طيران اجلزيرة 
رحالتها إلى العديد من الوجهات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، تركيا، إضافة إلى إيران 

وباكستان.
وقد تأسس���ت شركة طيران 

األعمال« على »طيران اجلزيرة« 
لركابها املزيد من الراحة والرفاهية، 
مبا في ذلك س���هولة وبس���اطة 
احلج���ز واملكات���ب املخصصة 
إلى  الدخول للطائرة،  لتسجيل 
جانب السماح لهم بوزن مجاني 
لألمتعة املس���جلة يصل إلى 40 
كجم. كما تتوافر لعمالء »درجة 
رجال األعمال« إمكانية الدخول 

غاليليو على عملياتها في اإلمارات 
والس���عودية واألردن ولبن���ان 

ومصر في الوقت املناسب.
ويشار إلى أن شركة طيران 
اجلزيرة متتلك حاليا أس���طوال 
مكونا من 11 طائرة جديدة من طراز 
إيرب���اص A320 مزودة جميعها 
مبقاعد جلدية مميزة للش���ركة. 
وتوفر مقص���ورة »درجة رجال 

كشفت وكالة العالقات العامة الرائدة في 
الشرق األوسط )ميماك أوغلفي( عن تعيني 
سعده حماد مديرة إقليمية للعالقات العامة 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة أوغلفي آند ماذر 
القابضة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
إدموند مطران: »جتلب سعده حماد خبرتها 
الواسعة جدا في هذا املجال إلى ميماك أوغلفي، 
التي تعتبر إحدى ش���ركات العالقات العامة 
الرائدة في الشرق األوسط. وهي بالفعل من 
ضمن األفضل في هذا القطاع، وأنا على ثقة 
بأنها ستوفر القيادة احلكيمة للشركة وستقدم 

أفضل االستشارات لعمالئنا اإلقليميني«.
واوضح: »تعزز حماد منصبها من خالل 
خبرتها الغنية في مجاالت إدارة االتصاالت 
والعالقات العامة، والتسويق والتطوير في 
كل من عاملي الشركات والوكاالت، حيث بدأت 
حماد حياتها املهنية في العالقات العامة لدى 
Bain Communications ف���ي دبي، وكان لها 
دور بارز في عدد من الشركات في املنطقة، 
حيث شغلت مؤخرا منصب مديرة االتصاالت 

والعالقات العامة في جنرال موتورز الشرق 
األوسط«.

واض���اف: »خ���الل وجودها ف���ي جنرال 
موتورز، أسس���ت حماد فريقا داخليا وآخر 
لدى وكالة العالقات العامة، كما عملت على 
تطوير وتنفيذ استراتيجيات متعددة اجلوانب 
تضم االتصاالت املؤسسية واتصاالت املنتج، 
واتص���االت املوظفني وال���وكالء، والعالقات 
اإلعالمية واملسؤولية االجتماعية للشركات. 
وبفضل إدارة حماد، واكبت جنرال موتورز 
متطلبات اتصاالتها خالل فترة إعالن الشركة 
عن إفالسها عبر تطوير وتنفيذ حملة إدارية 

للمحافظة على سمعة الشركة ومكانتها«.
مشيرا إلى أنها: »ستعمل حماد بشكل وثيق 
مع مديري العالقات العامة واملديرين اإلداريني 
في ميماك أوغلفي للمضي قدما في حتقيق رؤية 
واستراتيجية الشبكة اإلقليمية. وستشتمل 
مهامها على املزيد من التوس���ع للوكالة في 
مجاالت وممارسات جديدة، وتطوير األعمال، 
وإدارة املواهب. وس���تقوم بدور رئيسي في 
تزويد العمالء بأفضل النتائج املنتظمة والقابلة 

للقياس في جميع أنحاء املنطقة«.

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
أمس عن تيسيرها حجز التذاكر 
على رحالتها وذلك بإطالق قناة 
مبيعات جديدة في الكويت عن 
طري���ق نظام غاليلي���و العاملي 
للتوزيع )GDS(، يذكر أن طيران 
اجلزيرة هو أول طيران اقتصادي 
في الكويت يوقع اتفاقية مع نظام 

غاليليو.
ويتمت���ع نظ���ام غاليلي���و 
بأعلى حصة س���وقية إذ تعتمد 
عليه 48% من شركات السياحة 
والسفر في الكويت، واليوم وبعد 
توقيع االتفاقية أصبح بإمكان 
السياحة والسفر حول  وكاالت 
املرتبطة بنظام غاليليو  العالم 
االطالع على أسعار تذاكر »طيران 
اجلزيرة« والوجه���ات املتاحة 

ومواعيد الرحالت.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
ستيفان بتشلر: نحن ملتزمون 
متاما جتاه ضيوفنا بتوفير أكبر 
عدد ممك���ن من القن���وات التي 
متكنهم من حجز رحالتهم معنا، 
واتفاقيتنا مع غاليليو توس���ع 
من إمكانيات النفاذ لنظام حجز 
القناة اجلديدة  التذاكر، ومتثل 
إضافة خليارات احلجز األخرى 
العم�الء  عب���ر مرك���ز خدم���ة 
الهات����ف���ي واملوقع اإللكتروني 

www.jazeeraairways.com
وأوضح بتش���لر أن الشركة 
إدخ���ال نظام  إمكانية  تبح���ث 

والشباب معا إلى جانب املجاالت 
االجتماعية األخرى، حيث نظم 
مؤخرا سلسلة من ورش العمل 
للش����باب أصحاب املشروعات 
الصغي����رة والتي تس����اهم في 
تنمية مش����روعاتهم من خالل 
إليهم، كما يسعى  نقل اخلبرة 
»بيتك« الى مواصلة هذا العطاء 
خالل الفترة املقبلة لتعزيز دوره 

االجتماعي.

االبت����كار وصقل مهارات  على 
اإلبداع الهندسي من أجل خدمة 
الوط����ن. كما ثمن����ت اجلمعية 
تعاون »بيتك« واهتمامه البالغ 
الكويتي من  الش����باب  برعاية 
خالل دعمه لألنشطة الطالبية 

والشبابية.
يذكر أن  »بيتك« نظم خالل 
البرامج  العام سلسلة من  هذا 
التي تس����تهدف دع����م التعليم 

جميع املجاالت التي متس احلياة 
اليومية ألفراد املجتمع حاضرا 

ومستقبال. 
من جهتها أشادت اجلمعية 
األميركية للمهندسني املدنيني 
ASCE بالدور الرائد الذي يتبناه 
»بيتك« في دعم ورعاية طلبة 
جامعة الكويت بشكل عام وعلى 
وجه اخلص����وص طلبة كلية 
الهندسة والبترول، وتشجيعهم 

الدول  وأضاف املخيزمي أن 
املتقدمة حتفز الشركات الكبرى 
للقيام ب����دور محوري في دعم 
العنصر البشري، حيث يطمح 
»بيتك« إلى ترسيخ هذا الدور من 
خالل مساهماته االجتماعية مبا 
يساعد في دعم خطط احلكومة 
واجله����ات الطالبي����ة لتحقيق 
التنمية والتطور وتوفير أفضل 
وأرقى مس����تويات اخلدمة في 

ق���ال مدير إدارة التس���ويق 
والعالقات العامة ومدير التخطيط 
التمويل  االستراتيجي في بيت 
الكويتي � بيتك � م.فهد املخيزمي 
إن استهداف دعم قطاعات رئيسية 
في املجتمع من خالل دعم مشاريع 
تنمية وتطوير املجال التعليمي 
يعتبر من أولويات »بيتك«  مما 
له األثر املباشر في رسم مالمح 
املستقبل الذي يبنيه أبناء الوطن 
وهو ما يشكل مفهوما أساسيا في 

خطط الدول املتقدمة.
التكرمي  ومبناس���بة حف���ل 
الذي نظمته اجلمعية األميركية 
للمهندسني املدنيني -ASCE- فرع 
جامعة الكويت للطلبة املتفوقني 
في قسم الهندسة املدنية بكلية 
الهندسة والبترول، أكد املخيزمي 
إميان »بيتك« بالدور املهم لطلبة 
الهندس���ة في صناعة املستقبل 
البنى األساسية وهو  وتطوير 
ما تنهض به البالد في إطار دعم 
خطط احلكومة في جعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا.
وتابع بأن هذه املبادرة جاءت 
للتأكيد عل���ى الدور الذي يقوم 
به  »بيتك« في إطار مسؤوليته 
التعليم  االجتماعية عب���ر دعم 
وتقوي���ة ج���ودة مخرجاته من 
أجل رف���ع األداء العام وتعزيز 
مفاهيم الهندس���ة خصوصا أن 
التعليم يأتي في مقدمة أولويات 
»بيتك«  مل���ا له من أثر بارز في 

تقدم مستوى الدول.

على هامش تكريم الجمعية األميركية لمتفوقي الهندسة المدنية

»الجزيرة« تطلق قناة مبيعات جديدة 
نظام غاليليو العالمي يُمكّن العمالء من الحجز عبر وكالء السفر المحليين


