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الوطنية  الش���ركة  قامت 
لالتص���االت برعاية معرض 
»يال شباب«، أحدث المبادرات 
الرامي���ة إلى دع���م أصحاب 
الشباب في  األعمال من فئة 
عرض منتجاتهم ومواهبهم 
وهواياتهم، والذي أقيم على 
الدولي���ة  المع���ارض  ارض 
بمشرف خالل الفترة من 27 

الى 29 مايو الماضي.
وقد هدف المعرض إلى رفع 
الوعي حول أصحاب  درجة 
العمل من الشباب الموهوبين 
أدوارهم  وإلقاء الضوء على 
في تنمية االقتصاد الكويتي 

وقطاع األعمال.
وتعليقا على هذه الرعاية، قال مدير العالقات 
العامة في الش���ركة عبدالعزيز البالول »نحن 
نسعى باستمرار إلى اغتنام طرق وفرص جديدة 
ومختلفة ترمي إلى تشجيع الشباب الكويتيين 
لكي يصبحوا أصحاب أعمال ناجحين، وذلك عبر 
مدهم بكل الدعم الذي يحتاجون إليه ومساعدتهم 
في إنجاز مستويات أعلى من النجاح«، مشيرا 
الى ان الرعاية الذهبية التي قدمتها الش���ركة 
للمع���رض تنبع من تفانيه���ا في دعم الجهود 

التي يبذلها الش���باب في الكويت وتشجيعهم 
على بناء أعمالهم الصغيرة وتنمية قيم العمل 

الذي يستثمرون فيه.
وحضر المسؤول التنفيذي للعالقات العامة 
في الش���ركة الوطنية لالتصاالت حمد المطر 
المعرض وكرم أصحاب األجنحة الذين حققت 
منتجاتهم أعلى مستوى من المبيعات، فضال 
عن أولئك الذين وضعوا أفضل خطة تسويقية 

وابتكروا أفضل المنتجات.

وانغ تشونفو ود.ديتر زيتش يتصافحان عقب توقيع االتفاقية

من اليمني: ستاليوس جرجس وأمين الهرمي وهيروس ميلثيادوس وإبراهيم املفرج وإياد قدومي

.. ومحتفال بها مع فريق فولكس واجن أندرياس شيفر متسلما اجلائزة

الكويت تفوز في بطولة »فولكس واجن« العالمية 2010 لمؤهالت خدمة ما بعد البيع
وأضاف: »نحن سعداء كذلك ألن كل نصر 
فردي يحققه مستش����ار خدمة يعبر عن قبول 
وكالء فولكس واج����ن في جميع أنحاء العالم 
ملعايير التدريب الشاملة التي نقدمها ويثبت 

فاعليتها«.
وقال الفائز بلقب أفضل مستشار خلدمة ما 
بعد البيع في العالم 2010 أندرياس شيفر: »في 
شركة بهبهاني للسيارات بالكويت، نضع رضا 
العميل فوق كل شيء، ونتطلع بشكل متواصل 
لتحسني الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك. وعلى الرغم 
من فوزي كأفضل مستشار خدمة على مستوى 
العالم إال انني أرى أن مستوى املهارة واملعرفة 
اللتني أظهرهما زمالئي مدهش كذلك. وأنا فخور 
بكوني جزءا من هذا الفريق الشغوف بتقدمي 
أفضل معايير اخلدمة، وسنواصل معا تزويد 

العمالء بأفضل اخلدمات في العالم«.

نتائج البطولة العالمية

بطولة أفضل مستشار خدمة ما بعد البيع في 
العالم: املرتبة األولى: أندرياس شيفر )الكويت(، 
املرتبة الثانية: إروين بليشير )أملانيا(، املرتبة 
الثالثة: مارتن سكرونت )جمهورية التشيك(

بطول����ة أفضل فني خدمة ما بعد البيع في 
العال����م: املرتبة األولى: جون����ي دي كوك فان 
ديلوجنني )هولندا(، املرتبة الثانية: فيدل شانغرا 
الثالثة: الرس نيوكيرش����نر  املرتبة  )بيرو(، 

)أملانيا(

»يفخر كادر اخلدمة لدينا بعزمه املتواصل على 
تعزيز مهارات����ه وإمكانياته وإجنازاته لتقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئنا. ويعتبر تتويج الكويت 
كبط����ل عاملي في مجال خدمة م����ا بعد البيع، 
وحص����ول أبوظبي على املرتب����ة الثانية على 
مستوى املجموعة )C( ش����هادة على املثابرة 
والتفاني غير احملدودين«، الفتا الى انه ليس 
بأمر مفاجئ وجوب تطلع العالم اآلن إلى منطقة 
الشرق األوسط باعتبارها مثاال ألفضل املمارسات 

العاملية في مجال اخلدمة.

وزمالئه بلقب »الطبيب الطائر«، وذلك لدوره 
الفاعل في Service Clinic التي تقام عبر أنحاء 

املنطقة.
كما قام بتنظيم دورات التأهيل التي أقيمت 
في دبي في ديس����مبر 2009 واإلشراف عليها، 
وساهم في إعداد الفائزين على صعيد منطقة 
الشرق األوسط خلوض نهائيات البطولة العاملية 

في أملانيا.
من جانبه، قال مدير خدمة ما بعد البيع في 
»فولكس واجن« الشرق األوسط توماس فايربر: 

البلدان واملناطق، ويأتي فوز الكويت كمعيار 
عامل����ي خلدمة ما بعد البيع من فولكس واجن 
نتيجة مباشرة للعمل الدؤوب وااللتزام املتواصل 

نحو عمالئنا في الشرق األوسط«.
وترجع مس����ؤولية تزويد شركاء فولكس 
واجن الشرق األوس����ط بالدعم التقني »ليانز 
مولر« الذي يعد جزءا ال يتجزأ من بطولة فولكس 

واجن ملؤهالت خدمة ما بعد البيع.
ولكون����ه أحد أعضاء فري����ق عمل فولكس 
واجن املخضرمني، فقد اشتهر مولر بني محبيه 

أما املناطق واملجموعات األخرى التي شملتها 
اجلوائز فكانت أوروبا )A(، وأميركا )B(، ومنطقة 

.)D( الباسيفيك اآلسيوية
وبهذه املناسبة، قال رئيس قسم خدمة ما 
بعد البيع في »فولكس واجن« في العالم مايكل 
هورن مهنئا الكويت عل����ى فوزها: »إن الفوز 
ببطولة فولكس واجن العاملية ملؤهالت خدمة 
ما بعد البيع يدل على أن معاييرنا العاملية فيما 
يتعلق بالفاعلية واألداء هي فعال منتشرة في 
كل أنحاء العالم ويب����رز حضورها في جميع 

فاز مستش����ار في خدمة ما بعد البيع لدى 
وكيل فولكس واجن الشرق األوسط في الكويت 
باملرتبة األولى في بطولة فولكس واجن العاملية 
ملؤهالت خدمة ما بعد البيع 2010 متقدما بذلك 
على 120 اختصاصي خدمة من 60 بلدا، وذلك 
في حفل املسابقة النهائية الذي أقيم مؤخرا في 

مايو املاضي في ڤولفسبورغ بأملانيا.
وقد سمى هذا اللقب، الذي يتم منحه تكرميا 
للمعرفة الفريدة التي يتميز بها مستشار خدمة 
ما بعد البيع، وااللتزام الشخصي بإصالح املركبة 
وتقدمي االستشارة للعميل أندرياس شيفر من 
شركة بهبهاني للسيارات كأفضل مستشار خدمة 

ما بعد البيع في العالم رسميا.
وتهدف املسابقة التي تشهد اآلن عامها الثالث 
إلى احملافظة على مس����توى ج����ودة خدمة ما 
بعد البيع الت����ي تقدمها عالمة فولكس واجن 
لعمالئها والعم����ل على االرتقاء بها، باإلضافة 
إلى تعزيز جسر التواصل بني شركة تصنيع 
الس����يارات واملس����توردين وجتار جتزئة في 

أسواقها العاملية.
وقد تضمنت املسابقة العام احلالي تكرميا 
على الصعيد اإلقليمي ألول مرة حيث مت تكرمي 
ناندانا جاياكودي، أفضل فني خدمة ما بعد البيع 
من شركة علي وأوالده في أبوظبي، والذي حل 
 )C( في املركز الثاني على مس����توى املجموعة
التي ضمت كال من أفريقيا، وأوروبا الشرقية، 

وآسيا الوسطى، والشرق األوسط.

»بوبيان« يشارك العالم احتفاالته
بيوم البيئة العالمي

يش���ارك بنك بوبيان 
العالم احتفاله بيوم البيئة 
العالمي الذي يصادف يوم 
السبت المقبل ايمانا منه 
بأن الحف���اظ على البيئة 
مس���ؤولية جميع البشر 
المقيمي���ن عل���ى كوكب 
االرض حفاظا على مستقبل 
االجيال القادمة والتى يمكن 
ان تعاني في حال استمر 
التدهور الحاصل حاليا في 

البيئة.
المناسبة، قال  وبهذه 
البنك ف���ي بيان صحافي 
انه قام بط���رح مجموعة 

من المبادرات للحفاظ عل���ى البيئة من خالل 
تحفيزه لموظفيه ودفعهم التخاذ خطوات تصب 
ف���ي الحفاظ على البيئة كاس���تخدام النباتات 
المعروفة بفوائدها للصحة والبيئة في المكاتب 
وتخفيض استهالك الكهرباء )خاصة االضاءة( 

غير الضرورية.

وأوضح البنك أن مبادرته 
تضمنت تنظيم اول مسابقة 
ابناء موظفي  رس����م بين 
البنك خاصة بالرسوم التي 
الحفاظ على  تشجع على 
البيئة في الوقت الذي قامت 
فيه ادارة العالقات العامة 
واالعالن بتوزيع باقات من 
نبات الخيزران )البامبو( 
على جميع الموظفين حيث 
تم تصميم ش����عار خاص 
بالبنك يعبر عن مشاركته 
العالم االحتفال بهذا اليوم 
 BOUBYAN IS تحت شعار
WED«« اي ان بنك بوبيان 
يشارك العالم احتفاله بيوم البيئة العالمي. كما 
قامت االدارة بتوجيه رسائل لجميع موظفي البنك 
تحثهم فيها على »اتباع الخطوات واالجراءات 
التي تحافظ على البيئة واالبتعاد عن الممارسات 
التي تضر بكوكبنا الجميل حرصا من الجميع 

على مستقبل ابنائنا واحفادنا«.

باقة البامبو التي مت توزيعها على موظفي البنك

»الوطنية لالتصاالت« رعت »يال شباب«

رنا الرشيد 

حمد املطر يسلم اجلائزة حملمد إبراهيم مدير عام »يال شباب«

»ڤيڤا« تنظم بطولة »الباليستايشن« لكرة القدم  
عبر البث المباشر بين »المارينا« و»األڤنيوز«

أصدقائهم عبر البث املباش���ر 
باس���تخدام ال���� USB  اجلديد 
بني مجمع األڤني���وز ومجمع 

املارينا.
وعن ه���ذه البطولة، قالت 
مديرة إدارة التسويق في الشركة 
رنا الرشيد: »ما زلنا مستمرين 
في تنفيذ وعودنا لعمالئنا الكرام 
بتقدمي أحدث ما توصل إليه عالم 
التكنولوجيا، مما يبقيهم على 

إطالع دائم على املستجدات«
وأضافت: »ال� USB اجلديد 
الذي أطلقته »ڤيڤا« يأتي ضمن 
املبتكرة واحلصرية  املنتجات 
التي تنف���رد »ڤيڤا« بتوفيرها 
لعمالئها، حيث باس���تطاعتهم 
اختبارها باالشتراك في بطولة 
الباليستايشن ليعيشوا أجواء 

كرة القدم بأسلوب جديد«.

وتأتي بطولة الباليستايشن 
لك���رة القدم املمي���زة واألولى 
من نوعها ف���ي الكويت، حيث 
يستطيع العمالء خاللها التمتع 
بلعبة كرة القدم والتنافس مع 

تزامن���ا مع إطالق الش���كل 
اجلدي���د لوصل���ة اإلنترنت ال� 
USB ومع اقتراب موعد انطالق 
العالم  نهائيات بطول���ة كأس 
القدم 2010، تنظم شركة  لكرة 
االتص���االت الكويتي���ة »ڤيڤا« 
بطولة »الباليستايشن« لكرة 
القدم عبر البث املباشر بني مجمع 
املارينا ومجمع األڤنيوز، خالل 
الفترة م���ن 2 وحتى 8 يونيو 
اجل���اري من الس���اعة 12 ظهرا 

ولغاية 10 مساء.
 USB  �والش���كل اجلديد لل
وهو عبارة عن كرة قدم، سيكون 
متوافرا لفترة محدودة فقط في 
كل فروع »ڤيڤا« بسرعة تصل 
إلى 7.2 ميغابايت، تلبي حاجة 
العمالء ومتكنه���م من تصفح 

اإلنترنت بسهولة.

USB مع إطالق الشكل الجديد لـ

»رواج« توقّع عقد توكيل تسويق مشاريع »أرسطو« القبرصية

اجلبلية الغنية بالغابات الصنوبرية، فهي 
جزيرة بتاريخها العريق جمعت احلضارة 
اإلغريقية والرومانية والعثمانية ومازال 
شعبها يتمتع بروح الضيافة والبساطة 
مع التطور العمراني واالقتصادي املتسارع 
والبنية التحتية املتقدمة ووسائل النقل 

احلديثة التي تربط أطراف اجلزيرة.
وقد تخللت زيارة وفد »أرسطو« األخيرة 
للكوي���ت دورات تدريبية وتعريفية عن 
املشاريع لطاقم إدارة املبيعات والتسويق 
في ش���ركة رواج وع���رض كامل وواف 
عن مختلف اخلدم���ات واحلوافز املقدمة 

للعمالء.

قدومي بقدرات وإمكانيات شركة أرسطو 
املالية والفنية وخبراتها الطويلة في مجال 
التطوير العقاري، الفتا الى أن شركة رواج 
تسعى دائما لعرض ما هو جديد ومميز 
من عقارات دولية لعمالئها في الكويت، 
حيث قامت بزيارة استطالعية لقبرص 
لدراسة وضع ش���ركة أرسطو واالطالع 
على مش���اريعها على أرض الواقع، وهي 
الزيارة التي كانت مبثابة الكشف عن كثب 
الساحرة بسواحله  على طبيعة قبرص 
اجلميلة املطلة على البحر األبيض املتوسط 
ومناطقها اخلض���راء التي متتد لتغطي 
جميع أنحاء اجلزيرة، باإلضافة إلى املناطق 

تقدمها احلكومة القبرصية للراغبني في 
متلك العقار بقبرص تتنوع من متلك حر 
إلى إعفاءات ضريبية وفرص للحصول على 
إقامة دائمة في قبرص، كما أوضح املميزات 
التي متتاز بها قبرص عن مثيالتها بالعالم 
حيث قربها من منطقة اخلليج والشرق 
إلى االقتصاد الصلب  األوسط باإلضافة 
الذي صمد في وجه التقلبات االقتصادية 
التي عصفت باملنطقة والعالم، كما تتوافر 
فيها جميع مستلزمات السياحة على مدار 
العام ملا تتميز به من جو معتدل وجميل 
طوال فصول السنة. من جانبه، أشاد مدير 
إدارة تطوير األعمال بش���ركة رواج إياد 

قامت شركة رواج للتسويق العقاري 
بتوقيع عقد توكيل تس���ويق مع شركة 
أرسطو للتطوير العقاري يخول فيه العقد 
»رواج« لتسويق مشاريع عقارية مملوكة 
ومطورة من قبل ش���ركة أرسطو كبرى 

شركات التطوير العقاري في قبرص.
وقد حضر توقيع العقد عن شركة رواج 
كل من: مدير عام الش���ركة أمين الهرمي، 
ومدير إدارة تطوير األعمال إياد قدومي، 
ومدير إدارة املبيعات إبراهيم املفرج، ومثل 
شركة أرسطو كل من: مدير تطوير األعمال 
هيروس ميلثي���ادوس، ومدير مبيعات 
اخلليج والش���رق األوس���ط ستاليوس 
جرج���س، وذلك خالل الزي���ارة األخيرة 

لوفد شركة أرسطو إلى الكويت.
وفي هذا اخلصوص، قال مدير تطوير 
األعمال هيروس ميلثيادوس بشركة ارسطو 
ان الشركة متلك وتطور عقارات متنوعة من 
ڤلل وشقق وبيوت ريفية بجميع مناطق 
ومحافظات قبرص وعلى مس���توى راق 
من اجلودة وبأسعار تتناسب مع جميع 
متطلبات واحتياجات العميل، مشيرا الى 
أن شركة أرسطو قامت باختيار »رواج« 
ملا تتميز به من سمعة طيبة وخلبراتها 
الطويلة في مجال تسويق العقارات الدولية 

بسوق الكويت.
واشار إلى أن معظم الوحدات العقارية 
املعروضة للتسويق جاهزة أو شبه جاهزة 
للتسليم ومتتاز مبواقع مميزه من حيث 
اإلطاللة والقرب من اخلدمات وتوفر للعمالء 
امتيازات عديدة من خدمات تشغيلية إلى 

خدمة إعادة البيع والتأجير.
وب���ني ان احلواف���ز واالمتيازات التي 

لتطوير السيارات الكهربائية

»بي واي دي ليمتد« و»ديملر اي جي« توّقعان
عقد تأسيس شركة مشتركة في الصين

منذ دخولها قطاع السيارات في 
عام 2003. وتعد شركة صناعة 
السيارات االسرع منوا في الصني. 
وقد قدمت للعالم سيارة »اف 3 
دي ام الهجينة الكهربائية بنظام 
عمل ثنائي في ديسمبر 2008، 
وبدأت ببيع السيارة مباشرة الى 
عمالئها من االفراد في عام 2010، 
وقد كش����فت النقاب مؤخرا عن 
موديل »إي« الكهربائية بالكامل 
لتثب����ت موقعها كأول ش����ركة 
لصناعة الس����يارات في الصني 
تقدم هذا النوع من الس����يارات 
بكمي����ات جتارية كبيرة بانتاج 

املوديل »إي«.

كشفت الشركة النقاب مؤخرا عن 
املقرر  محرك كهرباء ذكي ومن 
ان تطرح هذه الس����نة سيارتي 
مرس����يدس بنز كهربائيتني من 
الفئ����ة »بي اف � س����ل« بتقنية 
خلية الوقود باالضافة الى سيارة 
الفئة »أ  ببطارية كهربائية في 

إي � سل«.
اما ش����ركة بي واي دي فهي 
الش����ركة الرائ����دة ف����ي الصني 
في مجال تطوي����ر تكنولوجيا 
البطاريات املتقدمة باستثماراتها 
الكبيرة في هذا املجال منذ عام 
1995، وقد حققت الشركة منوا 
سريعا على مدى خمس سنوات 

مذكرة التفاهم بني الشركتني في 
االول من مارس املاضي، وقد عمل 
فريق من املهندسني واملصممني 
ومسؤولون تنفيذيون آخرون 
من الشركتني على تأسيس فرق 
عمل بعد توقيع مذكرة التفاهم 
ملباشرة العمل في تطوير فكرة 
الس����يارة. ويخضع  ومفه����وم 
التجاري للش����ركة  الترخيص 
املشتركة اجلديدة ملوافقة اجلهات 

احلكومية املختصة.
اجلدير بالذكر ان شركة دميلر 
من الشركات الرائدة في صناعة 
وهندسة تصميم السيارات التي 
ينعدم فيها انبعاث الغازات، وقد 

اي ج����ي« د.ديت����ر زيتش: ان 
ش����ركتنا املشتركة اجلديدة في 
وضع مناس����ب ج����دا لتحقيق 
الفرص  القص����وى من  الفائدة 
الكهربائية  الهائلة للس����يارات 
في الصني. ونحن محظوظون 
بشراكتنا مع شركاء ممتازين في 
الصني، وان تأسيس هذا املركز 
لالبحاث والتكنولوجيا مع شركة 
ب����ي واي دي يضيف بعدا آخر 
لدعم تواجدن����ا املتزايد في هذا 

السوق املهم.
وقد وقع رئيس مجلس االدارة 
الش����ركة  وانغ ود.زيتش عقد 
املش����تركة في بكني بعد توقيع 

وّقعت شركة بي واي دي ليمتد 
ودميلر اي جي )مرسيدس بنز( 
في 27 مايو املاضي عقدا لتأسيس 
ش����ركة مش����تركة مناصفة بني 
الشركتني لالبحاث والتكنولوجيا 
باسم شركة »شنزهني بي واي 
دي دميلر نيو تكنولوجي ليمتد« 
لتطوير س����يارة كهربائية في 

الصني.
ومن املقرر ان تستثمر شركتا 
»بي واي دي« و»دميلر« مبلغ 600 
مليون رميبي كرأسمال مسجل 
للشركة املشتركة، وسيستفيد 
جيل السيارات الكهربائية التي 
تطورها الش����ركة املشتركة من 
خبرة شركة دميلر في تصميم 
الكهربائية،  وسالمة السيارات 
باالضافة الى خبرة ش����ركة بي 
واي دي ومتيزها في تكنولوجيا 
صناعة البطاريات ونظم الدفع 
الكهربائي، وس����يتم تس����ويق 
السيارة اجلديدة كماركة جديدة 
من تصميم الشركتني دميلر وبي 

واي دي وملكا لهما.
في هذا الص����دد، قال رئيس 
مجلس ادارة ورئيس شركة »بي 
واي دي ليمتد« وانغ تشونفو 
»اننا بتحالفنا مع دميلر نحقق 
تقدم����ا ممتازا يصن����ع الفرص 
الكفيلة باالستفادة من مصادر 
القوة في الشركتني النتاج ماركة 
جديدة من السيارات الكهربائية 
في الصني. ويع����د هذا االجناز 
مب����ادرة فري����دة ومثي����رة من 
الدءوب  نوعها، وبالعمل اجلاد 
مع بعضنا البعض سنقدم سيارة 
كهربائية جديدة للسوق بأقرب 

وقت ممكن«.
م����ن جانب����ه، ق����ال رئيس 
مجل����س ادارة ش����ركة »دميلر 


