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اعلن بن���ك الكويت 
أن���ه بصدد  الدول���ي 
اقامة معرض تسويقي 
للتروي���ج حلملة »من 
التأسيس.. الى التأثيث« 
في مجمع اخليمة مول 
خالل الفترة من اليوم 
حتى 12 يونيو اجلاري، 
وذلك في اطار اخلطة 
التسويقية التي وضعها 
لتعري���ف اجلمه���ور 
باحلمل���ة ومزاياه���ا، 
واملنتجات التي تقدمها. 
وأضاف البنك في بيان 
صحافي أن حملة »من 
التأسيس.. الى التأثيث« 
متكن األفراد سواء من 
عم���الء بن���ك الكويت 

الدولي أو من غير العمالء احلصول على التمويل الالزم لتأسيس 
وتأثيث منازلهم بجميع املستلزمات )أجهزة كهربائية، أدوات 
منزلية، أثاث، مفروش���ات، أجهزة تكييف، أو أي سلع أخرى(، 
وذلك بالتعاون مع جميع الشركات والوكاالت واملعارض بالسوق 
احمللي، وبتمويل يصل الى 70 ألف دينار، تسدد على فترة تصل 
الى 15 عاما، مع فترة سماح تصل الى 6 شهور الستحقاق القسط 
األول، حيث يعمل البنك على شراء السلع وبيعها للعمالء باألجل 

ملدة متفق عليها وبربح معلوم.
وأوضح البنك أن االس���تفادة من مزاي���ا احلملة اجلديدة ل� 
»الدولي« ال تش���ترط وجود كفيل أو مقدم وال تشترط حتويل 
الراتب الى بنك الكويت الدولي، اذ يتم االكتفاء بصورة البطاقة 
املدنية للعميل، باالضافة الى صورة جواز السفر »للمقيمني فقط« 
مع شهادة راتب حديثة، وكشف حساب آلخر 3 شهور، وعرض 
س���عر املورد، مشيرا الى أن فريق تسويق البنك سيقوم أيضا 
بتسويق خدمات ومنتجات »الدولي« املصرفية مثل احلسابات 
املختلفة، والودائع املصرفية، وبطاقات االئتمان باالضافة الى 
خدم���ات صناديق األمانات وجميع ه���ذه اخلدمات واملنتجات 

متوافقة مع الشريعة االسالمية.

عدنان العيسى

عماد مكيةنبيل بن سالمة

مجموعة »زين« تعّين عماد مكية
رئيسًا تنفيذيًا لـ »زين العراق«

دورة التحاد الشركات 
حول قواعد وأدوات 

االستثمار

نظم مركز الدراسات االستثمارية واخلدمات 
املالية باحتاد الشركات االستثمارية دورة تدريبية 
بعنوان »قواعد وأدوات االستثمار � اخليارات 
والعقود املستقبلية«، حيث حاضر فيها األستاذ 
بكلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت د.تركي 
الشمري. وفي هذا الصدد، قالت مديرة املركز 

فدوى درويش إن هذه الدورة صممت لتقدميها 
إلى املش����اركني إلعطائهم الفرصة في متابعة 
وزيادة معرفتهم في مختلف األدوات االستثمارية 
والعقود املستقبلية وكيفية احتسابها والتعامل 
بها سواء على املستوى احمللي أو الدولي. وقد 
شارك في الدورة مجموعة من الشركات، ومنها: 

الكويتية للمقاصة، كامكو، الفنار لالستثمار، 
وفرة لالس����تثمار الدولي، الصفاة لالستثمار، 
االمتياز لالستثمار، االستثمارات الوطنية، االمان 
الس����يولة لالستثمار،  ادارة  لالستثمار، بيت 
الساحل للتنمية واالستثمار، دار االستثمار و 

االستشارات املالية الدولية.

تدّرج في مواقع قيادية في شركة موتوروال وبرامج وكالة ناسا للفضاء

»أزيرا«.. رائعة »هيونداي«
تقدمها شركة شمال الخليج بعرض فريد

طرحت شركة شمال اخلليج 
الوكي����ل احلصري  التجاري����ة، 
الكويت،  لسيارات هيونداي في 
عرضا خاصا على سيارات »أزيرا« 
الفخمة لتوف����ر لعمالئها فرصة 
اقتناء أحدث السيارات العصرية 
والفاخ����رة بأس����عار حصري����ة 
ومح����دودة لفترة قصيرة، وذلك 
في عرض فريد يعكس اهتمامها 
الدائم بتوفير أحدث الس����يارات 

بأفضل العروض.
وق����د اس����تطاعت س����يارة 
»هيونداي أزي����را« اجلديدة منذ 
قدومها إلى الس����وق الكويتي ان 
الكثير  تستقطب اهتمام وإقبال 
من محبي س����يارات الفخامة مبا 
توف����ره هذه الس����يارة من مزايا 
رائدة وفريدة تشمل محركا قوي 
األداء 6 سلندرات وسعة 3300 سي 
سي مما يوفر انطالقا جبارا بقوة 
235 حصانا يعززها ناقل حركة 
تبترونيك من اجليل التكنولوجي 

اجلديد بخمس سرعات.
كم����ا اس����تطاعت »أزي����را« 
بتصميمها اخلارجي العصري أن 
تشكل لوحة فنية جعلت السيارة 
تفوز بالعديد من اجلوائز العاملية. 
وتشغل الرفاهية حيزا كبيرا في 
التصمي����م الداخلي واملزايا التي 

أعلنت مجموعة زين عن تعيني 
عماد مكية رئيسا تنفيذيا لشركة 
زين العراق، حيث سيبدأ ممارسة 
مهامه رسميا اعتبارا من 15 يونيو 

اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين نبيل 
بن سالمة في تصريح صحافي: 
»نحن على ثقة بأن القيادة اجلديدة 
النجاح  للشركة ستكمل مسيرة 
التي بدأتها زين في العراق قبل 
أكثر من ست سنوات، وستحافظ 
على موقعها الرائد في سوق يتسم 

بتنافسية شديدة«. 
وأضاف: »ان اخلبرة الكبيرة 
التي ميتلكها مكية والتي اكتسبها 
من عمله في أكثر من موقع قيادي 
في شركات االتصاالت العاملية وفي 
مؤسسات دولية عمالقة مثل وكالة 
ناس����ا للفضاء، سيكون لها بالغ 
األثر في تعزيز عمليات الشركة 
في العراق وحتقيق إستراتيجية 

الشركة للفترة املقبلة«.
وبني بن سالمة أن قرار تعيني 
مكية في هذا املنصب يأتي ضمن 
سياسة إعادة الهيكلة التي تقوم 
به����ا مجموعة زي����ن منذ مارس 
املاضي، وذلك بغرض إكس����اب 
عملياتها ووحداتها التش����غيلية 
املرونة الكافية إلس����تراتيجيتها 
اجلديدة، مش����يرا إلى أن السوق 
العراقي من األس����واق الرئيسية 
للمجموعة وهو يشهد حاليا طفرة 
كبيرة في تطور قطاع االتصاالت 

توفرها »أزيرا« اجلديدة مبا فيها 
فرش داخلي من اجللد وديكورات 
مطعمة باخلشب ومشغل أقراص 
وMP3 مع نظ����ام صوتي حديث 
وذاكرة تخزي����ن لوضعية مقعد 
السائق وفتحة سقف بانورامية 
إضافة إلى تقنية التكييف القوي 
يعمل على اللمس ويوفر جلميع 
انتعاشا فوريا  الس����يارة  ركاب 
ودائما. وتزداد مواصفات السالمة 
بوجود 10 وسائد هوائية لتوفر 
البال واالطمئنان  للجميع راحة 
الذي يتعزز بوجود أنظمة حتكم 
فعالة كنظام منع انغالق العجالت 
عند الفرملة ABS. وعن هذا العرض، 

ويتمتع بفرص منو هائلة، موضحا 
أن الشركة لديها قاعدة كبيرة من 
املشتركني على شبكتها، وهو ما 

وضعها في املرتبة األولى.
وفي تصريحه األول في منصبه 
اجلديد، قال عماد مكية: »إنه ملن 
دواعي سروري أن أتولى مسؤولية 
قيادة شركة زين العراق«، مشيرا 
إلى أنه سيعتمد في منهجية عمله 
في قيادة الش����ركة على اخلبرة 
التي ميلكها فريق عملها  الغنية 
املميز، والذي جعلها واحدة من 
الشركات الرائدة في تقدمي خدمات 

االتصاالت الالسلكية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تكمل 
الشركة مشوارها في النمو املطرد 
وتس����اهم في انعاش اقتصادات 
العراق من خ����الل توفير فرص 
العمل التي جت����اوزت حتى هذه 
اللحظة أكثر من ثالثة آالف فرصة 

قال مدير مبيعات ش����ركة شمال 
اخلليج التجارية عدنان العيسى: 
»إن فلسفتنا الدائمة في هيونداي 
هي توفير أفضل معايير اجلودة 
في املواصفات وفي السعر معا«، 
مضيفا: »ويأتي هذا العرض وفاء 
بوعدنا لعمالئنا بأن نستمر في 
طرح العروض املناسبة التي تلبي 
رغبة عمالئنا وعشاق هيونداي 
بتوفير أفخم السيارات العصرية 

بسعر في متناول اجلميع«.
مبينا: »وتتكامل هذه اخلدمات 
بوجود كفالة شاملة ووجود مركز 
خدمة رفيع املس����توى مت إطالقه 
بحلته اجلديدة متزامنا مع الكشف 
عن معرض هيونداي بتصميمه 
ال����ذي يعكس رؤيتنا  العصري 
العاملية واهتمامنا بتوفير بيئة 
تسوق حديثة ومريحة لعمالئنا 
بالذكر أن  وزوارن����ا«. اجلدي����ر 
»هيونداي الكويت« استطاعت أن 
تتقدم بحصتها السوقية أشواطا 
واسعة إلى األمام نتيجة الريادة 
العاملي����ة التي حققته����ا مصانع 
هيونداي كسيارة وكعالمة جتارية 
نتيجة التطوير الثوري واملستمر 
في تصاميم ومواصفات سياراتها 
التي حازت جوائز عاملية رائدة في 

مختلف دول العالم.

عمل مباش����رة وأكثر من 50 ألف 
فرصة عمل غير مباشرة.

وأض����اف: »انن����ي فخور بأن 
أك����ون جزءا من ش����ركة أحدثت 
العديد  ايجابيا في حياة  تغييرا 
من العراقيني«، مبينا أن التحديات 
الكبيرة سيتغلب عليها من خالل 
الثقة الكبيرة في فريق زين العراق 
ال����ذي أوصل الش����ركة الى هذه 

املستويات الرفيعة.
اجلدير بالذكر أن عماد مكية 
الرئي����س اجلديد لش����ركة »زين 
الع����راق« كان يش����غل س����ابقا 
املبيع����ات ملنطقة  منصب مدير 
الشرق األوسط لشبكات شركة 
موتوروال العاملية، وكان يشرف 
على استراتيجية الشركة بطرح 
حلول اجليل الثاني واجليل الرابع 
من خدمة النقال في منطقة الشرق 

األوسط.

»الدولي« يسوق في مجمع الخيمة مول
 حملة »من التأسيس.. إلى التأثيث«


