
جددت شركة اإلبداع اخلليجي 
لالستش����ارات والتدريب شهادة 
ال�����  ISO 9001:2008من ش����ركة 
DNV العاملية )ومقرها النرويج( 
املتخصصة عامليا في منح شهادات 
النظم اإلدارية املعترف بها دوليا 
وذلك بعد تقييم الش����ركة لعمل 
وأداء الش����ركة الذي جاء مطابقا 
للمواصفات العاملية واإلقليمية في 
تطبيق العلوم اإلدارية والفنية.

وفي هذا اإلطار، أوضح رئيس 
الش����ركة د.طارق  إدارة  مجلس 
 ISO 9001:2008 سويدان أن شهادة
هي إجناز بكل املقاييس ملسيرة 

عمل الشركة خالل املراحل الزمنية املاضية، كما أنها 
تعزز من مكانة وتطوير أداء الشركة خالل املرحلة 
املقبلة. ولفت إلى أن عملية جتديد اإلبداع اخلليجي 
للشهادة وفق املواصفة اجلديدة متنح عمالء الشركة 
الشعور بالثقة بجودة ما تقدمه الشركة من خدمات 

تدريبية واستشارية.
وقال إن هناك تواصال مستمرا بني الشركة واملعاهد 
العلمية املتخصصة في العلوم اإلدارية ملعرفة أحدث 
ما مت التوصل إليه في العلوم اإلدارية وطرق التدريب 
عليها إقليميا وعامليا وذلك للدخول بقوة في تطبيق 
تلك النظم مبا يعزز م����ن إمكانيات وقدرات عمالء 
الشركة من األفراد والشركات على مستوى القطاعني 

احلكومي واخلاص.
بدوره، أش����ار املدير التنفيذي في الشركة عماد 
أبو زور الى أن تتويج جهود الش����ركة بهذا اإلجناز 
إضافة جديدة لس����جل الشركة الذي ميتد لسنوات 

طويلة وعديدة في مجال التدريب والتطوير والتي 
قامت خالله بتقدمي كل ما هو جديد ومفيد في عالم 
التدريب واالستشارات لعمالئها مبا يلبي طموحاتهم 

وإمكانيتهم واألهداف التي يريدون إجنازها.
وأضاف أبو زور إلى أن هذا اإلجناز س����ينعكس 
إيجابا على أداء الش����ركة في املرحلة املقبلة وكذلك 

عمالؤها املتواجدون في جميع الدول العربية.
وأوضح أن االلتزام بتطوير عمل الشركة وأدائها 
خالل املرحلة املقبلة بات من املسلمات التي ال ميكن 
إغفالها، الفتا الى أن اس����تمرارية النجاح وحتسني 
بيئة األعم����ال وتطويرها من بني أهم األهداف التي 
تسعى الشركة إلى حتقيقها دائما تلبية لطموحاتها 

وحرصا على مصلحة عمالئها.
واختتم أبو زور قوله إن منح DNV هذه الشهادة 
للشركة هو في واقع األمر تعبير عن الثقة في أدائها 
مبا يتوافق مع نظم اإلدارة والتدريب عامليا ومبا يعزز 

من إمكانيات الشركة خالل املرحلة املقبلة.

اعلنت شركة »مينا تليكوم« 
ثان����ي أكبر م����زود خلدمات 
اإلنترنت في مملكة البحرين 
والشركة التابعة لبيت التمويل 
الكويت����ي البحريني )بيتك � 
البحرين(، عن توقيعها عقدا 
الرائدة  مع شركة موتوروال 
عامليا في مجال تطوير شبكات 
واي ماك����س e802.16 وذلك 
لتعزيز قدرة تغطية ش����بكة 
ميناتليكوم الستيعاب 100 ألف 
مشترك، وذلك ملواكبة النمو 
امللحوظ في قاعدة مشتركيها 
النطاق  باإلنترنت عري����ض 
والذين وصل عددهم ملا يزيد 
على 45 الف مش����ترك خالل 
18 ش����هرا من تدشني اخلدمة 
واملتوقع زيادة أعدادهم باطراد 

في العام املقبل. 
وفي هذا الصدد، قال العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي ل 
البحرين« ورئيس  »بيتك – 
مجلس إدارة ميناتليكوم عبد 
احلكيم اخلياط: »لقد حرصنا 
في ميناتليكوم على متابعة 

هذا النمو من حيث املعايير املالية والتشغيلية 
على حد سواء، وهذا يعني أننا نسير بثبات على 
الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا املتمثل في أن 
نكون في صدارة الشركات املزودة لإلنترنت في 
املنطقة. إن هذا النمو ينبعث من جناح منتجاتنا 
ومن خالل استثماراتنا املثمرة في مجال استقطاب 

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة«.
واضاف: »اننا نسير قدما لتوسيع خدماتنا 
بش����كل مطرد ونتطلع إلى ترسيخ مكانتنا في 

السوق وكذلك حتقيق أهدافنا طويلة األجل«.
وتأتي مب����ادرات ميناتليكوم في هذا املجال 
متاشيا مع الرؤية االقتصادية ململكة البحرين 
«رؤي����ة 2030« ويأتي تطوير قطاع االتصاالت 
السلكية والالسلكية فيها كركيزة من ركائزها 
األساسية، واستجابة لتصريحات وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية 

اهلل آل خليفة.
وأوضح: »ان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تعتبر بال شك واحدة من أهم العوامل الرئيسية 
في حتقيق رؤية البحرين االقتصادية، وجعل 
اململكة مركزا لالتصاالت السلكية والالسلكية، 
ونحن في ميناتليكوم نؤمن بهذه الرؤية ونسعى 

جاهدين لتحقيقها«.
م����ن جانبه، قال نائب الرئيس واملدير العام 

لشبكات موتوروال أوروبا والشرق األوسط علي 
عامر: »يأتي توسيع شبكة ميناتليكوم تأكيدا 
على رؤية ثاقبة لتحديث وسائل االتصال على 
مستوى األفراد واألعمال في البحرين«، مضيفا: 
»تفخر موتوروال بكونها أول من قام بتزويد تقنية 
اإلنترنت عريضة النطاق ملشتركي ميناتليكوم 
منذ قيامنا بإنشاء شبكة الواي ماكس ويعد هذا 
النمو السريع في عدد املشتركني أكبر دليل على 
الطلب املتزايد ليظل����وا متصلني بهذه اخلدمة 

املميزة«.
اجلدي����ر بالذكر ان ميناتليكوم هي ش����ركة 
اس����تثمارية تابعة ل� »بيت����ك– البحرين« وأول 
شركة في العالم تطلق خدمة االنترنت الالسلكي 
على املس����توى الوطني باستخدام تقنية الواي 
ماك����س 802.16e بتغطية كاملة ألرجاء اململكة، 
كما تعرف ش����ركة موت����وروال في جميع أنحاء 
العالم بابتكاراتها املميزة في مجال االتصاالت 
مع التركيز على حتديث وسائل االتصاالت التي 
تربط العالم من البنية التحتية لالتصاالت عريضة 
النطاق، للحلول النقالة وحلول السالمة باإلضافة 
ألجهزة الڤيديو عالى الوضوح وتقود موتوروال 
املوجة احلديثة من االبتكارات التي متكن األفراد 
واملؤسسات واحلكومات من أن تكون أكثر اتصاال، 
وحققت موتوروال مبيعات وصلت إلى 22 مليار 

دوالرا في بورصة نيويورك عام 2009. 
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»الخطوط الوطنية« تعزز قطاعها التجاري 
أعلن���ت ش���ركة اخلطوط 
الوطنية عن انضمام 4 أعضاء 
العمل بقطاعها  إلى فريق  جدد 
التجاري، لتعزز بذلك عمل هذا 
القط���اع احليوي مب���ا يواكب 

تطلعات الشركة.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
انه ف���ي إطار  أم���س  صحافي 
دعم مسيرة توسعاتها احلالية 
واملس���تقبلية، مت تعي���ني جو 
التسويق،  غزال، رئيسا لقسم 
لينضم إلى فريق العمل حامال 
معه خبرة أكثر من 15 عاما في 
مجال التسويق واإلعالن بالكويت 
والشرق األوسط، كما مت تعيني 
تشالز جونسون رئيسا لقطاع 
املنتجات، بعد مش���وار عملي 
حاف���ل تقل���د خالل���ه مناصب 
عدة في ش���ركات عاملية كبرى 
كخطوط فيرجني بلو للطيران 
التي عم���ل خاللها ف���ي مجال 
املنتجات والشراكات، وينضم 
الوطنية  اآلن لفريق اخلطوط 
ليجلب مع���ه ثروة من املعرفة 
جاءت حصيلة خبرته في مجال 
الطيران طوال أكثر من 15 عاما 
في كل من استراليا والواليات 

املتحدة والكويت.
 وأعلنت الش���ركة كذلك عن 
العزام رئيس���ا  تعيني محمود 
للمبيعات الدولية، وهو يتمتع 
بخب���رة ومعرفة واس���عة في 
مجال مبيعات شركات الطيران 
في منطقة الش���رق األوس���ط 
كان معظمه���ا من خالل خبرته 
امللكية  العمل في اخلطوط  في 

سواء، متسائال: من لديه القدرة 
على التضحي���ة والدخول في 
غمار االستثمار في السوق غير 
التي ميكن  اجلهات احلكومية 
ان تكون بداي���ة تثبيت الثقة 

لدى اجلميع؟
وأشار اخلزام الى ان 2010 لن 

عمر راشد 
قال رئيس مجلس االدارة في 
شركة اوفست القابضة عبداهلل 
اخلزام ان الشركة حققت أرباحا 
قدرها 247 ألف دينار عن 2009 
مقارنة بخس���ائر تقدر ب� 799 
الف دينار في 2008، الفتا الى 
ان الشركة حققت صافى ايرادات 
من العمولة املتحققة من ملكيتها 
البالغة 90% في شركة املجموعة 
إيفا قدرها 4  املالية هيرميس 
ماليني دينار، بينما س���جلت 
املصروفات 2.2 مليون دينار.

وأضاف اخلزام في تصريحات 
صحافية عقب عمومية الشركة 
التي عقدت امس بنصاب قانوني 
بلغ 100% أن الشركة تركز في 
مش���اريعها املس���تقبلية على 
تطوير العمل واس���تخدام كل 
التكنولوجيا  إليه  ما توصلت 

يكون مختلفا كثيرا عن العام 
التي  املاضي نظ���را للعقبات 
مير بها الس���وق وعدم وجود 
مؤش���رات تدل على التحسن 
االيجابي العام، متمنيا ان يكون 
النصف الثان���ي خطوة فارقة 

للعام احلالي.
ال���ى ان احلكومة  ولف���ت 
الكبيرة  وأذرعها االستثمارية 
قادرة على انتشال السوق من 
كبوته والوص���ول به الى بر 
االمان، مطالب���ا الهيئة العامة 
لالس���تثمار بان حت���ذو حذو 
العامة للتأمينات  املؤسس���ة 
االجتماعية والدخول في بعض 
االس���تثمارات الناجحة محليا 
باالضافة الى عملها اخلارجي، 
وأش���ار الى ان عددا كبيرا من 
الشركات رفض الدخول حتت 
مظلة قانون االس���تقرار املالي 

احلديثة، حيث تعمل الشركة 
ملتابعة اجلديد في نظام التداول 
املقبل في سوق الكويت لالوراق 

املالية.

اداء السوق

وأوضح ان اداء سوق الكويت 
في املرحلة الراهنة يعتبر بعيدا 
متاما عن مس���تواه احلقيقي 
باالضافة الى التذبذب الشديد 
السائد في كل قطاعاته، مشيرا 
الى أن التدخل احلكومي اصبح 
ضرورة حتمية في الوقت الراهن 
إلنقاذ ما ميكن انقاذه وتصحيح 

االوضاع.
واس���تدرك قائال ان األزمة 
احلقيقي���ة الت���ي يعانى منها 
الثقة  الس���وق ه���ي فق���دان 
والتخوف الشديد الذي يعانى 
منه االفراد والشركات على حد 

نظرا لتخوف اداراتها من التخلي 
عن ادارتها والشؤون اخلاصة 
بها، مبينا ان القانون لم يترك 
اثرا ايجابيا لدى الشركات حتى 

اآلن.
وحول احلل���ول املقترحة 
لتفعي���ل دور القطاع اخلاص 
والشركات طالب اخلزام اجلهات 
املصرفية بتس���هيل االقراض 
للشركات ذات السمعة الطيبة 
التي تعتبر عمودا فقريا لتفعيل 
االنشطة التشغيلية واملشروعات 

احلقيقية في الكويت.
يذكر أن عمومية الش���ركة 
أقرت كل بنودها والتي من أهمها 
عدم توزيع ارب���اح عن 2009 
باالضافة الى إخالء طرف اعضاء 
مجلس االدارة وابراء ذممهم عن 
كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل 

السنة املنتهية.

األردنية بالعدي���د من فروعها 
باملنطقة، كما عينت مارك سينيور 
مديرا لبرنامج العطالت إذ يعمل 
على تأسيس برنامج »عطالت 
الوطنية« الذي مت إطالقه مؤخرا 
والذي مينح اخلطوط الوطنية 
فرصة لتعزيز مجموعة خدماتها 
ومنتجاتها املصممة خصيصا 

الوطنية، لي ش���ايف بأعضاء 
فريق���ه اجلدد، قائال: »تش���هد 
اخلطوط الوطنية منوا سريعا 
منذ بداية عملياتها التشغيلية 
لذا فق���د حرصت على أن تضم 
اليها أصحاب املواهب واخلبرات 
في قطاع الطيران، وفقا ملا لدى 
الش���ركة من اس���تراتيجيات 

الس���فر، حيث يتمتع  لعشاق 
سينيور بخبرة تفوق العشرين 
عاما في قطاع التسويق السياحي 
في العديد من دول العالم مبا فيها 
اململكة املتحدة، البحرين، قطر، 

واإلمارات العربية املتحدة. 
وبهذه املناسبة، رحب الرئيس 
التج���اري لش���ركة اخلطوط 

ترنو إلى حتقيقها مس���تقبال«، 
مضيفا: »فاخلط���وط الوطنية 
شركة طيران ذات خدمات مميزة 
ولديها طموحات كثيرة نؤمن أن 
حتقيقها مؤكد من خالل انضمام 
هؤالء األعضاء اجلدد إلى فريقنا 
التجاري، ويسعدنا أن نرحب بهم 
في أسرة اخلطوط الوطنية«. 

عينت مديرين جددًا للمنتجات والتسويق والمبيعات الدولية والعطالت

عبداهلل اخلزام

 اخلياط وعامر عقب توقيع االتفاق 

 نوال الدرويش
عماد أبو زور  د.طارق سويدان

قيادات الشركة في احملطة 101 لتفقد تنفيذ البرنامج

لقطة جماعية للمديرين األربعة اجلدد 

 الخزام: التدخل الحكومي في السوق ضرورة حتمية 
 وقانون »االستقرار« لم يترك أثرًا إيجابيًا للشركات

247 ألف دينار ربحية »األوفست« و4 ماليين إيراداتها من العمولة في 2009

»األولى لتسويق الوقود« تنّفذ برنامجًا 
للسالمة والصحة المهنية والبيئة وضبط الجودة 

س���تقوم بالعديد من البرامج 
التدريبية ملوظفيها ومديري 
التعامل  احملطات منها كيفية 
مع اجلمهور ودورات في مجال 
اإلسعافات األولية مع اإلدارة 
العامة للخدمات الطبية بوزارة 

الصحة.
ومن ضمن برامج الشركة 
التع���اون والتنس���يق م���ع 
برنامج إع���ادة هيكلة القوى 
العاملة لتدريب بعض الطلبة 

بالشركة.

املستشار العاملي DNVومشاركة 
اجلهة الرقابية لشركة البترول 
الوطنية الكويتية، ومن األهداف 
التي تسعى »األولى للوقود« 
للوصول إليها تطوير احملطات 
مبا يتماشى مع خطة الشركة 
في حتقيق املستوى املطلوب 
من اإلنتاجي���ة وكفاءة األداء، 
وعليه مت تش���غيل فرق عمل 
لتنفي���ذ برنام���ج الزي���ارات 
امليدانية على جميع احملطات. 
وصرحت الدرويش بأن الشركة 

الزي���ارات امليداني���ة الدورية 
والتي تعتبر أحد البنود املهمة 
للبرنامج والذي يهدف إلى رفع 
الس���المة والصحة  مستوى 
املهنية والبيئة وضبط اجلودة 

وحتسني أداء العاملني.
وكذلك انخف���اض املخاطر 
واحلوادث أثناء إدارة وتشغيل 
احملطات، بهدف احلصول على 
شهادة عاملية لضبط اجلودة 
التمييز والتفوق في  ملعايير 
تش���غيل وإدارة احملطات من 

العالقات  صرحت مدي���رة 
العامة واإلعالم نوال الدرويش 
بأن الش���ركة األولى لتسويق 
الوق���ود قام���ت بتنفيذ أحد 
برامجها ضم���ن خطة اإلدارة 
اجلديدة بالشركة وهي إجراءات 
وتطبيقات السالمة والصحة 
املهنية والبيئة وضبط اجلودة 
 HSEQ –( في جميع محطاتها
Code of Practice( وقام العضو 
املنتدب م. حمزة بخش ونواب 
املنتدب ومبش���اركة  العضو 
شريحة كبيرة من املوظفني في 
جميع اإلدارات بزيارة ميدانية 
إلى إحدى محطات األولى)101(، 
ومنها قام مدير السالمة وضبط 
اجلودة بالشركة م.محمد عباس 
ابراهيم بش���رح آلي���ة تنفيذ 

انطالقة الدورة الـ 13 في جميع محطاتها
لمفاجآت صيف دبي اليوم

تدش��ن اليوم مؤسس��ة دبي 
التجاري  لالنش��طة والتروي��ج 
)مكت��ب مهرجان دبي للتس��وق 
س��ابقا( الدورة الثالثة عشرة من 
مفاجآت صيف دبي، إيذانا بانطالق 
52 يوما حافلة باملفاجآت املدهشة 
واألجواء االحتفالية املميزة التي 
تس��تمر م��ن 17 يونيو وحتى 7 
أغس��طس. وس��تحمل مفاجآت 
صيف دبي معها في دورتها احلالية 
العديد من عروض التسوق اجلذابة 
واجلوائز اليومية القيمة والعروض 
الترفيهية العائلية وتخفيضات في 
املنتجعات الصحية وأنشطة شيقة 
خالل أبرز حدث تسويقي وسياحي 
في املنطقة، مبشاركة أكثر من 150 
عالمة جتارية. وكانت دورة العام 
2009 من مفاجآت صيف دبي قد 
جنحت في اجتذاب 2.2 مليون زائر 
إلى دبي، وبلغ حجم اإلنفاق 3.37 
مليارات درهم – بزيادة 5% مقارنة 

بأنشطة العام 2008.
وقالت املدير التنفيذي ملؤسسة 
دبي لالنشطة والترويج التجاري 
ليلى س��هيل، »جنح��ت مفاجآت 
صيف دبي على م��دى أكثر من 
عشر سنوات في ابتكار أسلوب 
رائع لالحتفال بالصيف في املنطقة، 
وقدمت مزيجا مدهشا من انشطة 
الترفيه والتس��وق واالستجمام 
واألنش��طة العائلي��ة، التي تنثر 
أجواء من املتعة واملرح بني سكان 
دبي وزواره��ا مبختلف ميولهم 
وأعمارهم، والذين نفخر بأن نقدم 
لهم أفضل اخليارات التي متكنهم 
من االستمتاع خالل هذا الصيف 
بباقة متكاملة من األنشطة بأسعار 

مالئمة«.

 »مينا تليكوم« توقع عقدًا مع »موتوروال« 
لتوسعة القدرة االستيعابية لشبكتها 

لتصل إلى 100 ألف مشترك

»الخليج«: 30 الجاري آخر موعد 
لإليداع في حساب »الدانة« 

اعل���ن بنك اخلليج ع���ن أن آخر يوم لدخول 
السح��ب الربع السن����وي الثالث على جائ���زة 
ال� 500 الف دينار هو 30 يونيو اجلاري، مشيرا 
الى انه سيجري السحب الربع السنوي الثاني 
على جائزة ال� 250 ألف دينار في املبنى الرئيسي 
في اليوم نفسه، مشجعا جميع عمالئه على زيادة 
املبالغ املودعة بحس���اب الدانة لزيادة فرصهم 

للفوز بالسحب.
اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج يجري سحوبات 
أسبوعية على حساب الدانة متنح كال من الفائزين 
العش���رة جائزة قدرها الف دينار، أما املؤهلون 
للدخول بالسحوبات ربع السنوية فيمكنهم الفوز 
بجائزة قدرها 250 ألف دينار في الس���حب ربع 
الس���نوي الثاني وبجائ���زة 500 ألف دينار في 
السحب ربع الس���نوي الثالث، وأخيرا، مليون 

دينار خالل السحب ربع السنوي الرابع.
وهن���اك العديد من الوس���ائل املتاحة إليداع 

األموال في حس���اب الدانة بكل يس���ر وسهولة، 
حيث يستطيع العمالء استخدام بطاقة الصراف 
اآللي ألي بنك، أو عن طريق زيارة أجنحة بنك 
اخلليج املصرفية السريعة للدانة املتوافرة في 
مجمعات محددة. كما ميكن لعمالء بنك اخلليج 
فتح حساب الدانة عن طريق اخلدمة املصرفية 

عبر اإلنترنت.
كما ميكن للعم���الء حتويل املبالغ مجانا من 
حس���اباتهم األخرى املفتوحة لدى بنك اخلليج 
وإيداعها في حساب الدانة من خالل التعليمات 
املتوافرة  الثابتة، واستخدام احللول املصرفية 
على شبكة االنترنت، أو االتصال باخلدمة الهاتفية 
املصرفية للحصول على املساعدة، كما يستطيع 
العم���الء زيارة موقع بن���ك اخلليج اإللكتروني 
ثنائي اللغة للحصول على مزيد من املعلومات 
حول حساب الدانة أو اي من املنتجات واخلدمات 

التي يقدمها البنك.
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