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صالة العرض اجلديدة من الداخل

مواصفات جديدة في »BMW« بتكنولوجيا عصرية

مازن الناهض يتسلم اجلائزتني بالنيابة عن البنك من مسؤولي »بانكر ميدل إيست«

هديل الفضلي ومارك ماجناكا وعبدالعزيز املرشود يتسلمون جائزة »أفضل حملة عالقات عامة«

ممثلو »اخلليج« إميان علي ورسل ساندلن وعبدالعزيز املرشود يتسلمون جائزة »أفضل مركز خلدمة العمالء« 

عدنان احلداد

 »BMW X1« علي الغانم وأوالده« تطرح«
ذات المواصفات الرياضية

»رولز ـ رويس« تدشن
 صالة عرض جديدة في البحرين

»الراية« تنّظم ملتقى بوابة االستثمار الدولي في لندن
صرح رئيس مجلس االدارة لشركة مجموعة 
الراية عدنان احلداد بان املجموعة ستنظم ملتقى 
بوابة االس����تثمار الدولي في لندن وستنطلق 
أنشطته يوم 26 يونيو اجلاري وتستمر ملدة 
يومني وسيكون امللتقى فرصة كبيرة لرجال 
األعمال واملستثمرين من جميع أنحاء العالم حيث 
سيتم طرح فرص استثمارية متنوعة وسيكون 
هناك تبادل أفكار إلقامة مش����اريع مش����تركة 
بني بعض املس����تثمرين ألن امللتقى يجمع بني 
املستثمرين الدوليني ويطرح الفرص االستثمارية 
من كل دول العالم وامللتقى يعتبر حدثا مهما 

فهو يجمع ما بني املشاريع املالية واالقتصادية 
والتجارية والصناعية فاملشاريع املطروحة أثناء 
امللتقى متت دراستها من جميع اجلوانب مثل 
اجلوانب الربحية والقانونية وغيرها فاملشاريع 
التي ستطرح جاهزة للتوقيع وقابلة للتنفيذ 
بشكل فوري ويهدف هذا امللتقى إلى فتح آفاق 
جديدة من االستثمار االقتصادي والتجاري ما 
بني دول اخللي����ج والعالم بالدرجة األولى في 
عدد من القطاعات االقتصادية واالس����تثمارية 
والتجاري����ة والعقارية والصناعية والزراعية 
والصحية والتعليمية من أجل تنمية اقتصادية 

شاملة وفتح فرص عمل جديدة ملواطني الدول 
التي ستتم فيها اقامة تلك املشاريع.

وأوضح احلداد أن امللتقى س����يقام سنويا 
في لندن بالتوقيت نفسه ويلقى ملتقى بوابة 
االستثمار الدولي االقبال من رجال األعمال من 
مختلف البلدان ومثل تلك امللتقيات واملؤمترات 
الدولية تعزز من وجود الفرص االستثمارية 
وتزيد من معدالت النمو بني املؤسسات املالية 
واالقتصادية على املس����توى احمللي والدولي 
فامللتقى س����يطرح فرصا استثمارية كويتية 

وخليجية على املشاركني.

السائق من محرك قوي واقتصادي وميتاز مبستوى 
منخفض من االنبعاثات احلرارية، إضافة إلى تقنية 
xDrive الذكية رباعية الدفع، فضال عن مجموعة من 
تكنولوجيا الديناميات عالية الكفاءة الساعية إلى 
التقليص من استهالك الوقود واالنبعاثات السامة. 
وتوفر تكنولوجيا التعليق في »BMW X1« دقة عالية 
في توجيه العجلة، وأداء عاليا للمكابح والتحكم 

الدينامي بالثبات،  والتحكم الدينامي بالدفع. 
وقد مت تزويد »BMW X1« بأحدث وظائف نظام 
 ،xDrive28i X1( متوافر فقط على طراز( BMW iDrive
مبا في ذلك شاشات أنظمة املالحة التي يبلغ حجمها 
6.5 انشات لألعمال و8.8 انشات للمحترفني، وقد 
مت حتديث نظام iDrive من أجل النفاذ الس���هل إلى 
مختلف وظائف االتصاالت الالسلكية والصوتية 

والترفيهية. 
وحول هذا الطراز اجلديد، قال املدير العام لشركة 
علي الغامن وأوالده للس���يارات يوسف القطامي: 
يحقق طرازا BMW X5 وX6 أداء ممتازا في الكويت، 
 X وبالتال���ي أردنا أن نغن���ي مجموعتنا من طراز
بإطالق X1، وس���وف تكون هذه السيارة األصغر 
ضمن املجموعة، وتأتي مباشرة بالتراتبية حتت 
طراز X3، وبالتالي نتوقع أن جتتذب جمهورا أصغر 

.X سنا ملجموعتنا من طرازات

أداءا قويا ف���ي البحرين خالل العام املاضي، كما 
حققت بداية ناجحة في الربع األول من 2010.

من جانيه ألق���ى زايد الزيان���ي الضوء على 
استثمار شركة الس���يارات األوروبية في عالمة 
»رولز � رويس« وقال إن قرار االستثمار في صالة 
 عرض أكبر وتوسيع الفريق املخصص ملبيعات

 »رولز � رويس« يعكس التزام الشركة طويل األجل 
جتاه هذه العالمة الرائدة وجناحها في البحرين. 
وأوضح أن هذه اخلطوة تأتي متاشيا مع التزام 
شركة السيارات األوروبية وجهودها الرامية إلى 
تلبية متطلبات قاعدة عمالئها في البحرين بشكل 
يفوق جميع تطلعاتهم، وأعرب عن ترحيبه بعمالء 
الشركة في صالة العرض اجلديدة التي تعزز من 
مكانتها باعتبارها املوزع الرائد في البحرين لفئة 

السيارات الفاخرة.

الغامن  اعلنت ش���ركة علي 
واوالده للسيارات عن وصول 
الس���يارة »BMW X1« اجلديدة 
من »BMW« املخصصة للنشاط 

الرياضي.
وحت���دد »BMW« معايي���ر 
جديدة في قطاع سيارات النشاط 
الرياضي )SAV( الصغيرة مع 
 »X« إطالق أح���دث أفراد عائلة
مع »BMW X1«، وقد مت تزويد 
السيارة اجلديدة التي تنضم إلى 
سجل سيارات النشاط الرياضي 
»X« مبختل���ف اخلصائ���ص 
واملواصفات التي متيز مجموعة 
سيارات »»X من »BMW«، غير 
أنها تقدم في الوقت نفسه ترجمة 
جديدة ملتعة القيادة الفائقة التي 

.»BMW« ال ميكن أن تفارق
ومتتاز خصائص القيادة التي 
تتمتع بها »BMW X1« بالتناغم 
الفائقة  الرشاقة  املثالي ما بني 
إلى  البارعة  الرياضية  واملزايا 
النشاط  جانب مظهر سيارات 
الرياضي ورشاقة الفئة األولى. 
وهي متوافرة حاليا في الكويت 
مبحركني اثنني مختلفني ويبلغ 
طولها 4.45 مترا، وال شك في 
ان هذه الس���يارة ذات األبواب 
اخلمسة ستتألق من كل جانب 

 .BMW X مبزايا طرازات
 ،»xDrive28i X1« ويتمتع طراز

ال���ذي يتص���در الطليعة في املجموع���ة، مبحرك 
سداس���ي األس���طوانات وبقوة قصوى تبلغ 258 
حصانا، ويتسارع من صفر إلى 100 كلم بالساعة 
في غضون 6.8 ثوان وتبلغ سرعته القصوى 230 
كلم بالس���اعة. وتضم املجموعة أيضا الس���يارة 
الرياضية واالقتصادية 18i sDrive املزودة مبحرك 
رباعي األسطوانات سعة 2 ليتر وبقوة 150 حصانا، 
أما تسارع هذه السيارة الرشيقة من صفر إلى 100 
كلم بالساعة فيتطلب فقط 10.4 ثوان ويوفر سرعة 

قصوى تبلغ 200 كلم بالساعة. 
وم���ن ناحية أخرى، ميت���از تصميم مقصورة 
»BMW X1« الداخلي بوظائفه الواضحة وأسلوبه 
املعاصر, أما املقاعد املرتفعة والش���عور بالرحابة 
واخليارات املتنوعة للتخزي���ن، وكذلك التصميم 
الداخلي املتنوع األجواء فيوفر املثالية لالستمتاع 

بسيارة »BMW X1« في املدن وخارجها. 
ذل���ك، وتتألق »BMW X1« ببنية هيكلية متينة 
جدا مصممة لضمان أعلى معايير السالمة للركاب. 
وقد حققت هذه السيارة التصنيف األعلى وحصدت 
5 جنوم في اختبار الس���المة األوروبي لالصطدام 

 .Euro NCAP
 BMW« ومتنح تكنولوجيا الدفع العصرية سيارة
X1« األداء الفائق والكفاءة املطلقة في القيادة، ويستفيد 

أعلنت رولز � رويس موتور 
كارز عن تعزيز حضورها في 
البحرين من خالل تدشني صالة 
عرض جديدة في منطقة سيترا، 
الس���يارات  واحتف���ل عمالق 
الفاخ���رة باالفتت���اح بإقامة 
فعالية خاصة استقطبت أعضاء 
بارزين من مجتمع األعمال في 
اململكة. وتأخذ صالة العرض 
اجلديد شكال دائريا مع متيزها 
بقبة فريدة في الوسط وتعد 
جزءا من مقر شركة السيارات 
األوروبية في منطقة سيترا، 
وتبلغ مساحتها ضعف مساحة 
صالة العرض السابقة، وتقدم 
جتربة ع���رض فريدة لعالمة 

»رولز � رويس« حيث توفر األجواء املثالية لعرض 
أفخم السيارات وأكثرها رفاهية في العالم.

وافتتح صالة العرض اجلديدة كل من مدير عام 
شركة السيارات األوروبية زايد الزياني، املوزع 
احلصري لسيارات »رولز-رويس« في البحرين، 
واملدير االقليم���ي اجلديد ل� »رولز � رويس« في 
منطقة الشرق األوسط جيمس كريشتون، الذي 
صرح بأن الصالة اجلديدة في البحرين تعد األولى 
بني سلس���لة من صاالت العرض التي من املقرر 
تدشينها في دول مجلس التعاون اخلليجي خالل 

العام احلالي.
وأضاف أن منطقة الش����رق األوسط واصلت 
دورها كمح�رك ه����ام في تعزيز منو عالم�������ة 
»رولز � رويس« عامليا، حيث استحوذت املنطقة على 
خمس مبيعات الشركة في 2009، وسجلت العالمة 

»X« تضاف إلى مجموعة طرازات

الناهض: جائزتا أفضل »مصرف« و»بنك لتمويل المشاريع« 
دليل على ريادة »الوطني« في طرح المنتجات المصرفية

العقاد: التزام »الخليج« بتقديم خدمة متميز ة وراء حصوله
 على جائزتي أفضل »حملة عالقات عامة« و»مركز لخدمة العمالء«

لندن وباريس وجنيڤ ونيويورك 
وسنغافورة واألردن ومصر ولبنان 
والبحري���ن وقطر والس���عودية 

والعراق والصني وتركيا.

املصرفية األساسية إلى خدمات 
االستثمار املتطورة.

وجتدر اإلشارة إلى أن جوائز 
»بانكر ميدل إيست« قد وضعت 
في األساس لتحديد أرقى املعايير 
في مج����ال الصناعة املصرفية. 
ه����ذا وتتولى جلن����ة التحكيم 
التي أظهرت  البنوك  ترش����يح 
تقدما باهرا وجناحا فائقا على 
مدى االثني عشر شهرا السابقة 

ملنح اجلوائز.

الدعم  واالس���تثماري فضال عن 
الذي يلقاه عمالء البنك من خالل 
فروعنا اخلارجية املنتشرة في أهم 
عواصم املال واألعمال العاملية مثل 

فوزه للسنة اخلامسة على التوالي 
بجائزة توطني وإحالل الوظائف 
التي مينحها مجلس وزراء العمل 
والش���ؤون االجتماعي���ة لدول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
 هذا، ومتن����ح »بانكر ميدل 
إيس����ت« جوائزه����ا املرموق����ة 
كل ع����ام للش����ركات التي تقدم 
مستويات استثنائية من خدمة 
العمالء واالبت����كار في مختلف 
املنتجات  القطاعات، بدءا م����ن 

وأضاف ان »الوطني« أصبح 
ينافس حاليا األسماء العاملية من 
خالل مجموعة خدماته وحلوله 
املتخصصة في املجال املصرفي 

عديدة، وقام ايضا بتنظيم أول 
حملة للتبرع بالدم على مستوى 
الدولة، ورعى مختلف األنشطة 
الرياضي���ة في البالد، باإلضافة 
إلى دعمه املتواصل للطالب في 
مختلف املدارس الكويتية. كما فاز 
بنك اخلليج بجائزة أفضل جهة 
توظيف لعام 2010 خالل احلفل 
التميز  الثاني جلوائز  السنوي 
في املوارد البشرية لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي، إضافة إلى 

الناهض ان اجلوائز  وأضاف 
البنك على  التي ينالها  واأللقاب 
أدائه املتميز هي خير دليل لعمالئنا 

على أننا نقدم األفضل لهم.

االلتزام، يحرص بنك اخلليج على 
دعم ورعاية وتشجيع املبادرات 
االجتماعية في مختلف املجاالت 
مثل الصحة والتعليم والفنون 
والرياض���ة والثقاف���ة وغيرها 
إلى  م���ن األنش���طة، باإلضافة 
املساهمة في حتقيق أفراد املجتمع 
لطموحاتهم. ومن األمثلة على ذلك 
أن البنك قد ساهم في العام املاضي 
في دعم قطاع الصحة من خالل 
التبرع مبعدات طبية ملستشفيات 

حاز بنك الكويت الوطني جائزة 
»أفضل مصرف« وجائزة »أفضل 
بنك لتمويل املشاريع« لعام 2010 
من مجلة »بانكر ميدل ايس���ت« 
املعروفة وذلك للعام الثاني على 
التوال���ي، وقد تس���لم مدير عام 
مجموع���ة اخلدم���ات املصرفية 
للشركات لدى بنك الكويت الوطني 
مازن الناه���ض اجلائزتني نيابة 
ع���ن البنك في حف���ل كبير أقيم 
مؤخرا في دب���ي. وقال الناهض 
إن لهاتني اجلائزتني قيمة خاصة، 
ألنهما تأتيان مبثابة شهادة جديدة 
عل���ى ريادتنا في طرح املنتجات 
املصرفية املتخصصة واملبتكرة 
وهما دليل أيض���ا على اهتمامنا 
وحرصن���ا على توفي���ر أفضل 
اخلدمات لعمالئنا على مستوى 
املنطقة، مثلما أنهما مؤشر واضح 
على سعينا الدائم لتقدمي خدمات 
ميسرة وتلبي احتياجات مختلف 
العمالء، موضحا  فئات وشرائح 
أن هذا التقدير جاء ليؤكد املكانة 
التي يتمتع بها »الوطني« إقليميا 
ودوليا وكذلك مستوى أدائه املهني 
واملصرفي الرفي���ع الذي يحظى 
بتقدير كل املؤسسات املصرفية 

واإلعالمية.

فاز بن����ك اخلليج بجائزتني 
ش����هيرتني هما جائزة »أفضل 
حملة عالقات عام����ة« وجائزة 
»أفضل مرك����ز خلدمة العمالء« 
من مجلة »بانكر ميدل ايست«، 
وهي املجل����ة املالية الرائدة في 
املنطقة واملتخصصة في الصناعة 

املصرفية.
ويأتي فوز بنك اخلليج بهاتني 
اجلائزتني ليسلط الضوء على 
برنامج التواص����ل مع املجتمع 
لدى البنك الذي يبرز مبادراته 
املس����تمرة في مجال املسؤولية 
االجتماعية م����ن خالل حمالته 
الت����ي ترك����ز عل����ى العديد من 
التعليم،  النواحي ومن ضمنها 
وبرامج دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة، والرياضة، والصحة، 
ورعاية مختلف انشطة تطوير 
الشباب الكويتي، كما تبرز هاتان 
اجلائزتان ما يحققه فريق خدمة 
العمالء في البنك من جناح في 
تلبية احتياجات وتوقعات عمالء 

البنك باستمرار.
وقد مت اإلعالن عن اجلوائز 
في حفل عشاء أقيم بفندق برج 
اإلم����ارات في إمارة دبي يوم 16 
يونيو، حيث مت اختيار الفائزين 
من قبل جلن����ة حتكيم مكونة 
من خب����راء عامليني من وكاالت 
التصنيف الدولية وبعض املراكز 

املالية في املنطقة.
وفي هذه املناسبة، قال رئيس 
العام����ني والرئيس  املديري����ن 
التنفي����ذي ف����ي بن����ك اخلليج 
ميش����ال العقاد: »نش����عر بقدر 
كبير من االعتزاز بفوزنا بهذه 
اجلوائ����ز الش����هيرة وما متثله 
من تقدير. فالتزام بنك اخلليج 
باملستوى الرفيع خلدمة العمالء 
وباملسؤولية االجتماعية التزام 
في صلب القيم األساسية التي 
يتمس����ك به����ا البنك من����ذ مدة 

طويلة«.
واختت����م العق����اد تصريحه 
قائال: »نحاول جاهدين االستماع 
لعمالئنا وتلبي����ة متطلباتهم، 
حيث يجمع فريق مركز خدمة 
العمالء بني خبراتهم وشغفهم 
بالتميز والعمل اجلماعي لتقدمي 
أفض����ل خدمة ممكن����ة وأفضل 
مجموعة متنوعة من املنتجات 

املصرفية«.
بدوره قال مدير عام شؤون 
اإلدارة في بنك اخلليج  مجلس 
الثنيان: »ف���ي إطار هذا  فوزي 

حصدها ضمن جوائز »بانكر ميدل إيست« عن 2010

»BMW X1« اجلديدة تصل إلى الكويت


