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الش����ركة الوطنية  أعلن����ت 
لالتصاالت ع����ن رعايتها جلولة 
الرياض����ي محم����د العل����ي على 
الدراجة الهوائية التي تشمل 10 
دول في ح����وض البحر األبيض 
املتوسط، واوضحت الشركة في 
بيان صحافي أن هذه الرعاية تأتي 
التزاما منها بتش����جيع األنشطة 
الرياضي����ة ومبادرته����ا الرامية 
الى تعزيز االنش����طة الرياضية 
املتعددة. ولفتت الشركة الى انه 
قد سبق للعلي أن أحرز بطولة 
الدراج����ات الهوائية، وتأتي هذه 
الرحلة استكماال ملسيرة احترافه، 

وستنطلق جولته من مصر إلى تونس مرورا باجلزائر 
واملغرب ثم اس����بانيا وفرنس����ا وايطاليا واليونان 
وتركيا وسورية وصوال إلى وجهته النهائية العاصمة 
اللبنانية بيروت، وسيعمل العلي، طوال جولته، على 
ترويج أحدث اخلدمات القيمة التي تقدمها »الوطنية 
لالتصاالت« وهي »Roaming Awards«، وهي خدمة 

أطلقتها الشركة ملكافأة الزوار إلى 
الكويت لدى استخدامهم شبكة 
الشركة الوطنية لالتصاالت، النهم 
حينذاك سيكافأون بنقاط في عدد 
من شركات الطيران والفنادق كلما 

سافروا من الكويت وإليها.
العامة  العالقات  و قال مدير 
البالول:  في الشركة عبدالعزيز 
»لقد وجدن����ا أنها فرصة ممتازة 
للتواصل مع عمالئنا احملتملني في 
كل أنحاء العالم، فضال عن أنها 
فرصة لتشجيع جهود الرياضيني 
ونش����ر الوعي حول االنش����طة 
الرياضي����ة املختلفة«.  وأضاف: 
»إن دعمنا للعلي يرمي إلى دعمه باملزيد من العزم 
ملواصلة مهمته وجولت����ه الرائعة. نحن فخورون 
جدا باملشاركة في هذا احلدث الذي من شأنه إطالع 
عمالئن����ا حول العالم عن كثب على واحدة من أكثر 
اخلدمات متيزا والتي ميكن أن نقدمها لهم متى حلوا 

ضيوفا في الكويت وجتولوا فيها«.

أعلنت شركة ايكيا الكويت عن 
إطالقها حملة ترويجية للمطابخ 
املتكاملة والعملية مبجموعة من 
املزايا والهدايا القيمة للعام 2010، 
وارتك����زت احلمل����ة الترويجية 
عل����ى تعزيز القيم����ة اجلمالية 
والعملية للمطبخ باعتباره ركنا 
أساسيا في البيت يعكس أسلوب 
التصميم الهندسي في ايكيا من 
أمثل لكل زاوية  حيث استخدام 
وركن ليوفر قيمة عملية وسهلة 
االستخدام، ومتتاز مطابخ »ايكيا« 
بتصميمه����ا احليوي الذي ميكن 
له أن يتوافق مع جميع مقاييس 

املطابخ الداخلية للبيوت.
وتوفر »ايكيا« لعمالئها إمكانية التوصيل والتركيب 
املجاني خالل س����بعة أيام من تاريخ الشراء، حيث 
متيز العرض الترويجي لهذه السنة بقيمة مضافة 
فريدة وهي الهدية القيمة التي يحملها كل عميل عند 
اختياره ألحد مطابخ ايكيا حيث يحصل على أجهزة 
منزلية يتم حتديدها حسب قيمة ونوع املطبخ الذي 
مت شراؤه خالل العرض، وشملت األجهزة املنزلية 
املقدمة كهدايا فرن غاز، ميكرويف مدمجا، مروحة 
ش����فاط، فريزر، ثالجة.. وغيرها حيث يتم حتديد 

الهدية حسب قيمة الشراء.
وقالت الش����ركة في بيان صحاف����ي ان العرض 
الترويجي للمطابخ استحوذ على إقبال كبير في كل 

س����نة يتم فيها إطالقه، وفي هذا 
ايكيا  السياق قال مدير معرض 
الكويت اميل الشعار: »لقد شهدنا 
في هذا العام زي����ادة كبيرة في 
عدد األشخاص املهتمني مبطابخ 
ايكيا بلغت نسبتها 400% وهو 
ما نفخر به ونعمل على تعزيزه 
الع����روض والبرامج  مبزيد من 
الترويجي����ة التي نع����د لها لهذا 
العام أيضا«. وأض����اف: »ان ما 
ايكيا هو سهولة االختيار  مييز 
واإلبداع في التصميم والتواصل 
الدائم بني أفكار واختيارات العميل 
وبني فريق التصميم الهندس����ي 
لدينا مما يجعل احللم حقيقة بكامل تفاصيلها مع 
التزامنا بتقدمي االستشارات املناسبة والتي تتوافق 
مع التصميم العمراني والداخلي للبيت واملطبخ لدى 
العميل، مع األخذ بعني االعتبار مجموعة من العوامل 
ومنها عدد أفراد األسرة وأسلوب احلياة في البيت 
واملس����احات الداخلية املتوافرة واملمكن استغاللها 
بالش����كل األمثل«. وأوضح: »لتعزيز التواصل بني 
توقعات العميل وأفكارنا املبتكرة قدمنا خدمة التصميم 
االلكتروني عبر االنترنت بحيث ميكن للعميل حتديد 
الش����كل األولي العام للمطبخ الذي يحلم به لنقوم 
بدورنا بتقريب احللم إلى احلقيقة حسب اإلمكانيات 
املكانية واجلمالية املتوافرة في املطبخ والبيت ليصبح 

اختيار ايكيا فخرا لكل ربة منزل«.

بورسلي: معدالت تأجير ناقالت النفط الكويتية
تراجعت 40% بسبب ضعف الدوالر

الشحن األمر الذي جعل من عملية 
تخزين النفط على ظهر الناقالت 

القدمية ارخص نسبيا.
وأشار الى وجود محاوالت لدى 
بعض الشركات لالحتفاظ بالنفط 
عائما ألطول فترة ممكنة على ظهر 
الناقالت انتظارا للحظة املناسبة 
للبي����ع بس����عر مناس����ب في ظل 

التقلبات السريعة في األسعار.
وحول استراتيجية الشركة في 
احملافظة على الصحة والس����المة 
والبيئ����ة أكد بورس����لي أن لديها 
اسطوال يعمل وفق احدث املعايير 
الدولي����ة واخلاصة  للمنظم����ات 
باحلفاظ على البيئة فيما يخص 
ادارة وتشغيل أسطول الناقالت.

وقال ان حصول الشركة على 
شهادتي السالمة الدولية واجلودة 
العالية كان نتيجة جلهود مبذولة 
من جميع إداراتها وبالتعاون مع 
ادارة مراقب����ة اجل����ودة والتي مت 
إنشاؤها خصيصا إلدارة كل برامج 
السالمة واجلودة. وحول نسبة 
العمالة الوطنية في الشركة قال 
بورسلي ان اجمالي القوى العاملة 
التشغيلية وغير التشغيلية لدى 
الش����ركة بلغ 511 موظفا وبلغت 
القوى العاملة الوطنية ما يعادل 
70% م����ن اجمالي القوى العاملة. 
وأكد ان الش����ركة تس����عى الى ان 
تك����ون رائ����دة عامليا ف����ي مجال 
النقل البحري ومتصدرة في نقل 
املشتقات الهيدروكربونية بالكويت، 
اضافة إلى مهامها في تأمني التغطية 
اإلستراتيجية لهذا املجال وادارة 
عملياتها وفقا ألعلى مس����تويات 

اجلودة واحملافظة على البيئة.

املالي 2014-2015 مع النمو السكاني 
املضط����رد وان طاقته التخزينية 
تكف����ي حاليا ملدة 30 يوما بعد ان 
كان الغطاء االس����تراتيجي 3 ايام 

فقط في السابق.
وأكد ان املصنع اجلديد سيوفر 
طاقة تخزينية متتد ألكثر من 60 
يوما رغم النمو الس����كاني، مبينا 
ان املصنع اجلديد سيضم مخازن 
حتت األرض لتخزين االحتياطي 

االستراتيجي من الغاز املسال.
وأشار بورس����لي الى ان فرع 
الوكالة البحرية التابع للش����ركة 
والذي يقدم خدماته لناقالت النفط 
استقبل ما يقارب 1386 ناقلة نفطية 
منها 220 ناقلة كويتية 1166 ناقلة 
غير كويتية خالل الس����نة املالية 

.2010-2009
وق����ال ان الدولة اختارت فرع 
الوكيل  البحرية لتصبح  الوكالة 
الوحيد جلميع الناقالت التي تؤم 
النفطية وتقوم  الكوي����ت  موانئ 
بتقدمي خدمات مختلفة )االطعمة 
� املعام����الت اجلمركية � اخلدمات 
الصحي����ة � تعبئة الوقود( مقابل 
رس����وم تدفعها للوكالة البحرية 
موضحا ان هناك تعاونا وتواصال 
مستمرا بني فرع الوكالة البحرية 
ال����وكاالت  وباق����ي  الكويتي����ة 

البحرية.
وحول االستراتيجيات املتبعة 
في تخزي����ن النفط على س����طح 
البحار كمخزون استراتيجي قال 
النفط تستخدم عامليا  ان ناقالت 
كحاويات عائمة عمالقة لتخزين 
النفط لتصبح جذابة من الناحية 
االقتصادية، مشيرا الى ان زيادة 
العرض تسببت في تراجع اسعار 

بحمولة 50 الف طن متري.
وتوقع ان تكون غالبية الشركات 
التي ستحظى بتنفيذ مناقصات 
الناقالت اجلديدة كورية ويابانية 
الش����ركات  الفضليتها حاليا بني 
العاملية ومتيزه����ا في هذا املجال 
مش����يرا الى ان املناقصات لبناء 
الس����فن اجلديدة س����يتم طرحها 
مع بداية الع����ام املقبل حتى يتم 
االنتهاء من بناء وحتديث س����فن 
األسطول بالكامل خالل العام املالي 

.2015-2014
وحول نشاط الشركة في تعبئة 
اسطوانات الغاز اشار بورسلي الى 
انها بصدد بناء مصنع غاز مسال 
جديد في منطقة أم العيش اضافة 
للمصن����ع احلالي لتغطية الطلب 
املتزايد السطوانات الغاز متوقعا 
توقيع مناقص����ة املصنع اجلديد 
خالل أغسطس املقبل على ان يتم 
االنتهاء من بنائه خالل السنة املالية 

.2012-2011
وأوضح ان املصنع القدمي لن 
يستطيع سد الطلب احمللي على 
اس����طوانات الغاز ألبعد من العام 

مبا يتوافق وقوانني املالحة الدولية 
وقوانني احملافظة على البيئة من 

التلوث.
وقال بورسلي ان الشركة تسعى 
حاليا الى بن����اء الناقالت في ظل 
تراجع أسواق النفط وتراجع الطلب 
العاملي لالس����تفادة م����ن الفرصة 
املتاحة وبناء ناقالت جديدة خالل 
فترات الركود احلالية وانخفاض 
البناء وامل����واد األولية،  أس����عار 
مش����يرا الى ان هذا التوقيت هو 
األمثل واألفضل لتوقيع عقود بناء 
الناقالت. وتوقع بورسلي حدوث 
تغير في أعداد ناقالت أس����طول 
الشركة في السنوات اخلمس املقبلة 
حيث سيتم بناء 15 ناقلة جديدة 
منها 8 عمالقة لنقل النفط اخلام 
و7 للمنتج����ات البترولية لتصل 
احلمولة اإلجمالية لألسطول 4.786 
ماليني طن متري س����اكن ومن ثم 

تأتي البقية فيما بعد ذلك.
وأشار الى ان خطط الشركة في 
بناء الناقالت تأتي على 3 مراحل 
االولى انتهت ببناء 9 ناقالت منها 
4 ناقالت نف����ط خام و3 منتجات 
بترولية و2 غاز مسال واملرحلة 
الثانية هي املستمرة اآلن وتتضمن 
بناء 4 ناق����الت نفط خام عمالقة 
اضافة الى 2 للمنتجات البترولية 
ومت توقيع عقدهما قبل اسبوعني. 
وأوضح ان املرحلة الثالثة مازالت 
قيد الدراسة الختيار افضل الشركات 
وستضم 4 ناقالت نفط خام حمولة 
الواحدة منها 320 الف طن متري 
اضاف����ة الى 4 ناق����الت منتجات 
بترولية متنوعة بحمولة تتراوح 
بني 50 و 80 الف طن متري للواحدة 
واخيرا ناقلة واحدة للغاز املسال 

ق����ال رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة ناقالت 
النفط الكويتية نبيل بورسلي ان 
األزم����ة االقتصادية العاملية ألقت 
بظاللها على إيرادات النقل البحري، 
موضح����ا ان مع����دالت التأجي����ر 
تراجعت بنسبة 40% تقريبا خالل 

العام املالي 2010/2009.
واضاف بورسلي ل� »كونا« ان 
هذا األمر كان من أبرز التحديات 
التي واجهت الشركة أخيرا وقد كان 
له أثره التشغيلي واملالي عليها، 
مش����يرا الى ان اس����تمرار ضعف 
الدوالر الذي يشكل عصب تداول 
املشتقات النفطية ساهم أيضا في 
تضاعف األزمة. وأوضح ان أسطول 
الشركة يتكون حاليا من 21 ناقلة 
منها 5 عمالقة لنقل النفط اخلام و12 
لنقل املنتجات البترولية مختلفة 
األحج����ام و4 عمالقة لنقل الغاز، 
مشيرا الى ان احلمولة اإلجمالية 
لألسطول تبلغ 2.470 مليون طن 

متري ساكن.
وأش����ار الى ان الشركة باعت 
ناقالت النفط اخلام متقادمة العمر 
وأحادية البدن خالل السنة املالية 
احلالية ضمن خطة جتديد األسطول 
وبسعر اجمالي بلغ 36.4 مليون 
دوالر، موضحا ان الشركة بصدد 
بيع ناقلتني احاديتي البدن احداهما 
للنفط اخل����ام وهي ناقلة عمالقة 
واألخرى للمنتجات البترولية خالل 
الشهر اجلاري. وأكد ان هذا يأتي 
ضمن عملية حتديث األسطول وفي 
مصلحة الشركة ليصبح أسطولها 
بالكامل م����ن الناقالت ذات البدن 
املزدوج مم����ا يوفر حماية افضل 
للسفن وللحمولة املنقولة وأيضا 

نبيل بورسلي

عبدالعزيز البالول

أميل الشعار

نمو االندماج واالستحواذ في أفريقيا
إلى 25 مليار دوالر بالنصف األول

البنوك الصينية تجنب مزيدًا
من المخصصات للقروض المتعثرة

جوهانسبرغ � رويترز: أظهر بحث أجرته تومسون رويترز أن 
قيمة عمليات االندماج واالس���تحواذ في افريقيا جنوب الصحراء 
ارتفع���ت إلى املثلني في النصف األول من عام 2010 على أس���اس 
س���نوي في حني تراجعت رسوم اخلدمات املصرفية االستثمارية 

في ظل اشتداد املنافسة.
ووفقا للبحث الذي أجرته تومسون رويترز ارتفعت قيمة عمليات 
االندماج واالس���تحواذ بدعم من صفقة شراء شركة بهارتي ايرتل 
الهندية لألصول االفريقية التابعة لشركة زين الكويتية خلدمات 
الهات���ف احملمول مقابل 10.7 ملي���ارات دوالر. وبلغ إجمالي قيمة 
االندماجات واالستحواذات 25 مليار دوالر. لكن في الفترة نفسها 
جنت بنوك االستثمار 162 مليون دوالر بتراجع بلغ 23% مقارنة 
بالنصف األول من عام 2009 مما عكس اشتداد املنافسة في األسواق 

الناشئة اجلديدة في افريقيا التي تشهد منوا متسارعا.
وقال مدير ش���ؤون افريقيا لدى تومس���ون رويترز بوسيسا 
جيا »ه���ذا يظهر حقا كم من البنوك تنش���ئ عمليات في افريقيا 
جنوب الصحراء ومدى اشتداد املنافسة«. وأظهر البحث أن رسوم 
عمليات االندماج واالستحواذ التي تشكل عادة نصيب األسد من 
إجمالي نش���اط العمليات املصرفية االستثمارية مثلت 39% فقط 
من إيرادات بنوك االستثمار وهو أدنى مستوى في عشر سنوات. 
وفي املقابل سجلت إيرادات الصفقات املتعلقة باألسهم � وأغلبها 
عمليات طرح في البورصة � أعلى مستوى في عشر سنوات عند 

43% من إجمالي اإليرادات.

بكني � رويترز: قالت الهيئة التنظيمية املصرفية في الصني امس إن 
البنوك الصينية جنبت مخصصات تعادل 186% من القروض املتعثرة 

بنهاية يونيو ارتفاعا من 178.2% في نهاية مايو.
وبنهاية يونيو 2009 بلغت نس����بة املخصصات 134.3%.وجنبت 
البنوك مبا في ذلك البنوك التعاونية االئتمانية إجمالي 1.3تريليون 
يوان )192 مليار دوالر( مقابل قروض متعثرة محتملة في نهاية يونيو 

أي ما يعادل زيادة قدرها 49.9 مليار يوان مقارنة بالشهر املاضي.
وحققت البنوك الصينية مستوى قياسيا من القروض اجلديدة إذ 
بلغ حجمها 9.6 تريليونات يوان في العام املاضي مما غذى املخاوف 

من أنها ستسجل ديونا معدومة في املستقبل.
وتضغط اللجنة التنظيمية املصرفية في الصني على البنوك لزيادة 

املخصصات وتعزيز رؤوس أموالها.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني إبراهيم دب���دوب إن إيرادات 
الفوائد في البنك شهدت منوا دون أن 
تنمو محفظة القروض بل إن محفظة 
القروض انخفضت بنسبة طفيفة، حيث 
مت التركيز في البنك ومن أول السنة 
على كلفة التمويل ومت تخفيضها إلى 
أقصى حد، وأصبح الهامش جيدا، بحيث 
بلغت إيرادات الفوائد 180 مليون دينار 
م���ن أصل 250 مليون دينار اإليرادات 

التشغيلية للبنك. 
وحول املخصصات قال دبدوب في 

مقابلة مع قن���اة العربية إنه لم تكن 
هن���اك مخصصات عامة ل���دى البنك 
خالل النص���ف املاضي، نظ���را لعدم 
النمو في احملافظ، لك���ن كانت هناك 
مخصصات خاصة بلغت مبجملها 23.5 
مليون دينار، منه���ا 18 مليون دينار 
مخصصات على االس���تثمارات، قسم 
منها كان ملواجهة انخفاض في محفظة 
استثمارات باألسهم، متوقعا أن تبقى 
املخصصات كما هي في النصف الثاني 

من هذا العام. 
وتوق���ع دبدوب أن تك���ون األمور 

أصعب ف���ي النصف الثاني حيث كان 
يتوقع سابقا إقباال على القروض مدعوما 
باإلنفاق الع���ام، لكن ما حصل أنه لم 
حتصل زيادة في اإلنف���اق العام كما 

كان متصورا. 
وحول املكاسب من الفروع اخلارجية 
أشار الرئيس التنفيذي الى أن فروع 
البنك في مصر هي أكثر الفروع اخلارجية 
ربحا تليه���ا قطر، ويخطط البنك ألن 
تصل إيراداته من الفروع اخلارجية إلى 
50% من إجمالي اإليرادات، حيث يخطط 

للتوسع في سورية وتركيا.

بنك برقان يعلن اسم الفائز
بسحب حساب »المزايا«

NX10 سامسونغ« تطلق كاميرا«
الرقمية الجديدة في الكويت

شاشات AMOLED في العديد من 
منتجاته���ا، حيث قام���ت بتزويد 
 AMOLED بشاش���ة NX10 كاميرا
كبيرة بقياس 3.0 إنشات تضمن 
س���هولة الرؤية حت���ى في ضوء 
الشمس الس���اطع، وحتى بزاوية 
حادة، فلم يعد من الضروري تظليل 
شاشة الكاميرا بيدك لكي تتمكن 
من رؤية الص���ور التي التقطتها 
أو اللقطات التي تريد تصويرها، 
كما توفر هذه الشاشة الرائدة في 
فئتها معدل استجابة أسرع مبقدار 
 LCD 10.000 ضعف مقارنة بشاشات
التقليدية، كما تتميز باستهالك أقل 
بكثير للطاقة، وبنسبة تباين ألوان 
أعلى تصل إلى 10.000:1 مقابل نسبة 
تباين 500:1 في الشاشات األخرى. 
كما تتمتع كاميرا NX10 مبجموعة 
من املواصفات الذكية التي جتعل 
من الس���هل على هواة التصوير 
التقاط صور عالية اجلودة، فهي 
مزودة بوظائف يدوية باإلضافة 
 Smart Auto Function إلى خاصية
التي تق���وم تلقائيا بتحديد بيئة 
الصورة واختيار وضع التصوير 
 Smart Range املناسب. أما خاصية
فتتيح للمس���تخدم أيضا التقاط 
املساحات املضيئة واملعتمة بوضوح 
تام وضمن نفس الصورة، بينما 
 Supersonic يعمل نظام تقليل الغبار
Dust Reduction system على إبعاد 
جزيئات الغبار التي تتواجد على 
مستش���عرات التصوي���ر وغالبا 
ما تفس���د الصورة وعندما يقرب 
املستخدم الكاميرا من وجهه لتحديد 
 ،viewfinder الرؤية من خالل عدسة
فإن شاشة AMOLED تتحول إلى 
وضع االستعداد لتقليل استهالك 

الطاقة.

ميغا بيكسل، وشاشة عرض مميزة 
من نوع AMOLED بقياس 3 إنشات، 
مما يتيح للمس���تخدم مش���اهدة 
الص���ور التي التقطها بس���هولة 
الساطع،  حتى في ضوء الشمس 
كما ميك���ن للمس���تخدم تصوير 
مقاط���ع الڤيديو فائ���ق الوضوح 
)HD( لتسجيل تفاصيل األحداث. 
وتتوافر كاميرا NX10 بلونني هما 
 Titan والفضي Noble Black األسود
Silver، وتتمي���ز بصغ���ر حجمها 
وخفة وزنها، باإلضافة إلى تصميم 
مريح لسهولة قصوى في التنقل 

واالستخدام اليومي.
وبفض���ل أحد أس���رع أنظمة 
الضبط التلقائي املتوافرة في فئة 
 NX10 هذه الكاميرات، فإن كاميرا
من سامسونغ تتيح للمستخدمني 
تصوير أهم اللحظات مهما كانت 
قصيرة، أما آخر ابتكارات سامسونغ 
وهو مح���رك DRIMe II Pro، إلى 
جانب خوارزميات نظام الضبط 
التلقائي املتطورة، فيوفر سرعة 
فائقة ف���ي الضبط التلقائي ودقة 

أعلى في نسبة التباين.
وتضم NX10 جميع مواصفات 
ف���ي كاميرا رقمية   DSLR كاميرا
صغيرة احلجم. كما جتمع بنجاح 
بني نظام استشعار CMOS بحجم 
APS-C وعدسات متبادلة تستغني 
عن املرايا الداخلية، مما يعني كاميرا 
أنيقة خفيفة الوزن ميكن حملها في 
كل مكان، وال يقف األمر عند التقاط 
الصور، بل أصبح بإمكان املستهلكني 
رواية قصصهم اخلاصة على شكل 
مقاط���ع ڤيديو بفض���ل خاصية 
تصوير األفالم عالية الوضوح التي 
تستخدم صيغة H.264. وتواصل 
سامس���ونغ التوسع في توظيف 

كشفت سامس���ونغ للتصوير 
الرقمي للنقاب عن كاميرا سامسونغ 
NX10 في الكويت، وفي هذا الصدد، 
قال مدير عام قسم التصوير الرقمي 
لدى سامسونغ اخلليج رام موداك: 
»سامس���ونغ NX10 كاميرا رقمية 
مبتكرة بتصمي���م صغير وأنيق 
متنح املس���تخدمني جودة صورة 
مثالية. كما أن هذه الكاميرا تتيح 
للمستخدمني اإلبداع في التصوير 
أثن���اء تنقالتهم دون التأثير على 
جودة الصورة، وقد وجدنا من خالل 
الدراسات واألبحاث املتعمقة التي 
القليلة  السنوات  أجريناها خالل 
املاضية، أن متطلبات املستهلكني 
فيما يتعل���ق بالكاميرا في تطور 
 NX10 لذا فإن كامي���را مس���تمر. 
اجلديدة من سامسونغ تعكس هذه 
املتطلبات، فهي مبثابة إعالن عن 
بداية جيل جديد من الكاميرات«.

وأضاف: »م���ع توافر املعدات 
املتخصصة أم���ام اجلميع بحيث 
لم تعد تقتصر على اخلبراء بشكل 
حصري، فإن املزيد من املستخدمني 
يرغبون في التقاط صور مبدعة 
حتكي قصة من خالل عدسة الكاميرا 
� لكنهم أيضا يبحثون عن كاميرا 
صغيرة احلجم ميكنهم حملها معهم 
أثناء التنقل، وسيحظى املستخدم 
باجلودة املطلوبة للصور بفضل 
مستشعر الضوء الكبير وخاصية 
الضبط التلقائي )auto focus( فائق 
السرعة، هذا باإلضافة إلى احلجم 
الصغير، وكل ذلك في كاميرا واحدة 

مبواصفات استثنائية«.
وأشار: »تسعى سامسونغ دائما 
إلى توظيف التكنولوجيا املتقدمة 
في منتجاتها، وخاصة عندما يتعلق 
األمر بجودة الصور. فللمرة األولى 
في قطاع الكاميرات الرقمية، جنحت 
سامس���ونغ في دمج مستش���عر 
الضوء بقياس APS-C ضمن كاميرا 
صغيرة احلجم من خالل االستغناء 
عن صندوق املراي���ا، وهذا يعني 
أن بإمكان املستخدم التقاط صور 
رائعة أثناء التنقل دون أن يؤثر 

ذلك على جودة الصورة«.
وتتميز كاميرا NX10 بخاصية 
ضب���ط تلقائي س���ريع ودقيق، 
 APS-C ومستشعر ضوء من نوع
CMOS ودقة تصوير تصل إلى 14.6 

»بوز آند كومباني«: على الشركات وضع برنامج 
للنفاذ إلى أسواق السلع االستهالكية

اخلليج للتأمني، وأسعار صرف 
تنافس���ية على عمليات حتويل 
األموال خارج الكويت بالتعاون 
مع شركة املزيني للصرافة، وكذلك 
بطاق���ة ائتمانية وفرصة للفوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب ملدة 
سنة )بحد أقصى 4000 دينار( 
في س���حب يقيمه البنك بشكل 

ربع سنوي.

راتبه ملدة سنة يتم وضعها في 
حسابه مباشرة. وكانت اجلائزة 
في الس���حب األخير من نصيب 

العميل جراد«.
وحساب »املزايا« مت طرحه 
في أكتوب���ر 2008 ليكون األول 
من نوعه في الكويت مبا يقدمه 
م���ن مزايا تش���مل التأمني على 
احلي���اة بالتعاون مع ش���ركة 

أعلن بنك برقان عن اسم الفائز 
في سحب حساب »املزايا« حيث 
كان احلظ من نصيب جراد مرشد 
قاطع العنزي، الذي فاز بجائزة 
نقدية تعادل راتبه الشهري ملدة 
س���نة وذلك في الس���حب الذي 
جرى في املكتب الرئيسي للبنك 

مؤخرا.
وفي هذا الصدد، قالت رئيس 
مديري قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد بالبنك منيرة املخيزمي: 
»إلدراكنا وتفهمنا لالحتياجات 
املتنامية للمقيمني في الكويت، فقد 
قمنا بابتكار وتطوير حساب املزايا 
ليساهم في تلبية احتياجاتهم، 
ويوفر لهم مجموعة من اخلدمات 
املصرفية واملزايا كالتأمني على 
احلياة وأسعار صرف تنافسية 
للعمالت عند حتويلها إلى أسرهم 
خارج الكويت«، مضيفة: »وكان 
من أبرز هذه املزايا السحب ربع 
السنوي الذي يتيح الفرصة للفائز 
ألن يكسب جائزة نقدية تعادل 

اند  قال����ت مؤسس����ة »ب����وز 
كومباني« ان����ه ينبغي في قطاع 
السلع االس����تهالكية التي تتمتع 
بتنافس����ية عالية، على الشركات 
التي تنتج سلعا مغلفة أن متلك 
مخططا شامال ومفهوميا يتيح لها 
وضع مناذج عم����ل فعالة للنفاذ 
إلى األسواق، مشيرة الى ان هذه 
النماذج التي ترس����م السبل التي 

على الشركات سلوكها لتصل إلى 
األسواق بيعا وتسليما وتعزيزا 
حلساباتها التجارية، بالغة األهمية 
لتسمح لها بتحقيق النمو املربح، 
وتقدمي خدمات متفوقة، واحلصول 
على وفاء املس����تهلكني.  ونوهت 
في تقرير حديث لها اعده غابريال 
شاهني، الى انه كلما تنوعت قاعدة 
العمالء ومجموعة املنتجات لشركة 

ما، وكلما ازدادت تنافسية األسواق، 
يكبر حتدي تصميم مناذج فعالة 
إلى األسواق، فعلى  النفاذ  لطرق 
املثال، لنفترض أن شركة  سبيل 
اتسعت قاعدة عمالئها إلى مئات 
املناف����ذ وتوس����عت قاعدة  آالف 
عالماته����ا التجاري����ة أربع مرات، 
بينما تضاعف عدد رموز التخزين 

التعريفي أكثر من ثالث مرات.

 »Roaming Award« محمد العلي يروج لـ
الخدمة الريادية من »الوطنية لالتصاالت«

»إيكيا« تطلق حملة المطابخ المتكاملة

ترافقه خالل جولته على الدراجة الهوائية في 10 دول

تؤكد »الجودة الحقيقية« والسعر األنسب

دبدوب: 23.5 مليون دينار مخصصات »الوطني« في النصف األول
توقع أن تبقى على حالها في النصف الثاني

إبراهيم دبدوب

البنك يخطط ألن تصل إيراداته من الفروع الخارجية إلى %50


