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جانب من الكرنڤال االحتفالي 
الذي أقامته »زين« في مول 360

عبدالعزيز املرزوق 

محمد آل بن علي

»جلوبل« مع أطفال اجلمعية 

رمزي الصبوري

الفائزون مع صامويل غالي مدير التطوير بـ »فلكس«

»كرنڤال زين« استقطب مشاركات واسعة في مول 360

نجاح مميز لحملة »التجاري« الترويجية 
أعلن البنك التجاري الكويتي عن قرب 
اختتام حملة »ال يطوفك عرض السنة« التي 
أطلقها في مايو 2010 وخالل فترة الصيف 
بالتعاون مع كل من اخلطوط اجلوية القطرية 
وشركة ماستركارد العاملية، والتي القت إقباال 
كبيرا من عمالء البنك وجناحا ملحوظا منذ 
انطالقها، حيث كافأ عددا كبيرا من عمالئه، 
حيث قام البنك باسترداد نسبة تصل إلى 
15% من قيمة تذاكرهم املش���تراة بواسطة 
بطاقات »التجاري« االئتمانية، باإلضافة إلى 
استرداد نسبة 5% من قيمة مشترياتهم عند 
استخدامهم بطاقاتهم املاستركارد للسحب 

اآللي. 

وفي هذا الصدد، قال املدير التنفيذي � إدارة 
التسويق واملبيعات بالبنك رمزي الصبوري، 
في تصريح صحافي: »إن »التجاري« يحرص 
على إطالق احلمالت الترويجية التي تستهدف 
متييز ومكافأة عمالئنا وتش���جيعهم على 
تعاملهم مع البنك وذلك من خالل التعاون 
املثمر مع كبريات الشركات كاخلطوط اجلوية 
القطرية وش���ركة ماستركارد العاملية التي 
تعد احدى الوسائل املهمة في دعم املبيعات 

وتوفير الوقت واجلهد للعمالء«. 
واض���اف: »ان نتائج هذه احلملة جاءت 
بنتائج جيدة لكل األطراف من حيث ازدياد 
تعاون عمالئنا مع اخلطوط اجلوية القطرية 

بأربعة أضعاف مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام املاضي«.

وأكد ان احلملة الترويجية التي ستنتهي 
بنهاية سبتمبر احلالي، تتيح للعمالء املزيد 
من الفرص باسترداد مبالغ من قيمة تذاكر 
السفر التي يتم ش���راؤها بواسطة جميع 
البطاقات االئتمانية، واسترداد مبالغ مالية 
من قيمة مشترياتهم عند استخدامهم بطاقات 
السحب اآللي في اخلارج، الفتا الى ان هذه 
احلملة تأتي ضمن احلمالت الترويجية التي 
وضعه���ا البنك ضمن إس���تراتيجيته التي 
تس���تهدف متييز عمالئه وتشجيعهم على 

تعاملهم مع البنك.

احتفلت شركة زين مع عمالئها 
واجلمهور بفرح����ة العيد على مدار 
االيام األربعة املاضية، وشهدت األجواء 
التي سادت الكرنڤال االحتفالي الذي 
أقامته الشركة في مول 360 مشاركات 

واسعة من اجلمهور.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها ومنذ اول ايام عيد الفطر كانت 
تستقبل أعدادا كبيرة من اجلمهور 
الزائر ملراسم الكرنڤال الذي تضمن 
الترفيهية  الفق����رات  العدي����د م����ن 
واملس����ابقات واجلوائز، مبينة أنها 
كانت حريصة على أن تشارك اجلميع 
الفرحة، وهو الش����عار الذي رفعته 
العام »فرحة  الشركة حلملتها لهذا 
العيد حني تعطي منها تزيد«. وأشارت 
»زين« إلى أن زوار مول 360 استمتعوا 
على مدار أيام العيد بفقرات ترفيهية 
مميزة من إح����دى الفرق األوروبية 
الشهيرة، والتي أضفت بنشاطها أجواء 
خاصة للعائلة واألطفال، موضحة أن 
اجلمهور تفاعل مع املسابقات التي 
أطلقتها في تلك األمس����يات والتي 
أعقبها توزي����ع العديد من اجلوائز 

القيمة.
وقال مدير العالقات واالتصاالت 
في الشركة وليد اخلشتي: »لقد اخترنا 
هذا العام شعارا مميزا لعيد الفطر 
وهو شعار »فرحة العيد حني تعطي 
منها تزيد«، وقد أرادت الش����ركة أن 
تعبر من خالله عن أهمية مشاركة 

الفرحة مع اآلخرين«.
وأض����اف: »كرنڤ����ال »زين« هذا 
الع����ام كان مبثابة أداة اتصال قوية 
اس����تطاعت الش����ركة من خاللها أن 
تتفاعل مع عمالئها، وذلك من خالل 
العروض الترفيهية واحلوارات احلية 
واملس����ابقات«، مبينا أن احتفاالت 
الكرنڤال انطلقت في أجواء عائلية 
س����ادها الفرح والبهجة التي كست 
وجوه اجلميع. وأوضح: »شركة زين 
تفي دائما بوعودها مع مش����تركيها 
بتوفي����ر أفضل اخلدم����ات وأحدث 
التقني����ات، وف����ي ذات الوقت فهي 
حريصة باستمرار على مشاركتهم 
الفرحة، وخصوصا فرحة العيد التي 
ننتظرها من العام إلى العام، كما أنها 

ال تضاهيها فرحة أخرى«.

إحدى الفرق األوروبية الشهيرة أقامت عروضاً ترفيهية مميزة

بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية و»ماستركارد العالمية«

»فلكس ريزورتس« تمنح عمالءها
أجهزة بالك بيري

أعلنت فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات 
عن إجراء س���حب على أجهزة ب���الك بيري، وقد 
استحق االشتراك بالسحب كل من قام بالتسجيل 
ف���ي فلكس من رجال األعمال خالل ش���هر يوليو 
املاضي، ليحصل على بالك بيري برعاية الشركة 

الوطنية لالتصاالت.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه املبادرة 
جاءت في محاولة خللق وعي أكبر، والتشجيع على 
اتباع منط حياة صحية، مم���ا دفع فلكس إلقامة 
الس���حب على اجلوائز لعمالئها من خالل وسائل 
جديدة ومبتكرة، مش���يرة الى ان الفائزين كانوا 

سعداء باحلصول على بالك بيري 9700.
وبهذه املناس���بة، قال مدير التطوير بالشركة 

صامويل غالي: »مهمتنا هي قبل كل شيء التأثير 
على أكبر عدد من الناس للمشاركة في السباق نحو 
خلق بلد صحي، وتطوير معايير صحية لكل فرد من 
أفراد األسرة، ومن اجل ذلك أردنا أن نكافئ عمالءنا 
من خالل جائزة قيمة عبارة عن اقتناء بالك بيري 

لكي حتمسهم وتثيرهم ملمارسة الرياضة«.
وقد كان احلظ باحلصول على جهاز بالك بيري، 
حليفا لكل من عمالء فلكس لرجال االعمال »الشعب 
البحرى«: يوسف الرشود، راكان مكي، غازي احمد 

الشايجي، ومحمد سعود العتيبي.
وأكدت شركة »فلكس« انها ستستمر في جهودها 
الرامية إلى تعزيز أسلوب حياة صحية على مستوى 

الكويت.

تأسيس شركتين مساهمتين كويتيتين 
برأسمال إجمالي يبلغ 14.8 مليون دينار

كونا: قالت جريدة »الكويت 
اليوم« الرسمية انه مت تأسيس 
شركتني مس���اهمتني كويتيتني 
برأسمال اجمالي يبلغ 14.8 مليون 

دينار.
واوضحت اجلريدة في عددها 
االخير ان الش���ركة االولى هي 
ادفانتج النشاء االسواق املركزية 
التي تأسست كشركة مساهمة 
كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 10 
ماليني دين���ار موزعة على 100 
مليون سهم نقدي وبقيمة 100 

فلس للسهم الواحد.
ومن اغراض هذه الشركة فتح 
اسواق مركزية مع اخذ موافقة 
اجلهات املختصة لالنشطة التي 
تتطلب ذلك وشراء وبيع واستيراد 
االجهزة واملستلزمات واملعدات 

الالزمة لتنفيذ اغراضها.
اما الشركة الثانية فهي اخلالد 
القابضة وتأسس���ت  الدولي���ة 
كشركة مساهمة كويتية قابضة 
برأسمال يبلغ 4.8 ماليني دينار 
موزع���ة على 48 مليون س���هم 
نقدي بقيمة 100 فلس للس���هم 
الواحد، ومن اغراضها متلك اسهم 
شركات كويتية او اجنبية ومتلك 
اسهم او حصص في شركات ذات 
مس���ؤولية محدودة كويتية او 
اجنبية او االشتراك في تأسيس 
هذه الشركات بنوعها وادارتها 
واقراضها وكفالتها لدى الغير.

وميك���ن للش���ركة اقراض 
الشركات التي متلك فيها اسهما 
وكفالتها لدى الغير على أال تقل 
نسبة مشاركة الشركة القابضة 

في رأسمال الشركة املقترضة عن 
20% على االقل.

كما ميكنها متلك حقوق امللكية 
الصناعية من ب���راءات اختراع 
او عالمات جتارية صناعية او 
رس���وم صناعية او اية حقوق 
اخرى وتأجيرها لشركات اخرى 
الستغاللها سواء داخل الكويت 

او خارجها.
وذك���رت اجلريدة انه يجوز 
للش���ركتني متل���ك املنق���والت 
الالزمة ملباش���رة  والعق���ارات 
نشاطهما في احلدود املسموح بها 
وفقا للقانون اضافة الى استغالل 
الفوائض املالية املتوافرة لديهما 
عن طريق استثمارها في محافظ 
مالية تدار من قبل شركات وجهات 

متخصصة.

منحت مجلة »وورلد فايننس« 
املرموقة شركة املثنى لالستثمار، 
الذراع االستثمارية لبيت التمويل 
الكويتي »بيت����ك«، جائزة أفضل 
ش����ركة اس����تثمارية إسالمية في 
اخلليج لتقدمي خدمات استشارية 
لع����ام 2010، وذلك تقديرا لدورها 
العمل  امللموسة في  ومساهماتها 
االستثماري وجناحاتها ودورها 
على الصعي����د احمللي واالقليمي، 
مشيدة بالشركة اململوكة ل� »بيتك« 
وم����ا تقدمه من قيمة مضافة عبر 
التقارير والدراس����ات واملنتجات 
واملشاريع االستثمارية ومتيزها 
باالبتكار وروح املبادرة وحتقيق 
القيمة املضافة. وتعد هذه اجلائزة 
الثانية التي حتصل عليه شركة 
املثنى لالس����تثمار بعد أن فازت 
بجائزة أفضل صندوق إس����المي 
في اخلليج لعام 2010 عن إصدارها 
صندوق املثنى للمصارف اإلسالمية 
اخلليجية. وبهذه املناس����بة، قال 
املدير العام لشركة املثنى لالستثمار 
عبدالعزي����ز ناصر امل����رزوق في 
تصريح صحافي إن اجلائزة التي 
نتجت عن تصويت واستقصاء آراء 
عدد كبير من العاملني في مجاالت 
االستثمار حول العالم، تعبر عن 
جناح الشركة في تنفيذ مشاريعها 

وخططها االستثمارية مع حتقيق 
قيمة مضافة لعمالئها والسوق من 
خالل تقدمي استشارات استثمارية 
وإصدار تقاري����ر وبحوث لعمالء 
الش����ركة من األفراد أو الشركات، 
باإلضافة إلى الس����عي املتواصل 
إلس����باغ الطابع املؤسس����ي على 
التي تقدمها  املنتجات واخلدمات 
في إطار من االلت����زام باملقاييس 
واملعايير املتع����ارف عليها عامليا 
وحتقيق املالءمة للبيئة االستثمارية 
في الكويت ومنطقة اخلليج التي 
تركز عليهما إستراتيجية الشركة 
للتوسع والنمو. وأضاف أن شركة 
املثنى لالس����تثمار قامت بإنشاء 

وتأس����يس أول مؤشر من نوعه 
للتف����اؤل باألعمال ف����ي الكويت، 
بالتع����اون مع ش����ركة دان وبراد 
ستريت، ومؤشر التفاؤل باألعمال 
عبارة عن مقياس للثقة في أعمال 
القطاع����ات االقتصادية املختلفة، 
بهدف حتديد الفكرة السائدة عن 
السوق. واشار الى أن الشركة تنظم 
سنويا »ملتقى الشركات الكويتية 
املدرجة« التي تستضيف فيه عددا 
من الشركات التي تعمل في مجاالت 
متعددة حيث تستعرض الشركات 
اجنازاتها وأعمالها ومش����اريعها 
وخططها وأساليب وطرق تغلبها 
على الصعاب واألزمات وتعاملها 
مع متغيرات األسواق التي تعمل 
فيها باإلضافة إلى تقييمها للسوق 
بش����كل عام.  اجلدي����ر بالذكر أن 
جوائز »وورل����د فايننس«، وهي 
مجلة مالية رائدة مقرها لندن، في 
عام 2007 لتحديد قادة الصناعة، 
واألف����راد واملنظم����ات التي متثل 
معيار اإلجناز وأفضل املمارسات 
في عالم املال واألعمال، واستخدم 
الفريق الدولي للجوائز مجموعة 
واسعة من املعايير، مثل: االبتكار، 
املنتج، وكذلك  واألصالة وجودة 
دليل على تطور السوق والتميز 

في متثيل العميل.

»المثنى لالستثمار«   أفضل شركة خليجية 
للخدمات االستشارية لعام 2010

الثانية التي تحصل عليها خالل العام الحالي

»برقان« يعلن أوقات العمل في فروعه
أعلن بنك برقان عن تغيير في أوقات عمل فروعه 
حيث س���تكون أوقات العمل الستقبال العمالء في 
الفروع كالتالي: من 8:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا 

شامال فرع املبنى الرئيسي لبنك برقان.
وأوض���ح البنك في بيان صحاف���ي أن الفروع 
املوجودة في املراك���ز التجارية )املوالت( وفروع: 
الشويخ الصناعية، وحولي 1 )شارع تونس(، وحولي 
2 )شارع بيروت( وفرع شارع فهد السالم ستعمل 
على فترتني صباحية ومسائية بحيث تكون مواعيد 
العمل اجلدي���دة، كالتالي: من 9:00 صباحا وحتى 
1:00 ظهرا ومن 5:00 مساء حتى 7:00 ليال وذلك من 

األحد إلى األربعاء، بينما يكون دوام يوم اخلميس 
فترة واحدة من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.

ويعمل فرع املطار طوال أيام األسبوع من الساعة 
8:00 صباحا وحتى 10:30 مس���اء، أما فرع س���وق 
اجلمع���ة فيعمل من يوم األحد وحتى األربعاء من 
الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا عدا يومي 
اخلميس والس���بت حيث يس���تقبل الفرع عمالءه 
من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 ظهرا، ومن 5:00 
مساء حتى 7:00 مساء، ويوم اجلمعة يكون العمل 
على فترة واحدة مسائية من الساعة 3:00 عصرا 

وحتى 7:00 مساء.

»إيكويت« ترعى مؤتمر ومعرض الفرص الوظيفية السابع 2010 

»جلوبل« توزع المستلزمات المدرسية
على جمعية قرى األطفال األردنية

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في األردن وذراعها للوساطة 
شركة البيت الكوني للوس���اطة املالية، عن دعمهما ألطفال جمعية 
قرى االطفال )SOS( األردنية، بتقدمي جميع املس���تلزمات املدرسية 

التي يحتاجونها لهذا العام الدراسي. 
وقال���ت »جلوبل« في بيان صحافي ان هذه املبادرة تأتي كخطوة 
تهدف الى تعزيز دور الش���ركة باملساهمة الفاعلة في تنمية املجتمع 
احمللي، إميانا مبس���ؤوليتها عن تق���دمي دور إيجابي جتاه املجتمع 

األردني ومبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
وتعليقا على هذه املبادرة، قالت مديرة التسويق ب� »جلوبل« في 
األردن داليا عدوية: »من خالل هذه املبادرة البسيطة نأمل أن نكون 
رسمنا البسمة على وجه األطفال بتوفيرنا املستلزمات املدرسية املختلفة، 

التي ستمكنهم من استقبال العام الدراسي على أمت االستعداد«.
وأضافت: »ان جلوبل تس���عى دائم���ا مببادراته���ا املختلفة الى 
العناية باألطفال والش���باب ملا لهم األثر األكب���ر في تنمية مختلف 

املجتمعات«.
ومن جهتها، قالت مديرة جمعية قرى األطفال األردنية لينا موال: 
»نحن س���عيدون بهذه املبادرة ونتمنى ان تس���لك جميع الشركات 

احمللية هذا النهج«.

الرئيس للشؤون  أكد نائب 
الفني����ة ف����ي ش����ركة ايكويت 
للبتروكيماوي����ات محمد آل بن 
علي أن القطاع اخلاص مبوارده 
البشرية املتميزة شريك رئيسي 
املتكاملة  التنمي����ة  في خط����ة 
للكويت، الفت����ا إلى أن قناعات 
الشباب جتاه املؤسسات اخلاصة 
تغيرت ولم تعد فكرة االلتحاق 
بعمل حكومي مسيطرة على عقول 

الشباب كما كان في املاضي.
واوض����ح آل ب����ن عل����ي في 
تصريح صحافي مبناسبة رعاية 
الشركة ملؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية السابع )وظائف 2010(، 
ان مشاركة الشركة في مثل هذه 
املعارض تأتي من منطلق اعتقاد 
راس����خ بضرورة اجتاه العمالة 
الوطنية للقطاع اخلاص نظرا 
لقوة مؤسس����اته والنجاحات 
املتعددة التي حققتها، باإلضافة 
إلى ان إميان الشركة بالعنصر 
الكويتي كعنصر أساس����ي في 
التنمية هو ما دفعها لتوظيف 
املواطن الكويتي القادر واملؤهل 

البتروكيماوية قليلة في السوق 
احمللي ولذلك تلجأ الشركة الى 
تدريب الكوادر الشابة من خالل 
ايكويت  االستفادة من موظفي 
ذوي اخلب����رة في ه����ذا املجال 
وتطبي����ق مبادئ ال�6 س����يجما 
التدريبي����ة داخل  وال����دورات 
وخارج الكويت، مضيفا ان اكثر 
من 90% من اإلدارة الوس����طى 
لشركة إيكويت هي من الكويتيني 
ومتوسط أعمارهم من 34 إلى 40 

س����واء كان من حملة املؤهالت 
اجلامعية أو من خريجي املعاهد 

التطبيقية والثانوية العامة.
 واوضح ان معارض الفرص 
الوظيفية السابقة رسخت مفاهيم 
جديدة لدى الش����باب الكويتي 
الطموح والباحث عن مس����يرة 
الذي  الوقت  مهنية متميزة في 
تولي فيه الدولة توطني الوظائف 
الكثي����ر من االهتم����ام وتكرس 
اجله����ود من اج����ل حتقيق هذا 

الهدف.
وأشار إلى قيام شركة ايكويت 
ع����ام 2005 بتأس����يس برنامج 
ايكويت للمسؤولية املجتمعية 
بهدف ابراز شركة ايكويت كجهة 
العمالة  لتوظيف واس����تقطاب 
الوطني����ة من خ����الل مجموعة 
من املزايا املنافس����ة ألي قطاع 
سواء داخل الكويت أو خارجها، 
الفتا إلى قيام الشركة مبراجعة 
هذه املزايا دوريا ومقارنتها مع 
القطاعات الداخلية واخلارجية 

على مستوى اخلليج.
وبني آل بن علي أن اخلبرات 

عاما وهو حافز كبير للشباب 
القط���اع اخلاص،  ف���ي  للعمل 
خصوصا مع قيام الشركة بتعيني 
الكويتيني س���نويا  العديد من 
لتدريبهم على العمل في املصانع 
اجلديدة والتي تنتج أكثر من 5 
ماليني طن سنويا من املنتجات 

البتروكيماوية.
وافاد بأن الشركة قامت خالل 
السنوات املاضية بتعيني الكثير 
من الشباب الكويتي وتدريبهم 
وإعداده���م فني���ا للمش���اريع 
املستقبلية لشركة ايكويت التي 
حققت نسبة تصل إلى أكثر من 
55% فيما يتعلق بعدد املوظفني 
العاملني لديها وهو  الكويتيني 
ما أهلها للحصول على جائزة 
أفضل شركة خليجية في مجال 
توظيف العمالة الوطنية، مشيرا 
إل���ى ان هذه اجله���ود مرتبطة 
ايكويت  باستراتيجيات شركة 
كجزء من سياس���اتها ملشاركة 
النجاح مع املجتمع ككل من خالل 
ايكويت للمس���ؤولية  برنامج 

املجتمعية.

ولفت الى حصد شركة ايكويت 
للعديد من اجلوائز تقديرا لدورها 
املتمي���ز مثل جائزة  التنموي 
صاحب الس���مو األمير ألفضل 
الكوي���ت، وجائزة  مصنع في 
االمتي���از الذهبية ف���ي البيئة 
والصحة والسالمة ملؤسسات 
القط���اع اخل���اص اخلليجية، 
وجائزة أفضل شركة خليجية في 
مجال توظيف العمالة الوطنية، 
الكويت للمس���ؤولية  وجائزة 
االجتماعي���ة للمؤسس���ات في 
قطاع الصناعة، وحصلت على 
جائ���زة تقديرية خ���الل القمة 
األول���ى جلوائ���ز املس���ؤولية 
االجتماعي���ة للمؤسس���ات في 

الشرق األوسط.
اجلدير بالذك���ر أن معرض 
الفرص الوظيفية سيقام برعاية 
اس���تراتيجية لبرنام���ج إعادة 
العاملة واجلهاز  القوى  هيكلة 
الفترة  التنفيذي للدولة خالل 
من 24 وحتى 26 أكتوبر املقبل 
وتنظمه شركة فيجن للخدمات 

اإلعالمية.

الستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية

ترجمة لمسؤوليتها تجاه المجتمع األردني


