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مقصورة داخلية تتميز مبواصفات فريدة جتسد أبهى معاني الراحة والفخامة والسالمةهيكل أنيق وسقف صلب مييز تصميمها الكالسيكي الذي يضفي على املركبة ملسة جريئة

موظفو فرع »زين« اجلديد

 )فريال حماد(قيادات شركة يوسف الغامن خالل حفل تدشني السيارة

يمثالن التجسيد األبهى للتصميم الفريد والتقنية المتفوقة في معرض صفاة الغانم

 CTS يوسف أحمد الغانم« تطلق سيارتي كاديالك«
وCTS-V كوبيه 2011 بالسوق المحلي

محمود فاروق
أعلنت شركة يوس����ف أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
عن إطالقها الس����يارات الرياضية األكثر فخامة في السوق 
احمللى كاديالك CTS كوبيه وCTS-V كوبيه 2011، حيث بلغت 
اإلثارة أوجها في أوساط محبي السيارات في الكويت طيلة 
األشهر املنصرمة ترقبا إلطالق أحدث ابتكارات كاديالك في 
مختلف أرجاء املنطقة، وجاء طرح ش����ركة يوس����ف أحمد 
الغامن وأوالده لسيارتي كاديالك CTS كوبيه وCTS-V كوبيه 
2011 في معرض صفاة الغامن لتروي ظمأ عشاق السيارات 
في الكويت باملركبة التي تصدرت عناوين الصحف ونالت 
إعجاب املاليني ف����ي مختلف أنحاء العالم بفضل تصميمها 
املبتكر وأدائها اخلارق، فباتت CTS كوبيه وCTS-V كوبيه 
متثالن التجسيد األبهى للتصميم الفريد والتقنية املتفوقة 

التي أصبحت مرادفا للعالمة التجارية لكاديالك.
وبعد أن ج����رى طرحها كس����يارة منوذجية قبل ثالث 
سنوات، اليزال الهيكل اخلارجي للكوبيه وفيا بدرجة كبيرة 
للتصميم األصلي الذي حظي بإعجاب واسع النطاق، ومن 
ضمن املواصفات الرئيسية التي متيز هيكلها األنيق السقف 
الصلب بتصميمه الكالسيكي الذي يضفي على املركبة ملسة 
جريئة وأنيق����ة في آن معا. وجت����ري عملية فتح وإغالق 
األبواب بواسطة لوحة تعمل باللمس، ما يلغي احلاجة إلى 

مقابض األبواب التقليدية، ويضفي بعدا أنيقا على اإلطاللة 
اجلانبية للسيارة.

تجسيد كاديالك

جتسد كاديالكCTS وCTS-V كوبيه القوة القاهرة التي 
 CTS لطاملا ميزت األداء اخلارق لسيارات كاديالك. وتستمد
كوبيه قوتها اجلبارة من محرك V6 سعة 3.6 ليترات مزود 
بتقنية البخ املباش����ر لتوليد قوة تصل إلى 304 أحصنة، 
إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية من ست نسب ونظام 
حتكم السائق بنقل النس����ب. وملزيد من القوة سوف يتم 
تزويد CTS-V كوبيه مبحرك خارق V8 بقوة جبارة تصل 
إل����ى 556 حصان����ا. يعتبر هذا احملرك األق����وى في تاريخ 
كاديالك، وهو يدفع CTS-V كوبيه إلى تس����ارع مذهل من 
صفر إلى 60 ميال خ����الل 3.9 ثوان. وهو متوافر كذلك في 
سيارات CTS-V س����يدان الرياضية، ما يجعل منها أسرع 

سيارة سيدان V8 في العالم.
وال يوازي قوة أداء CTS وCTS-V كوبيه س����وى روعة 
املقصورة الداخلية التي تتميز مبواصفات فريدة جتسد أبهى 
معاني الراحة والفخامة والسالمة، وتشمل زخارف مشغولة 
يدويا على األبواب، كنسولة وسطية تتضمن حيزا للتخزين، 
ولوحة القيادة. كما توفر املركبتان لسائقيهما مجموعة من 

التقنيات املصممة لتلبي احتياجات العمالء، وتشمل نظام 
تشغيل iPod/MP3 مدمج بلوحة القيادة، مع نظام القرص 
الصلب سعة 40 غيغابايت لتخزين املوسيقى، نظام مالحة، 

إضافة إلى نظام فتح وتشغيل السيارة عن بعد.
قدرات فائقة

ويتكامل الزجاج األمامي املصمم وفق زاوية تبلغ 62.3 
درجة، مع الزجاج اخللفي الطويل واملنحني بصورة شبه 
أفقية، إلضفاء ملسة رياضية وأنيقة على السيارة، وتتضمن 
عناصر التصميم الرئيسية مصابيح عمودية LED بأنابيب 
ضوئية مميزة لسيارات كاديالك، كما حتتوي املركبتان على 
إطارات من األملنيوم قياس 19 انشا. ويعتبر إطالق سيارتي 
كادي����الك CTS كوبيه وCTS-V كوبي����ه 2011 دليال متجددا 
على جناح الشراكة املثمرة بني شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده وجنرال موتورز، والتي أسهمت على مدى 60 عاما 
في توفير أرقى جتربة اقتناء س����يارة للعمالء في الكويت. 
من هذا املنطلق جتري أبحاث معمقة وتصاميم متكاملة لكل 
مركبة وخدمة يتم توفيرها للعمالء باستخدام أحدث التقنيات 
وأكثرها تطورا في العالم. تفضلوا بزيارة معرض يوسف 
أحمد الغامن وأوالده للسيارات في صفاة الغامن واستمتعوا 

بأروع التصاميم وأحدث التقنيات من كاديالك.

لتعزيز شبكة فروعها في الكويت

»زين« تفتتح فرعها الثاني في الجهراء 
أعلنت »زين« الشركة املتخصصة في تقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقلة في الكويت أنها عززت 
من عدد فروعها املنتشرة في جميع أنحاء البالد، 
وذل����ك بافتتاح فرع ثان لها في منطقة اجلهراء 
ليصل ع����دد فروعها إلى 20 فرعا باإلضافة إلى 

قاعدتها الكبيرة من موزعيها املعتمدين.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تبحث 
دائما عن راح����ة العميل، مبينة ان افتتاح فرع 
منطقة اجلهراء الثاني إلى جانب الفرع الرئيسي 
املتواجد حاليا يعزز من مس����اعي الشركة في 
حتقيق هذا الهدف. وقال املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات في الشركة شفيق عمر ان »عمالء زين 
يستفيدون اآلن من خدمات الشركة املتنوعة وذلك 
بفضل الشبكة الضخمة لفروعها واملوزعة على 
جميع مناط����ق الكويت«. وبني عمر ان خريطة 
االنتشار احمللي لفروع زين تغطي معظم املناطق 
السكانية والتجارية وهو ما يضع »زين« على 
أقرب نقطة تواجد للعميل، مبينا أن افتتاح فرع 

منطقة اجلهراء الثاني يأتي في هذا السياق.
وأكد عمر ان الشركة حريصة على تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات لعمالئها وفق أفضل املعايير 
العاملية واالرتقاء بأداء فروعها مما يتناسب مع 

حجم النمو في حجم قاعدة عمالئها.
وأفاد بأن »زين« تتبع سياسة توسع واضحة 
من خالل االنتشار الكبير لشبكة فروعها وموزعيها 
املعتمدين، فهي تسعى في ذلك إلى توفير كل ما 
يله����م اآلخرين وأن تقدم منوذجا يقتدى به في 
ه����ذه الصناعة املتطورة، كما تطمح الى توفير 

بيئة اتصاالت متكاملة للعمالء.
وأضاف »أن عدد عمالء الش����ركة في تزايد 
مستمر، فهي استطاعت أن حتافظ على موقعها 
الريادي في السوق، والذي عززته بطرح العديد 
من اخلدمات واملنتجات اجلديدة املبتكرة، موضحا 
أن تعزيز ش����بكة فروع زين وتوس����يع قاعدة 
موزعيها املعتمدين يخ����دم هذا االجتاه ويوفر 

للشركة فرصا أكبر الستقبالهم«.

عبداهلل ماجد الغرير خالل ورشة العمل السابعة
ثقة املستهلك في الكويت تسجل استقراراً بعد انخفاضها في الربع االخير من العام املاضي

وفقًا لنتائج االستطالع الذي أجراه موقع Bayt.com بالتعاون مع شركة Siraj YouGovستركز على إستراتيجية تقديم الحلول للعمالء بداًل من تقديم الخدمات

ثقة المستهلك في الكويت هي األعلى مجموعة BPG تحتفل بمرور 30 عامًا على تأسيسها 
احتفلت مجموع���ة »BPG«  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

إحدى أكب���ر مجموعات احللول 
التسويقية في الشرق األوسط، 
مبرور 30 عاما من النجاح، وذلك 
في ورشة العمل السابعة عشرة 
التي أقامتها الشركة مؤخرا في 

أبوظبي. 
وبهذه املناسبة كشف الرئيس 
التنفيذي للمجموعة آفي بوجاني 
ع���ن التوجه���ات املس���تقبلية 
ملجموع���ة BPG، حي���ث قال ان 
إستراتيجية الشركة تتركز على 
اجلودة والنوعية من خالل تقدمي 
احللول لعمالئه���ا مترافقة مع 
رؤيتها لتكن من أكثر الشركات 
جناحا في تزويد احللول املوثوقة 
في املنطق���ة. اجلدير بالذكر ان 
ورشة العمل استمرت ثالثة أيام 
اجتمع خاللها كبار اخلبراء في 
القطاع وموظفو املجموعة البالغ 
عدده���م 220 موظفا في 11 دولة 

مختلفة. 
وقد انضم أيضا رئيس مجلس 
إدارة مجموعة BPG عبداهلل ماجد 
الغرير وكبار املتحدثني من القطاع 
ومنه جون أوكيفي، املدير اإلبداعي 
ل���دى WPP وباول بيل الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بيل بوتينغرن 
وتوبي هواري والرئيس التنفيذي 
لشركة JWT في أوروبا وعضو 
 BPG مجلس اإلدارة في مجموعة
كيلي كالرك والرئيس التنفيذي 
لش���ركة ماكزوس وورلد وايد 
التنفيذي  الرئيس  وكيني بوار 
لشركة بلو انتراكتيف وأوزغور 
أكسوغور رئيس العمليات لدى 
بلو انتراكتيف في س���نغافورة 
الرئيس  وكريستيان ش���رودر 
التنفيذي لشركة المبي نايرن.  
وفي معرض احلديث عن رؤية 
للمس���تقبل   BPG مجموع���ة 
الت���ي تواجهه���ا  والتحدي���ات 

 س����جلت ثقة املس����تهلك في 
الكويت استقرارا بعد االنخفاض 
الذي شهدته في الربع األخير من 
العام املاضي. وجاءت هذه النتائج 
وفقا آلخر استطالع ل� »مؤشر ثقة 
Bayt.« املس����تهلك« أجراه موقع
com«، أكب����ر موقع للتوظيف في 
الشرق األوسط، بالتعاون مع شركة 
»YouGov Siraj« املختصة باألبحاث. 
وقد كش����ف هذا االستطالع، الذي 
يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر 
ثقة املس����تهلك في الكويت ارتفع 
بش����كل مذهل بلغ 6.3 نقاط منذ 

يونيو املاضي. 
وعلى النقيض من أكبر ارتفاع 
س����جله لبنان مبقدار 7.6 نقاط، 
سجل تراجعا ب� 2.3 نقطة. وسجلت 
البحرين أكبر انخفاض حيث تراجع 

مؤشرها 14.8 نقطة. 
وارتفعت ثقة املس����تهلك في 
اململكة العربية السعودية وسورية 
في هذا الربع م����ن العام بارتفاع 
مقداره نقط����ة واحدة و3.4 نقاط 
على التوالي، فيما تراجعت قطر 
ب� 0.8 نقطة. أما في شمال أفريقيا، 
فقد هبطت ثقة املس����تهلك في كل 
من املغرب ومصر مبقدار 1.4 و2.8 

نقطة على التوالي. 
يشار إلى أن مؤشر ثقة املستهلك 
هو مقياس لتوقعات املس����تهلك 
ورضاه جتاه مسائل عديدة متعلقة 
باالقتصاد تشمل التضخم وفرص 

العمل وتكلفة املعيشة.
ومن أجل قياس »مؤش����ر ثقة 
املستهلك«، تطرح على املشاركني 
املالية  أس����ئلة تتعلق بظروفهم 
الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون 
بأنهم في وضع أفضل أو أس����وأ 

باستمرار قال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة أفي بوجاني ان األعوام 
الثالثني املاضية ش���كلت رحلة 
 ،BPG هامة في حي���اة مجموعة
فقد متكنت املجموعة من خالل 
تكييڤ عروضن���ا مع الظروف 
التميز  املتغيرة في السوق من 
على اآلخرين والتفوق الزمني. إن 
لم تكن تعرف ما هي املشكلة فال 

ميكنك أن تعرف ما هو احلل.
واضاف قائ���ال: »في »وقفة 
BPG للعام 2010« فإننا سنركز 
على االبتعاد عن اخلدمات لنقدم 
لعمالئنا احللول التسويقية. لم 
أعتقد أننا نستطيع رفع املعايير 
العام املاضي،  أكثر بعد فعالية 
ولكن فريق العمل في BPG أثبت 

العكس متاما. 
الفخر بفريق  إنني في غاية 
BPG، فم���ن خ���الل إجنازاتهم 
والتزامه���م وش���غفهم متكنت 
املجموعة من الوصول إلى هذه 
املرحلة لنجتمع معا في ورشة 
عم���ل متميزة بحق. وس���أبقى 

ممتنا دوما لس���نوات من الدعم 
والتوجيه قدمها السيد عبداهلل 
ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة 
مجموعة BPG، والتزامه الدؤوب 
جتاه املجموع���ة«.  من جانبه، 
قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بيل بوتينغر ب���اول بيل: »لقد 
 BPG تط���ورت الثقة بني كل من
وبيل بوتينغر عبر ست سنوات 
ونصف من العمل املشترك لتصل 

إلى مستويات فائقة«. 
أن  إلى  وأش���ار بيل كذل���ك 
التطور التقني قدم للمستهلكني 
واملصوتني قوة كبيرة، وجعل 

األفراد محورا لالتصال. 
إلى نش���وء  وق���د أدى ذلك 
حتديات كبرى من حيث طريقة 
تشكل الرأي، لتصبح جانبا هاما 
جدا من إدارة سمعة الشركات إلى 
جانب مجاالت االتصال والعالقات 
العامة وتوليد احملتوى الرقمي.  
يذكر أن ورشة العمل السنوية 
السابعة عش���رة قد أقيمت بني 
15 و17 س���بتمبر، حتت عنوان 

الع���ام 2010«،  »وقفة BPG في 
ومتك���ن م���ن خالله���ا موظفو 
املجموع���ة من االجتم���اع معا 
للتعلم واالنخراط في حتديات 
ورشة العمل والتواصل معا. ومن 
بني أهم التحديات التي شهدتها 
ورش���ة العمل وأكثره���ا إثارة 
لألفكار دراسة احلالة اجلماعية 
التي طلبت م���ن مجموعات من 
أعضاء الفري���ق، تضم مختلف 
التخصصات واملناطق، دراستها 
وبحثها وتقدميها بعالمة جتارية 
وطرح خطة حلول متكاملة أمام 
جلنة التحكيم احملنكة التي ضمت 
السادة أحمد الهاشمي، الرئيس 
التج���اري للهند لدى اتصاالت، 
وإيريك كيربوريو، مدير التسويق 
لدى نورس في عمان ميكيل فينتر 
والرئيس التنفيذي ومؤسس���ة 
مجموعة فريندي ووكيني بوار 
الرئيس التنفيذي لش���ركة بلو 
انتراكتيف وكريستيان شرودر 
والرئيس التنفيذي لشركة المبي 

نايرن. 

مقارنة بالعام السابق. وفي املجمل، 
قال 35% فقط من املش����اركني ان 
أوضاعهم املالي����ة لم تتغير عما 
كانت عليه في العام السابق و%27 
انها قد حتسنت، وفي الكويت، قال 
24% انهم في وضع أفضل مما كانوا 
عليه في العام السابق، فيما قال 
42% انهم في وضع مماثل ملا كانوا 
عليه ف����ي العام املاضي. وعالوة 
على ذل����ك، قال 27% م����ن الذين 
استطلعت آراؤهم انهم يشعرون 
بأن أوضاعهم س����اءت عما كانت 

عليه في العام املاضي. 
ومن بني ال����دول التي غطاها 
االستطالع، قال 34% من املشاركني 
ف����ي قطر انهم ف����ي وضع أفضل 
مما كانوا عليه في العام املاضي 
مقارنة ب� 29% ممن قالوا ذلك في 
اململكة العربية السعودية، و%24 
في البحرين. أما في األردن، فقال 
44% من املشاركني ان أوضاعهم 
املالية أس����وأ مما كانت عليه في 

العام املاضي.

وتعليقا على ذلك، قال نائب 
 »Bayt.com« رئيس املبيعات في
عامر زريقات تعتبر هذه األرقام 
مثيرة لالهتمام ألنها تكشف أن 
هن����اك ارتباطا ضئيال بني الدول 
ف����ي مناطق معينة ضمن منطقة 
الشرق األوسط، األمر الذي يدل 
بوضوح على ان اقتصادات الدول 
مستقل كل منها متاما عن اآلخر. 
كما أن هناك تغييرات هائلة في 
األرقام عما كانت عليه في املوجة 
السابقة من االستطالع، وهو ما 
يشير رمبا إلى آثار عدم االستقرار 
الذي شعر به الناس في املنطقة 

نتيجة للركود االقتصادي.
وإضافة إلى السؤال عن الوضع 
املالي، قيس����ت ثقة املستهلك من 
خالل سؤال املشاركني عن درجة 
تفاؤلهم حيال املستقبل، وهو ما 
يشكل »مؤشر توقعات املستهلك«، 
وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما 

يتعلق بتوقعات املستهلكني.
وش����هدت كل م����ن الكوي����ت 

وس����ورية االرتفاع األكبر حيث 
صعد مؤش����رهما مبقدار 5 و4.9 
نقاط على التوالي. وقد ش����هدت 
البحرين أكبر نسبة انخفاض، إذ 
هبط مؤشرها مبقدار 12.5 نقطة 

عن الربع السابق من العام.
 وفي املجمل، يتوقع املشاركون 
وضعا مالي����ا أفضل خالل العام 
املقبل. وبشكل عام، يعتقد %48 
من الذين استطلعت آراؤهم بأن 
وضعهم املالي الشخصي سيكون 
في وضع أفضل. وعلى النقيض 
من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء 
أوضاعه����م املالية، وفي الكويت، 
يعتقد 51% من املشاركني أن األمور 
املالية الشخصية ستكون في وضع 
أفضل في غض����ون عام من اآلن 
مقارنة ب� 11% ممن يعتقدون بأنها 
ستسوء. وكان الذين استطلعت 
آراؤهم في قطر كانوا األكثر تفاؤال 
بشأن أوضاعهم املالية في العام 
املقبل، إذ صرحت نس����بة قدرها 

53% بذلك.

رمزي الصبوري

 بعد انتهاء حملة »للبطاقة 
املس���بقة الدفع« الت���ي أطلقها 
البن���ك التج���اري الكويتي في 
الش���هر املاض���ي بالتعاون مع 
شركة ڤيزا العاملية، والتي القت 
جناحا كبيرا، قام البنك بإجراء 
السحب على 25 جائزة عبارة 
 iPodو Apple �عن احدث أجهزة ال
من شركة ديجيتز للعمالء الذين 
جتاوزت نفقاتهم خالل احلملة 
10 دنانير أو أكثر، وذلك بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز اشكناني.
وفي هذا السياق عبر املدير 
التنفيذي للتسويق والبحوث 
- قط���اع اخلدم���ات املصرفية 
لألفراد رمزي الصبوري عن شكر 
اإلدارة للعمالء املخلصني الذين 
استخدموا »بطاقة املسبقة الدفع« 
التجاري  البن���ك  الصادرة عن 

على الكثير من حامليها، حيث 
ميكنهم من خالل هذه البطاقات 
التحكم في عمليات اإلنفاق لديهم 

وكذلك لدى أبنائهم.
الفائزين بأجهزة  وأس���ماء 
Apple وiPod هم : إسالم أنشاسي، 
عبد اللطيف الصقر، قطب الدين 
ناربوروال، عبداهلل احلسن، هدى 
الروغاني، طارق العطار، محمد 
العساف، عامر معرفي، الشيخة 
نعيمة الصباح، حمد الشحتاوي، 
سالم املري، هدى الهولي، بشير 
أحمد ملك، سيف العزيز، أناند 
جوزيف، أنور منصور آدم، مي 
صبيح العيدان، محمد جاس���م 
العط���ار، عب���داهلل اجلاه���د، 
محمد الدمرداش، عبداحملس���ن 
العبداحملسن، أحمد حسني، أحمد 
احلمد، عيس���ى الشايع، محمد 

ناصر العتيبي.

الكويتي والتي القت جناحا كبيرا 
وإقباال جت���اوز كل التوقعات. 
وتعد هذه البطاقة إضافة جديدة 
إلى مجموعة بطاقات التجاري، 
والتي يتعني أن تكون لدى كل 
فرد نظرا ملا ق���د يعود بالنفع 

25 فائزًا في سحب على أجهزة »أبل«

»التجاري« يكافئ عمالءه 
من مستخدمي البطاقة المسبقة الدفع


