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»سامسونج الكويت« تفتتح فرعًا جديدًا 
لمركز خدمة العمالء

قام رئيس شركة سامسونج الخليج واي اس 
كم بافتتاح فرع مركز الخدمة لعمالء سامسونج 
الكويت وحضر االفتتاح رائد بشير مدير عام 
شركة مؤسسة األندلس التجارية، ومدراء األقسام 
بالش���ركة باالضافة الى حضور مجموعة من 
شركاء النجاح وهم شركاء وموزعو »سامسونج 
الكويت«، وقد اشاد الحضور بما شاهدوه من 
تجهيز لمركز الخدمة بكافة التقنيات الحديثة 
الفنية المتخصصة في تصليح وصيانة االجهزة 
إيمانا  الكهربائية سامس���ونج، وذلك بالطبع 
من شركة سامسونج الخليج بأهمية الكويت 
كسوق ثري لمبيعات سامسونج بالخليج لما 
يتماش���ى مع التطور التكنولوجي الرائع لهذا 
البلد وانفتاحه على العالم في شتى المجاالت 
وباألخص مجال االلكترونيات، وذكرت الشركة 
في بيان صحافي امس ان افتتاح مركز الخدمة 
يأتي مع انفتاح الشركة ودعم الخطط المستقبلية 
لماركة سامسونج حيث تجاوزت المبيعات في 
السنوات االخيرة االرقام المتوقعة وارتفع بشكل 

كبير حجم المبيعات في الخليج وخصوصا في 
الكويت، وكان لشركة مؤسسة األندلس التجارية 
الدور الفعال والجهد الكبير في تسويق وبيع 
 LCD و Led منتجات سامسونج وتلفزيونات
وأجهزة المسرح المنزلي والثالجات والغساالت 
والمكيفات وتغطية كافة متطلبات السوق من 

خالل معارضنا المنتشرة في الكويت.
ولذا اهتمت الشركة اهتماما كبيرا بعمالئها 
 والذي���ن ه���م في ازدي���اد ملح���وظ يوما بعد 
 يوم فقد قامت الش���ركة بتخصيص مجموعة 
م���ن أكفأ الفنيين المدربي���ن في مجال صيانة 
 األجهزة اإللكترونية لتضمن افضل اداء لخدمة 
 ما بعد البيع والتي توليها ش���ركة مؤسس���ة 
 األندل���س التجاري���ة اهتماما كبي���را وكانت 
فعاليات هذا االفتتاح قد اس���تقطبت حضورا 
كبيرا من قبل كبار الشخصيات االعالمية الذين 
ابدوا اعجابهم الكبير بمستوى االفتتاح ودقة 
التقنيات الحديثة المس���تخدمة في اكتش���اف 

واصالح االعطال.

أنيق يحتوي على مواد وزخارف 
وألوان تتسم بالجمال واألناقة 
في كل جزء من أجزاء السيارة. 
كما أن التوليفات والتركيبات 
المتاحة للعمالء غير المحدودة 
تضمن أن يكون كل موديل من 
موديالت SA APERTA فريدا من 

نوعه بكل تأكيد.

 599، حي���ث إن ه���ذا الموديل 
يجمع بي���ن أفض���ل وأحدث 
التقنيات الموجودة في سيارات 
فيراري، لتعط���ي أفضل أداء، 
وتمن���ح قائدها متع���ة القادة 

الرائعة.
أم���ا التصمي���م الداخل���ي 
للسيارة فهو تصميم رياضي 

حتى تكون صالبته مثلها مثل 
صالبة السيارة برلينيتا، مع 
ال���وزن نظرا  المحافظة على 
للعمل الذي أجري على هيكل 
الشاس���يه. وبفض���ل محرك 
السيارة الذي يوفر قوة مقدارها 
 SA APERTA 670 حصانا نجد أن
تجسد الروح الرياضية للسيارة 

المنظر الجانبي للسيارة بأنه 
مقوس بداية من الجزء األمامي 
مرورا بجانبين رائعين يتكامالن 
بصورة جمالية غير عادية مع 
دعاميتين يضيفان مزيدا من 
الجمال واألناق���ة إلى تصميم 

المقاعد.
تمت إعادة تصميم الشاسيه 

بمناسبة مرور 80 عاما على 
تأسيس ش���ركة بينينفارينا، 
 SA APERTA تمت تسمية موديل
وتحديد اإلنتاج بالرقم نفسه 
)80 سيارة( فقط حول العالم، 
فالمقطع األول منه SA لتكريم 
سيرجيو وأندريه بينينفارينا 
واإلش���ادة بهما حيث ارتبطت 
ش���ركتهما وعملهم���ا بأكث���ر 
الس���يارات الت���ي صنعت في 

مارنيللو نجاحا.
 SA APERTA الس���يارة إن 
هي سيارة مكش���وفة تسمح 
لم���ن يقوده���ا باالس���تمتاع 
التي  الجميلة  المش���اعر  بكل 
يمنحها ذل���ك التصميم القائم 
على محرك أمامي مزود باثنتي 
عشرة اسطوانة V12. وجهزت 
السيارة بسقف رقيق وخفيف 
مصمم ليتم سحبه وتغطيته 
بس���هولة إن تطلب األمر. وقد 
الزجاج  تم تخفيض مستوى 
األمامي ومس���توى الس���يارة 
اإلجمالي ليكون أكثر قربا من 
األرض مما يمنح السيارة رقة 
وجماال غي���ر عاديين. يتميز 

اعلنت الشركة االولى لتسويق الوقود عن عقد برنامج تدريبي 
بعنوان »التميز في خدمة اجلمه���ور« وذلك انطالقا من تطبيق 
سياسات واهداف الش���ركة في تنمية املوارد البشرية وتطوير 

اداؤها وانتاجيتها.
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان هذا البرنامج التدريبي 
جاء من خالل دائرة املوارد البشرية والشؤون االدارية بالشركة 
ممثلة بقس���م التدريب وبالتعاون مع دائرة التسويق واملبيعات 

وكذلك مع الكلية االسترالية.
حض���ر البرنامج التدريب���ي مجموعة من مدي���ري محطات 
الوقود وموظفي دائرة التسويق واملبيعات الذين ابدوا مشاركة 
فعالة ف���ي احملاورة والنقاش الفردي واجلماعي وتبادل املواقف 
واخلبرات العملية مع احملاضر مما كان له االثر الكبير في جناح 

البرنامج.
وفي ختام البرنامج التدريبي، مت توجيه الشكر للمتدربني على 
حسن ادائهم ومشاركتهم الفعالة، كما اثنى رئيس قسم التدريب 
عصام ابوحويج على اداء احملاضر املستشار ليث عيسى وتفاعله 
ومجهوده في العرض والتقدمي وتعاون الكلية االسترالية ثم مت 

توزيع شهادات احلضور على املشاركني.

جانب من افتتاح الفرع اجلديد 

املوديل اجلديد »SA APERTA« احملدود من »فيراري«

لقطة جماعية لقياديي »سامسوجن الكويت« داخل املعرضلقطة جماعية للمتدربني واحملاضر عقب نهاية البرنامج التدريبي

تصميم مخصوص بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس بينينفارينا

انطالقًا من أهداف الشركة في تنمية الموارد البشرية وتطوير أدائها

»SA APERTA« موديل بإنتاج محدود من »فيراري«
يستأثر باهتمام الجميع في باريس

»األولى لتسويق الوقود« تنظم برنامجًا تدريبيًا 
لمديري محطات الوقود

في إطار مسؤوليتها االجتماعية

»رينو« توفر الدعم والمساندة لسكان هاييتي في نكبتهم
أعلنت شركة »رينو« للسيارات مؤخرا بالتعاون مع 
»بنك آر سي آي« عن توفير سبع سيارات ميني باص 
س����عة الواحدة 19 مقعدا وثالث سيارات إسعاف رينو 
لثالث جمعيات إنسانية في هاييتي والصليب األحمر 
تقوم بالعمل على إعادة بناء الدولة عقب الزلزال الذي 

ضربها في يناير 2010. 
حضر مراسم تقدمي املركبات العشر وزير الشباب 
والرياضة واإلجراءات املدنية الهاييتي، وممثلون عن 
رينو، وأقيمت في مرك����ز »كروا دي بوكيه« للتدريب 
االحتراف����ي والرياضي بالقرب م����ن منطقة »بورت أو 

برينس«.
نظرا للدور احليوي الذي يلعبه النقل في عملية إعادة 
اإلعمار، فقد تركزت أهداف رينو وشركائها من اجلمعيات 
املتعاونة معها، على متكني املؤسسات غير احلكومية 
من سرعة االس����تجابة للكوارث بتوفير املواد الطبية 
الالزمة للسكان املنكوبني ومساعدتهم على احلصول 
على الرعاية الصحية، وتضمنت اجلمعيات املشاركة 
في املشروع: الصليب األحمر الفرنسي والهاييتي اللذين 
يعمالن معا في امليدان. وس����وف تسمح لهما سيارات 

امليني باص على املدى القصير بتنظيم حمالت للتوعية 
الصحية ومساعدة السكان على االستعداد بشكل جيد 
للمخاطر التي تنطوي عليها الكوارث الطبيعية. وسوف 
يقوم الصليب األحمر على املدى املتوسط بتنفيذ خدمة 
»تاكسي جماعي« لتلبية احتياجات السكان، وتهيئة 
الطرق واملرور في منطقة »بورت أو برينس«، ومركز 
»كروا دي بوكيه« للتدريب االحترافي والرياضي، الذي 
سيوضع حتت تصرف املتدربني الشباب واملتطوعني من 

اخلدمة املدنية في هاييتي، ملساعدتهم في عملهم.
ومؤسس����ة أطفال هاييتي التي تدي����ر دارا لأليتام 
ومدارس ومستشفى محليا في ضواحي منطقة »بورت 
أو برينس«، والتي س����يتم تس����هيل عملها من خالل 

امليني باص.

المسؤولية االجتماعية

نظم هذه املبادرة، التي حظيت بدعم موظفي املجموعة، 
قسم املسؤولية االجتماعية في رينو فورا عقب وقوع 
الزلزال، وقد أمكن إجنازها نتيجة لتضافر جهود عدة 
جهات، مبا فيه����ا »بنك آر س����ي آي«. فقد قام مصنع 

كيوريتيبا في البرازيل بإنتاج املركبات، وضمنت منطقة 
األميركتني توصيلهم، فيما س����يتولى وكيل رينو في 

هاييتي عملية اخلدمة والصيانة.
وبهذه املناسبة، قال أنطوان بيجني، رئيس العمليات 
والعالق����ات الدولية في الصليب األحمر: »ال ش����ك أن 
التبرعات من مثل هذا النوع متثل قيمة كبيرة ملؤسستنا 
السيما إن كانت تلبي حاجة حقيقية عبر عنها السكان 
املدنيون واجلمعيات، كما أن هذه التبرعات تتوافق مع 
سياس����تنا للعمل في هاييتي، التي نزاول عملنا فيها 
منذ 13 عاما، والتي تتضمن تنفيذ مش����اريع تدر دخال 

لتوفير االستقالل املستدام ألغلبية السكان«.
من جانبها، قالت كلير مارتن، رئيس����ة املسؤولية 
االجتماعية في رينو: »تتواجد رينو في أميركا اجلنوبية 
منذ فت����رة طويلة، لذا كان من املهم بالنس����بة لها أن 
تؤكد تضمانها ووقوفها إلى جانب هاييتي وس����كانها 
في نكبتهم. ومن املؤكد أن هذا األس����طول من سيارات 
امليني باص واإلسعاف إلى جانب التبرعات التي تبرع 
بها موظفونا في الشركة سوف يساهم في املساعدة على 

حتسني سبل احلياة اليومية لسكان هاييتي«.

انطالقا من قاعدة أن العمل املالي 
والبنكي أصب���ح من مكونات 
الثقافة األساس���ية للشخص 
العادي ومن مستلزمات احلياة 
اليومية لتداخله مع مختلف 
اهتمام���ات وتطلع���ات الفرد 

وتوفير احتياجاته. 
وأشارت إلى أن »نادي بيتي« 
أكد منذ إنشائه متيز جتربته 
التي تعبر عن االهتمام الكبير 
من »بيتك« لشريحة األطفال 
بأشكال عديدة حتقق جميعها 
إلى  للطفل السعادة وتضيف 
معلوماته حصيلة قيمة تفيده 
حاضرا ومستقبال، كما يستهدف 
إثراء شخصيات األطفال وحتفيز 
قدراتهم على تباين مراحلهم 
العمرية، وتدريبهم على بعض 
العملي���ات املصرفية بش���كل 
مبس���ط وتعريفهم بالبعض 
اآلخر من خالل مناذج تقريبية 
الفكرة ف���ي أذهانهم،  توضح 
باإلضافة إل���ى تعميق بعض 
املفيدة للفرد واملجتمع  القيم 

مثل االدخار.

التي يوليه���ا »بيتك« لتوعية 
أطفالنا وهم نواة املس���تقبل 
وأعمدته بالدور املهم للبنوك في 
احلياة االقتصادية وتأثيراتها 
االجتماعي���ة، ليتمكن���وا من 
التعامل مع التقنيات والتطورات 
احلديثة ف���ي العمل املصرفي 
مس���تقبال، وتوظيفها خلدمة 
أهدافهم وتطلعاتهم واملساهمة 
ف���ي تنمية الكوي���ت وتعزيز 
بنيته���ا االقتصادي���ة، وذلك 

اعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( عن افتتاح املوس���م 
اجلديد ل� »نادي بيتي« للصغار 
أعضاء حساب »بيتي« لألطفال 
بفرع بي���ت التمويل الكويتي 
»بيتك« بالفيحاء، املخصص 
لتعليمهم العمليات املصرفية 
بشكل مبس���ط وبطرق سهلة 
تتناسب مع أعمارهم، وتدريبهم 
أدوات ووس���ائل  من خ���الل 
إلى نفوس���هم على  محبب���ة 
إجراء بع���ض املعامالت مثل 
السحب واإليداع واالستعالم 
ع���ن الرصي���د واس���تخدام 
البطاقات البالستيكية وغيرها، 
باإلضافة إل���ى إتاحة الفرصة 
أمامهم ملمارسة بعض الهوايات 
واألنشطة في جو مناسب وسط 
زمالئهم وبإش���راف موظفات 

»بيتك«.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
املنطقة الثالثة بإدارة الفروع 
هالة التناك في تصريح صحافي 
إن مش���روع »ن���ادي بيتي« 
للصغ���ار يعبر ع���ن األهمية 

ينظم أنشطة تثقيفية وترفيهية ويعزز قيم االدخار

بيتك: »نادي بيتي« للطفل 
يبدأ موسمه الجديد بفرع الفيحاء

هالة التناك 

رويترز: حصلت مجموعة الخرافي على دعم نسبة كافية من مساهمي زين 
لبيع حصة 46% من شركة االتصاالت الكويتية الى مؤسسة االمارات لالتصاالت 
)اتصاالت(. وتقدمت اتصاالت االسبوع الماضي بعرض لشراء الحصة بسعر 1.7 
دينار للسهم مما يقدر قيمة الصفقة بحوالي 12 مليار دوالر، وحصلت اتصاالت 
سريعا على موافقة مجموعة الخرافي. وتمتلك مجموعة الخرافي حصة 12.7% في 
زين، لكن بعض المحللين يقدرون حصة الخرافي بنحو 20% من خالل شركات 
اخرى تسيطر عليها. وطلبت المجموعة من شركة االستثمارات الوطنية المملوكة 

لها الحصول على الدعم الالزم المتبقي من المساهمين النجاز الصفقة.
وقال المدير العام لشركة االستثمارات الوطنية حمد العميري ل� »رويترز«: 
حصلنا على موافقة عمالئنا لالنضمام الى الكونسورتيوم، هذه الموافقات توازي 
حصة 46% من زين. وتمتلك الهيئة العامة لالستثمار حصة تبلغ 24.6% في زين 

لكن ثمة اعتقادا سائدا ان الهيئة تريد االحتفاظ بحصتها.

وقال العميري: االمور تس���ير افضل مما كنا نتوقع، لكن من الصعب تحديد 
موعد اآلن النجاز الصفقة. من جانبه، قال المدير العام لمركز الجمان لالستشارات 
ناصر النفيسي انه ليس مفاجئا ان ينضم المساهمون الى الكونسورتيوم بالنظر 
الى الس���عر المغري المعروض مقابل االس���هم. واغلق سهم زين مرتفعا %1.49 
عند 1.36 دينار، واس���تقر سهم اتصاالت دون تغيير عند 10.70 دراهم اماراتية 
)2.91 دوالر(، واغلق سهم شركة االستثمارات الوطنية مرتفعا 5.26% عند 0.5 
دينار. وقال النفيسي: كان هذا متوقعا، اذا ارادوا 60% يمكنهم الحصول عليها.
وقالت اتصاالت االس���بوع الماضي ان عرضها مبدئي ومشروط، ولم تذكر 

الشركة الشروط التي يتعين استيفاؤها.
ولم يتس���ن االتصال بمسؤولين من ش���ركة اتصاالت االماراتية على الفور 
للتعقيب. وقال متحدث باسم زين: ال تعليق بشأن القضايا الخاصة بالمساهمين، 

والعمل يسير كالمعتاد فيما يخص االدارة.

»الخرافي« تجمع ما يوازي 46% من »زين« إلتمام صفقة »اتصاالت«
من خالل انضمام عمالء جدد لـ »الكونسورتيوم«

»مجموعة األوراق« تعارض إتمام الصفقة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة األوراق املالية علي املوسى 
ان الشركة املالكة لنحو 22% من أسهم زين تعارض إمتام الصفقة، موضحا 
انه سيتم تكوين حتالف من املساهمني الذين ال يرغبون في بيع أسهمهم 
ــى في تصريح لـ »CNBC« عربية ان  خالل املرحلة املقبلة. وقال املوس
ــوف يتصرف حسب اخليارات املتاحة حلفظ احلقوق حال  التحالف س
إمتام الصفقة، مبينا انه سيتم اإلعالن عن هذا التحالف والنسب اململوكة 
له قريبا سعيا الى تعزيز دور القطاع اخلاص في الشركة مستقبال. وأكد 

انه من املؤيدين إلمتام الصفقة.


