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األولى من نوعها في الكويت.. وتلغي كوبونات المشتريات

»إيكيا« أطلقت بطاقة الهدايا اإللكترونية مسبقة الدفع

الشعار: البطاقة الجديدة ستوفر المرونة في الشراء واالحتفاظ بالرصيد دون أي قيود عليها الستخدامه الحقًا

محمود فاروق
أعلنت ايكيا الكويت، شركة 
األثاث السويدي الشهيرة والرائدة 
في الكويت ع����ن اطالق بطاقة 
الهدايا االلكترونية مسبقة الدفع، 
وبهذه اخلدمة واملنتج اجلديد يتم 
التقليدي  التخلي عن األسلوب 
في ش����راء كوبونات مشتريات 

لتقدميها كهدايا ملن حتب.
البطاقة  ويت����م اس����تخدام 
اجلديدة كأي كوبون مشتريات 
آخر مع إضافة ميزة إعادة شحنها 
مبزيد من القيمة النقدية لتمنحك 
أكثر في عمليات الشراء  حرية 
ف����ي كل مرة تزور فيها معرض 
املثال  ايكيا.وميكن على سبيل 
للعميل ان يشتري بطاقة هدايا 
بقيمة 20 دينارا ويقدمها ملن يحب 
سواء كان من األصدقاء أو أفراد 
العائلة. ويقوم صاحب البطاقة 
اجلديدة بالتسوق في ايكيا ولكنه 
يشتري منتجات بقيمة 17 دينارا 
فقط، وهنا يتم االحتفاظ برصيده 
الباقي 3 دنانير الستخدامه في 
أي وقت يزور فيه معرض ايكيا، 
كما ميكن حلامل البطاقة ان يزيد 
النقدي فيها بأي مبلغ  رصيده 
يريده الستخدامه الحقا أو إلعادة 

تقدمي البطاقة كهدية.
وفي إش����ارة الى املزايا التي 
تقدمها بطاق����ة الهدايا اجلديدة 
يقول مدير معرض ايكيا الكويت 
اميل الشعار اننا سعداء جدا بهذا 

الهدايا  االطالق اجلديد لبطاقة 
التي تعتب����ر األولى من نوعها 
في الكوي����ت، انها بطاقة فريدة 
تق����دم للعميل قيم����ة متكاملة 
تعادل رصيدها املالي، وتعكس 

القيمة املعنوية والتواصلية بني 
العميل الذي اشترى البطاقة وبني 

الشخص الذي تلقاها كهدية.
وأض����اف الش����عار: اننا في 
ايكيا نعم����ل على الدوام بكثير 

من االهتمام وإلطالق أكثر األفكار 
ابتكارا وفعالية لنوفر لعمالئنا 
الدائمني ما يستحقونه منا من 
تقدير وامتن����ان. ان كوبونات 
املشتريات التقليدية تقيد الزبائن 

عادة وال توفر مرونة في الشراء 
واالحتفاظ بالرصيد بسهولة، 
بينما في البطاقة اجلديدة ميكنك 
أو  االحتفاظ بالرصيد، زيادته 
استخدامه كما تشاء دون أي قيود. 

وهذه املزايا جتعل البطاقة أكثر 
سهولة وفعالية في االستخدام. 
وفي حال لم يرغب حامل البطاقة 
في صرف كامل املبلغ املوجود 
في رصيده فإنه ميكن االحتفاظ 

بالباقي ألي عملية تسوق الحقة 
في ايكيا، هذا وميكن احلصول 
على بطاق����ات الهدايا بحد أدنى 
من الرصيد يبل����غ 5 دنانير أو 

أكثر.

جانب من احلضور اإلعالمي

أحمد السميط أثناء توقيع العقد مع ولفغانغ سشوارزومير

فريق الكويت املشارك في كأس مرسيدس في مدينة شتوتغارت في أملانيا

..والفريق في جانب من التشجيع في إحدى املباريات

الشعار وقار بوتا عقب إزاحة الستار عن بطاقة ايكيا اجلديدةإميل الشعار معلنا بطاقة ايكيا اجلديدة مسبقة الدفع

الثانية خالل العام الحالي

أقر منذ 15 عاماً

»أعيان« تفوز بمناقصة تأجير تشغيلي
 لـ 70 سيارة جيب مع »الداخلية«

الكويت تستضيف اجتماع 
وكالء وزارات المالية بـ»التعاون«

الكويت  كون����ا: تس����تضيف 
االجتماع ال� 34 للجنة وكالء وزارات 
املالية واالقتص����اد بدول مجلس 
التعاون اخلليجي بعد غد لبحث 
عدد من القضايا املالية واالقتصادية 
التي تهم دول املجلس.وأوضح بيان 
صادر عن وزارة املالية الكويتية 

أمس ان االجتماع الذي ستستمر 
أنش����طته على م����دى يومني يعد 
اجتماع����ا حتضيريا لالجتماع ال� 
86 للجنة وزراء املالية واالقتصاد 
بدول مجل����س التعاون اخلليجي 
الذي ستستضيفه الكويت الشهر 

املقبل.

واض����اف انه م����ن املنتظر ان 
يبحث االجتماعان عددا من امللفات 
االقتصادية التي من شأنها حتسني 
االوضاع االقتصادية والتنموية في 
دول املجلس، االمر الذي سيعود 
بفوائد ملموسة على شعوب الدول 

اخلليجية.

»األولى للوساطة« و»الخرافي للحاسبات اآللية« 
توّقعان اتفاقًا لتشغيل نظام متكامل للتداول عبر اإلنترنت

أعلنت الشركة األولى للوساطة 
املالية عن توقيع اتفاقا مع شركة 
اخلرافي للحاسبات اآللية، املمثل 
الرسمي في الكويت لشركة اخلليج 
للحاسبات اآللية، لتشغيل نظام 

متكامل للتداول عبر االنترنت. 
وتنص االتفاقية على أن تقوم 
شركة اخلرافي للحاسبات اآللية 
 ETA( وشريكتها التجارية اإليطالية
Sistemi(، بتنفي����ذ مجموعة من 
البرامج املتطورة التي من شأنها أن 
تدعم نظام سوق الكويت لألوراق 
املالية أو إم إكس/ ناسداك وتربطها 
مع واجهة اتصاالت مالية خاصة 
بالبورصة.وسيسمح هذا النظام 
اجلديد لش����ركة األولى للوساطة 
بتحقيق االستفادة القصوى من 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
للتداول عبر االنترنت، مما سيمكنها 
م����ن أن تصبح واحدة من مقدمي 
خدمات التداول اإللكتروني الرائدة 
في الكويت.وبهذه املناسبة، قال 
مدير ادارة التداول في شركة األولى 

للوساطة أحمد السميط: »إن التداول 
عبر االنترنت احدث تغييرات كبيرة 
في القطاع املالي الكويتي، بحيث 
سيشكل هذا املشروع نقطة حتول 
جديدة في إستراتيجيتنا، ونتطلع 
إلى تقدمي هذه اخلدمة اجلديدة مع 

حلول نهاية العام احلالي«، مشيرا 
الى انه »مت اعتماد شركة اخلرافي 
 ETA للحاس����بات اآللية وشركة
Sistemi ملا يتمتعان به من قدرات 
وكفاءات عالي����ة لتوفير احللول 
املناسبة. إن تطوير األنظمة التقنية 

واملعلوماتي����ة احلالية للش����ركة 
التنافسية  س����يعزز من مكانتها 
وستساهم في حتقيق أقصى قدر 

من مستويات رضا العمالء«.
وأض����اف: »تتمي����ز األول����ى 
للوس����اطة باعتبارها واحدة من 

املؤسس����ات املالية األكثر تقدما 
في الكويت، برؤية واضحة ذات 
تطلعات تكنولوجي����ة وكفاءات 
تشغيلية عالية، وهذا النظام اجلديد 
سيدعم هدف الشركة لتتحول إلى 
مركز متكامل لتصبح واحدة من 
شركات الوساطة األكثر قدرة على 
املنافسة في الكويت«.من جانبه، 
قال املدير العام اإلقليمي لشركة 
اخلراف����ي للحاس����بات اآللية في 
الكويت، ولفغانغ سشوارزومير: 
»نحن ملتزمون بالعمل بجهد كبير 
مع شركائنا لتوفير أحدث احللول 
التقنية املصممة لتلبية احتياجات 
العمالء، مؤكدا انه: »ثبت من خالل 
اخلبرة الواس����عة واملعرفة التي 
يتمتع بها مهندسو الشركة أصبحنا 
محطة ونقطة جذب كبيرة للعمالء 
الذين يبحثون عن فرص احلصول 
على اخلبرات ذات املستوى العاملي 
وللذين يبحثون عن االستشارات 
الالزمة قب����ل وأثناء وبعد تنفيذ 

املشاريع«.

أعلن مس���اعد مدي���ر إدارة 
تأجير الشركات واملناقصات 
في ش���ركة أعي������ان اإلجارة 
القابضة مش������اري احلسيان 
عن فوز الش���ركة مب���ناقصة 
تأجير تش�����غيلي تشمل 52 
س���يارة مختلفة كانت وزارة 
الداخلية قد طرحتها في وقت 

سابق.
وأض���اف احلس���يان، في 
تصريح صحافي، أن هذه هي 
املناقص���ة الثانية خالل العام 
احلالي التي تفوز بها الشركة 
م���ن وزارة الداخلي���ة، حيث 

سبق أن فازت مبناقصة تأجير تشغيلي ل� 70 
س���يارة جيب 2010 في مايو املاضي، مش���يرا 
إلى أن فوز أعيان بهذه املناق��صات وغي����رها 
من اجلهات احلكومي���ة واألهلية املختلفة يعد 
مؤش���را مهما على النجاح في تطبيق التوجه 
اجلديد للشركة والقاضي بالتركيز على مناقصات 
القطاع احلكومي، كما يعكس حرص الش���ركة 
على تقدمي أفضل اخلدم���ات في مجال التأجير 
التش���غيلي من حيث الصيانة املميزة والتأمني 
وتوفير السيارات البديلة مبستوى عال وكراج 

خلدمة عمالء املناقصات.
وأوضح احلسيان أن املناقصة احلالية اشتملت 
على 37 س���ي��ارة ص��ال��ون موديل 2011، و15 

وانيتا موديل 2010.
وذكر احلس���يان أن جناح 
الفوز بهذه  أعيان اإلجارة في 
إلى اخلبرة  املناقصات يرجع 
الكبيرة التي اكتس���بتها إدارة 
تأجير الشركات واملناقصات 
ف���ي أعيان اإلج���ارة القابضة 
ف���ي س���وق املناق���صات مع 
اجله���ات احلكومية ومع أكبر 
الوزارات، وهي خبرة جتاوزت 
10 سنوات، باإلضافة إلى قدرة 
أعيان على تلبية جميع الطلبات 
وتوفير جميع شرائح السيارات 
املتوافرة في الس���وق للجهات 

احلكومية.
اجلدي���ر بالذكر أن أعيان اإلج���ارة القابضة 
ه���ي إحدى الش���ركات التابعة لش���ركة أعيان 
أك���بر معرض  لإلجارة واالس���تثمار ومت���لك 
لتأجير الس���يارات في الكويت وذلك في مقرها 
الرئيسي في منطقة الري، وه���و يعد معرض 
التأجي���ر األول والوحيد في الكويت الذي يجد 
فيه العميل تش���ك���يلة كب���يرة من ال��سيارات 
من كل األنواع بدال من التنقل من مع��رض آلخر 
ومن وكالة ألخرى بحثا عما يناسبه من عروض 
التأجير التش���غيلي، إضافة إلى توافر وتقدمي 
كافة اخلدمات الالزمة لتأجير أو شراء السيارة 

في صالة واحدة.

الحسيان: نجاحنا في الفوز بمناقصات القطاع 
الحكومي يثبت تميزنا في التأجير التشغيلي

فريق الكويت يشارك في النهائيات العالمية لكأس مرسيدس لعام 2010
أقيم����ت النهائي����ات العاملية لكأس 
مرسيدس مبدينة شتوتغارت في أملانيا 
خالل الفترة بني 23 و27 سبتمبر املاضي، 
وقد شارك فريق الكويت في تلك النهائيات 
ممثال بالعبيه الذين فازوا في النهائيات 
الوطنية وهم »س����ورين سورينسني« 
و»ليني بيتروشيلي« و»ندمي شافي« مع 
كابنت الفريق »ساجناي كوول«، وكانت 
النهائيات الوطنية لكأس مرسيدس قد 
أقيمت بنادي صحارى للغولف 5 مارس 
البشر  املاضي، حيث احتفلت ش����ركة 
والكاظمي بتنظيمها لهذا الدوري للمرة 
ال� 13.وقد اشترك في النهائيات العاملية 
للعام احلالي أكثر م����ن 100 من العبي 
الغولف الهواة مع عمالء مرسيدس � بنز 
من 43 دولة لتصل املنافسة واملهارة الى 
الذروة من اجل الفوز بكأس مرسيدس، 
وهذا الدوري يتم تنظيمه بصفة دورية 
في مدينة ش����توتغارت »موطن املاركة 
األولى للسيارات«، حيث كان التنافس 
ملدة 3 أيام بني 27 فريقا على مالعب نادي 
»باد ليبينزيل« للغولف يوم 25 سبتمبر 
ومالعب نادي »ش����لوس نيبينبورغ« 
للغولف يومي 26 و27 سبتمبر املاضي.

وارتبطت مرسيدس � بنز بغولف الهواة 
منذ عام 1989 وتعتبر كأس مرسيدس هي 
القمة لسلسلة دوريات تنظمها العالمة 
التجارية لعمالئه����ا مع حوالي 58 ألف 
الع����ب غولف يتنافس����ون في أكثر من 
43 دول����ة، وبهذه املناس����بة ألقى نائب 
الرئيس التنفيذي ملبيعات وتس����ويق 
شركة مرسيدس � بنز جواكيم شميدت 
كلمة قال فيها: »انه يس����رنا ان نرحب 
بأصدقاء وعمالء مرسيدس � بنز من جميع 
أنحاء العالم في النهائيات العاملية لكأس 
مرس����يدس مبدينة شتوتغارت ونهنئ 

جميع املشاركني على أدائهم املتميز«.
وقد فاز فريق اململكة املتحدة بالكأس 
مبجموع 204 نقاط وكان املركز الثاني 
من نصي����ب فريق الصني مبجموع 197 
نقطة، وجاء الفريق الكوري في املركز 

الثالث مبجموع 187 نقطة.
وبجانب أنش����طة الدوري، قدم هذا 
احلدث فرصة رائعة ملشتركي النهائيات 
وضيوفه����م الك����رام بقي����ادة مجموعة 
متنوعة من أحدث موديالت مرسيدس 

� بنز، غير ان احلدث األكثر أهمية كان 
العرض املفاجئ لصورة سيارة اجليل 
اجلديد من الفئة CLS خالل حفل توزيع 
اجلوائز، وأيضا حظي املشاركون مبتعة 
 DTM قيادة خاصة حتت إشراف سائقي
احملترفني »برنو س����بينجلر« و»جامي 
غارين« على س����يارة SLS AMG حيث 
استمتع جميع الضيوف بتلك السيارة 

الرائعة ذات التكوينات املذهلة.
وخالل اليوم الثاني من الدوري كانت 

هناك مباراة تنافسية اخرى على ملعب 
»شلوس نيبينبورغ«، حيث حضر عضو 
أكادميية الوريوس وأحد أشهر العبي كرة 
القدم األميركية ماركوس الني، الذي كان 
في انتظار املشاركني بقرب احلفرة رقم 10، 
ودخل معهم في منافسة حماسية خالل 
مباراة لتحديد »الكرة األقرب للحفرة«، 
وخالل ذلك قام ايض����ا بجمع تبرعات 

ألكادميية الوريوس الرياضية.
وكان الفائز بجائزة مرس����يدس في 

»الكرة األقرب للحفرة 10« هو »سورين 
سورينسني« عضو فريق الكويت املشارك 
في النهائيات العاملية لكأس املرسيدس، 
وقد قام ماركوس الني بتسليمه اجلائزة 
التي تضمنت دعوتني وتذكرتني حلضور 
حفل توزيع جوائز الوريوس للعام املقبل 
الذي سيعقد في ابوظبي.وستقوم شركة 
البش����ر والكاظمي بتنظيم النسخة ال� 
14 من دوري كأس مرس����يدس للغولف 

بالكويت خالل ربيع عام 2011.

مشاري احلسيان

وزير العمل السعودي: برنامج
سعودة الوظائف لم يحقق أي نجاح يذكر

الرياض � يو.بي.آي: أعلن وزير العمل السعودي 
عادل فقيه أن برنامج سعودة الوظائف الذي أقر 
قبل 15 عاما لم يحقق أي جناح يذكر وذلك بوجود 
نحو نصف مليون عاطل ميثلون أقل من 10% من 
عدد العمالة األجنبية في اململكة والبالغ عددهم 

نحو ثمانية ماليني عامل.
وقال فقيه ان وزارة العمل الس���عودية »لم 
تستطع إدماج السعوديني حتى اآلن رغم مرور 

15 سنة من برنامج السعودة«.
وأضاف في كل���مة خالل اجت����ماع موس���ع 
نظمه مجلس الغرف الس����عودية الليلة املاضية 
»إن هذا الع����دد )م���ن العاطلني عن العمل( ال 
يعتبر كبيرا باملقارنة م���ع أع�����داد الع����مالة 

األجنبي���ة، نح���ن ال نختلف على املس���لمات 
والبديهيات بل نخ���تلف في الت���فاصيل والبحث 

عن احللول«.
وتابع »إذا ما أعطيتمونا حلوال مقنعة تأتي 
كب���ديل واق���عي للموجود حاليا سنقبلها بكل 
صدر رح��ب ونس������تفيد من���ها مع ع��ودتي 
لإلشارة إال أننا لم ننجح حتى اآلن في السعودة 
والبعض يتحايل مبسميات الوظائف لألجانب 
وغيره���ا وكل هذا معل���وم وأعرفه بل ووقفت 

عليه شخصيا«.
وأكد فقيه عزمه على محاربة الفساد في قضايا 
العمل كقضايا التحايل أو بيع التأشيرات التي 

تطرق لها رجال األعمال.


