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قال الرئيس التنفيذي لبنك اخلليج ميش����ال العقاد إن األرباح 
الت����ي حققها بنك اخلليج في الربع الثالث من العام احلالي، متثل 
البداي����ة احلقيقية نحو النمو وحتقيق االرباح، وتوقع في مقابلة 
خاصة مع »CNBC عربية« ان تستمر االرباح في النمو مع انخفاض 

املخصصات الكبيرة.
واضاف ان اداء البنك حتسن بشكل كبير بعد ان امضى عامني 
في معاجل����ة األضرار التي حلقت به جراء ازمة عقود املش����تقات 
وبع����د ان عاد الى التركيز على اعماله التقليدية واألساس����ية في 

السوق احمللي.
ونفى العقاد حتفظ البنك في اقراض عمالء من خارج الكويت، 
موضح����ا ان بنك اخللي����ج محلي وال ميلك امليزة التنافس����ية في 

االقراض دوليا.
وقال ان البنك يس����عى الى رفع حصته الس����وقية احلالية من 
12% الى 16% في الس����نوات القليلة القادمة، الفتا الى ان »اخلليج« 

سيزيد من حصته السوقية بداية من 2011.

العقاد: أرباح »الخليج« في الربع الثالث 
البداية الحقيقية نحو النمو وتحقيق األرباح

أكد أن الحصة السوقية ستبدأ في االرتفاع اعتباراً من 2011

فرع ميداس اجلديد في مدينة الرياض

ميشال العقاد مها مال حسني

مها مال حسين: »الكيماويات البترولية«
وّفرت 28 مليون دوالر منذ تطبيقها نظام »6 سيجما«

قالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لش����ركة صناع����ة الكيماويات 
البترولية مها مال حس����ين ان الش����ركة 
قطعت شوطا كبيرا في مشروع نظام رفع 
كفاءة العمل والمعروف ب� »6 سيجم��ا«، 
حيث وفرت من خالله نحو 28 ملي��ون 
دوالر منذ انطالقه في نهاية عام 2006، 
الفت��ة إلى أن الشركة تهدف إلى توفير 
نح������و 20 مليون دوالر خالل عام 2012 

فقط.
وأوضحت مال حس����ين في تصريح 
صحافي ان الش����ركة تحرص دائما على 
أن يك����ون لها دور رائد في اس����تحداث 
العالمية وتحسن  أنظمة تعزز مكانتها 

من أدائها على المس����تويات كافة، وذلك 
لتحقيق رؤيتها اإلستراتيجية كشركة 
رائدة في مجال صناعة البتروكيماويات 
على المستويين اإلقليمي والعالمي من 
خالل تطبيق نظام ال� 6 سيجما، والذي 
يعمل على تحسين جودة اإلنتاج وتطوير 
المهارات القيادية واالرتقاء بمستوى اتخاذ 
القرار على أسس تحليلية تتناسب مع 

سياسة الشركة.
وأشارت إلى أنه تم عمل برامج تدريبية 
لقياديي الش����ركة، باإلضافة إلى اجتياز 
45 موظفا من مختلف الدوائر بالشركة 
لنظام »رفع الكفاءة« من خالل 88 مشروع 
تحسين وتطوير، حيث تهدف الشركة 

إلى اجتياز 64 موظفا يش����كلون نسبة 
10% من مجموع الموظفين لهذا البرنامج 

بحلول عام 2012.
وأفادت بأن الشركة ساهمت في تخريج 
أول كويتي يحوز شهادة »الحزام األسود« 
للتفوق وهو أعلى درجة يمكن الحصول 
عليها في س����لم 6 سيجما، موضحة أن 
نحو 60% من موظفي الشركة يطبقون 
حاليا هذا النظام، من خالل 64 مشروعا 
تحسينيا فعاال جار العمل فيها، مشيرة إلى 
أن الشركة تهدف الى ان تكون األولى في 
القطاع النفطي الكويتي وباقي القطاعات 
األخرى التي تطبق نظام 6 سيجما بصورة 

كلية.

»ميداس« تفتتح أول فرع متخصص 
لألثاث المكتبي في مدينة الرياض 

»القطرية« تضم جزيرة بوكيت
إلى شبكة خطوطها العالمية

بدأت اخلطوط اجلوية القطرية تسيير رحالت مجدولة إلى بوكيت، 
ثاني وجهاتها في تايلند. وتعد جزيرة بوكيت التايلندية هو الوجهة رقم 
93 للناقلة في شبكة خطوطها العاملية وثامن وجهة جديدة تطلقها العام 
احلالي، وتسير القطرية رحالتها إلى بوكيت انطالقا من الدوحة وعبر 
كواالملبور، وقد حددت مواعيد الرحالت بحيث توفر روابط ممتازة للعديد 
من األسواق الرئيسية بالنسبة للقطرية في أوروبا، وميثل املسافرون 
القادمون من أوروبا غالبية السياح املتجهني إلى بوكيت. وتأتي رحالت 
بوكيت ضم����ن مخطط القطرية لرفع معدل رحالته����ا إلى تايلند الذي 
يشمل أيضا زيادة عدد الرحالت على خط الدوحة – بانكوك من رحلتني 
في الي����وم إلى ثالث رحالت يوميا اعتبارا من األول من نوفمبر املقبل، 
وقد أقيم حفل اس����تقبال في مطار بوكي����ت الدولي بعد وصول الرحلة 
االفتتاحية حضره عدد من كبار الشخصيات في احلكومة واملطار. وبهذه 
املناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية أكبر الباكر: 
ان الرحالت اجلديدة إل����ى أكبر جزر تايلند تعزز التزام الناقلة بتقدمي 
خدماتها إلى األس����واق التي ال حتظى باالهتمام الكافي من قبل شركات 
الطيران. وبانطالق رحالت اخلطوط اجلوية القطرية إلى بوكيت، يرتفع 
عدد الوجهات ضمن ش����بكة خطوطها في آسيا باسيفيك إلى 17 وجهة، 
ومع حلول الع����ام 2013، تخطط »القطرية« للوص����ول إلى 120 وجهة 
رئيس����ية للسياحة والعمل حول العالم بواسطة أسطول حديث مكون 
من 120 طائرة. وتس����ير »القطرية« حاليا أسطوال حديثا مكونا من 89 
طائرة إلى 93 وجهة في أوروبا وآسيا والشرق األوسط وافريقيا وآسيا 

باسيفيك وأميركا الشمالية واجلنوبية.

ضمن إطار خططها التوسعية في منطقة اخلليج والشرق األوسط 
بصفة عامة، واململكة العربية الس����عودية بصفة خاصة، قامت شركة 
»ميداس« لألث����اث، بافتتاح فرعها الثالث في اململكة والثاني في مدينة 
الرياض، والذي يعد األول من نوعه املتخصص في تقدمي حلول عملية 
وذكي����ة ملتطلبات واحتياجات جميع القطاعات واملش����اريع من األثاث 
املكتبي والتصاميم الداخلية للمكاتب. ويعكس افتتاح الفرع الثالث ل� 
»ميداس« في اململكة العربية السعودية، بعد أقل من عام على دخولها 
السوق الس����عودي في العام 2009، مدى النجاح الذي متكنت الشركة 
م����ن حتقيقه خالل هذه الفترة القصيرة، والثقة التي أوالها لها العمالء 
ملا تقدمه من منتجات وخدمات تناسب طبيعة سوق األثاث السعودي 
وذوق املس����تهلك، وتضمن ف����ي الوقت ذاته احلد األعل����ى من اجلودة 
واألسعار التنافسية. وبهذه املناس����بة، قال نائب رئيس مجلس إدارة 
الش����ركة والعضو املنتدب حس����ن بيبي، ان اململكة العربية السعودية 
تعد ركيزة أساسية إلستراتيجية التوسع التي تسعى »ميداس« إليها 
منذ اجتهت إلى افتتاح أفرع جديدة في أسواق دول مجلس التعاون في 
الع����ام 2008. وأوضح ان اخلطط املس����تقبلية للتنمية وتطوير البنية 
التحتية في اململكة العربية السعودية تؤشر إلى وجود مشاريع ضخمة 
سيجري تنفيذها في املستقبل القريب يصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 
4.8 مليارات دوالر، وإلى تواجد مساحات إدارية شاغرة تصل إلى نحو 
8 ماليني متر مربع يتوقع خالل األعوام الثالثة املقبلة استخدامها لتنفيذ 
هذه اخلطط، ما يبشر بزيادة قيمة املشاريع التنموية بنسبة 20%، خاصة 
أن احلكومة الس����عودية رصدت مليارات الدوالرات خلططها التنموية. 
وأضاف بيبي انه مواكبة لهذا احلجم الهائل من املشاريع، تقرر افتتاح 
أول فرع خاص لألثاث املكتبي في اململكة العربية السعودية، موضحا 
أن التع����اون احلص����ري ل� »ميداس« مع أكثر من 50 ش����ركة من كبرى 
الش����ركات العاملية املصنعة لألثاث املكتبي مثل: »هون األميركية، الس 
موبيلي االيطالية، وكول االملانية« مينحها املزيد من الثقة في االستحواذ 
على سوق األثاث في السعودية، والقدرة على تلبية احتياجات العمالء 
من األثاث املكتبي العصري. وأش����ار إلى أن الفرع اجلديد يحتوي على 
العديد من األقس����ام املتخصصة، منها مركز التصميم الذي يضم نخبة 
من مهندس����ي الديكور املتخصصني والفنيني أصحاب اخلبرة الطويلة 
واملؤهلني إلبداع أس����اليب متطورة في إنشاء وتأثيث املكاتب اإلدارية 
والفصول الدراس����ية وقاعات احملاضرات واملختبرات، وغيرها الكثير 
من املرافق. من جانبه، قال املدير العام ل�»ميداس« لالثاث املكتبي كمال 
جميل، ان الش����ركة تكرس مواردها وما يتمتع به موظفوها من خبرات 
ملساعدة العمالء على إجناز مشاريعهم اإلدارية والتعليمية واملرافق وفق 
االجتاهات العصرية، كما تعزز الشركة قدراتها بطاقات بشرية محترفة 
لضمان التنفيذ في الوقت احملدد وبدقة متناهية، أيا كان حجم املشروع 
املراد تنفيذه. وأكد أن ريادة ش����ركة ميداس ف����ي مجال األثاث املنزلي 
واملكتبي في املنطقة، واتباعها أحدث النظم الهندس����ية والتكنولوجية 
فيما يتعلق بأساليب البناء اإلداري والتجهيزات التعليمية يؤهلها ملزيد 
من النجاح في السوق السعودي، كما أن أسلوب العمل املتبع بالشركة 
يعتمد على اختيار دقيق لنوعي����ة األثاث املكتبي، وتقدمي حلول مرنة 

وفريدة من نوعها لهذا القطاع.

الثالث في المملكة العربية السعودية


