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ـ  ســـجلت مبيعات »رولز 
رويس موتور كارز« في منطقة 
الشرق األوسط أرقاما قياسية 
منـــذ بداية العـــام حتى نهاية 
شهر سبتمبر2010 وصلت إلى 
150% مقارنة بنفس الفترة من 
العام املاضي، ويأتي هذا اإلجناز 
بعد إعالن الشركة عن مضاعفة 
مبيعاتهـــا فـــي املنطقة خالل 
النصف األول من 2010 لتحقق 
شركة السيارات الفاخرة أفضل 
مبيعاتها في الشـــرق األوسط 

على اإلطالق.
وخـــالل زيارته االولى إلى 
الكويت، صرح الرئيس التنفيذي 
للشركة تورسنت مولر أوتفوش 
بأن احملرك الرئيسي ألداء »رولز 

ـ رويس« االســـتثنائي متثل فـــي جناح طرازيها 
اجلديدين، مشـــيرا إلى أن منطقة الشرق األوسط 
تعد إحدى أهم أسواق الشركة وتعزز من مسيرة 
النمو املتواصلة للعالمة حول العالم، وأوضح أن 
املبيعات القوية للطراز اجلديد »جوست« واالقبال 
الشديد على سيارات عائلة »فانتوم« التي تأتي على 
القمة في عالم السيارات الفاخرة، إضافة إلى مرونة 
برنامج التصميم حسب الطلب Bespoke، ساهم في 

حتقيق النتائج الباهرة خالل العام احلالي.
وعلق مدير عام شـــركة علـــي الغامن وأوالده 
للســـيارات، املوزع احلصري فـــي الكويت محمد 
فهد الغامن، قائال: »إننا سعداء جدا بزيادة مبيعات 
»رولز ـ رويس« حتى ســـبتمبر2010 في الكويت 
بنسبة 142% مقارنة بنفس الفترة من 2009، وإنها 
بحق نتائج مشـــجعة لشركة علي الغامن وأوالده 
للســـيارات، حيث نتوقع مزيدا من النمو بفضل 
طرازي »فانتوم« التـــي تعبر عن جوهر العالمة 

و»جوست« التي متتاز بطابع عصري وسط سيارات 
»رولز ـ رويس«.

وانضـــم أربعة من موزعي ســـيارات »رولز ـ 
رويس« في منطقة اخلليج إلى قائمة أفضل عشرة 
وكالء في العالم ضمن برنامج التصميم حســـب 
الطلب Bespoke الـــذي يتيح للعمالء إجراء مزيد 
من التعديالت اخلاصة على سياراتهم خالف قائمة 
املواصفات االختيارية. ويشير هذا البرنامج إلى 
البراعة وحس اإلبداع لدى املصممني واحلرفيني في 
مصنع »جودوود«، مما يجعل كل طراز من سيارات 
»رولزـ  رويس« يعكس بكل دقة شخصية صاحبه. 
وقال مولرـ  أوتفوش ان منطقة الشرق األوسط تضم 
أكثر العمالء اهتماما وشغفا مبواصفات سيارات 
»رولز ـ رويس«، ومن هنا يبقى برنامج التصميم 
حسب الطلب Bespoke، الذي ميكن العمالء من تنفيذ 
رؤيتهم اخلاصة على سياراتهم، احملرك الرئيسي 

لنجاح مبيعات الشركة في املنطقة.

في ختام أنشطة منتدى الفرص الوظيفية السابع

زوار »وظائف 2010« من الشباب: 
لّبى طموحاتنا الوظيفية 

التي واجهتهـــا خالل تواجدها 
فـــي منتدى وظائـــف 2010 هو 
ندرة الفرص املتاحة في مجال 
الهندســـة  تخصصهـــا وهـــو 

الصناعية.
وذكرت أنهـــا تفضل العمل 
فـــي القطاع اخلـــاص حتى لو 
أمامها فرصة وظيفية  توافرت 
في القطاع احلكومي، الفتة إلى 
أن القطاع اخلاص يوفر الكثير 
من املميزات التي ال تتوافر في 
الوظائف احلكومية والتي من 
أهمها ســـرعة تطوير املهارات 

واكتساب مهارات جديدة.
من جهتها قالت دالل الصوري 
وهي طالبة بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت انها جاءت لزيارة 
املنتدى للتعرف على احتياجات 
ومتطلبات سوق العمل خاصة 

أنها أوشكت على التخرج.

القطاع العام، مشـــيرة إلى أنها 
تخرجت منذ 4 أشهر وتبحث عن 

فرصة لها عالقة بتخصصها.
وأكـــدت أن القطاع اخلاص 
أصبح يلبي طموحات الشباب 
الكويتي من اجلنسني، خاصة انه 
يطور من مهارات العاملني فيه 
بشكل مستمر من خالل أحدث 
البرامج التدريبية، كما انه يساعد 
على االبتكار واإلبداع في مجاالت 
العمل املختلفة ألن هناك احلافز 

املادي واملعنوي.
أما شـــيخة املشـــيلح وهي 
خريجة هندسة صناعية نظم 
إدارية أيضا فقالت ان املعرض 
منظم بشكل جيد وهو ما يسهل 
على الزوار التعرف على الفرص 
التي توفرها اجلهات املشاركة 

وتقدمي طلبات التوظيف.
وأضافت أن املشكلة الوحيدة 

العديد من شركات القطاع اخلاص 
التي تعمل في كل املجاالت.

ولفـــت إلـــى أن الشـــركات 
الكويتية توفر الكثير من الفرص 
التي تناسب شرائح عديدة من 
اخلريجني سواء من اجلامعات 

أو املعاهد الفنية.
وذكر أن القطاع اخلاص بات 
املالذ املفضل لشريحة كبيرة من 
الشباب في الوقت احلالي نظرا 
ألن هـــذا القطاع يعطي كل ذي 
حق حقه، كما انـــه ميتاز بأنه 
مينح رواتـــب أعلى من رواتب 

القطاع احلكومي.
من جانبها، قالت عهود املنديل 
وهي حاصلة على بكالوريوس 
إدارية  هندســـة صناعية نظم 
من جامعة الكويت انها تفضل 
العمل فـــي القطاع اخلاص بدال 
من الوقوف في طوابير انتظار 

اختتمت أمس األول أنشطة 
منتدى الفرص الوظيفية السابع 
»وظائف 2010« الذي أقيم برعاية 
إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة ونظمته مجموعة ڤيجن، 
مبشاركة مميزة لعدد من البنوك 
والشركات احمللية التي حرصت 
علـــى املشـــاركة انطالقـــا من 
مسؤولياتها املجتمعية وبهدف 
دعم العمالة الوطنية التي أثبتت 
جدارتها فـــي كل ميادين العمل 
املختلفـــة حتت رايـــة القطاع 

اخلاص.
ونظرا ألن الشباب هم الهدف 
الرئيسي من إقامة هذا املنتدى 
كانت هناك لقاءات متفرقة مع 
عدد من الشـــباب من اجلنسني 
مـــن زوار املعرض، ومن هؤالء 
عبداهلل جاسم الذي أكد أن منتدى 
الفرص يعد تظاهرة مهمة جدا 
الوظيفية،  لكال طرفي املعادلة 
الفتا إلى أن الباحثني عن عمل 
الذين يزورون املعرض يجدون 
العديد من الشركات التي تعرض 
فرصا وظيفية متنوعة في كثير 

من املجاالت.
وأشـــار إلى منتدى الفرص 
الوظيفيـــة يلبـــي احتياجات 
الراغبـــني في العمـــل بالقطاع 
اخلـــاص، مؤكـــدا أن العمالـــة 
الوطنية أصبـــح لها دور كبير 

في سوق العمل الكويتي.
من جانبه قال يوسف الزايد 
انه يطمح فـــي احلصول على 
وظيفة فـــي مجال اإلدارة كونه 
حاصال على دبلـــوم في علوم 
اإلدارة، الفتـــا إلـــى انه يفضل 
القطـــاع اخلاص  لـــدى  العمل 
نظرا ألنه ينطوي على العديد 
أبرزها  التـــي من  املميزات  من 
انه يســـاعد العاملني فيه على 
التطور وتنمية املهارات والقدرات 
الوظيفية بشكل مستمر وهو ما 
يفتقر إليه العاملون في القطاع 

العام إلى حد كبير.
أما عبـــداهلل االثري فأكد أن 
املنتدى الوظيفي يساعد الشباب 
الباحث عن عمل في احلصول على 
الفرصة املناسبة في مؤسسات 
القطاع اخلاص، مشيرا إلى أن 
املعرض فيه ميزة كبيرة للشباب 
وهو انه يوفر حتت سقف واحد 

مولر أوتفوش

نمو المبيعات بنسبة 150% في منطقة الشرق األوسط 

»رولز ـ رويس موتور كارز« تسجل 
نموًا  قياسيًا في الكويت بنسبة %142

لدى جميع موزعيها في الخليج ولتعزز تركيزها على تجربة ما بعد البيع لدى العميل

»نيسان« تدشن برنامج »خمسة وعود ما بعد البيع«

»أستون مارتن« تدشن أول وكالة بيع في تركيا

التي تنجز على املركبة.
 وأخيـــرا، يضمـــن الوعد 
اخلامـــس، وعد »اجلـــودة«، 
خدمـــات اســـتثنائية يقدمها 
تقنيون مدربون من قبل نيسان 
ويستخدمون فيها قطع الغيار 
وامللحقات األصلية من نيسان 
واجناز العمل في املركبات في 
وقت محدد من أول مرة، وفي 

كل مرة.
وقال مدير عام قسم خدمات 
مابعد البيع في شركة نيسان 
الشـــرق األوســـط هيديكـــي 
تســـوكيوري: »يتمثل هدفنا 
املتواصـــل والثابت في تقدمي 
أعلى مستويات خدمة العمالء 

لدى جميع موزعي نيسان«.
وأضاف: »نحن نضمن دائما 
تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء، 
في كل مرة يأتي فيها العميل 
للحصول على اخلدمات، وابقاء 
العمالء مسرورين واحملافظة 
على والئهم القوي. إن برنامج 
)خمسة وعود مابعد البيع( هو 
التزام من بني التزاماتنا العديدة 
في تقدمي خدمات متفوقة جلميع 

عمالئنا«.

البريطانية  تعتزم »أســـتون مارتن الجونـــدا«، 
 املتخصصـــة فـــي صناعـــة الســـيارات الرياضيـــة 
الفاخـــرة، افتتاح صالة عرض جديدة وتدشـــني أول 
وكالـــة بيع في مدينة اســـطنبول التركية، وذلك في 
إطار خططها الرامية إلى توسيع شبكة موزعيها في 

األسواق الصاعدة.
ومن املقـــرر افتتاح املعرض اجلديـــد، الذي يقام 
بالشراكة مع »بوروسان اوتوموتيف«، ويقع في »سوزير 
بالزا« مبنطقة دوملاباهس الراقية في اسطنبول، رسميا 
في يناير 2011، وجرى اإلعالن عن ذلك خالل لقاء صحافي 
حضره »أغا يوجور« الرئيس التنفيذي في »بوروسان« 
القابضة، و»ايسرف بيريلدز« رئيس مشارك للجنة 
التنفيذية لـ »بوروســـان اوتوموتيف«، وأعضاء من 

فريق اإلدارة العليا لشركة »أستون مارتن«.
وفي تصريح له حول الشراكة قال الرئيس التجاري 
في »أستون مارتن« ميشيل فان دير ساندي: ان تركيا 

متثل فرصة سانحة بالنسبة للشركة لتوفير موديالتها 
الراقيـــة ملجموعة أخرى من النخبة، مشـــيرا إلى أن 
قرار التوسع في تركيا ينبع من االهتمام القوي لدى 
العمالء احملتملني الذين أعربوا عن تقديرهم واعجابهم 
باجلودة والتقنية الفائقة ومهارة احلرفيني لدى »أستون 

مارتن«.
وأشاد ميشيل مبجموعة »بوروسان اوتوموتيف« 
ومســـيرتها الناجحة وخبراتها الواســـعة في قطاع 
الســـيارات الفاخرة، معربا عن ثقته بأن شـــركته قد 
اختارت شريكا قويا وتتطلع للمضي قدما والبدء في 

تعاون ناجح ومثمر بني الطرفني.
ومن جانبه أكد »أغا يوجور« الرئيس التنفيذي في 
»بوروسان« القابضة، أن ما تتمتع به »أستون مارتن« 
من التزام فريد بالرفاهية سيمكنها من بناء قاعدة قوية 
من العمالء في تركيا، وأعرب عن فخره بالتعاون مع 
هذه العالمة الرائدة وسعادته بتزويد عشاق ومجتمع 

»أستون مارتن« املتنامي بأرضية جديدة ميكنهم من 
خاللها االستمتاع بالعالمة وتراثها وسياراتها.

ومتتد صالة العرض اجلديدة على مساحة 430 مترا 
مربعا، وتعرض الشـــركة بها مجموعتها احلالية من 
سيارات »أستون مارتن« الرياضية، ويتولى إدارتها 
فريق متخصص من املوظفني املدربني على تلبية جميع 

متطلبات العمالء.
وتقدم صالة عرض »أستون مارتن« في اسطنبول 
للعمالء جتربة فريدة في عرض واختبار قيادة بعض 
 Vantage املوديالت املختارة من سيارات الشركة وتشمل
DB9 ،V12 ،V8 وDBS، إضافة إلى الطراز اجلديد »رابيد« 

Rapide رباعية األبواب.
يشار إلى أن افتتاح صالة عرض »أستون مارتن« 
 فـــي تركيا يعزز من شـــبكة موزعي الشـــركة حول 
العالم حيث تضـــم 128 وكالة بيع في مختلف أنحاء 

العالم.

التزام نيسان بتقدمي قيمة مثلى 
دائما للعمالء والشفافية في أسعار 
اخلدمة وشرح واضح لألعمال 

املركبة  االلتزام بوقت تســـليم 
وقطع الغيار. أما وعد »القيمة«، 
وهـــو الوعد الرابع، فيركز على 

املواعيد«، وقتا واقعيا لتسليم 
املركبـــة وفترة أقصـــر الجراء 
اخلدمات عليهـــا، باالضافة إلى 

دشـــن موزعو نيسان في 
أنحاء اخلليج برنامجا  جميع 
جديدا في خدمات ما بعد البيع 
حتت مسمى »خمسة وعود ما 
بعد البيـــع«، ويقدم البرنامج 
خطة واضحة لتجربة يتوقع 
العمالء احلصول عليها دائما 
في أي مركز من مراكز نيسان 
للخدمات وقطع الغيار في منطقة 
اخلليج. والوعود اخلمسة هي 
السهولة والراحة ودقة املواعيد 

والقيمة واجلودة.
ويغطي وعد »الســـهولة« 
حجز املواعيد ومتديد ساعات 
االستقبال في مراكز اخلدمات 
وقطع الغيار التابعة لنيسان. 
أمـــا وعـــد »الراحـــة« فيعنى 
بتقليص وقت االنتظار خالل 
الســـيارة  تســـلم وتســـليم 
للخدمـــة واحلصـــول علـــى 
قطع الغيـــار ووجود موظفني 
يرحبون بالعميل بأسلوب راق 
ويقدمون اخلدمات واالبتسامة 
علـــى وجوههم، هذا باالضافة 
إلى توافر التسهيالت والبيئة 

املريحة في تلك املراكز. 
يقـــدم الوعد الثالـــث، »دقة 

ورشة عمل »نيسان«

الجابر: تجربة التوسع الدولي لـ »بيتك« استقطبت الشباب 
العام  املدير  قال مس��اعد 
املساندة في  لقطاع اخلدمات 
)بيتك(  الكويتي  التمويل  بيت 
عبدالعزيز اجلابر ان مشاركة 
»بيتك« كشريك استراتيجي في 
رعاية مؤمتر ومعرض الفرص 
الوظيفية السابع، والذي افتتحه 
رئيس دي��وان اخلدمة املدنية 
الزب��ن ممثال عن  عبدالعزيز 
وزير الدولة لش��ؤون مجلس 
الروضان،  الوزراء روض��ان 
لقي��ت إقباال واس��عا من فئة 
الش��باب الراغب في التعرف 
على »بيتك« وبيئة العمل فيه 

وطبيعته كمصرف اسالمي متميز.
وأوضح ان جناح »بيتك« استقبل عددا كبيرا 
من شباب اخلريجني والدارسني والزوار، وتعلقت 
أكثر األسئلة بتجربة »بيتك« الناجحة في التوسع 
الدولي والعمل في األسواق العاملية املختلفة وكيف 
استطاع التوفيق بني منهج عمله وتلك األسواق، 
حيث مت التأكيد على الترحيب الكبير الذي يحظى 
به »بيتك« في دول عديدة من العالم لطبيعة عمله 
وإستراتيجيته القائمة على االستثمار طويل األمد 
وحرصه على حتقيق قيمة مضافة لألسواق التي 
يعمل فيها وسعيه الدائم للربط بني هذه األسواق 
وأسواق دول مجلس التعاون والكويت. وشدد 
اجلابر على أن »بيتك« يوفر للعاملني فيه فرصة 

كبيرة لتحصيل خبرات في مجاالت عديدة تتمثل 
في األنش��طة املختلفة التي ميارسها، وهذا ما 
ملسناه من خالل حرص اخلريجني اجلدد خاصة 
املتميزي��ن منهم على االلتح��اق بالعمل ببيتك 
لالس��تفادة من هذه امليزة باإلضافة إلى املزايا 
األخرى وأبرزها الس��معة الطيب��ة التي حققها 
بيتك باعتباره هارفارد البنوك اإلس��المية التي 
خرجت معظم القي��ادات التي طورت الصيرفة 
اإلسالمية في الكويت واملنطقة. وذكر أن »بيتك« 
جنح في توفير فرص متنوعة للشباب الكويتي 
من اجلنسني، خاصة في مجاالت خدمة العمالء، 
وتكنولوجيا املعلومات والتمويل واالستثمار، وقد 
اثبت العنصر الوطني متيزا وكفاءة في مجاالت 

أخرى للعمل داخل »بيتك«.

عبدالعزيز اجلابر يقدم هدية تذكارية للزبن خالل زيارته جناح »بيتك«


