
الثالثاء 9 نوفمبر 2010   35اقتصاد
»الخليج« يعلن أسماء 10 فائزين 

في السحب األسبوعي لحساب »الدانة«

طالل المطيري يفوز بـ »نجمة« التجاري

..و»برقان« يعلن فائزي حساب »يومي«
أعلن بنك برقان أس����ماء الفائزين في الس����حوبات اليومية حلساب 
»يومي«، وقال البنك في بيان صحافي انه قام بايداع مبلغ 5000 دينار 
وهو قيمة اجلائزة في حس����اب كل فرد من الفائزين اخلمسة لالسبوع 
املاضي، وقد جرى السحب في املكتب الرئيسي للبنك حسب االجراءات 
املتبعة فكان احلظ من نصيب الفائزين، وهم: منى علي مبارك يوسف، 
يورقو لوي����س داباج، محمد عبداهلل علي الوزان، وفاء محمد القريني، 

ومرمي غلوم حسني التركماني. 
وقد قامت رئيس����ة مديري قطاع اخلدمات املصرفية الشخصية في 
البنك منيرة املخيزمي بتقدمي التهنئة للفائزين في س����حوبات االسبوع 
املاضي، قائلة: »ان حساب يومي هو احلساب االوحد واالكثر تفردا في 
الكويت، فهو حس����اب يقدم س����حوبات وجوائز يومية مجزية مقدارها 
5000 دينار عدا أيام العطل االس����بوعية والعطل الرسمية، اليوم وفي 
كل ي����وم هناك مفاجأة قد حتمل اليك خب����ر الفوز بجائزة 5000 دينار، 
ويسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه الفرصة الفريدة الستثمار 

ودائعهم بالطريقة التي تعود عليهم بفرص أكبر للفوز«.

أعلن بن���ك اخلليج عن 
إجراء الس���حب األسبوعي 
ال� 40 حلس���اب الدانة في 
7 اجلاري، معلنا بذلك عن 
أس���ماء 10 فائزين يحصل 
كل منهم على جائزة قدرها 
1000 دينار، وهم: سيلفانا 
سالم داو، سوريش الياس 
توماس، اجلاز أحمد نواب 
دين، مبارك دغمي مخلف 
املوي���زري، لطيفة خليل 
ابتس���ام  عب���اس احلمر، 
البدر، ش���يماء  عبدالفتاح 
ش���هيد اختر غالم رسول، 
مكي���ة عبدالرضا حس���ني 
امليل، أحمد غلوم مال حسني 
عاشور، وخديجة علي محمد 

الكندري.
ودعا البنك في بيان صحافي اجلميع للمحافظة 
على أرصدتهم املودعة في حس���اب الدانة لتزداد 
فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح سحب مليونير 
الدانة أو الس���حوبات األس���بوعية التي متنح 10 
فائزين فرصة احلصول عل���ى جائزة تبلغ 1000 

دينار لكل منهم.
ويتعني على العمالء احملافظة على احلد األدنى 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن اجراء السحب الشهري على 
حساب »النجمة«، وذلك في المقر 
الرئيسي للبنك في تمام الساعة 
6:30 من مس���اء يوم 7 نوفمبر 
الجاري، بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة سهيل مكي، 
كما حض���ر عن البنك التجاري 
الكويتي موظف���ون من قطاع 
الخدم���ات المصرفي���ة لألفراد 
وإدارة اإلعالن والعالقات العامة 
وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن 
التكنولوجيا  نظم معلوم���ات 

وجمع كبير من عمالء البنك.
وق���د فاز بالجائ���زة األولى 
وقدرها 100 أل���ف دينار طالل 
مذكر س���انات المطيري، وفاز 
20 عميال آخ���ر بجوائز قدرها 
1000 دينار لكل منهم، كما فاز 
60 عميال آخ���ر بجوائز قدرها 

500 دينار لكل منهم.
الجدير بالذكر أن كل 50 دينارا 
ضمن رصيد حساب »النجمة« 
تؤمن للعمي���ل فرصة الدخول 
في السحب الشهري على جائزة 

للرصيد في حساب الدانة وهو 200 دينار لشهرين 
قبل موعد السحب للتأهل وربح املليون دينار، كما 
يتميز حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة 
إلى كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، يشجع 
العمالء أيضا على توفير امل���ال. فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب زادت الفرص 

املتاحة للفوز.

ال� 100 ألف دينار، والدخول في 
السحب الثالثي الذي يجرى مرة 
كل أربعة شهور على جوائز بقيمة 
300 ألف دينار يتم فيه اختيار3 
فائزين يحصل كل واحد منهم 
عل���ى جائزة ال� 100 ألف دينار، 
كما يتميز هذا الحساب بأنه من 
دون فوائد ويمكن السحب منه 
واإليداع فيه في أي وقت، إضافة 

إلى إمكانية إصدار بطاقة سحب 
آلي عليه، والحصول على كافة 
الخدمات المصرفية من خالله مثل 
خدمة التجاري اون الين، والخدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك 
استخدام الحساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية في حالة عدم تحويل 

الراتب.

مساعد املزيد يهنئ مبارك املويزري أحد الفائزين

جانب من عملية السحب 

منيرة املخيزمي
)قاسم باشا( معدات حديثة أظهرها العرض اخلاص لـ »بحرة«   موظفو »بحرة التجارية« في صورة تذكارية بجانب معدات »بوب كات«

مجدي غنام

رائد زيات مازن الشعباني عماد حبيب ناصر الشطي

تنطلق أنشطته بأرض المعارض الدولية في 24 الجاري 

أبرزت قدرات المعدات المتحركة في أرض المعارض الدولية

»الوطنية لالتصاالت« تعلن مشاركتها في معرض الوظائف 2010

»بحرة التجارية« أقامت عرضًا عمليًا لمعدات »بوب كات«

 عاطف رمضان
ش����هدت أرض املعارض الدولية مبنطقة مشرف امس 
عروضا فعلية ومباشرة أبرزت القدرات الهائلة والالمحدودة 
ملعدات »بوب كات« املتحركة كاجلرافات والرافعات التلسكوبية 
واحلفارات املدمجة وتشكيلة واسعة ومتنوعة من ملحقاتها.

جاء ذلك بتنظيم من شركة بوب كات وبالتعاون مع شركة 
بحرة التجارية � إحدى ش����ركات مجموعة الس����اير � وقد 
حضر العرض نخبة من املدعوين تضم عمالء »بوب كات« 
من مختلف قطاع����ات الصناعة.كما حضر العرض كل من 
ستيف ش����و وحمزة ميال كاندي من اإلدارة العليا لشركة 
بحرة التجارية ومس����ؤول أول مبيع����ات املعدات الثقيلة 
في »بحرة« سعد املرعبي.وكان من ضمن احلضور ايضا 
كارل فاخوري مدير منطقة في بوب كات حيث رافقه فريق 
محترف من خبراء عرض املعدات الذين حضروا من أوروبا 

خصيصا لهذا العرض.
اجلدير بالذك����ر ان »بوب كات« هي الش����ركة العاملية 
املتخصصة ف����ي املعدات املدمجة الفري����دة من نوعها من 
ناحي����ة كفاءتها وفاعليتها، مدعومة بجهود المتناهية من 

الشركة نحو التطوير املبتكر لهذه املعدات لتقدم جيال جديدا 
من الرافعات املتحركة والعديد من الرافعات التلسكوبية 

متعددة االستخدامات.
ومجموعة بوب كات اجلديدة املكونة من 600 نوع من 
املعدات املتحركة تأت����ي بإنتاجية أعلى، وصيانة وخدمة 

أسهل، باالضافة الى وضع معايير جديدة للصناعة. 
وعرض الطراز S 630 على اجلمهور واستحوذ على إعجاب 
كبير من احلضور لروعة أدائه، طراز S 630 بحمولة تصل 
الى 1040 كيلوغراما وقوة تقدر ب� 72 حصانا � محرك ديزل، 
بقدرة هائلة على إجناز مجموعة واسعة من األعمال مرة 
واحدة.اما عن أحدث نوع في تكنولوجيا الرافعات الشوكية 
فهو »روتاري Rotary Tele Handler« ذو املواصفات اإلضافية 
مثل زيادة ارتفاع الرافعة، واحلركة بزاوية 360 درجة + 
س����ارية أمامية، وحاوية حتميل ورف����ع ومنصة هوائية، 
وهي تقوم ب����أداء مختلف متطلبات العمل بدرجة ممتازة 
من املرونة. يعد الطراز TR50210 أفضل طراز في املجموعة 

والذي مت تقدمي عرض مثير لقدراته املتعددة.
الروتو )كما يسمى الطراز( ميتلك كفاءة 3 آالت في آلة 

واحدة، فهو يقلل وقت العمل، يزيد من مرونة احلركة واألمان، 
بقدرة رفع مضاعفة مقارنة بالرافعات العادية، وبحمولة 
غير مسبوقة فإنه قادر على رفع 5000 كيلوغرام والتدرج 
باالرتفاعات اجلديدة لتصل الى 21 مترا، رافعات روتو تقدم 

مزيجا فريدا في خفة احلركة واإلنتاج واألمان.
ومن الواضح ان مجموعة مذهلة من امللحقات اإلضافية 
جعلت معدات بوب كات الرائدة عامليا بجودتها، باالضافة الى 

حفارات بوب كات الصغيرة واملعدات التقليدية األخرى.
لقد ترك مش����غلو معدات ب����وب كات احملترفون الذين 
حضروا خصيصا من أوروبا انطباعا ممتازا لدى اجلمهور 
بخبراتهم ومهاراتهم املتألقة.من املعلومات ان آليات بوب 
كات صنعت لتحافظ على جودتها على الدوام، بتصميمها 
الفني الهندسي املبتكر، لتكون صرحا شامخا في صناعة 
البناء واإلنشاء وقطاع الزراعة وتطوير البنية التحتية.يذكر 
ان شركة بحرة التجارية، املوزع احمللي لبوب كات ملتزمة 
دائمة بعمل كل ما يلزم لدعم وخدمة معدات بوب كات لتظل 
الشركة الرائدة في قطاعات أنشطتها مبا توفره من خدمة 

موثوقة وقطع الغيار وجهود حثيثة في البيع.

5 شركات جديدة تنضم لمعرض اإلسكان الـ 14
الش����ركة املتح����دة  وجه����ت 
للتس����ويق وتنظي����م املعارض 
UNIEXPO دعوتها لرجال األعمال 
واملستثمرين في القطاع اإلسكاني 
والعق����اري حلضور حفل افتتاح 
مع����رض اإلس����كان ال����� 14 الذي 
ينطلق في 29 اجلاري حتت رعاية 
وبحضور نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
الش����يخ أحمد الفهد والذي يقام 
للس����نة ال� 14 على التوالي، كما 
وجهت جمعية املهندسني الكويتية 
دعوته����ا جلمي����ع أعضائها من 
العاملني واملنتسبني  املهندس����ني 
املع����رض واالطالع على  لزيارة 
ما تقدمه الش����ركات املشاركة في 
أجنحتها كذلك املشاركة في أنشطة 
الذي  التوعية اإلسكانية  أسبوع 
تقيمه اجلمعية ويتضمن العديد 
من احملاضرات والندوات وورش 
العمل اخلاصة بالقضية اإلسكانية 
وكيفية بناء بيت املستقبل ومراحل 
البن����اء واألخطاء الش����ائعة في 
املباني.وق����ال مدير العمليات في 
شركة صناعة التبريد والتخزين 
)كولكس( م.طارق الس����واعي ان 
الشركة س����تعرض في جناحها 
مبعرض اإلس����كان ال� 14 أجهزة 
التجاري����ة  املنزلي����ة  التكيي����ف 
والصناعي����ة ووح����دات مناولة 
الهواء، واجلديد هو تصنيع سلسلة 
متكاملة من مبردات التشيلرات من 
منتج كولكس.وقال ان تطلعاتنا 
وأهدافنا ه����ي تعريف اجلمهور 
الكويتي مبنتجات شركة صناعات 
التبري����د والتخزي����ن )كولكس( 
وتقدمي منتجات كولكس للسوق 
الكويتي وشركات البناء واالعمار 
وتشييد السكن في الكويت جلميع 
شرائح املجتمع الكويتي، كما ان 
أهدافنا زيادة تسويق ومبيعات 
الش����ركة من منتجاتها في داخل 
الس����وق الكويت����ي وأيضا إقامة 
حتالفات وش����راكات مع شركات 

املقاوالت والبناء والتشييد.
ومن جانبه ق����ال عماد مهدي 

حبيب مدير عام ش����ركة االمتياز 
للتج����ارة العام����ة واملقاوالت ان 
الش����ركة س����تعرض في معرض 
اإلسكان ال� 14 ماكينات التكييف 
بالغاز اجلديدة وذلك متاشيا مع 
جهود حماية البيئة وكذلك نظام 
التكيي����ف )VRF system( ونظام 
احللول الذكية وهي حماية للطاقة 
أن الشركة  إلى  والبيئة.وأش����ار 
تتطلع من خالل مش����اركتها إلى 
عرض ما لديها من منتجات تهم 
الزوار وقد مت إع����داد الكثير من 
املعلومات املبسطة والهامة التي 
يهتم به����ا الزوار.وأكد حبيب ان 
السوق الكويتي احلالي في حالة 
ركود وخاصة ف����ي مجال البناء 
واإلسكان واملقاوالت وذلك بسبب 
ارتفاع أس����عار املواد واعتمادها 
مشروعات األهلية وليس احلكومية 
ونعاني دائما من عملية التحصيل 
املالي حيث ال توجد سيولة كافية 
لذا نأمل في تنشيط السوق الكويتي 
خالل الفترة املقبلة بطرح العديد 

من املشروعات احلكومية.
وقال مدي����ر العمليات الفنية 
بشركة أسيكو للصناعات م.مازن 
بكر الشعباني ان الشركة ستعرض 
من خالل جناحها مبعرض اإلسكان 
منتجاتها من اخلرسانة اخللوية 
وم����ن الطابوق االبي����ض العازل 
والذي يتميز بخاصية التش����ابك 
باإلضافة إلى األعتاب املس����لحة 
التي حتمل عدة أشكال ومقاسات 

واملستخدمة واألبواب والشبابيك 
املقاولني  والتي تالئم احتياجات 
وأصحاب القس����ائم والش����ركات 
الكب����رى واملتخصصة في مجال 
البناء احلديث باإلضافة إلى املواد 
اخلاصة بالبناء بل ستقدم أيضا 
اس����يكو البناء بنظامها املتكامل 
باستخدام مواد بناء ومن اخلرسانة 
التي تتيح  اخللوية واملس����لحة 
جميع الفرص امام أصحاب القسائم 
وأصحاب املشاريع االستثمارية 
لتنفيذ مشاريعهم مبرونة عالية 
لتناسب كافة التصاميم املعمارية.

وأضاف أن الشركة تتطلع من خالل 
مشاركتها في معرض اإلسكان إلى 
تعريف اجلمهور بطرحها ملوادها 
األحدث في الشرق األوسط واملكونة 
من اخلرسانة اخللوية ذات املميزات 
العالية جدا املنافسة لغيرها من 
املنتجات.وقال الشعباني ان السوق 
الكويتي يعتبر من أفضل األسواق 
على مس����توى منطق����ة اخلليج 
العربي، حيث تقام بالكويت اآلن 
أقوى وأكبر املشاريع اإلنشائية 
واملالحظ انه توجد طفرة كبيرة 
في عالم البناء الكويتي، وينصح 
املقاولني باالختيار الصحيح عن 
طريق اختيار املواد احلديثة مثل 
طابوق اس����يكو العازل للحرارة 
الذي ميتاز عن غيره بقوة الصالبة 
وخاصية عزل الصوت واملقاسات 
الدقيقة واملنتجة في مصانع اسيكو 
الكويتي����ة املتخصص����ة في هذا 

النوع من اخلرسانات واملطابقة 
للمواصفات العاملية واحمللية.

وقال مدي����ر مبيعات األجهزة 
البحر  الكهربائية في مؤسس����ة 
عبداحلمي����د مفيد ان املؤسس����ة 
س����تعرض م����ن خ����الل جناحها 
مبعرض اإلسكان منتجات شركة 
جن����رال إلكتري����ك العاملية التي 
تلق����ى ترحيبا م����ن العمالء في 
الكويت، وأش����ار إلى أن معرض 
اإلسكان يعتبر من أهم املعارض 
في الكويت، الفتا إلى أن املشاركة 
في املعرض تأت����ي في ظل تبني 
الشركة منظورا جديدا يتمثل في 
التوسع في حجم أعمالها، كما أن 
املعرض يعد فرصة كبيرة للعمالء 
للتعرف على أجهزة جنرال إلكتريك 
اجلديدة.وأض����اف عبداحلميد أن 
الهدف من املشاركة في املعرض هو 
عرض األجهزة اجلديدة املتمثلة في 
GE MONOGRAM التي تعتبر من 
أحدث األجهزة الكهربائية املميزة 
للمطابخ الفاخرة والتي أنتجتها 
شركة جنرال إلكتريك األميركية، 
مشيرا إلى أن هذه األجهزة تتميز 
باجلودة والكفاءة كما أنها تعتبر 
م����ن أفخم املنتجات م����ن ناحية 
التصميم واألداء. وقال مدير مبيعات 
شركة نظم اخلليج ناصر الشطي 
ان الشركة مس����تمرة في إضافة 
منتجات جديدة ومتطورة للمنازل 
الذكية تس����اهم في تسهيل حياة 
اإلنسان باإلضافة إلى توفير الراحة 

والترفيه واحلماية كما تس����اهم 
أنظم����ة املنزل الذك����ي في توفير 
الطاقة وتخفيض تكاليف صيانة 
املنزل وزيادة قيمته الس����وقية.
وأضاف أن الش����ركة تعرض في 
جناحها مبعرض اإلسكان أجهزة 
إضاءة من نوع LED من ش����ركة 
CREE األميركية والتي تعتبر ثورة 
في مجال اإلضاءة حيث توفر شدة 
إضاءة تعادل 100 وات وتستهلك 
12 وات فقط وتعمل ملدة عشرين 
عام����ا دون احلاج����ة ألي صيانة 
وال تولد ح����رارة تذكر، وتتميز 
بل����ون اإلضاءة   CREE مصابيح
املماثلة إلضاءة املصابيح العادية 
كما تعرض الش����ركة وألول مرة 
الزجاج الذكي الذي ميكن حتويله 
من ش����فاف إلى معتم بلمسة زر 
والعديد من منتجات املنازل الذكية 
التي توفر الطاقة واجلهد وحتافظ 
على سالمة وراحة اإلنسان واملنزل، 
وكذا شبكة الكوابل التي تستخدم 
لتقدمي خدمات االنترنت والهاتف 
والتلفزي����ون باإلضافة إلى ربط 
أجهزة التوزيع الالسلكي ونظام 
احلماية والسماعات وغيرها وتتميز 
شركة نظم اخلليج بتقدمي نظام 
AMP CO مع كوابل الفئة السابعة 
القابلة للتطوير في املستقبل كما 
تتوافق هذه الش����بكة مع شبكة 
األلياف الضوئية التي تقوم وزارة 
املواصالت بتركيبها في مختلف 

مناطق الكويت.

اعلن����ت الش����ركة الوطني����ة 
لالتص����االت ع����ن انضمامها الى 
كوكبة الش����ركات املش����اركة في 
معرض الوظائف 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكويت 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 24 الى 

26 نوفمبر اجلاري.
وبهذه املناس����بة، ق����ال مدير 
املوارد البشرية واخلدمات االدارية 
الوطنية لالتصاالت  في الشركة 
مج����دي غنام ان الش����ركة تهدف 
من خالل مشاركتها في املعرض 
الى اس����تقطاب اكب����ر عدد ممكن 
من اصح����اب الكف����اءات العالية 
م����ن الك����وادر الكويتي����ة ضمن 
التوظيف االس����تراتيجية  خطة 
للشركة وذلك انطالقا من اميانها 
بأهمية معرض الوظائف بالنسبة 
للشركات واجلهات املشاركة من 
جهة وللباحثني عن الوظائف من 

جهة اخرى.واضاف أن تش����جيع 
»الوطنية لالتص����االت« للكوادر 
املألوف في  الوطني����ة يتع����دى 
السوق احمللي من حيث التركيز 
على سياسات التعيني فقط والتقيد 
بنسب التكويت احملددة من قبل 
الدول����ة اذ ان الوطنية بدأت في 
انشاء نواة كلية داخلية في قطاع 
االتصاالت لتعليم وتثقيف اجليل 
احلال����ي من املوظفني من الكوادر 
الوطنية الواعدة واملمتازة لتولي 
املناصب التقنية والعلمية واالدارية 
في املس����تقبل بهدف خلق قاعدة 
كبيرة م����ن الكويتيني احلرفيني 
به����دف عملي����ة اح����الل العمالة 
الوطنية محل االجنبية على مراحل 
وستكون مسؤولية تلك الكوادر 
الوطنية تعليم وتدريب العمالة 
الوطني����ة من املوظفني اجلدد في 

املستقبل.
واشار الى ان الشركة تهدف من 

وراء مش����اركتها في املعرض الى 
تقدمي تصور شامل عنها وتقدمي 
عرضا للفرص الوظيفية والشواغر 
املتاحة حاليا لديها وتقدمي شرح 
عن مزايا اخلدم����ة لدى الوطنية 
لالتصاالت وما مييزها عن االخرين.
وش����دد غنام عل����ى ان الوطنية 

لالتصاالت من خالل مشاركتها في 
معرض الوظائف تسعى الى جذب 
اصحاب املهارات والقدرات العالية 
الكفاءة من اجل  والنادرة وذوي 
تعزيز مكانة الشركة في السوق 
احمللي واالقليمي واحلفاظ على 
قدرتها التنافسية بضخ دماء جديدة 
وطاقات ش����بابية مبدعة السيما 
ان الش����ركة حترص كل احلرص 
على تطبيق استراتيجيتها املتبعة 
في عملية التكويت االستراتيجي 
الى ان  الفعال طويل االمد.ولفت 
الشركة لديها استراتيجية واضحة 
في شأن التوظيف تستهدف من 
الكف����اءة والقدرات  خاللها ذوي 
العالية وقياديي املستقبل حيث 
قامت الشركة بتطوير محرك بحث 
خاص بالتعاون مع الشركة االم 
»كيوتل« سهل من عملية التعيينات 
في الش����ركة حيث يتوجب على 
مقدمي الطلبات التقدم عن طريق 

شبكة االنترنت.
العمالة  وفي وصفه لس����وق 
في الكويت في الوقت احلالي قال 
غنام ان الوضع اصبح اكثر حتديا 
للقطاع اخلاص وأكثر جذبا للقطاع 
احلكومي من ذي قبل خاصة بعد 
ان اقرت احلكومة كادر املهندسني 
في الفترة االخي����رة، االمر الذي 
س����يعوق بعض الش����يء تعيني 

الكوادر الهندسية في املستقبل.
الوطنية  الش����ركة  ان  واك����د 
لالتصاالت تسعى دائما الى تشجيع 
عمالتها على اختالف تخصصاتها 
الكتساب املزيد من العلم واملعرفة 
في مجال االتص����االت، كما توفر 
الف����رص لتطوير  الش����ركة لهم 
قدراتهم عن طريق وضع خطط 
تدريبية خاصة لكل فرد حس����ب 
احتياجات����ه وحس����ب متطلبات 
العمل والوظيفة وتدرجه املهني 

واحلرفي.


