
االثنين 6 ديسمبر 2010   37اقتصاد
»األهلي« شارك في معرض

 الفرص الوظيفية بجامعة الخليج

اعلن البنك األهلي الكويتي عن مش���اركته في 
مع���رض الفرص الوظيفية بجامعة اخلليج خالل 

الفترة من 1 – 2 من الشهر اجلاري.
 وبهذه املناس���بة اشار مساعد مدير عام إدارة 
املوارد البش���رية في البنك حمزة إنكي الى أهمية 
املش���اركة في معارض الفرص الوظيفية لتحفيز 
الش���باب الكويتي على االنخ���راط في العمل لدى 

القطاع اخلاص.
وقال في تصريح صحافي: »إن البنك س���يقوم 
بعرض الفرص الوظيفية للباحثني عن عمل ومنحهم 

فرص���ة لالنضمام إلى فريق عم���ل متميز يحقق 
طموحاتهم الوظيفية«، وأكد على أهمية املشاركة 
في هذا النوع من املعارض الس���تقطاب اكبر عدد 
ممك���ن من الكفاءات الش���ابة والباحثة عن فرص 
للعمل، مشيرا إلى أن البنك األهلي الكويتي لديه 
جتربة مميزة في استقطاب وتأهيل املوظفني خاصة 
الشباب حديثي التخرج وذلك من خالل إدراجهم 
في أكادميية البنك األهلي والتي مت تصميم برامجها 
التدريبية لتتناسب مع احتياجات العمل في القطاع 

املصرفي.

قالت مساعد املدير العام � إدارة املوارد البشرية 
ف���ي البنك التجاري الكويتي هدى يعقوب صادق 
ان مشاركة البنك مبعرض الفرص الوظيفية الذي 
نظمته جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا خالل 
الفترة من 1-2 ديسمبر اجلاري، جاءت من منطلق 
ح���رص البنك على التواجد دائم���ا في الفعاليات 
واألنشطة التي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي في 
جميع املجاالت ومن أهمها التوظيف، حيث يعتبر 
البنك التجاري من أكبر البنوك احمللية التي متلك 
اإلمكانات التي تؤهل���ه لتوفير املناخ اجليد الذي 
يس���اعد الطاقات الشابة على اإلبداع والنجاح من 

خالل دعمهم وخلق فرص العمل املناسبة لهم.
 واكدت أن البنك التجاري يحرص على مشاركته 
الدائمة واملستمرة مبثل هذه املعارض من أجل توطيد 
العالقة بني القطاع اخلاص والكوادر الوطنية املؤهلة 
للعمل بالقطاع املصرفي، كما أثبت التجاري قدرته 
على حتقيق الطموحات املهنية للشباب الراغبني 

في بناء وتطوير أنفسهم.

وأضافت ان »التجاري« يسعى دائما إلى استقطاب 
العمالة الكويتية في إطار خطته الطموحة لتوظيفهم 
لدى البنك، وتخطيط مساراتهم الوظيفية بهدف 
خلق جيل واعد من املصرفيني اجلدد، مشيرة الى 
أن مساعي البنك في زيادة نسبة العمالة الوطنية 
لديه تأتي إميانا من البن���ك بأهمية دعم الكوادر 
الوطنية، حيث أتاح فرص تدريب وتعيني الطلبة 

وذلك لفتح باب التواصل معهم.
 م���ن جانبه، أش���اد نائب الرئيس للش���ؤون 
األكادميية في جامعة اخلليج د.روبرت كوك، خالل 
جتوله داخل جناح البن���ك، بدور البنك التجاري 
وحرصه الدائم عل���ى التواجد في كافة الفعاليات 
املجتمعية والطالبية التي تساند الشباب الكويتي، 
وإتاح���ة الفرص الوظيفية للطلب���ة الراغبني في 
حتقيق طموحاتهم العملية ومد يد العون في بناء 
مستقبلهم، مشيرا الى ان هذا املعرض يعد فرصة 
جيدة لطلبة اجلامعة ملعرفة سوق العمل الكويتي 

واختيار ما يناسبهم.

..و»التجاري« شارك في المعرض
 ضمن جهوده الستقطاب العمالة الوطنية 

جناح »األهلي« في املعرض

جناح »التجاري« باملعرض

أحمد اخلالد 

اجلاراهلل خالل اجتماعه مع دندن

لقطة جماعية داخل طابق التصوير الشعاعي في »كلوفر كلينيك«

الخالد: 400 مليون دينار إنفاق »بيتك«
 في سوق التجزئة حتى الربع الثالث من 2010

الجاراهلل: عمليات الذبح العشوائية حاالت فردية
ال تقبلها الجهات الرقابية في الكويت

»المزايا القابضة« تستقبل أحدث جهاز تصوير
 بالرنين المغناطيسي في الشرق األوسط

واقترح اخلال���د أن تبادر 
احلكوم���ة ضمن مش���اريعها 
اإلمنائية ب���أن تنفذ مثل هذه 
املدن التجارية والتي سيكون 
له���ا أثر إيجابي في تنش���يط 
إلى تنظيم  املبيعات إضاف���ة 
هذا السوق والذي يعاني من 
تش���تته في املناطق السكنية 
والتجارية مبظهر غير حضاري، 
وسيساهم ذلك في استقطاب 
شرائح جديدة من خارج الكويت 
من الراغبني في اقتناء املركبات 

مبختلف أنواعها.
وأض���اف اخلال���د أن هذه 
التجربة ليس���ت جديدة على 
املنطقة، فقد أنشأت إمارة دبي 
ضمن مشاريعها احليوية مدينة 
العوير التجارية والتي تختص 
بهذا النوع من األسواق حيث 
الكامل من  خضعت لإلشراف 
قبل حكومة دب���ي وأصبحت 
التي يقصدها  إحدى األسواق 
املشتري من دول أخرى ملا لها 

من مميزات متعددة.

مئات من األغنام.
وأكد اجلاراهلل ان شركة نقل 
وجتارة املواشي وحرصا منها 
على استمرار عمليات استيراد 
األغنام االس���ترالية، بذلت كل 
اجلهد في سبيل حتقيق مطالب 
واشتراطات احلكومة االسترالية 
س���واء في نقل االغنام على منت 
سفنها أو من خالل املساهمة في 
تطبيق الكثير من االشتراطات في 
املسالخ جتاه تنظيم عمليات ذبح 
االغنام بصورة مثالية، مشددا 
على أنه في حال انشاء املسلخ 
اخلاص بالشركة مبنطقة الري 
فان مثل هذه العمليات من الذبح 
العش���وائي ستنتهي ألن جميع 
ب���كل حرفية  االغنام س���تذبح 

وبشكل حضاري.
 وف���ي خت���ام اللق���اء طلب 
اجلاراهلل من املدير االقليمي لهيئة 
اللحوم واملاشية االسترالية ملنطقة 
الشرق األوس���ط نقل الصورة 
احلقيقية لهذه الظواهر السلبية 
الى جميع االطراف االسترالية 
الرسمية واألهلية، معربا عن أمله 
بأن يتم القضاء عليها مستقبال 
حتى ال تستغل كذرائع ملطالب 
من���ع تصدير االغنام احلية الى 

املنطقة.

أثناء إجرائه املسح.
م����ن هنا، سيس����اهم قس����م 
التصوير بالرنني املغناطيس����ي 
ف����ي كلوفر كلينيك في تس����هيل 
عملية اخلضوع للمسح بالرنني 
املغناطيسي، وذلك من خالل تنظيم 
عملية إج����راء الصور وتوفيرها 
للمرضى بأسعار تنافسية جدا«.
وحول اجلهاز اجلديد، اوضح 
 Optima™( سليمان: »يعد جهاز
MR450w( أحدث ما توصلت إليه 
تقنية التصوير بالرنني املغناطيسي 
في ش����ركة )GE(، وهو األول من 
نوعه في الشرق األوسط والثاني 
لناحية الدقة في العالم. ويتمتع 
اجلهاز مبدخل ومساحة عريضني 
ومسافة قصيرة توفر الراحة التامة 
للمريض حتى من أصحاب األوزان 
الزائدة. كما يقلص اجلهاز احلالي 
مدة املس����ح املغناطيسي، حيث 
تصل امل����دة اإلجمالية إلى حدود 
15 دقيقة مقارنة ب� 30 دقيقة في 
األجهزة العادية. كما يتميز اجلهاز 
اجلديد بوسائل الراحة التامة مثل 
تبريد ممر املسح، وعرض أفالم أو 
موسيقى أثناء عملية التصوير، 
التوتر  وذلك للتخفيف من حدة 
الذي قد يصيب املريض قبيل عملية 

التصوير«.

في التمويل االستهالكي وميثل 
احتياجا للجميع شركات وأفراد 
مبختلف الش���رائح واألعمار، 
ويش���مل الس���وق السيارات 
اجلديدة واملستعملة والقوارب 

واملعدات البحرية.
وتابع أن هذا السوق املهم 
يحتاج إلى اهتمام ورعاية من 
الدولة ف���ي تخصيص أراض 
مستقلة ملمارسة هذا النشاط 
بحيث تكون اق���رب إلى مدن 
جتارية جديدة ومتخصصة، 
بعيدا عن املناطق الس���كنية، 
تشمل جميع املكاتب إضافة إلى 
وكاالت السيارات اجلديدة بدال 
من مواقعها احلالية التي حتد 
من عرض ما لديها من مركبات 
ومعدات، كما أن إنش���اء هذه 
املنطقة سيمنح العميل القدرة 
على املقارنة واالختيار، مشيرا 
إلى ضرورة أن يتم تنظيمها 
واإلشراف عليها من قبل اجلهات 
احلكومي���ة املختصة لضمان 

جناح الفكرة واستمراريتها.

القانون وان نسبة هذه العمليات 
الى حجم الكميات التي تستوردها 
الش���ركة والتي معدلها مليونا 
رأس خالل السنة لدول اخلليج 
العربي كافة ال متثل اال نسبة ال 
تكاد تذكر حيث ان عمليات الذبح 
العشوائية اخلارجة عن رقابة 
اجلهات املس���ؤولة تقدر ببضع 

بالرنني املغناطيس����ي مش����كلة 
بالنسبة للعديد من املرضى، سواء 
الكويت أو خارجها، وذلك  داخل 
لعدم توافر خدمة التصوير بشكل 
ميس����ر في جميع املراكز الطبية 
واملستش����فيات، مما يحول دون 
إمكانية حجز موعد إلجراء املسح 
املغناطيسي بس����هولة وبالتالي 
االنتظار مدة طويلة قبل احلصول 
على موعد، إلى جانب كون العديد 
من األجهزة املتواجدة في املنطقة 
ال توفر الراحة املطلوبة للمريض 

عدة اس����واق أبرزه����ا حتريك 
املبيعات في الس����وق العقاري 
واإلنش����ائي وكل م����ا يتعلق 
بتمويل املس����تهلك إلى جانب 
األسواق األخرى املتعلقة بالسلع 

واملواد االستهالكية وغيرها.

سوق للسيارات

وأك���د اخلال���د أن س���وق 
املركبات يعد أنشط األسواق 

في اسعارها.
من جانبه، بني اجلاراهلل أن ما 
رصدته وصورته تلك اجلمعيات 
ميثل حاالت فردية منعزلة ال تقبل 
بها الشركة وال اجلهات الرقابية 
املسؤولة ممثلة في بلدية الكويت 
وأنه ال ميكن السيطرة على تلك 
التصرفات الفردية اخلارجة عن 

أعلى املعايي����ر العاملية، وجتهيز 
صيدلية املشروع كذلك، ساهمت 
في اجت����ذاب املزيد من العروض 
إلشغال العيادات واملساحات القليلة 
املتبقية في كلوفر كلينيك، وهو ما 
دفعنا إلجراء دراسة متأنية لكل 
العروض املقدمة لضمان توافقها 
مع معايير املشروع الطبي األول 

من نوعه في الكويت«.
من جهته، قال استشاري قسم 
األش����عة ومدير املرك����ز د.يحيى 
سليمان: »تشكل مسألة التصوير 

صحافي أن »بيتك« استطاع � 
بفضل اهلل � أن يكمل مسيرته 
التي بدأها منذ النشأة في دعم 
االقتص����اد احملل����ي مبختلف 
مجاالته م����ا جعله أحد صناع 
السوق الرئيسيني وفق املسارات 
اإلستراتيجية التي ينتهجها مثل 
التعاون مع املوردين الهادف إلى 
تنمية وتنشيط السوق احمللي 
وتنشيط حركة البيع، والتركيز 
على ج����ودة اخلدمة لنيل ثقة 
العم����الء الذين أصبح »بيتك« 
الوجهة األولى لدى ش����ريحة 
كبيرة منهم لقدرته العالية على 
تلبية احتياجاتهم التمويلية.

واوضح أن تنفيذ املشاريع 
ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة 
وحتري����ك عجل����ة االقتص����اد 
سينعكس إيجابا على مختلف 
األسواق محليا، حيث ان إنشاء 
املدن واملستشفيات واملصانع 
وغيره����ا من املش����اريع التي 
تتضمنه����ا اخلط����ة اإلمنائية 
أثارا مباشرة على  س����يحدث 

وصورت بعض من عمليات الذبح 
العشوائية في الكويت واخلليج 
خالل موسم عيد االضحى املاضي 
والتي من شأنها أن تخلق تداعيات 
كبيرة على امدادات االغنام احلية 
الى املنطقة مع ما س���يتبع ذلك 
من انعكاس���ات خطي���رة على 
وفرة االغن���ام واالرتفاع الكبير 

كلينيك، وإننا نفخر بكون املجمع 
يعكس الص����ورة احلقيقية التي 
أردناها للمشروع منذ البداية. وما 
استقبالنا اليوم جلهاز التصوير 
 Optima™( بالرنني املغناطيسي
MR450w( إال إشارة جديدة تدل 
على أهمية هذا املش����روع الطبي 
املتكامل الذي يتخذ من اجلابرية 
مقرا له«. وأضافت: »إن استكمال 
ف����ي كلوفر  األعمال اإلنش����ائية 
كلينيك، وإيصال التيار الكهربائي، 
وتسارع وتيرة جتهيز املجمع وفق 

قال مس���اعد املدي���ر العام 
التج���اري في بيت  للقط���اع 
التموي���ل الكويتي »بيتك« إن 
حجم إنفاق »بيتك« في سوق 
التجزئ���ة بلغ حوال���ي 400 
مليون دينار منذ بداية العام 
احلال���ي وحتى نهاي���ة الربع 
الثال���ث، مما يؤك���د أن الثقة 
الت���ي يكتس���بها »بيتك« من 
خالل معامالته املختلفة حتققت 
في التطبي���ق األمثل ملفهومي 
األم���ان واالطمئن���ان، وعبر 
جهوده لدعم الس���وق احمللي 
ومبيع���ات التج���ار مبختلف 
املجاالت وتلبية حاجات العمالء 
ومتابعة التغيرات التي تطرأ 
على األسواق احمللية واإلقليمية 
باإلضافة إل���ى تعزيز قدرات 
الس���وق احمللي  العاملني في 
وجميعه���ا عناصر أساس���ية 
تشكل الدور الذي يضطلع به 
»بيتك« كمس���اهم رئيسي في 

إنعاش االقتصاد الكويتي.
وأضاف اخلالد في تصريح 

 عقد رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة نقل 
وجتارة املواش���ي بدر سليمان 
اجل���اراهلل اجتماعا م���ع املدير 
االقليمي لهيئة اللحوم واملاشية 
االسترالية ملنطقة الشرق األوسط 
بيتر دندن، والتي تتخذ من مملكة 
البحرين مق���را لها، حيث أبدى 
الكبير من احلمالت  دندن قلقه 
املتواصلة جلمعيات ومنظمات 
الرفق باحليوان في استراليا ومن 
تلك املشاهد التي صورت والتي قد 
تؤثر على الرأي العام االسترالي 
وعلى احلكومة االسترالية جتاه 
اصدار قرارات منع تصدير االغنام 
احلية الى املنطقة حيث سبق في 
املاضي صدور مثل هذه القرارات 

جتاه بعض الدول العربية.
وقد جاء ه���ذا االجتماع في 
االلتزام باملسؤولية جتاه  اطار 
احلد من تداعيات وانعكاس���ات 
احلمل���ة التي تش���نها جماعات 
الضغ���ط املمثلة ف���ي جمعيات 
ومنظم���ات الرفق باحليوان في 
استراليا جتاه منع تصدير االغنام 
احلية الى الكويت واخلليج بسبب 
ادعاء تلك املنظمات سوء معاملة 
األغنام خالل نقلها وأثناء عمليات 
ذبحها وباألخص بعدما رصدت 

يفتتح مركز إماجز قريبا طابق 
التصوي����ر الش����عاعي في مجمع 
كلوفر كلينيك اململوك لش����ركة 
القابض����ة بالتعاون مع  املزاي����ا 
مستوصف »جلوبال ميديكال«. 
وقد استقبل القسم املصمم وفق 
أعلى معايير األنظمة الطبية في 
العالم، أحدث جهاز تصوير بالرنني 
املغناطيس����ي )MRI( في الشرق 
األوسط والثاني في العالم من حيث 
الدقة. وتأتي خطوة تدشني طابق 
التصوير الشعاعي واختيار هذا 
اجلهاز املتطور لتتماشى مع رؤية 
مشروع »كلوفر كلينيك« القائمة 
على تأسيس مجمع طبي متكامل 
العاملية  التجهيزات  يضم أحدث 
ويوفر اخلدمات العالجية بأسعار 
تنافسية. ومتتد خدمة التصوير 
الش����عاعي على مس����احة طابق 
كامل ضمن مستوصف »جلوبال 
ميديكال« ب����إدارة د.جمال الغامن 
الذي يحتل 10 أدوار متكاملة ضمن 

مجمع »كلوفر كلينيك«.
وفي هذا اإلط����ار، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 
والتس����ويق ف����ي ش����ركة املزايا 
القابضة م.سلوى ملحس: »إننا 
سعداء جدا بالوتيرة التي يتم من 
خاللها جتهيز وإشغال أدوار كلوفر 

اقترح إنشاء سوق منظم للسيارات المستعملة

خالل اجتماعه بالمدير اإلقليمي لهيئة اللحوم والماشية االسترالية لمنطقة الشرق األوسط

»إماجز« تدشن طابق التصوير الشعاعي في »كلوفر كلينيك«


