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أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب األسبوعي 
الرابع واألربعني حلساب الدانة في 5 ديسمبر اجلاري، 
معلنا بذلك عن أس����ماء 10 فائزين يحصل كل منهم 
على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: هدى علي محمد، 
فاطمة ابراهيم اشكناني، شريف نعمان ساجد سهجال، 
مهدي سعيد سالم العجمي، بدر خالد حامد الهدلق، 
محمد عبدالعزيز عبدالكرمي شموه، ابرار عبداحملسن 
فضل درويش، خاتون حسني علي بن زيد، عبداهلل 
عامر عبدالرحمن املنصور، وجاسم محمد عبدالرضا. 
ويش����جع بنك اخلليج اجلميع على احملافظة على 
أرصدتهم املودعة في حساب الدانة لتزداد فرصهم 

ويحالفهم احلظ في ربح سحب الدانة، ويتميز حساب 
الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا 
مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة 

بقائه في احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات 
املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري« 
التي متن����ح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناس����بهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي 
متكن عمالء الدانة من حس����اب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة. 

جانب من عملية السحب

لقطة جماعية للمشاركني في املؤمتر 

جانب من احلضور في املؤمتر

»سباشيال« و»رواد الخليج« أطلقتا المؤتمر الدولي  الخامس 
للمقارنة المرجعية لمناقشة تنمية وتطوير المؤسسات 

انطلقت أول من أمس انشطة املؤمتر الدولي اخلامس 
للمقارنة املرجعية حتت عنوان »املقارنة املرجعية ألداء 
متميز« الذي نظمته ش���ركة »سباش���يال« للمؤمترات 
واملعارض وشركة رواد اخلليج لالستشارات بالتعاون 
مع رابطة املقارنة املرجعية الدولية على مدى يومني في 

5�6 ديسمبر اجلاري.
وقال رئيس املؤمتر ومدير عام ش���ركة رواد اخلليج 
لالستشارات الصناعية واإلدارية د.طارق الدويسان أن 
توقيت هذا املؤمتر جاء في الوقت املناسب حيث يتزامن 
مع انطالقة الكويت ووضع رؤيتها لعام 2035 وخطتها 
اإلس���تراتيجية واإلمنائية األولى »2010 � 2014« والتي 
ترتكز على فكرة املقارنة املرجعية وهي أن تصبح مركزا 

ماليا وجتاريا جاذبا لالستثمار في املنطقة.
وأضاف أن املؤمتر سيناقش احملاور املستقبلية التي 
البد من التركيز عليها في تطبيقات املقارنة املرجعية في 
الكويت في ال� 20 سنة القادمة وهذا هو األساس لتحديد 

املجاالت التي ستطبق من خالل املقارنة املرجعية. 
وب���ني أن الكويت حتتاج إل���ى تطبيق منهج املقارنة 
املرجعية، ألنها أصبحت منهجية ضرورية وأساس���ية 
لتحقيق التطور والتنمية والتميز س���واء على مستوى 
الدولة أو على مستوى املؤسسات بغض النظر عن أنواعها 
وطبيعتها، مشيرا إلى أن املقارنة املرجعية تعني قياس 
ومقارنة أداء الدول واملؤسس���ات والش���ركات مع الدول 
أو املؤسس���ات األخرى خاصة م���ن املتميزين من الدول 

الرائدة. 
وعن االنش���طة واجللسات التي شملها املؤمتر خالل 
اليومني بني الدويسان أنه شارك فيها نخبة من املتخصصني 
في هذا املجال، حيث يشارك د.روبن مان من نيوزيلندا 

حيث سيلقي محاضرة عن تعريف املقارنة املرجعية وكيفية 
تطبيقها بالشكل الصحيح والسليم، وكذلك سيحاضر من 
أملانيا د.هوجلر كول رئيس مركز املعلومات في املقارنة 
املرجعية في أملانيا والذي سيعرض جتربة مهمة ومفيدة 
للمؤسس���ات عن الرأس املال البشري وكيفية استثماره 

في عملية التنمية، 
كما ش���ارك أيضا من دولة اإلم���ارات املتحدة رئيس 
مجموعة اجلودة في دبي د.وافي داود للتحدث عن جتربة 
دبي وأيضا تشمل االنشطة محاضرات محاضرة د.محمد 
ربيع ويتحدث فيها عن املوارد البشرية، وكذلك محاضرة 
ضحى محمد رمضان الت���ي تتناول العالقة بني تطبيق 

املقارنة املرجعية واملسؤولية املجتمعية للمؤسسات. 
وفي اجللسة االفتتاحية للمؤمتر حتدث د.الدويسان 
في محاضرة عن املقارنة املرجعية وأهميتها في تطوير 
التعليم العالي حول املقارنة املرجعية في التعليم، مبينا 
أهمية تعلمها وتطبيقها في اجلامعات، كما شرح د.الدويسان 
كيفية أن تكون جامعاتنا احمللية على مستوى اجلامعات 

العاملية واألسباب التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك.
ودعا خالل محاضرته إلى أن تعمل اجلامعات الكويتية 
على تطوير نفسها من خالل خطة التنمية التي ستقوم 
بها الدولة، من خالل عملها على رصد الواقع احلالي لها 
والتخطيط السليم واملنهجي ملستقبلها، والعمل على أن 
تكون هذه اخلطة قابلة للتطبيق وليست هيكلية فقط، وأن 
تقوم هذه املؤسسات التعليمية بعمل مقارنات مرجعية 

لتصل إلى مؤشرات األداء املراد حتقيقها.
وحتدث رئيس رابطة املقارنة واملرجعية الدولية روبن 
مان، معبرا عن سعادته بوجوده في الكويت، وبحضور 
هذا املؤمتر الذي يتيح الفرصة جلميع املشاركني لتبادل 

اخلبرات، ملساعدة ودعم املؤسسات التعليمية في حتقيق 
أهدافها، األمر الذي ينعكس إيجابا على الوضع االقتصادي 

العام في الدول.
وبنينّ أن الكويت تأتي في املرتبة ال� 74 في تس���هيل 
األعمال عامليا ورقم 2 إقليميا، وهذا يعتبر جيدا في سبيل 
حتقيق التطور، كما أن الكويت حتتل املرتبة ال� 35 عامليا 
في مجال التنافسية، واخلامسة إقليميا، وهذا أيضا مؤشر 

جيد جدا لتحقيق فرص التقدم والنجاح.
وش���رح د.روبن املراحل التي يجب أن يتم العمل بها 
لتطوير ش���روط املرجعية، وهي تخطيط املشروع في 
املرحلة األولية وه���ي حتديد اجلهات، ثم البدء مبرحلة 
البحث، وفيها يتم حتديد طريقة أداء املؤسس���ة احلالية 
وأنش���طتها ومجاالتها، كما تتبعه���ا مرحلة التعلم من 
اآلخرين الذين ميلكون اخلبرة في هذا املجال وهي الشركات 
التي حصل���ت على جوائز باإلضافة إل���ى قياس رضاء 
العمالء، حيث تتم طريقة هذه املرحلة عن طريق متابعة 
االستبيانات أو الزيارات امليدانية أو االتصال، والتحدث عن 
جتارة مؤسساتهم وكيفية جناحها في التعامل وتطوير 
أداء موظفيه���م، أما املرحلة األخي���رة في التقييم، ففيها 
يتم تطبيق هذه املعلومات في املؤسسة. واشتمل اليوم 
الثاني من انشطة املؤمتر على مجموعة من احملاضرات، 
حيث حتدث من شركة البتروكيماويات الكويتية عارف 
العوضي حيث سيتناول موضوع »6 سيجما«، وعن القياس 
واالبتكار حتدث مدير Best prax Club بالهند س���وريش 
لوال، وحول قياس وحتليل نتائج التعلم واالبتكار حتدث 
عضو مجلس املستشارين الفارسي د.حسن فروزنفارد، 
كما حتدث ش���هريار شريفي منفرد مدير تطوير األعمال 

في مجلس املستشارين الفارسي- إيران.

بالتعاون مع رابطة المقارنة المرجعية الدولية في 5 و6 الجاري

»الوطني« يكافئ عمالء حساب »الذهبي«
بعروض حصرية وغير مسبوقة من »بورشه«

»الخليج« يعلن عن أسماء 10 فائزين
في سحب »الدانة« األسبوعي

لمديري المحطات وبالتعاون مع الكلية األسترالية

»األولى للوقود« تنظم برنامجًا تدريبيًا
بعنوان »تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية«

صرحت مديرة العالقات العامة 
واإلعالم بالشركة األولى لتسويق 
الوقود نوال الدرويش بأنه انطالقا 
من مبدأ تطبيق اخلطة املستقبلة 
الت���ي وضعته���ا اإلدارة العليا 
بالشركة في تنمية املوارد البشرية 
وتطوير وحتسني أداء موظفيها 
بجميع إداراتها ملا له مردود على 
إنتاج الشركة وخدمة عمالئها، 
فقد أقامت دائرة املوارد البشرية 

والشؤون اإلدارية ممثلة في إدارة 
التدريب مع إدارة العمليات بتنفيذ 
برنامج تدريب���ي بالتعاون مع 
الكلية األسترالية ملدراء احملطات 
حتت عنوان »تنمية مهارات اللغة 

االجنليزية«.
وبينت ان البرنامج يتضمن 
مه���ارات االس���تماع والكتاب���ة 
القراءة  إلى  واحملادثة باإلضافة 
وكذلك مه���ارات االتص���ال مع 

اآلخرين، خاصة مع الس���ائقني 
من مختلف اجلنسيات.

وأضافت ان البرنامج التدريبي 
ميتد على مدار 5 أسابيع مبشاركة 
مديري احملطات األولى وموظفي 

دائرة العمليات.
باجلدير بالذك���ر أن »أولى« 
للوقود لديها الكثير من الدورات 
التي تصب في مصلحة موظفي 

الشركة.

طرح بنك الكويت الوطني 
عرضا مميزا وغير مس����بوق 
الذهبي على  لعمالء حس����اب 
جميع موديالت سيارات بورشه 
بالتعاون مع ش����ركة بهبهاني 
للسيارات، يحصل مبوجبه أي 
عميل م����ن عمالء الذهبي على 
رصيد إضافي بقيمة 1000 دينار 
عند ش����رائه س����يارة بورشه 
جديدة. وقال مساعد مدير عام 
مجموع����ة اخلدمات املصرفية 
الش����خصية لدى بنك الكويت 
الوطني ع����ادل اجلناعي: »إن 
طرح هذا العرض بخصوماته 
ومزاياه املجزية يأتي في إطار 
حرص بنك الكويت الوطني على 
مكافأة عمالء حس����اب الذهبي 
من املواطنني واملقيمني وتلبية 
متطلباتهم وتطلعاتهم مبنتهى 
السهولة وضمن أفضل الشروط 
التفضيلية على نحو  واملزايا 

مييزهم، ونشجع عمالءنا على 
اغتنام هذا العرض نظرا لتوافره 
لفترة زمنية محدودة حتى 31 
ديسمبر اجلاري وعلى السيارات 

احلديثة فقط«.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
»الذهب����ي« املخصص لعمالء 

الوطني من ذوي الدخل املرتفع 
دأب على توفير أفضل املنتجات 
واخلدمات املصرفي����ة املعدة 
خلدمة هذه الشريحة املميزة 
من العمالء ومنحهم كل االهتمام 
الالزم عبر تخصيص مسؤولي 
احلس����ابات الشخصية إلدارة 
جميع تعامالته����م املصرفية 
عالوة على ما يوفره لهم البنك 
من ع����روض مجزي����ة ومزايا 

تفضيلية مغرية.
وميك����ن أن يس����تفيد من 
عروض ومزايا حساب الذهبي 
جميع العمالء الذين يتمتعون 
بأرص����دة مالية بقيمة 30 ألف 
دين����ار أو أكث����ر ف����ي أي من 
الوطني او مشاركة  حسابات 
في أحد الصناديق االستثمارية 
لبنك الكويت الوطني، أو الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم التي 

تعادل 1.500 دينار أو أكثر.

يسري العرض حتى 31 ديسمبر المقبل

عادل اجلناعي 

»زين«: فايز ثامر الفائز الخامس بجائزة
الـ 30 ألف دوالر األسبوعية لعمالء »إيزي« والفواتير

صادق خاجة يفوز بـ 100 ألف دينار
في سحب حساب »النجمة« الشهري من »التجاري«

أعلنت شركة زين عن فوز فايز مدلول ظاهر 
ثامر بجائزة ال� 30 ألف دوالر، وذلك بعد السحب 
األس���بوعي اخلامس في حملته���ا الترويجية 
التي كشفت عنها مؤخرا لعمالئها من أصحاب 
خطوط اإليزي وخطوط الفواتير وكذلك خطوط 

البيانات.
وذكرت الشركة في بيان صحافي ان احلملة 
التي أطلقتها مؤخرا وتنتهي في 31 اجلاري تسمح 
لكل عميل في ش���ركة زين بالدخول في سحب 
أسبوعي على جوائز مالية بقيمة 30 ألف دوالر، 
باإلضافة إلى الدخول في السحب على اجلائزة 
الكبرى، سيارة فيراري كاليفورنيا، وذلك عند 
إعادة التعبئة برصيد 5 دنانير وما فوق، أو عند 

القيام بسداد فاتورة 5 دنانير وما فوق.

السحب االسبوعي

وانتهزت الشركة الفرصة لتهنئة الفائز بخامس 
جائزة مالية في سحوباتها األسبوعية، وأوضحت 
أن جميع عمالء زين مدعوون لالستفادة من هذه 
السحوبات والدخول في السحب على اجلائزة 

الكبرى.
وبينت انها أطلقت هذه احلملة رغبة منها في 
إضفاء بعد جديد في عالقتها مع عمالئها، والتي 
تسعى باس���تمرار إلى تعزيزها بجميع وسائل 

االتصال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وسيلة اتصال

واعتبرت »زين« أنشطة هذه احلملة وسيلة 
اتصال مباشرة مع عمالئها وحتمل معها قيمة 
مضافة، مبين���ة أن عميل اإليزي بإمكانه الفوز 
باجلائزة النقدية وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 
الدفع أمامهم نف���س الفرصة أيضا وفي الوقت 
نفسه ستساعدهم هذه احلملة في احلفاظ على 
أن يكون لهم سجل ائتماني سليم مع الشركة، 

مع سداد املبالغ املالية للفواتير.
وكشفت »زين« أنها ملتزمة دائما بالبحث عما 
يرضي رغبات العمالء وما يتناسب مع متطلباتهم، 
وفي ذات الوق���ت فهي لن تدخر جهدا في طرح 
كل ما هو جديد من اخلدم���ات التي تتقابل مع 

توقعاتهم وجتعلهم مميزين باستمرار.

اعلن البنك التجاري الكويتي 
الس���حب  عن اجرائ���ه عملية 
الش���هري على حساب النجمة، 
وذلك في املقر الرئيسي للبنك 
في متام الساعة 6:30 من مساء 
يوم 5 ديسمبر اجلاري، بحضور 
أحمد احلمد ممثال لوزارة التجارة 
والصناعة، كما حضر عن البنك 
التجاري موظف���ون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة 
اإلعالن والعالقات العامة وقطاع 
الدعم الفن���ي وإدارة أمن نظم 
التكنولوجيا وجمع  معلومات 

كبير من عمالء البنك.
وق���د فاز باجلائ���زة األولى 
وقدره���ا 100 ألف دينار صادق 
عبداهلل غلوم خاجه، أما اجلوائز 
من الثانية إلى احلادية والعشرين 
والتي بلغ���ت 1000 دينار فقد 
فاز بها كل من: س���لطان عبيد 
فهد الس���هيلي، احمد علي غامن 
الشاهني، جمال احمد دالب، ندى 
حسن صالح الصادق، شيرين 
محمد عكاد، صفية حسن غلوم 
رضا، مهران صفوت سيد احمد، 
مرمي خلفان احمد خليفان، هيا 
العازمي، ناصر  جلوي غن���ام 
حس���ن علي كرم عل���ي، محمد 
البيلي،  الس���يد احمد  إبراهيم 
محمد احمد محمد املراد، حنان 
القالف، مصطفى  محمد هاشم 
محم���ود عبداحلميد مصطفى، 
فادكراث ابراهام ابراهام، رحيم 
غامن حبيب، يوسف محمد بنيه 
اخلرينج، طلعت جاد زكي همام، 
شركة األولى القابضة، وجاسم 

احمد علي احمد.

محمد علي فدى حسني، نظيرة 
نخيل عبداهلل بس���يم، محمود 
حبيب البلوشي، شيرين سهراب 
محمدي ش���مبري، محمد علي 
الكن���دري، تيمور  عبدالرحمن 
عبداحلميد محمد أمني، س���مير 
حتس���ني عبد احلليم عفيفي، 
محمد طاهر محمد قاسم، حيدر 
مسيح عطية كاجوي، محمد بن 
عبداهلل بن فهد ماضي، ماجدة 
زكي جبريل حنني، مقبول أحمد 
كرمي الدي���ن، فخر الدين رامبو 
رواال يوسف، عبد األمير حسون 
علي طه، يعقوب ناصر يوسف 
عبد اجلليل، هي���ا دلوم محمد 
لدلوم، إس���راء طالب الصراف، 
نواف أحمد مطر مرزوق، سكينة 

أم���ا اجلوائ���ز م���ن الثانية 
والعشرين إلى احلادية والثمانني 
وقدرها 500 دينار، فقد فاز بها كل 
من: جمال زيد متعب البسمان، 
محمد توفيق اكب���ر الصنافي، 
مبارك محم���د احمداجلالهمه، 
نبيل محمد سلطان محمد، أمل 
علي مجبل الدويهيس، قاس���م 
سمير علي، أبو الدهب الشحات 
مدبولي محمد، حس���ام محمد 
عباس الش���مري، رائف حسن 
سالم العبيد، محمد ارشد محمود 
احمد، فضل خالد عبداللطيف 
عبدالرزاق، محمد هزاع مزعل 
الصالل، محمد احمد حسني احمد، 
عبدامللك أمير علي، مشعل شفيق 
كامل شفيق، ماني الل بانشال، 

قصر كرماني، علي حسيني محمد 
العلي، ألفية حسيني حيدر علي، 
إبراهيم أحمد إبراهيم ابراهيم، 
سلوى حس���ن محسن، ام. أي. 
شيخ، ناجي محمد محمد عبداهلل، 
عبداهلل حس���ن عبداهلل، هنية 
حجالي عوفان، محمد عادل خليل 
القطام، بنديوبادياي داريتري، 
القابضة، فاطمة  شركة األولى 
جابر كرم، ريس خان مالك بلوش 
خان، عيسى علي عبداهلل احلداد، 
أحمد عيال يوسف عبدالرحمن، 
مبارك مهلهل فايز دهاش محسن، 
سيد معصوم شاه، علي سنيد 
باني العجمي، عمر فتحي فرج 
عبداحلليم، الزهراء عبد القادر 
صالح دروي���ش، عبير حربي 

حسني امليع، الشيخة/ مرمي سهيل 
عبدالعزيز الصباح، كاسب محمد 
راش���د الظفيري، عبداهلل خالد 
يوسف املطوع، وإفتكار أحمد 

بشير أحمد.
اجلدير بالذك���ر أن كل 500 
دين���ار ضمن رصيد حس���اب 
»النجمة« تؤمن للعميل فرصة 
الش���هري  الدخول بالس���حب 
على جائزة ال� 100.000 دينار، 
والدخول في الس���حب الثالثي 
الذي يجرى مرة كل أربعة شهور 
على جوائز بقيمة 300.000 دينار 
يتم فيه اختيار 3 فائزين يحصل 
كل واح���د منهم على جائزة ال� 
100 ألف دينار، كما يتميز هذا 
احلس���اب بأنه من دون فوائد 
وميكن السحب منه واإليداع فيه 
في أي وقت، إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة سحب آلي عليه، 
واحلصول على جميع اخلدمات 
املصرفية من خالله مثل خدمة 
التجاري اون الي���ن، واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة، وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية في حالة عدم حتويل 

الراتب.
وانته���ز »التج���اري« هذه 
الفرصة ليهنئ جميع الفائزين 
في س���حب النجمة، مشيرا الى 
انه سيتم قيد اجلوائز النقدية 
إلى حسابهم في البنك كما توجه 
بالشكر لوزارة التجارة والصناعة 
على تعاونها الدائم وإش���رافها 
الفعال على عمليات السحب التي 

متت بسالسة ونظام.

عمالء الشركة مدعوون للفوز بالجائزة الكبرى سيارة فيراري كاليفورنيا


