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 تكريم «كيبكو» في لبنان لدورها في المسؤولية االجتماعية

 تشمل أمستردام وڤينيسيا وميونيخ ونيس وروما

 إستراتيجية البنك الجديدة تركز على تعزيز خدمة العمالء 

 «الوطنية» تضيف ١٠ مدن أوروبية إلى شبكتها بالتعاون مع «النمساوية»
 أعلنــــت اخلطوط الوطنية إضافة 
١٠ مــــدن أوروبية جديدة لشــــبكتها، 
رافعة بذلــــك عدد رحالتها األوروبية 
النمســــاوية  بالتعاون مع اخلطوط 
إلى ٢٩ وجهــــة أوروبية. وتأتي هذه 
الوجهات اجلديدة ضمن إطار اتفاقية 
الشراكة التي أبرمتها اخلطوط الوطنية 
مع اخلطوط النمســــاوية في أكتوبر 

املاضي.
  وســــيصبح اآلن بإمكان ضيوف 
الناقلة املتميزة الســــفر من الكويت 
إلــــى مطار ڤيينــــا الدولــــي ومن ثم 
مواصلة سفرهم عبر اخلطوط اجلوية 
إلى ٢٩ وجهة أوروبية  النمســــاوية 
وتســــلم األمتعة املسجلة في احملطة 
النهائية مما يجعل جتربة السفر أكثر 

سهولة ومتعة.
  وتعليقا، على ذلك قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب عبدالســــالم 

البحر «يسعدنا توسيع نطاق اتفاقيتنا 
مع اخلطوط النمساوية لتشمل املزيد 
من املدن والعواصم األوروبية حيث 
يصبــــح بإمكان ضيــــوف اخلطوط 
الوطنية اآلن تســــجيل أمتعتهم في 
مبنى الشــــيخ ســــعد للطيران العام 
بالكويت لتصــــل تلقائيا الى احملطة 
األخيرة في رحلتهم دون احلاجة إلى 
إعادة تسجيلها في مطار ڤيينا الدولي. 
ونهدف من خالل التعاون مع اخلطوط 
النمساوية إلى توفير أرقى اخلدمات 
لضيوفنا وأكبر عدد من املدن ضمن 

شبكتنا املتنامية».
  وستشمل الوجهات اجلديدة الرحالت 
املباشرة بني بيروت وڤيينا مما مينح 
ضيوف الناقلــــة املتميزة في بيروت 
إمكانية السفر إلى احملطات األوروبية 
اجلديدة عبر العاصمة النمساوية ڤيينا 
كما مينح املســــافرين من ڤيينا إلى 

بيروت فرصة السفر إلى مختلف املدن 
والعواصم في الشرق األوسط.

  جتدر اإلشــــارة إلــــى أن اخلطوط 
الوطنية تقوم بتشغيل ثالث رحالت 
أســــبوعية بني مبنى الشــــيخ سعد 
للطيران العام ومطار ڤيينا الدولي، 

وثالث رحالت أخرى عبر بيروت.
العشر اجلديدة    وتشمل احملطات 
التــــي أضافتها االتفاقيــــة إلى قائمة 
وجهات اخلطوط الوطنية العديد من 
املدن الرئيسية واحملببة للمسافرين 
والتي تشمل أمستردام، برلني، بولونيا، 
غراتس، هامبورغ، روما، ليون، ميونيخ 

ونيس وڤينيسيا (البندقية).
الوطنية أحدث    وتعد اخلطــــوط 
شركات الطيران الكويتية التي توفر 
خدمات متكاملة ومتميزة لضيوفها. 
بدأت اخلطوط الوطنية تسيير رحالتها 
في يناير من ٢٠٠٩ برحالت مباشرة 

إلى العديد من الوجهات املرغوبة وذات 
الطلب املتزايد، إذ تسير حاليا رحالتها 
إلى وجهات خليجية وعربية وأوروبية 
بجدول رحالت يناسب احتياجات جميع 

املسافرين من وإلى الكويت.
  ويتكون أسطول الشركة من أربع 
طائــــرات جديدة من طــــراز إيرباص 
A٣٢٠ تضــــم ١٢٢ مقعدا فخما موفرة 
بذلك أقصى درجات الراحة للضيوف 
املسافرين مقارنة مع أي شركة طيران 
أخرى تعتمد بأسطولها على هذا النوع 
من الطائرات. ويتمتع املســــافر على 
منت اخلطوط الوطنية بأعلى مستوى 
من اخلدمات أثناء الرحالت يتضمن 
الضيافة والترفيه. وتسير اخلطوط 
الوطنية رحالتها بشكل حصري انطالقا 
من مبنى الشيخ سعد للطيران العام 
لتقدم من خالله مستويات غير مسبوقة 

من اخلدمات الراقية لضيوفها. 

 « الخليج» يطرح حملة «معكم نستمر»

 « األهلي» يطلق برنامج «أهلي أدفانتج» للخصومات لعمالئه
 أكـــد البنك األهلي فـــي خطوة جديدة 
اهتمامه وتوفيره ألفضل املزايا وأكثرها 
قيمة لعمالئه، حيث أطلق البنك أحد أكثر 
البنـــوك احمللية منوا وتطـــورا، برنامج 
اخلصومات الفورية لعمالئه الكرام وذلك 
بالتعاون مع عدد كبير من احملال والشركات 
واملعارض واملؤسسات املشاركة في هذا 

البرنامج.
  ويأتي برنامـــج أهلي أدفانتج اجلديد 
للخصومـــات الفورية كخطـــوة نوعية 
ومتجددة يحرص البنك من خاللها على 
توفير فرصـــة لعمالئه مـــن حاملي أي 
من بطاقات األهلـــي االئتمانية أو بطاقة 
برســـتيج للســـحب اآللي لالستفادة من 
أنســـب األســـعار والعروض احلصرية 
واخلصومات الفورية في باقة كبيرة من 

احملال والشركات واملعارض في الكويت، 
مبا فيهـــا الفنادق واملنتجعات واملطاعم، 
ومراكز التجميل والرشـــاقة، والنظارات 
والساعات واملجوهرات واألزياء واألثاث 
الفاخر وخدمات الشحن والسفر والطيران 
الرعاية الصحية  والصيدليات ومراكـــز 
الفاخرة ومحالت  واملقتنيات الشخصية 

التصوير وغيرها.
  وعن هذا البرنامج النوعي يقول مدير 
عام اخلدمات املصرفية بالوكالة ستيوارت 
لوكي: «إننا نعمل بشكل مستمر البتكار 
وتطوير أفكار وخدمات عالية اجلودة التي 
تعود باخلير واملنفعة على عمالئنا، ولقد 
حرصنا في مبادرة «أهلي أدفانتج» على 
التنوع لنقدم عروضا ترويجية متكاملة 
تناسب جميع أفراد األسرة ونضمن لهم 

فرصة التوفير واالستفادة من العروض 
املميزة التي نوفرها علـــى الدوام، وإننا 
سعداء باملشاركة والتعاون الطيب من قبل 
الشركات واملؤسسات واحملالت التجارية 
املشاركة التي تعاونت معنا لبناء شراكة 
مثمرة تؤكد اهتمامنا املشترك بتقدمي أفضل 

االختيارات لعمالئنا».
  وميكـــن جلميع عمـــالء البنك األهلي 
الكويتي الراغبني في االستفادة من هذه 
اخلصومات الفوريـــة زيارة موقع البنك 
االلكتروني لالطالع على الئحة الشركات 
واحملـــالت املشـــاركة ومعرفـــة أماكنها 
وعناوينها لالستفادة من هذه العروض 
عند استخدامهم بطاقات األهلي االئتمانية 
أو بطاقة بريستيج للسحب اآللي في جميع 

عمليات الشراء التي يقومون بها. 

 كشـــف بنك «الخليج» عن 
الهوية الجديدة للبنك بعنوان 
«معكم نســـتمر» والتي تمثل 
أبـــرز معالم مســـيرة التزامه 
المتواصل نحو تقديم خدمات 
مبتكـــرة تتوافق مع تطلعات 

عمالئه.
  وتأتي هوية «معكم نستمر» 
كتطور لإلستراتيجية الحالية 
وانعكاس اللتزام البنك بمنح 
عمالئه أعلى مستويات الشفافية 
من خالل تقديم اإلرشاد الصحيح 
وفهم متطلباتهم واهتماماتهم 
المصرفية، وعالوة على ذلك، 
تبرز هوية بنك الخليج الجديدة 
واســـتراتيجيته العامة رؤية 
واضحة تجمع بين تراثه الغني 
ومواكبته لالتجاهات العصرية 

ليصبـــح البنـــك المفضل في 
الكويت. 

  وتعليقا علـــى هذا صرح 
العامين  المديريـــن  رئيـــس 
التنفيـــذي لبنك  والرئيـــس 
الخليج، ميشال العقاد، قائال: 
«نحن فخورون بأن نكشف عن 
هوية بنك الخليج الجديدة التي 
تعكس على أكمل وجه الجهود 
التي بذلها فريقنا المتمرس، فقد 
خضعت مؤسستنا لعمليات 
تطوير واسعة النطاق واعتمدنا 
اســـتراتيجيات جديدة بشكل 
متواصل لتعزيـــز عالقاتنا، 
وكلنا ثقــة بأن هــذه الهــوية 
الــجديدة ستكون خير شريك 
التطويريـــة في  لتطلعاتنـــا 

المستقبل».

  وأضاف العقاد: «ترمي الهوية 
التزامنا  إلى تأكيـــد  الجديدة 
نحو فهـــم احتياجات عمالئنا 
ومساعدتهم على بلوغ أهدافهم، 

فقد أوضحت لنا األبحاث التي 
أجريناها أن العمالء يريدون أن 
يحظوا بالتقدير لشخصهم ال 
لمدخولهم أو حجم نشـــاطهم 
التجاري، ويسعدنا أننا تمكنا 
من االســـتجابة لطلبهم، لقد 
تمت إضافة االتجاه الجديد من 
أجـــل التأكيد على أن عمالءنا 
هم محور اهتمامنا المتواصل 
واإلقرار بأنهم يولون التقدير 
واالحترام الشخصي والخدمة 

أهمية كبرى».
  هذا ويـــزاول بنك الخليج 
نشاطه المصرفي منذ العام ١٩٦٠ 
وقد تطور البنك منذ تلك الفترة 
بفضل مثابرته على استطالع 
آراء عمالئـــه وفهم تطلعاتهم 
المصرفية، حتى أصبح إحدى 

المؤسسات المالية الرائدة، علما 
بأن شبكة فروعه تضم ٥٢ فرعا 
موزعة فـــي مختلف المناطق 

الرئيسية بالكويت. 
  وقد فـــاز بنـــك «الخليج» 
بالعديـــد مـــن الجوائز خالل 
العام ٢٠١٠ وفي مقدمتها جائزة 
«إحالل وتوطين الوظائف من 
مجلس وزراء العمل والشؤون 
بـــدول مجلس  االجتماعيـــة 
التعـــاون الخليجي» وجائزة 
«أفضل مركز لخدمة العمالء» 
وجائزة «أفضـــل منتج»، كما 
حظي بنـــك الخليج بالتقدير 
لما حققه فريق خدمة العمالء 
في البنك من نجاح في تلبية 
احتياجات وتوقعات عمالئه 

باستمرار.
 

 «اإلبداع الخليجي» تدّشن برنامجًا تدريبيًا في دبي
 تدشن شــــركة اإلبداع اخلليجي للتدريب 
واالستشارات برنامجها التدريبي دوائر التميز 
في العالقات العامة بإمارة دبي في الفترة من ٢٦ 
إلى ٣٠ ديسمبر املقبل.وفي هذا اإلطار، أوضح 
رئيس مجلس إدارة الشركة د.طارق السويدان أن 
الشركة سعت من خالل طرح برامجها التدريبية 
في نهاية العــــام تلبية كل املتطلبات اخلاصة 
بالشــــركات ومنظمات األعمال مبا يحقق لها 
التميز والتمكني في حتقيق كل مطالبها بشكل 
يعزز من أهدافها املستقبلية. وبني أن البرنامج 

يسعى من خالل اإلجابة عن تساؤل ملاذا يجب 
أن يكون أداء العالقات العامة مميزا في منظمات 
األعمال من خالل توضيح أهمية دائرة العالقات 
العامة فــــي توثيق الروابط بني تلك املنظمات 
وغيرها من اجلهــــات الفاعلة ذات العالقة بها 
والتي تعزز من دورها على املدى الطويل، الفتا 
الى أن إدارة العالقات العامة باتت من محاور 
النجاح واالتصال الرئيسية للشركات في ظل 
ثورة املعلومات الرقمية التي يعيشها العالم 
حاليا. وقال إن البرنامج يحاول من خالل املزج 

بني النظرية والتطبيق تقريب مفاهيم العالقات 
العامة في أداء املنظمات وحتقيق أهدافها بشكل 
يضمن أعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، وبدوره 
أوضح مدير عام الشركة أحمد شربجي أن برنامج 
دوائر التميز في العالقات العامة أصبح هاما 
للغاية ملواجهة حتديات األزمة املالية، حيث ان 
دور العالقات العامة وقت األزمات يزداد أداؤه 
ويتعاظم بشكل كبير، مبينا أن العالقات العامة 
ال تؤدي دورا فعاال وقت األزمات، ولكن أهميتها 

تزداد أيضا في األوقات العادية. 

 أعلنت شركة مشاريع الكويت 
القابضــــة «كيبكو» عن حصولها 
على جائــــزة تكرميية من مجمع 
العزم  الطبــــي وجمعية  الرحمة 
اللبنانية  والسعادة االجتماعية 
الرابع  الطبي  منظمي «املؤمتــــر 
لتأهيل األمراض العصبية.. نحو 
الشمولية والتميز»، الذي أقيم في 
مدينة طرابلــــس اللبنانية حتت 
اللبناني  الــــوزراء  رعاية رئيس 
سعد احلريري.وعبرت مساعدة 
نائب الرئيس في قسم التسويق 
واالتصاالت في شــــركة مشاريع 
الكويت القابضة عبير العمر، التي 
تسلمت اجلائزة نيابة عن الشركة، 
عن شــــكرها وامتنانها للمنظمني 
على منحهم شركة مشاريع الكويت 

هذه اجلائزة التكرميية.
  وقالــــت العمر فــــي كلمة في 
املؤمتر: «نشكركم على هذا التكرمي 
الذي لن يكون إال دافعا قويا لنا 

ملواصلــــة نهج العمل اإلنســــاني 
الذي  وتطوير وتنمية مجتمعنا 
بدأت به شــــركة املشــــاريع كما 

ســــيمنحنا املزيد من العزم على 
االستمرار في هذا النهج».وأضافت: 
الكويت  «أدركت شركة مشاريع 

أهمية الدور الذي تقوم به في مجال 
املسؤولية االجتماعية وعملت على 
استثمار جميع الوسائل للنهوض 

مبسؤوليتها جتاه املجتمع فأسست 
مؤسســــة مشــــاريع اخلير التي 
تعتمــــد ميزانيتها علــــى اقتطاع 
نســــبة مئوية من أرباح شركات 
املجموعة وذلك لإلسهام في خطط 
التنمية اإلنسانية املستدامة والعمل 
الكويت».وأشــــارت  اخليري في 
إلى أن شركة مشــــاريع الكويت 
ومؤسسة مشاريع اخلير وانطالقا 
القطاع  من إميانهما بأهمية دور 
اخلــــاص في تنميــــة املجتمعات 
نظمتا فــــي عام ٢٠٠٨ وبالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية للدسلكسيا 
حملة توعية بهذه احلالة استمرت 
نحو عام كامل.وأوضحت ان احلملة 
تضمنت حمالت إعالنية ومقابالت 
صحافية ومشاركات في مؤمترات 
وندوات لزيادة التوعية والتعريف 
بالدسلكســــيا، وذلك حرصا من 
الشركة على املساهمة في التعريف 

ومعاجلة هذه احلالة. 

 عبير العمر تتسلم الدرع التكرميية من مفتي طرابلس والشمال د.مالك الشعار وفواز آغا

 د. طارق السويدان 

 سجلها حافل بالبطوالت المحلية والخارجية في رياضة الرماية

 «الدولي»: مريم أرزوقي تنضم للوجوه الشابة 
للحملة التسويقية لحساب «شباب الدولي» 

 االتحاد للطيران تعين مديرًا جديدًا بالكويت
 أعلنت االحتاد للطيران تعيني 
نبيل حجازين مديرا ملكتب مبيعات 
الشركة في الكويت والذي تسلم 
مهامه من مجدي لبيب الذي تسلم 
بدوره مهمة ادارة األنشطة التجارية 
للشــــركة في القاهرة.وســــيعمل 
حجازين الذي كان يشغل منصب 
مدير مكتــــب االحتــــاد للطيران 

االيراني في الكويت، ويحمل أكثر 
من ٢٥ عاما خبرة في مجال النقل 
اجلوي، على ادارة جميع العمليات 
التجارية للشركة في الكويت.في 
هذا السياق، قال رئيس الشؤون 
التجارية في االحتاد للطيران بيتر 
الكويت وجهة  بومغارتنر: «تعد 
محورية بالنســــبة الستراتيجية 

منو االحتاد للطيران، حيث ميتلك 
نبيل خبرة واسعة في مجال قطاع 
الطيران التجاري على مدى عقود. 
لذا نحن على ثقة ان تتمكن الشركة 
من االســــتفادة من هذه اخلبرات 
وخبرته الواسعة في منطقة الشرق 
األوســــط لتعزيز جناح عملياتها 

التجارية في الكويت». 

 يواصل بنك الكويت الدولي حملته التســــويقية 
حلسابه املميز «شــــباب الدولي»، والذي يهدف إلى 
تشــــجيع الشــــباب على تنمية الوعــــي االدخاري، 
واالســــتفادة من املزايا العديدة التي يتمتع بها هذا 
احلســــاب، وفي هذا اإلطار أعلــــن البنك عن انضمام 
الطالبة بكلية الدراســــات التجارية ـ تخصص إدارة 
ـ مرمي أرزوقي، لتكون احد الوجوه الشابة اجلديدة 
فــــي احلملة.ويأتي اختيار مرمي أرزوقي لتفوقها في 
الدراسة اجلامعية، وحتقيقها العديد من اإلجنازات 
في رياضة الرماية على الصعيدين احمللي والدولي، 
فقد اســــتطاعت أرزوقي (العبة نادي ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي) حتقيق أول بطولة في الرماية 
في الصني في ٢٠٠٥، كما حصدت على املستوى احمللي 
٦٥ ميدالية ذهبيــــة، وميداليتني فضيتني، باإلضافة 
إلى ميدالية برونزية، وعلى الصعيد الدولي حققت 
١٠ ميداليات ذهبية، وميداليتني فضيتني، وميداليتني 

برونزيتني.
  وفي معرض تعليقها على هذه اإلجنازات املميزة 
قالت ارزوقي ان بطولة آسياد الدوحة السادسة عام 
٢٠٠٦، هي من أفضل البطوالت التي حققتها، مؤكدة 
ان هناك بطوالت أخرى تفتخر بها أيضا، ومنها بطولة 
املرأة عام ٢٠٠٨، وبطولة غرب آسيا ٢٠٠٩، وبطولة 
العالم في الصني ٢٠٠٩، وبطولة احتاد الشرطة الدولية 
٢٠١٠، وبطولة طهران الكبــــرى ٢٠١٠، باإلضافة إلى 

حتقيقها رقما عربيا جديدا (٥٠١٫٢) من أصل ٥٠٠.

  ويعد حســــاب «شــــباب الدولي» من احلسابات 
املميزة وقد حظت بإشادة اجلميع، فهو احدى اخلدمات 
املصرفية املميزة التي أطلقهــــا بنك الكويت الدولي 
خالل الفترة املاضية وذلك تأكيدا على حرصه جتاه 
فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني ١٤ و٢١ سنة 
من اجل تقدمي خدمات بنكية تتناســــب مع أعمارهم، 

وتلبي احتياجاتهم املالية. 

 مرمي أرزوقي

 ميشال العقاد 
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