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أعلن����ت ش����ركة الصناعات 
الكويتي����ة القابضة عن رعايتها 
ملعرض الصناعات الكويتية الذي 
تقيمه وتنظمه ش����ركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة من 

25 يناير الى 5 فبراير 2011.
وبهذه املناس����بة ق����ال مدير 
عام الشركة محمد علي النقي ان 
االهمية التي ينطوي عليها معرض 
الصناعات شجعت الشركة ودعتها 
لرعايته إميانا منها بالدور الذي 
يلعبه املعرض بالنسبة للمنتج 

الوطني.
وأشار النقي في تصريح صحافي الى انه نظرا 
ألهمية معرض الصناعات الكويتية فقد كلفت الشركة 
شركتني من شركاتها الزميلة للمشاركة فيه، وهما 
ش����ركتا »العربية للمعادن اخلفيف����ة« و»الزجاج 

املتحدة«.
وأوضح ان »العربية للمعادن اخلفيفة« تعتبر 
من اولى الشركات الكويتية في مجال سحب وبثق 
األملنيوم حيث مت إنشاؤها في العام 1976 فيما حترص 
دائما على تطبيق مواصفات اجلودة الكويتية ومعايير 
األيزو العاملية إذ إنه����ا حائزة على عدة جوائز في 
مجال االيزو منها: ش����هادة االيزو في مجال الصحة 
والسالمة املهنية OHASAS 18001:1999، شهادة األيزو 
في اإلدارة ISO9001:2000، شهادة األيزو في البيئة 
ISO14001:2004 إلى جانب حصولها على جائزة »جابر 
للجودة« عام 2009، أما الزجاج املتحدة فقد تأسست 
عام 1977 والتزمت كذلك بتطبيق مواصفات اجلودة 
الكويتية ومتطلب����ات األيزو العاملية فيما حرصت 
على ان حتصل عليها ايضا. وشدد على ان الشركات 
الزميلة حترص دائما على التطوير ومواكبة كل ما 
هو جديد في مجال الصناعة مبا ينعكس على جودة 

املنتجات وارضاء العمالء.

وأمل����ح النقي الى ان ش����ركة 
القابضة  الكويتي����ة  الصناعات 
تابعت بعد تأسيسها تنظيم مؤمتر 
»عربال« في عام 1983 بالتعاون مع 
سكرتارية عربال الدائمة بالكويت 
والذي يعنى بصناعة األملنيوم في 
العالم والوطن العربي واخلليج 

بصفة خاصة.
وحول املعوقات التي تعترض 
املسيرة الصناعية في البالد قال 
النقي ان اهمها يتمثل في مشكلة 
اإلغراق التي يعاني منها املنتج 
والسوق الكويتي وذلك بسبب 
عدم فرض القيود على الواردات 
وايضا بسبب االتفاقات الدولية التي تعنى بالتجارة 
العاملية التي حتد من فرض القيود على الصادرات 
وال���واردات بني الدول، داعي���ا اجلهات احلكومية 
ال���ى فرض املواصفات التي تتالءم مع املواصفات 
الكويتية واخلليجية لتحق���ق نوعا من احلماية 
للمنتج الوطني وان يك���ون لتلك املنتجات قيمة 
مضافة للمنتج الكويت���ي وليس العكس على أن 
تكون منافس���ا قويا من دون اي مواصفات سوى 

قلة السعر.
وأضاف انه من املعوقات األخرى التي تعترض 
الصناع����ة احمللية التمويل وقد ظهر بوضوح عقب 
تداعي����ات األزم����ة املالية العاملية الت����ي عانى منها 
اجلميع، حيث اجتهت البنوك الكويتية الى التشدد 
وفرض القيود عند تقدمي القروض والتس����هيالت 
للشركات الراغبة رغم االميان بأن القطاع الصناعي 
من القطاعات التي لم تتأثر كثيرا كما حدث للقطاع 
االستثماري. وأوضح النقي ان ثالث هذه املعوقات 
يتمثل في البيروقراطية والروتني الذي اصبح سمة 
للمؤسسات احلكومية املعنية واصبح مرض العصر 
فيها حيث تقف دائم����ا بالعراقيل والتعقيدات امام 

اصحاب الشركات.

محمد الفوزان 

أحمد بهبهانيفرانك بيكر

محمد النقي

ناصر املناعي

جانب من تسليم اجلائزة الحدى الفائزات 

جانب من املشاركني في البرنامج

»الخليج« يعلن الفائزين
»red« في السحب الشهري لحساب

»التسهيالت التجارية« تسجل حضورًا الفتًا
في معرض الكويت الدولي للسيارات 2010

»هيرتز الكويت« توّسع أسطول مركباتها
أعلنت هيرتز الكويت عن توسيع أسطولها من 
املركبات املخصصة للتأجير مع تقدميها  أحدث 
املوديالت للقادمني بغرض العمل ولسكان الكويت 
وذلك بتوفير تشكيلة كبيرة من سيارات الصالون 
والس���يارات الرباعية الدفع »املدمجة« كسيارات 

هيونداي الشهيرة إالنترا وفيراكروز.
وفي هذا الصدد قالت مديرة التأجير لهيرتز 
الكويت كريستينا ستيفان: »لدينا قاعدة متنوعة 
من العمالء والتي تواصل التوسع مع زيادة أعداد 
الزائرين للمنطقة، نظرا لهذا، قمنا بتوسيع أسطولنا 
من مركبات التأجير حتى نتمكن من مقابلة الطلب 

وتلبية احتياجات عمالئنا«.
وفي السنوات األخيرة، ازدادت أعداد املسافرين 

للكويت بش���كل مطرد، حيث أنفق الزائرون ما 
قيمته أكثر م���ن 400 مليون دوالر، معظمهم من 
املس���افرين بغرض العم���ل، وأرجع اخلبراء هذا 
التزاي���د في أعداد الزوار إلى التحس���ن امللحوظ 
في البنية التحتية، وازدياد املنتجعات الفاخرة 

وقوة االقتصاد.
هذا وحتظى جميع سيارات هيرتز بتأمني شامل 
ويتم فحص السيارة فحصا دقيقا حيث انها متر 
في 40 نقطة تفتيش���ية قبيل تسليمها، وميكن 
للعمالء أيضا االعتماد على املساندة الفورية التي 
تقدمها هيرتز على مدار 24 ساعة في حال تعطل 
الس���يارة والتي تتضمن تبديل املركبة، صيانة 

كاملة، تصليح ومساندة دائمة على الطرقات.

النقي: »الصناعات الكويتية القابضة«
ترعى معرض الصناعات الكويتية 2011

مركز الدراسات في »اتحاد الشركات«
نّظم برنامجًا تدريبيًا عالي التقنية

نّظم مركز الدراس����ات االس����تثمارية واخلدمات 
املالية لدى احتاد الشركات االستثمارية وبالتعاون 
مع إرنس����ت ويوجن برنامجا تدريبيا عالي التقنية 
بعنوان »IFRS for Investment Funds« والذي قدمه 
املركز للشركات أعضاء االحتاد على مدار 3 أيام في 
الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2010، حيث قدم البرنامج 
 Ernst & وذلك في مقر شركة YIANNOS ASHIOTIS
Young، وقد مت منح شهادات معتمدة للمشاركني في 

نهاية البرنامج. يذكر أن الش����ركات أعضاء االحتاد 
التي ش����اركت مبرش����حني في البرنامج هي: شركة 
االستشارات املالية الدولية، بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل(، شركة أصول لالس����تثمار، شركة الفوز 
لالس����تثمار، شركة املثنى لالس����تثمار، شركة املال 
لالستثمار، شركة الوطني لالستثمار، شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة الصول )كامكو(، شركة 

بيان لالستثمار، وشركة متويل اإلسكان.

 أعل���ن بنك اخلليج اس���ماء
ال� 6 الذين فازوا بجوائز السحب 
الشهري حلس���اب »red« الذي 
أجري في 14 ديسمبر اجلاري، 
وقد نال اجلائزة األولى: أسماء 
سرحان راشد خلف التي فازت 
برحلة إلى دبي تش���مل اإلقامة 
ف���ي فندق م���ن فئ���ة اخلمس 
جنوم، فضال عن اإلفطار وخدمة 

التنقل.
أم���ا الرابح���ون اخلمس���ة 
اآلخ���رون، فهم كاآلتي: س���ارة 
هشام عبداحلسني ابراهيم، خليل 
طليحان سمار املطيري، نوف 
يوس���ف ناصر املسفر، شريفة 
محمد حسني أشكناني ونسيبة 
حامد عبدالقادر السرحان حيث 
 iPod حصل كل منهم على جهاز

160GB مع نظام الصوت.
 ،red وقال البنك أن برنامج
هو حساب الطالب الوحيد في 
الكويت الذي ينظم س���حوبات 
شهرية أطلقه بنك اخلليج تلبية 
الحتياجات ط���الب اجلامعات 
والكليات الذين تتراوح أعمارهم 

بني 17 و24 عاما.
ه���ذا ويدخ���ل جميع عمالء 
حساب red في السحب الشهري 
بش���كل تلقائي ح���ني يقومون 
بتحويل املكافأة الطالبية الشهرية 

.red إلى حساب

اتسم معرض الكويت الدولي 
للسيارات 2010 باحلضور الالفت 
التجارية  التس����هيالت  لشركة 
)CFC( من خالل جناحها املميز، 
وباق����ة اخلدم����ات احلصرية 
املوجهة لعمالئها خالل احلدث 
الذي أقيم في الفترة بني 12 و18 
ديسمبر، والذي استعرض أحدث 
الس����يارات من جميع  وأفضل 

أنحاء العالم.
بهذه املناس����بة قال مساعد 
املنتدب للتسويق في  العضو 
التجارية  التس����هيالت  شركة 
املناعي: »شكل جناحنا  ناصر 
في هذا احل����دث الرائد منطلقا 
منوذجيا الستعراض مجموعة 
املنتج����ات واخلدمات املتميزة 
التي تقدمها الش����ركة، مبا في 
ذلك متويل الس����يارات، وطرح 
خدمات جديدة من خالل التواصل 
املباشر مع العمالء وتلبية شتى 
احتياجاتهم والرد على جميع 
استفساراتهم التي كانت تصل 

كما سيحظى عمالء برنامج 
red بفرصة إدارة حساباتهم من 
خالل اخلدم���ة املصرفية عبر 
االنترنت، اخلدم���ة املصرفية 

في الي����وم الواحد إلى أكثر من 
150 استفسارا، وميثل حضور 
»شركة التسهيالت التجارية« في 
املعرض امتدادا إلستراتيجيتها 
القائم����ة عل����ى توفي����ر أحدث 
اخلدمات احلصري����ة للعمالء، 
ف����ي مواقع  والتواج����د معهم 
إس����تراتيجية كما هو حال هذا 

املعرض املهم«.

عبر املوبايل أو اخلدمة الهاتفية 
املصرفية التي تتيح لهم حرية 
التصرف بحساباتهم بكل سهولة 

ويسر.

اجلدير بالذكر ان »ش����ركة 
التسهيالت التجارية« قد أطلقت 
املتكاملة عبر  مؤخرا خدماتها 
اإلنترن����ت، وتس����تعد إلطالق 
مجموعة جديدة من اخلدمات 
اإلضافي����ة التي تتناس����ب مع 
احتياجات العمالء في املستقبل 

القريب.
كما أنها تبذل جهودا مكثفة 
لتحقيق اإلدراك األمثل، والفهم 
األعمق الحتياجات ومتطلبات 

العمالء.
املناع����ي: »تتطلع  وأضاف 
الشركة إلى بناء عالقات وثيقة 
مع العم����الء لفهم احتياجاتهم 
وتلبيتها، عبر إس����تراتيجية 
تزوده����م بخدم����ات ش����املة، 
ومتنحنا في الوقت ذاته القدرة 
على تعزيز حضورنا في السوق 
بشكل أفضل وأقوى، وقد أتاح لنا 
معرض الكويت الدولي للسيارات 
2010 التفاعل مع العمالء الذين 

زاروا جناحنا في املعرض«.

تتضمن جوائزه رحلة إلى دبي لشخصين

الزائرون للكويت أنفقوا أكثر من 400 مليون دوالر

يقام خالل الفترة من 25 يناير إلى 5 فبراير 2011 بأرض المعارض الدولية

بالتعاون مع »إرنست ويونج« لمدة 3 أيام

»بيتك« يطلق خدمة »التمويل أون الين«
عبر أجهزة »آي فون« بالمجان

»الجابرية« تنّظم األسبوع البريطاني الـ 8  بالكويت
فرانك بيكر: 

العالقات البريطانية 
ـ الكويتية وطيدة 

وتضرب بجذورها 
في عمق التاريخ

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( عن إط���الق مجموعة 
جديدة م���ن خدماته املصرفية 
املتنوعة عل���ى أجهزة آي فون 
واسعة االستخدام. حيث ميكن 
لعمالء البنك تنفيذ عدة خدمات 
مصرفية مجانية تشمل عرض 
التفصيلي،  كش���ف احلس���اب 
وحتويل املبالغ بني احلسابات، 
البطاقات  ومتابعة معام���الت 
االئتمانية، باإلضافة إلى إمكانية 
البطاقات  تسوية مس���تحقات 
االئتمانية وذلك باستخدام نفس 
اسم املستخدم وكلمة السر لبيتك 
أون الي���ن في أي وقت ومن أي 
م���كان وبكامل احلماية واألمان 
اللذين تتمتع بها خدمة التمويل 

أون الين.
املرتبة  البرنامج  وقد احتل 
األولى في قائمة برامج التمويل 

أعلنت مجموع���ة اجلابرية 
للمعارض عن إقامة االس���بوع 
البريطان���ي الثامن في الكويت 
في الفترة م���ن 7 الى 9 فبراير 
2011، حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء س���مو الش���يخ ناصر 
احملمد، ومبشاركة أكثر من 40 
شركة بريطانية ويضم 80 جناحا 
يعرض خاللها منتجات مختلفة 

للشركات املشاركة.
 وفي هذا السياق قال السفير 
البريطاني ف���ي الكويت فرانك 
بيك���ر ان العالقات البريطانية 
� الكويتي���ة وطي���دة وتضرب 
بجذوره���ا في عم���ق التاريخ، 
مضيفا أن هذا العام يعد تذكاريا 
للكويت وبريطانيا مما سيجعل 
هذا احلدث جزءا من أهم وأكبر 

األحداث الثقافية لهذا العام.
 واش���ار إل���ى أن الرواب���ط 
التجاري���ة واالس���تثمارية بني 
بريطاني���ا والكوي���ت في منو 
متزايد إلى جانب عالقة البلدين 
السياس���ية واإلس���تراتيجية 

العميقة.
 وقال السفير بيكر: سيشارك 
في »االسبوع البريطاني الثامن 

دون أن يتمكن العميل من تنفيذ 
عمليات فعلية آنذاك، بينما يأتي 
هذا التطور الالحق ليتيح للعمالء 
تنفيذ مجموع���ة من املعامالت 

املصرفية املهمة.
وأكد مس���اعد املدي���ر العام 

والعديد من املنتجات واخلدمات 
األخرى.

 من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة مجموعة اجلابرية للمعارض 
أحمد إس���ماعيل بهبهاني: يعد 
االسبوع البريطاني الثامن في 
الكويت واحدا من أهم األنشطة 
االقتصادية في الكويت واخلليج 
العربي، مش���يرا إل���ى أن اقامة 
االسبوع في العام احلالي تكتسب 
أهمية خاصة كونها تتزامن مع 
ذكرى عيد االستقالل ال� 50 وعيد 
التحرير ال� 20 لدولة الكويت مما 

)finance( في الكويت وذلك في 
 app اليوم األول لنش���ره عبر
store، وهو ما يؤكد ثقة العمالء 
ب�»بيتك«، وحرصهم الدائم على 
متابع���ة كل ما يقدمه من جديد 
الرس���مي  حتى قب���ل االعالن 

عنه.
ويأتي هذا التطور استكماال ملا 
سبق وقدمه »بيتك« لعمالئه، بعد 
أن كان قد أتاح للجمهور من خالل 
برنامج »آي فون بيتك« االطالع 
على بعض املعلومات والتطورات 
املصرفية اليومية كحركة أسعار 
العم���الت، وإج���راء احلس���بة 
التجارية، والتعرف على أحدث 
الع���روض الترويجية ومواقع 
الفروع، باإلضافة إلى معلومات 
ش���املة عن »بيتك«وأنشطته 
املتنوعة واملتجددة، وذلك من 
خالل املوقع الرسمي لبيتك من 

في الكويت الشركات البريطانية، 
وغيرها من الشركات واملؤسسات 
الكويتية، س���عيا إل���ى تعزيز 
العالق���ات والروابط  وتطوير 
التجارية بني الشركات من كال 
البلدين مما س���يجعل جتربة 

احلضور ممتعة«.
واش���ار إل���ى أن االس���بوع 
سيتضمن مجموعة واسعة من 
املنتجات واخلدمات من معظم 
القطاعات مثل: التدريب، والطب، 
والتجزئة، واملالية، والهندسة، 
والسيارات الفاخرة، والضيافة، 

للقط���اع املصرفي محمد ناصر 
الفوزان في تصريح صحافي، 
الهاتف  أن االنترنت وأجه���زة 
الذكي���ة أصبحت اح���دى أهم 
قنوات االتصال وتبادل املعلومات 
وتطوي���ر اخلدمات في املرحلة 
احلالية في الوقت الذي حتظى 
فيه بقبول شريحة واسعة من 
العم���الء، مؤكدا في هذا الصدد 
أن »بيتك« ال يدخر جهدا حلشد 
إمكاناته في سبيل تطويع هذه 
التقنية  الوسائل والتطبيقات 
احلديثة خلدمة مصالح وراحة 
عمالئ���ه والبقاء عل���ى اتصال 
مباشر ومستمر معهم في مختلف 

األوقات واألماكن.
وأضاف الف���وزان أن إطالق 
»بيتك« لهذه احللول املصرفية 
املتطورة لعمالئه يأتي تعزيزا 
لريادته في مجال األخذ بتطبيقات 

يجعلها مناسبة فريدة جلميع 
املشاركني في هذا احلدث.

واض���اف بهبهاني ان رعاية 
الوزراء س���مو  رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد للحدث 
تؤكد عمق وقدم تاريخ العالقات 
الكويتي���ة البريطاني���ة والتي 
يتجاوز عمرها حسب الوثائق 
التاريخية قرنني وتؤكد حرصه 
عل���ى دعم االنش���طة التي من 
ش���أنها دعم االقتصاد الوطني 
وزيادة الروابط وتنمية العالقات 

التجارية مع الدول الصديقة.

املبتكرة  احلل���ول االلكترونية 
والتي أهلت »بيتك« للحصول 
على جائزة أفضل بنك إقليمي 
في مجال تطبيق التقنية احلديثة 
من قبل أعرق املؤسسات العاملية 
املتخصصة واحملايدة، إضافة 
الى حتقيق أهدافنا في توسيع 
شريحة عمالئنا محليا وخارجيا 
مستعينني بأحدث وسائل التقنية 
التي تتميز  العاملية احلديث���ة 

باألمان التام للمستخدم.
الف���وزان أن خدمة  وذك���ر 
»التموي���ل أون الين« لهواتف 
 app« اآلي فون متاحة من خالل
store«حتت اسم »kfh online« وفق 
تصميم فني مريح يأخذ بعني 
االعتبار مواصفات هذه األجهزة 
من حيث حجم الشاشة وسهولة 
القراءة، حرصا على راحة العمالء 

وسهولة االستخدام.

 وقال ان االسبوع البريطاني 
في الكويت وط���وال 7 دورات 
سابقة اثبت انه من اكبر املعارض 
اخلاصة بشركات دولة واحدة 
الس���يما مع الع���دد الكبير من 
الشركات الذي يستقطبه املعرض 
والذي جتاوز في دورته اجلديدة 
االربعني شركة ستقوم بعرض 
اكث���ر من مائة عالم���ة وماركة 

جتارية.
 واضاف سيش���هد املعرض 
مش���اركة م���ن اجله���ات التي 
تعرض احدث املنتجات والسلع 
البريطانية ال���ى جانب جهات 
اخرى ستقوم بعرض خدماتها 
الصحية والطبية والتعليمية 
والتدريبية واملالية واالستثمارية 
املهمة:  وغيرها من اخلدم���ات 
جتدر اإلش���ارة إلى أن معرض 
بريطانيا في الكويت هو الثامن 
الذي يقام بالكويت خالل 15 سنة 
املاضية ويغطي املعرض جميع 
القطاعات الصناعية الرئيسة مثل 
النفط والغاز وصناعة السيارات 
والبن���وك والتصنيع والصحة 
والتعليم وغيرها من القطاعات 

األخرى.

احتل البرنامج رقم »1« في الكويت في أول أيام تدشينه

بمشاركة 40 شركة في 7 فبراير المقبل 

»البريطانية« تسّلط الضوء
على وجهاتها العشر األولى في 2011

»اتحاد الصناعات« يعقد برنامج  
»التخطيط الصناعي اإلستراتيجي« 

قالت اخلط���وط اجلوية البريطانية ان الواليات املتحدة والبحر 
الكاريبي واحمليط الهندي ستتضمن الوجهات العشر األولى للناقلة 
البريطانية خالل عام 2011، ولكن الصدارة ذهبت إلى وجهة في شمال 

أفريقيا هي مدينة مراكش املغربية.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية البريطانية ويلي وولش 
»تلقينا ردود فعل إيجابية واس���عة النطاق لدى إطالقنا مس���ارات 
جدي���دة إلى وجهات مثل جزر املالدي���ف، والس فيغاس، ومراكش. 
وقد شهدنا ارتفاعا واضحا في اإلقبال على وجهات في منطقة البحر 
الكاريبي واحمليط الهندي، حيث يبحث السياح عن الشمس والدفء 

واالسترخاء«.
وأضاف »نحن نركز بشكل أساسي على قطاع السياحة والسفر 
الترفيهي، وبالتالي فإن أعمال العطالت متثل جزءا رئيسيا من خطة 
عملنا. وقد حققنا بالفع���ل تقدما كبيرا بفضل تعزيز خدماتنا عبر 
املوقع اإللكتروني ba.com، والتي متكن العمالء من حجز الرحالت 
والفنادق وحتقيق وفورات كبيرة. وارتفع حجم اإليرادات هذا العام 

بنسبة 55%، وال تزال هناك فرصة هائلة للنمو في املستقبل«.

أعل���ن احتاد الصناعات الكويتية أنه بص���دد عقد برنامج تدريبي 
بعنوان »التخطيط الصناعي االس���تراتيجي« وذلك من الفترة بني 9 

و12 يناير 2010.
وأوضح االحتاد في بي���ان صحافي أن البرنام���ج التدريبي يأتي 
ضمن حزمة الدورات التدريبية التي أعدها االحتاد للعام 2011، مبينا 
أن برنام���ج »التخطيط الصناعي االس���تراتيجي« يهدف إلى تعريف 
املشاركني بطرق حتديد املتغيرات الداخلية واخلارجية احمليطة باملنشأة 
إضافة إلى الش���رائح السوقية املستهدفة وأسلوب املنافسة ومراجعة 
احتياج���ات ومتطلبات العاملني ومهام وأعمال املنش���أة طبقا لنظام 

اجلودة الشاملة.
وأشار االحتاد إلى أن البرنامج يسعى إلى عرض املفاهيم األساسية 
للتخطيط االستراتيجي وتصنيف األسس التي يقوم عليها ما يساعد 

على اتخاذ القرار املناسب.
وبني أن البرنامج التدريبي يحظى بدعم ورعاية كرمية من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي مثمنا الدور الذي تلعبه املؤسسة في دعم اخلطط 
التدريبية السنوية لالحتاد ما يساهم في نهضة القطاع الصناعي في 

البالد ورفع نسبة العمالة الوطنية املدربة لدى املصانع الكويتية.
كما أكد االحتاد حرصه على عقد برامج تدريبية تتالءم مع احتياجات 
ومتطلبات السوق الصناعي احمللي ما يعمل على تنمية وتطوير قدرات 

العاملني وتهيئة كوادر مهنية ومدربة تعمل في املصانع الكويتية.

9 يناير المقبل


