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جناح »التجاري« في كرنڤال املدارس اخلاصة

نادية السيف

»الدراسات المصرفية« يطلق إصدارًا 
من »التقرير المالي لبنوك دول الخليج«

انخفاض صادرات النفط الكويتية
إلى اليابان في شهر نوفمبر الماضي

مطعم وكافيه »إيكيا الكويت«
يحتفل بعيد الميالد والسنة الجديدة 

أعلن مدير معهد الدراس����ات املصرفية بالوكالة عادل سلطان عن 
انطالق اإلصدار الثاني والعشرين من »التقرير املالي لبنوك دول مجلس 
التعاون اخلليجي � 2010«، والذي يهدف الى توفير معلومات شاملة 
عن األداء املالي ومعدالت النمو والربحية للبنوك التقليدية واملؤسسات 
املالية االسالمية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالل 
السنوات الثالث األخيرة. ويتضمن هذا االصدار التحليل املالي خمسة 
وخمسني بنكا رئيسيا من البنوك التقليدية وعشرين مؤسسة مالية 
اسالمية من دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وهي البنوك 
او املؤسس����ات التي بلغ حجم األصول في كل منها نحو 250 مليون 
دوالر أو أكث����ر، كما يتضمن مجموعة من الرس����وم البيانية املقارنة 
ألهم املؤشرات املالية. ولعل اهتمام املعهد بهذا التقرير يرجع الى عدة 
عوامل أهمها انه ميثل التجسيد العملي للجهود التي تبذلها مختلف 
اجلهات الرسمية لتحقيق أكبر قدر من التعاون النقدي واالقتصادي 
فيما بني دول مجلس التعاون اخلليجي، باالضافة الى األهمية الكبيرة 
التي يتبوأها القطاع املصرف����ي مقارنة بباقي القطاعات اخلاصة في 

دول املجلس في األسواق املالية احمللية والدولية.

طوكي����و � كونا: ذكر التقرير 
األولي الصادر عن وزارة املالية 
اليابانية امس ان صادرات الكويت 
من النفط الى اليابان انخفضت 
بنسبة 20.2% في شهر نوفمبر 
املاضي مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاض����ي لتصل الى 814.4 
ملي����ون دوالر وذل����ك ف����ي اول 

انخفاض يذكر منذ شهرين.
وأش����ارت األرقام الواردة في 
التقرير الى ان الواردات من اليابان 
انخفضت بدورها الى نسبة %46 
الى قيم����ة 103.5 ماليني  لتصل 

دوالر وذلك للش����هر الثالث على 
التوالي، في حني سجلت الكويت 
فائضا جتاريا مع اليابان في شهر 
نوفمبر املاضي وذلك للشهر ال� 
34 على التوالي لتصل الى 710.7 
ماليني دوالر. من جهة أخرى، قالت 
مؤسسة البترول الكويتية امس ان 
سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 
59 سنتا في تعامالت اول من امس 
ليستقر عند مستوى 87.98 دوالرا 
للبرمي����ل مقارنة بتعامالت يوم 
ام����س االول البالغ عندها 87.39 

دوالرا للبرميل.

أعلن مطعم وكافيه ايكيا الكويت، شركة احلميضي احملدودة، عن 
احتفاله بعيد امليالد والسنة اجلديدة، حيث يقدم املطعم طبقا تقليديا 
في هذه املناس����بة وه����و الديك الرومي احملم����ر واملطهو على طريقة 
املطبخ السويدي، وبأسعار احتفالية مناسبة بسعر 1.5 دينار فقط. 
وأكد مطعم وكافيه ايكيا، في بيان صحافي، انه مستمر بتقدمي أطباقه 
التي اشتهرت في الكويت بنكهتها ومتيزها وهي: أطباق كرات اللحم 
السويدية وفيليه السلمون املشوي، وذلك بأسعار خاصة احتفاال بعيد 
امليالد والعام اجلديد، مشيرا إلى ان تشكيلة املأكوالت تتميز بتنوع 
كبير يناس����ب أذواق اجلميع، حيث يعتبر مطعم وكافيه ايكيا املكان 
الوحيد الذي يقدم اختيارات غنية من املطبخ السويدي التقليدي التي 
تقدم بطريقة تعكس الثقافة السويدية في الطعام، كما يطلق املطعم 
في كل عام مهرجانات خاصة لتحتفل بالذوق املتميز والنكهة الغنية 
ألش����هر املطابخ واألطباق العاملية. وش����دد مطعم وكافيه ايكيا على 
التزامه بأعلى معايير اجلودة العاملية فيما يتعلق بالطعام والشراب 
 UTZ الذي يقدمه، حيث يتم استخدام اللحوم احلالل، والقهوة املعتمدة
مع االلتزام بأن تكون جميع األطعمة محضرة بزيوت خالية متاما من 
الدسم لتوفر لزوار املطعم متعة االستمتاع بالطعم مع الفرصة للتحكم 
مبس����توى الكولس����ترول لديهم، فضال عن اإلفطار املميز والعروض 
العائلية اخلاصة التي يعدها مطعم وكافيه ايكيا والتي تعتبر مثالية 
ومتميزة بأسعارها التي ال تصدق وتزيد من اإلقبال عليها، باإلضافة 
إلى ما يقدمه بيس����ترو ايكيا من الزب����ادي املجمد )الفروزن يوغرت( 
القليل الدسم بأسعار منخفضة لتوفر لزوار املعرض أو املطعم فرصة 

االستمتاع بالطعم املنعش عند زيارتهم إلى ايكيا.

»التجاري« يرعى كرنڤال المدارس الخاصة
أعلن البن���ك التجاري عن 
مشاركته في كرنڤال املدارس 
اخلاص���ة مبنطق���ة األحمدي 
التعليمية، والذي ضم مدرسة 
الدولية،  الكويت االجنليزية 
واملدرسة البريطانية الدولية، 

باإلضافة إلى مدارس أخرى.
ض���م املهرجان نحو 9000 
طالب وطالب���ة باإلضافة إلى 
أولياء األمور، الذين شاركوا في 
هذا االحتفال الذي اشتمل على 

برامج ترفيهية منوعة.
واوض���ح البن���ك في بيان 
صحافي ان رعايته احلصرية 
للمهرجان تأت���ي ألهمية هذا 
احلدث التربوي الذي ضم عددا 
كبيرا م���ن الطلبة والطالبات 
وأولياء أمورهم، وكذلك تقديرا 
املدرس���ني واإلداريني  جلهود 

خالل العام الدراسي احلالي.
واض���اف »التج���اري« ان 
مش���اركته في ه���ذا االحتفال 
ج���اءت أيض���ا م���ن منطلق 
التي تقوم  املبادئ األساسية 
عليها سياسة البنك والهادفة 
إلى تدعيم مختلف األنش���طة 
التربوية والثقافية التي تقدمها 
املؤسسات التعليمية املختلفة 
مل���ا لها من اثر ايجابي واضح 
على بناء الش���باب الذين هم 
الى  ثروة املس���تقبل، مشيرا 
انه يسعى دائما إلى تشجيع 
مثل هذه البرامج ملا لها من اثر 

ايجابي عل���ى الطلبة وأولياء 
األمور.

وق���د أقام البن���ك التجاري 
جناحا خاصا به داخل املهرجان، 
حيث قام موظفو قسم املبيعات 
بتعري���ف زوار جناح���ه على 
التي  احلس���ابات واخلدم���ات 
البنك لعمالئه، كما مت  يقدمها 
تقدمي ش���رح مختصر عن كل 
م���ن »حس���ابي األول« والذي 
النشاطات  يتميز بالعديد من 
الترفيهية والثقافية حيث يتميز 
هذا احلساب بسعر فائدة عالية، 
العميل  إلى حصول  باإلضافة 
على هدية عند فتح احلساب، 

 Tijari« وكذلك حساب الشباب
@« الذي يستهدف فئة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و21 
عاما، ومينحهم أفضل العروض 
واخلصومات التي يتم تنسيقها 
مسبقا مع أشهر املطاعم، املقاهي، 

والنوادي الصحية.
وقد أشادت اللجنة املنظمة 
للكرنڤال بدور البنك التجاري 
الفعال���ة، مثنية  ومش���اركته 
على تواج���د فريق عمل البنك 
في هذا الي���وم الترفيهي الذي 
ساهم في دعم أنشطته، متمنية 
إلدارة البن���ك مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

استمرارًا لسياسته الهادفة إلى التواصل الفعال مع الطلبة 

»زين« تعزز هيكلها اإلداري والتشغيلي
وتستحدث إدارة لقطاع خدمات القيمة المضافة

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
أنها قامت بتدعيم هيكلها االداري 
والتش���غيلي مؤخ���را، وذل���ك 
باس���تحداث ادارة جديدة تكون 
معنية بقطاع اخلدمات ذات القيمة 
املضافة، وهي اخلدمات التي تلقى 
حاليا رواج���ا كبيرا في صناعة 

االتصاالت املتنقلة.
وكش���فت الش���ركة في بيان 
صحافي أن استحداث هذه االدارة 
الكبير في  التطور  جاء ليواكب 
نوعية وتشكيلة هذا النوع من 
اخلدمات، مبينة أن خدمات القيمة 
املضافة باتت متثل رافدا رئيسيا 
ف���ي املنتج���ات واخلدمات التي 

تقدمها شركات االتصاالت.
وأوضحت زين التي حتتفظ 
مبوقع الريادة في السوق الكويتي، 
أن التفاعل الكبير الذي وجدته من 
قبل العمالء واالقبال املتنامي على 
تشكيلة خدمات القيمة املضافة 

دفعها لتأسيس هذه االدارة.
أنها متتلك  وذكرت الشركة 

اجتذبت مؤخرا حصة كبيرة من 
خدمات الصوت وخدمات البيانات 

واملعلومات«.
التعام����ل مع  أن  وكش����فت 
اجلهاز النقال أخذ أبعادا أخرى 
في الس����نوات القليلة املاضية، 
»فخدمات الصوت تركت مساحة 
كبي����رة أمام خدم����ات البيانات 
واملعلوم����ات، واآلن خدم����ات 

استراتيجية تش����غيلية مرنة، 
مبينة أن هذه املرونة أكسبتها 
الق����درة على اعادة صياغة آلية 
عمله����ا كل فت����رة وذل����ك وفقا 
ملعطيات السوق، فالتطور الكبير 
في صناعة االتصاالت وفي فترات 
زمنية قصي����رة هو احملدد هنا 

لنوعية وطبيعة اخلدمات.
وأشارت الى أن ادارة خدمات 
القيمة املضافة س����تتحرك في 
عملها على أرب����ع قوائم، وهذه 
القوائم هي الدعاية االلكترونية، 
واحملتويات االلكترونية الصوتية 
واملرئية، والتطبيقات اخلاصة 

باالجهزة الذكية، والترفيه. 

وافد قوي

وفي هذا الصدد، قالت املديرة 
التنفيذي����ة لقط����اع اخلدم����ات 
املضاف����ة ف����ي الش����ركة نادية 
القيمة  السيف: »قدمت خدمات 
املضاف����ة نفس����ها كوافد قوي 
على خدمات االتصاالت، بعدما 

املعلومات تترك مساحة كبيرة 
أمام خدمات القيمة املضافة«.

وأوضحت الس����يف بالقول: 
»وجدت الشركة من خالل مراقبتها 
عن كثب لتطورات السوق اقباال 
كبي����را على ه����ذه النوعية من 
اخلدمات، بعدما أسست تشكيلة 
عريضة في جميع املجاالت التي 
تخص نواحي مختلفة في منط 

احلياة العامة«.

مجموعة من المعايير

ب����أن: »زي����ن ومع  وأفادت 
الكبير على هذه  تنامي االقبال 
اخلدمات قامت بوضع مجموعة 
من املعايير التي تنظم عالقتها 
مع شركائها من الشركات املزودة 
لهذه اخلدمات عبر شبكتها، بهدف 
تقدمي خدمة ترتقي مبس����توى 

وطموحات العميل«.
وأك����دت أن االهتمام الكبير 
الذي أبدته الشركة مؤخرا لهذه 
النوعية من اخلدم����ات والذي 

ترجمت����ه في اس����تحداث ادارة 
جديدة لهذا القطاع، سيعزز كثيرا 
من ط����رق احلوار الذي جتريها 
زي����ن مع عمالئها ف����ي املرحلة 
املقبلة، فش����ركة زين حريصة 
على اختيار ش����ركائها احملليني 
والعامليني في هذا القطاع حتديدا 
وفق معايير فنية، تقوم في املقام 
االول على اختيار اخلدمة التي 
ترتقي مبستوى اخلدمات التي 

تقدمها زين لعمالئها«.
وذكرت أن عمالء زين سيبقون 
باستمرار على موعد مع كل ما هو 
جديد وله قيمة، مشيرة الى أن 
الشركة تقدم حاليا أكبر تشكيلة 
من خدمات القيمة املضافة على 
شبكتها، واعدة بأن تنتقي زين 
أفضل املنتجات لعمالئها، وذلك 
بالتعاون املستمر مع شركائها 
في هذا اخلصوص، ومبينة أن 
قطاع خدم����ات القيمة املضافة 
س����يضع هذا الهدف في مقدمة 

أولوياته.

السيف: خدمات القيمة المضافة قدمت نفسها بقوة وهدفنا االرتقاء بمستوى العميل

لمواكبة التطور الكبير في نوعية خدمات االتصاالت


