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استكمااًل لخطتها التوسعية ضمن إستراتيجية عام 2011

يقام في أرض المعارض الدولية خالل الفترة من 17 إلى 27 فبراير المقبل

»ڤيڤا« تفتتح فرعها التاسع في الفروانية
في استبيان »سيرفس هيرو«

»الوطنية« أفضل شركة طيران كويتية

لمساهمته في إنجاح ملتقى اتجاهات الرابع

كلية العلوم اإلدارية تكّرم »بوبيان«

الطيران املفضلة في الكويت.
ويأتي فوز اخلطوط الوطنية 
في أول استبيان كويتي من نوعه 
بعد أقل من عام على حصولها 
على تقدير عاملي من مؤسس���ة 
س���كاي تراكس كأح���د أفضل 
شركات الطيران من حيث اخلدمة 

في الشرق األوسط.

بفوزه بلقب افضل بنك اسالمي 
الكويت لعام  العمالء في  خلدمة 
2010 من مؤسسة »سيرفس هيرو«، 
الى جان����ب حصوله على جائزة 
افضل بنك اسالمي في الكويت لعام 
2010 م����ن مجلة »اربيان بزنس« 
بسبب ما شهده من تطور خالل 

الفترة األخيرة.

سلوك املوظفني، املوقع، جودة 
اخلدمات واملنتجات، والس���عر 
مقاب���ل القيم���ة، باإلضافة إلى 

السرعة والثقة باخلدمة.
وقد اعتمد االس���تبيان على 
آراء العمالء وجنحت اخلطوط 
الوطنية في نيل رضا ضيوفها في 
جميع املعايير مما جعلها شركة 

كما شارك البنك في املعارض 
التي تقدم  العقارية واملعارض 
الكويتي م���ن خالل  الش���باب 
مشاريعهم الصغيرة ومعارض 
جمعي���ات النفع الع���ام وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
يذكر أن بنك بوبيان حقق مع 
بداية العام اجلدي����د اجنازا آخر 

بنيلنا هذه الثقة فإننا نش���كر 
ضيوفنا لثقتهم ودعمهم الدائمني 
ونعاهدهم على االس���تمرار في 
تقدمي ذات املستوى الرفيع من 
اعت���ادوا عليها  التي  اخلدمات 

والعمل املستمر لتطويرها«.
ويأتي تقييم خدمات الشركات 
وقياسها من خالل معايير شملت 

املنصرم قد شارك ورعى العديد 
من املؤمترات واملعارض من بينها 
املؤمتر السنوي للطلبة الكويتيني 
في الوالي���ات املتحدة وملتقى 
الكويت املال���ي الثاني ومؤمتر 
ال���ى جانب  النجاح���ات االول 
مجموعة م���ن املعارض املميزة 

آخرها معرض السيارات.

أعلنت اخلطوط الوطنية عن 
حصولها على لقب أفضل شركة 
طيران كويتي���ة لعام 2010 من 
خالل استبيان سيرفس هيرو 
السنوي، وهو أول مؤشر لرضا 

العمالء في الكويت.
جاء اإلعالن عن فوز اخلطوط 
الوطنية في احتف���ال أقيم في 
قاعة الراية األس���بوع اجلاري، 
حصدت خالله الناقلة املتميزة 
املركز الثالث على مستوى جميع 
القطاعات من حيث مس���توى 
اخلدمات ضم أكثر من 400 شركة 

شملت 15 قطاعا محليا.
وفور تسلمه للجائزة، قال 
التنفي���ذي للخطوط  الرئيس 
الوطنية، جورج كوبر: »نفتخر 
بالثقة والتقدير اللذان عبر عنهما 
ضيوفنا من خالل االس���تفتاء 
الذي أجرته سيرفس هيرو. ان 
ش���ركاتنا التزال فتية ومازلنا 
نعم���ل على تطويرها بش���كل 
مستمر وتقدمي أفضل اخلدمات 
لضيوفنا، ويأت���ي هذا التقدير 
كشهادة نعتز بها من ضيوفنا 
حول مستوى خدماتنا وإشادة 
بالعم���ل الدؤوب الذي يقوم به 
طاق���م العاملني ف���ي اخلطوط 
اليوم  الوطنية. وإذ نتش���رف 

االدارية  العلوم  كرمت كلية 
الكوي���ت بنك بوبيان  بجامعة 
ملس���اهمته في اجن���اح مؤمتر 
اجتاه���ات الراب���ع ال���ذي أقيم 
الشهر املاضي بعنوان »االزمة 
االقتصادية العاملية من منظور 
االقتصاد االس���المي« وذلك في 
حفل تكرمي املشاركني من القطاع 
اخل���اص والقط���اع احلكومي 
والس���فارات وأساتذة اجلامعة 
والذي أقي���م بفندق جي دبليو 

ماريوت.
وق���دم عميد كلي���ة العلوم 
العلوم االدارية د.راشد العجمي 
درع���ا تذكارية للبنك ممثال في 
ادارة االتص���االت والعالق���ات 
املؤسسية مثمنا دعمه ألنشطة 
املؤمتر والتي كان لها الدور البارز 
في خروجه بالصورة املشرفة 
امام الضيوف الذين جاءوا من 

خارج البالد.
وجاءت مشاركة بنك بوبيان 
في املؤمتر اميانا منه بضرورة 
دعم القضايا التي تهم االقتصاد 
املالية  االسالمي واملؤسس���ات 
والبنوك التي تعمل وفق احكام 
الشريعة االس���المية باعتباره 

جزءا من منظومتها.
وكان بنك بوبيان خالل العام 

الدهيم: المؤسسات الحكومية تواصل
إعالن مشاركتها في معرض »االستقالل 50«

تواصل شركة معرض الكويت  الدولي استعداداتها 
لترتيب وإقامة واحد من أهم المعارض التي دأبت 
على اقامتها الشركة طوال مسيرتها العملية حيث 
تقيم بالتعاون مع لجنة تنسيق وترتيب القطاع 
الخاص واألهلي لالحتفال بمناسبة مرور خمسين 
عاما على استقالل الكويت وعشرين عاما على 

تحريرها معرض »االستقالل 50«.
وبهذه المناس���بة، قالت مديرة التس���ويق 
والعالقات العامة في ش���ركة معرض الكويت 
الدولي باسمة الدهيم إن معرض االستقالل 50 
سينطلق في 17 من الش���هر المقبل لتتواصل 
أنشطته حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته، 
حيث يتيح المعرض الفرصة لكبرى الشركات 
الكويتية ان تستعرض انجازاتها واسهاماتها 

الفعال���ة في مراحل التطور الحض���اري العديدة التي مرت بها 
الكويت.

وقالت الدهيم في تصريح صحافي ان كبرى صاالت العرض 
المغلقة بأرض المعارض الدولية بمشرف ستفتح ابوابها امام 
المشاركين بالمعرض الذي سيقام بالصاالت ارقام )5، 6، 7( بحيث 
تخصص كل صالة لقطاع من القطاعات المس���تهدفة للمعرض 

والتي تشمل كل القطاعات االقتصادية والتجارية في البالد.
 وأش���ارت الى ان معرض االستقالل هو واحد ضمن كثير من 
األنشطة التي ستش���هدها البالد بمناس���بة مرور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على تحريرها و5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مسند االمارة.
وستخصص الصالة رقم 5 لشركات القطاع 
الخاص الكويتية العريقة ممن لها تاريخ في خدمة 
خطط التنمية في الكوي���ت على مدار نهضتها 
الحضارية، اما الصالة رقم 6 فقد تقرر تخصيصها 
لل���وزارات والهيئات والمؤسس���ات الحكومية 
الستعراض خدماتها وانجازاتها وتطورها في 
خدمة الوط���ن والمواطن، وقد تقرر تخصيص 
الصالة رقم 7 للجمعيات التعاونية االستهالكية 
الستعراض تاريخها التعاوني في الكويت والتطور 

الذي حققته منذ تأسيسها الى اليوم.
وأوضح���ت الدهي���م ان عددا م���ن الجهات 
 بادرت الى تأكيد مشاركتها في المعرض، وهي: 
وزارة الكهرب���اء والماء، جمعية الهالل األحمر، 
 وزارة األوقاف، وزارة المالي���ة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، 
البن���ك الصناعي، جامعة الكويت، بيت الزكاة، وزارة األش���غال 
 العامة، بنك الكويت الدولي، مكتب الشهيد، االدارة العامة لالطفاء، 
وزارة التجارة والصناعة، ديوان الخدمة المدنية، بنك البحرين 
والكويت، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، مؤسس���ة البترول الكويتية، جمعية مش���رف، جمعية 
الصوابر، جمعية ضاحية عبداهلل الس���الم، جمعية الش���امية، 
جمعي���ة الصليبخات، جمعية الروضة وحول���ي، الهيئة العامة 
للصناعة، وكالة األنباء الكويتية )كونا(، الحرس الوطني .ووزارة 

المواصالت.

أعلنت مديرة إدارة التسويق في شركة كويت 
إكسبو هدى القبندي عن ان الشركة مستمرة في 
تلقي الرعايات واملشاركات في منتدى االستثمار 
في مشاريع التنمية حتت شعار »مشاريع التنمية 
بوابة مستقبل الكويت« خالل الفترة من 18و19 
يناير اجلاري، حتت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 

اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
 وأوضحت القبندي في تصريح صحافي انه 
في مقدمة اجلهات التي أعلنت رعايتها ألنشطة 
املنتدى: بيت التمويل الكويتي، ومؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها، وجامعة الكويت 
ممثلة في البرنامج اإلنشائي ملدينة صباح السالم 

اجلامعية، ومؤسس���ة اخلليج لالستثمار، واملجموعة املشتركة 
للمقاوالت، وشركة األنظمة الهندسية، وشركة اإلمناء العقارية، 
واحتاد الشركات االستثمارية، باالضافة الى مشاركة كل من وزارة 
الكهرباء واملاء، ووزارة الصحة العامة، ومستشفى الشيخ جابر، 
وجمعية املهندسني الكويتية، واجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية، والهيئة العامة للصناعة، واملؤسس���ة العامة للرعاية 
الس���كنية، ومكتب استثمار رأس���مال األجنبي بوزارة التجارة 
والصناعة، باإلضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

مشاركة شخصيات قيادية

وقالت القبندي ان »كويت إكسبو« انتهت من جميع االستعدادات 
للمنتدى حيث حرصت على مش���اركة العديد من الش���خصيات 
القيادية املسؤولة عن تنفيذ مشاريع خطة التنمية وذلك من اجل 
فتح حوار مفتوح ما بني ش���ركات القطاع اخلاص التي ستقوم 
بتنفيذ مشاريع اخلطة وما بني اجلهات احلكومية التي ستطرح 

هذه املشاريع وتتابع تنفيذها.
وذك���رت أن املنتدى يهدف إلى جذب العدد األكبر من اجلهات 
املعنية بالتنمية من القطاع العام واخلاص على حد سواء وتبادل 
األفكار وتوحيد الرؤى واجلهود حول خطط مش���اريع التنمية، 
باإلضافة إلى التركيز على اآلفاق املستقبلية لالقتصاد الكويتي 

وجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا بارزا في املنطقة.
وعن املتحدثني في املنتدى أفادت القبندي بأن الشركة تتطلع 

الى ان يتحدث في املنتدى نخبة من املسؤولني 
واملتخصصني الذين يتمتعون بدرجة عالية من 
املهارة لكي يقدموا من خالل جلس���ات املنتدى 
رؤيتهم احلالية واملستقبلية إلى جانب التحدث 
عن الفرص والتحديات التي تواجه مش���اريع 

خطط التنمية.

6 مواضيع

وأكدت القبندي ان املنتدى سيناقش 6 مواضيع 
هي خطة التنمي���ة وحتدياتها، حتريك الدورة 
االقتصادية ودور املصارف، أهمية دور القطاع 
اخلاص وآليات املشاركة، خطة التنمية في القطاع 
البشرية والتنمية املستدامة  التنمية  النفطي، 
وأخيرا البنية التحتية، مبينة ان أهمية املنتدى 
تأتي من أهمية خطة التنمية التي يعول الكثير عليها النتش���ال 
االقتصاد احمللي من تداعيات األزمة املالية العاملية التي أصابت 
جميع القطاعات االقتصادية بالبلد بالوهن الشديد، مشيرة إلى 
إن اخلطة مبا حتتويه من مشاريع تقدر بحوالي 130 مليار دوالر 

تعتبر املخرج الوحيد للخروج من تداعيات األزمة.

مشروعات حيوية

من جهة اخرى، قالت القبندي ان اخلطة حتتوي على العديد 
من املشروعات احليوية بالكويت مثل التعليم واإلسكان والبنية 
التحتية للمدن اجلديدة والصح���ة باإلضافة إلى مرافق النفط، 
مشيرة إلى أن الدولة رصدت املبالغ اإلجمالية واملرحلية لكل من 
هذه األنشطة مبوجب مشاريع محددة سيتم تنفيذها خالل فترة 
اخلطة التي متتد إلى أربع سنوات حتى 2014، لذا كان لزاما على 
القطاع اخلاص ان يطلع على هذه اخلطة ويلعب دوره املناسب 

في تنفيذ اإلجراءات املنوطة به في تنفيذ بنود اخلطة.
وعن تعاون جامع���ة الكويت في أنش���طة املنتدى بينت ان 
جامعة الكويت ممثلة في كلية العلوم اإلدراية ستوفر نخبة من 
األساتذة املتخصصني في االقتصاد احمللي للتحدث عن مشاريع 
التنمية واملشكالت التي تواجها وللتحدث عن أهمية دور القطاع 
اخلاص وآليات املش���اركة في تنفيذ املش���اريع، مشيرة إلى ان 
مش���اركة جمعية املهندسني س���تعطي زخما كبيرا للمنتدى من 
خالل اس���تقطاب العديد من اجله���ات احلكومية املعنية بتنفيذ 

مشاريع التنمية.

البدران: نحرص دائمًا على توفير الراحة للعمالء وتلبية حاجاتهم
افتتح����ت ش����ركة االتصاالت 
التاس����ع  الكويتية )ڤيڤا( فرعها 
اجلديد ف����ي منطقة الفروانية في 
مجمع األسطورة، لينضم إلى شبكة 
فروعها املنتشرة في الكويت بهدف 
تغطية جميع املناطق السكنية، مع 
التزايد املستمر لعدد مشتركيها.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس 
التنفيذي للشركة سلمان البدران 
في تصريح صحافي، الى أن »ڤيڤا« 

ومن خالل فرعها اجلديد تهدف إلى 
الراحة لعمالئها وإلرضاء  توفير 
حاجاتهم ومتطلباتهم، مضيفًا أن 
هذه اخلطوة من شأنها أن تقرب 
الش����ركة وعمالئها  املسافات بني 
ومحبي »ڤيڤا«، لتكون أكثر قربا 
منهم حيثما وجدوا، مما يس����مح 
له����م بإنهاء معامالتهم بس����هولة 
ويس����ر، والتعرف على كل جديد 

من العروض واملنتجات.

البدران: »ان زيادة  وأضاف 
قاعدة العمالء حتتم على »ڤيڤا« 
تعزيز شبكة فروعها مبا يتالءم 
مع هذه الزي���ادة، لتقدم أفضل 
اخلدم���ات واملنتج���ات وف���ق 
أحدث وأفضل املعايير في عالم 
االتصاالت«، داعيا جميع عمالء 
»ڤيڤا« ومحبيها إلى زيارة فرعها 
الفروانية والتعرف  اجلديد في 

على جديدها لعام 2011.

باسمة الدهيم

هدى القبندي

سلمان البدران

جورج كوبر متسلما جائزة »الوطنية«

د.راشد العجمي يسلم الدرع للبنك

تنّظمه »كويت إكسبو« يومي 18 و19 الجاري

القبندي: جهات حكومية وشركات أعلنت مشاركتها 
في منتدى »مشاريع التنمية..بوابة مستقبل الكويت«


