
 45  اقتصاد  الخميس ١٣ يناير ٢٠١١ 

 «البشر والكاظمي» تحصد جائزة «بطل الخدمة لعام ٢٠١٠»
  ألفضل تجربة شراء سيارة جديدة في الكويت من «سيرفس هيرو»

يومـــي لتفوز الشـــركة األكثر 
حصوال على األصوات بجائزة 
اقتناع  «بطل اخلدمة ملستوى 
العمالء» حلصولها على أعلى 

معدل تصويت من العمالء.
النقاط املســــجلة    وتعتمد 
في املؤشر الســــنوي املستقل 
العمالء على مقاييس  القتناع 
١ حتى ١٠ مــــع أعلى نقاط في 
املقيــــاس العاشــــر، فقد طلب 
العمالء تصنيف مستوى  من 
االقتنــــاع املتوقــــع لديهم في 
األبعــــاد قبل احلصول  جميع 
علــــى خدمة ومــــدى اقتناعهم 
الفعلي مبستوى اخلدمة بعد 
التجربة، حيث حددت جائزة 
بطل اخلدمة قيمة توقع العمالء 
باإلضافة إلى مستوى اقتناعهم 

بكل صناعة.
  وقد حصلت شـــركة البشر 
والكاظمـــي مرســـيدس – بنز 
الكويت علـــى املركز األول في 
اقتناع العمالء مببيعات السيارات 
اجلديدة، لتهزم جميع عالمات 
السيارات األخرى وتتصدر قطاع 

السيارات في الكويت.  

فـــي تكوين برنامـــج للعمالء 
ليقوموا بالتصويت على مدى 
اقتناعهم مبستوى اخلدمة التي 
يحصلون عليها على أســـاس 

مختلف القطاعات اخلاصة في 
الكويت.

  وللمرة األولى في املنطقة، 
ســـاعدت جائزة بطل اخلدمة 

اســـتفتاء عبر االنترنت من ١ 
حتى ٣١ اكتوبـــر وقام العمالء 
بالتصويت مباشرة بخصوص 
جـــودة اخلدمـــة املقدمـــة من 

الكويت هو مؤشر سنوي  في 
مستقل ملستوى اقتناع العمالء 
(SHCSI) واملعتمـــد كليا على 
العمالء، فقد مت عمل  تصويت 

استكمالنا مليزة التفوق اخلاصة 
بعالمة مرسيدسـ  بنز التي تثير 

شغف ومتعة عمالئنا».
  اجلدير بالذكر ان بطل اخلدمة 

النجـــاح التي متيزنـــا في هذا 
التنافسي عن عالمات  السوق 
السيارات األخرى هو تقدمينا 
ألشمل جتربة للعمالء في إطار 

 اعلنت شركة البشر والكاظمي 
عـــن فوزها باملركـــز األول في 
جائزة بطل اخلدمة ألفضل عملية 
شراء لسيارة جديدة في الكويت 
متقدمـــة علـــى ٣٥ من عالمات 
السيارات األخرى، وقد مت ذلك في 
حفل خاص عقد مؤخرا إلعالن 
جائزة بطل اخلدمة لعام ٢٠١٠ 
حيث قام أغلبية العمالء بتقييم 
شركة البشر والكاظمي كأفضل 
شـــركة في تقدمي جتربة شراء 

سيارة جديدة في الكويت.
  وخالل احلفل، اعتلى املدير 
العام لشركة البشر والكاظمي 
التتويج  مايكل رويلي منصة 
لتسلم اجلائزة من فريق بطل 
اخلدمة، وألقى كلمة قال فيها: 
«بالنيابة عن جميع موظفينا 
األكفاء، فإن ســـعادتي غامرة 
بأن نحصل على هذه اجلائزة 
حيث أنها تؤكد معرفة وتوقع 
عمالء أفضل عالمات السيارات 
على مستوى العالم، لذا فنحن 
يوميا في شركة البشر والكاظمي 
نكافح من أجل تزويدهم بأفضل 
خدمة عمالء، فمن أهم مفاتيح 

 متقدمة على ٣٥ من عالمات السيارات األخرى

 مايكل رويلي متسلما اجلائزة نيابة عن «البشر والكاظمي» صورة ضوئية عن شهادة «سيرفيس هيرو» 

 وفد «نفط باكستان» يزور مؤسسة البترول
 التقى الرئيس التنفيذي فاروق الزنكي وأشاد بالتعاون المشترك بين الجانبين

 فاروق الزنكي مستقبال عرفان قرشي 

 الزنكي متوسطا أعضاء الوفد الباكستاني الزائر وفريق عمل قطاع التسويق العاملي

 الشيخة نوف سالم العلي ود.عبدالرضا أسيري خالل افتتاح املختبر

 اعلــــن البنك التجاري عن تبرعه لكلية العلوم االجتماعية إلنشــــاء 
مختبر للحاسب اآللي، وذلك انسجاما مع رسالته االجتماعية وحرصه 
على دعم مســــيرة التعليم مبختلف مراحلهــــا التعليمية، حيث قامت 
رئيســــة إدارة اإلعالن والعالقات العامة في البنك الشيخة نوف سالم 
العلــــي بافتتاح «مختبر البنك التجاري» الذي مت إعداده وجتهيزه بكل 
املتطلبات والوسائل التي تتالءم مع متطلبات الطالب والطلبات، وذلك 
بحضور عميد كلية العلوم اإلدارية د.عبدالرضا أسيري، وأعضاء هيئة 
التدريس وعدد من مســــؤولي البنك التجاري. وصرحت الشيخة نوف 
قائلة: «تأتي هذه املبادرة اإلنسانية إميانا مبسؤوليته االجتماعية التي 
تقع على عاتقه جتاه مؤسسات املجتمع التي تسهم في تعزيز دوره بني 
مختلف أفراد شرائح املجتمع، والسيما في مجال دعم األنشطة التعليمية 
والتربوية في البالد». ومن جانبه قدم د. أســــيري الشكر إلدارة البنك 
على هذا التبرع الســــخي لكلية العلوم االجتماعيــــة، والذي يدل على 
الترابــــط بني اجلامعة والقطاع املصرفي، وأضــــاف بان «مختبر البنك 
التجاري» به ٣٠ جهاز كمبيوتر ووسائل تعليمية حديثة يخدم مقررات 
كلية العلوم االجتماعية.  اجلدير بالذكر بأن مساهمات البنك ودوره في 
خدمة املجتمع جاءت تطبيقا لسياسته التي تهدف إلى دعم املؤسسات 
التعليمية املختلفة واالنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية، ملا لذلك 

من أثر إيجابي على تربية وبناء الشباب الذين هم ثروة املستقبل.  

 استقبل قطاع التسويق العاملي 
مبؤسســـة البترول الكويتية وفدا 
رفيـــع املســـتوى من شـــركة نفط 
باكستان برئاســـة العضو املنتدب 
للشـــركة عرفان قرشي، حيث كان 
في اســـتقبال الوفد كل من العضو 
املنتدب للتسويق العاملي باملؤسسة 
عبد اللطيف احلوطي، ونائب العضو 
املنتدب ملبيعات املشتقات الوسطى 
وزيت الوقود واملشـــتقات اخلاصة 
يوسف القبندي، ومدير دائرة مبيعات 
املشتقات الوســـطى أنور املعتوق، 
ورئيس فريق مبيعات املشـــتقات 
الوسطى عبداللطيف املخيزمي، كما 
قام الوفد بزيارة الرئيس التنفيذي 
الزنكي. وتقدم  للمؤسســـة فاروق 
العضو املنتدب لشركة نفط باكستان 
عرفان قرشي بالشكر اجلزيل لكل من 
فاروق الزنكي وعبد اللطيف احلوطي 
على املســـاعي احلثيثة ملســـاعدة 
باكستان وذلك متمثال في زيارة وفد 
رفيع املستوى من مؤسسة البترول 

الكويتية أثناء فترة الفيضانات التي 
اجتاحت باكستان مما عكس العالقة 
الوطيدة بني الكويت وباكستان وما 
ميثله هذا العقد من حتالف استراتيجي 
بني البلدين. اجلدير بالذكر أن عقد 
مؤسسة البترول الكويت مع باكستان 

يعتبر عقدا تاريخيا واستراتيجيا 
حيث يتم تزويد باكستان باحتياجاتها 
من املنتجـــات البترولية ألكثر من 
الكويت من  ثالثة عقود، وتعتبـــر 
املزودين الرئيسيني لتغطية حاجة 
الســـوق الباكســـتاني حيث تشكل 

نســـبة واردات منتج الديزل من 
الكويت ما يقارب ٩٠٪ من احتياج 
اجلانب الباكستاني، ومتت زيادة 
كمية العقد الســـنوي خالل عام 
٢٠١٠ من ٢٫٧ مليون طن إلى ٣٫٥ 

ماليني طن. 

 «التجاري» يفتتح «مختبرًا للحاسب اآللي»
 بكلية العلوم االجتماعية في إطار برامجه لخدمة المجتمع


