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اإلطاللة اجلديدة للذهبي 

شعار برنامج »مكافآت اخلليج«

م.رواف بورسلي يقدم درعا تذكارية للشيخ مبارك عبداهلل املبارك الصباح

)كرم ذياب(  جانب من اللقاء  

»الوطني« يطلق الهوية الجديدة لحساب »الذهبي«
أطلق بنك الكويت الوطني هوية جديدة 
ومبتكرة حلساب »الذهبي«، مع تقدمي املزيد 
م����ن املزايا واخلدم����ات احلصرية لتلبية 
احتياجات ورغبات هذه الفئة املميزة من 

عمالئه.
وقال مساعد مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الش����خصية ل����دى بنك الكويت 
الوطني عادل اجلناعي في تصريح صحافي: 
»انطالقا من إدراكنا حلجم توقعات عمالء 
حساب الذهبي ومتطلباتهم، فإننا نحرص 
في بنك الكويت الوطني على ضمان حصول 
هذه الش����ريحة املميزة م����ن عمالئنا على 
مس����توى ال يضاهى م����ن اخلدمات، وهذا 
ما دعانا إلى إدخ����ال املزيد من اإلضافات 

والتحسينات على حساب الذهبي احلاصل على أفضل اجلوائز 
والتقديرات العاملية«.

وأوضح أن »حساب الذهبي شهد عملية تطوير وحتويل 
شاملة، ونحن على يقني بأن عمالء الذهبي سيختبرون بصورة 
ملموسة املزايا اجلديدة والقيمة املضافة واحللول املصرفية 

الفريدة وغير املسبوقة التي يوفرها لهم حساب الذهبي«.

واوضح: »ندرك حجم تطلعات وتوقعات 
عم����الء الذهبي عل����ى صعي����د اخلدمات 
واملزايا التفضيلية املجزية، والشك في ان 
حساب الذهبي بهويته اجلديدة وإطاللته 
املبتكرة كفيل بتلبية متطلباتهم وجتاوز 

توقعاتهم«.
وبني اجلناعي أن بنك الكويت الوطني 
كان قد حص����ل على جائزة »أفضل خدمة 
مصرفية في الشرق األوسط لعام 2010« 
من قبل مجلة »ذي بانكر ميدل إيس����ت« 
الشهيرة واملتخصصة في الشؤون املصرفية 
واملالية، مؤكدا أن الوطني يسعى على الدوام 
إلى استثمار عناصر القوة والتفوق هذه 
في االرتقاء بخدماته بحيث يوفر لعمالئه 
جتربة مصرفية فريدة، مشيرا الى ان عمالء حساب الذهبي 
يتمتعون بالعديد من املنتجات واخلدمات املصرفية التي يحرص 
على توفيرها لهم نخبة من مسؤولي احلسابات الشخصية 
في البنك. كما يتمتع عمالء الذهبي بالعروض واخلصومات 
العديدة التي يقدمها ش����ركاء البنك الوطني من أشهر وأرقى 

املعارض والعالمات التجارية في الكويت. 

صندوق »الوطني لألسهم الكويتية« األفضل أداء 
في 2010 محققًا عوائد بـ %42.5

قالت شركة الوطني لالستثمار 
ان »صندوق الوطني لألس���هم 
الكويتي���ة« ال���ذي تديره، جاء 
كأفضل الصناديق االستثمارية 
أداء في سوق الكويت لألوراق 

املالية خالل العام 2010. 
واوضحت الشركة في بيان 
صحافي ان الصندوق حقق عائدا 
بلغ 42.5% خالل 2010 ليحافظ 
بذلك على مركزه كأفضل صندوق 
أداء للرب���ع الرابع على التوالي 
حسب األرقام املعلنة على موقع 
»زاوية« االقتصادي في مقارنة 
تتضمن 38 صندوقا لألسهم في 

السوق الكويتي.
الوطني  وقد حقق صندوق 
لألسهم الكويتية عائدا بلغ %42.5 
منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية 
شهر ديسمبر املاضي متجاوزا 
بشكل كبير أداء مؤشرات السوق 
الكويتي للفترة نفس���ها والذي 
بلغ -0.71% للمؤشر السعري 

و25.5% للمؤشر الوزني. 
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
لشركة الوطني لالستثمار صالح 
الفليج ان استراتيجية الصندوق 
التي تركز على الدراسة الدقيقة 
العوائد  لألسهم والتركيز على 

الطوي���ل باإلضافة  على املدى 
إلى ابتكار نظ���م إدارة مخاطر 
متطورة لتجنب األس���هم ذات 
املخاطر العالية هي أهم عوامل 
النجاح املتواصل الذي يسجله 

الصندوق.
وأض���اف: »أن الثب���ات في 
األداء املتمي���ز عل���ى مدى كافة 
أرباع الع���ام 2010 حيث حافظ 
الريادة  الصندوق عل���ى مركز 
أتى بفضل استراتيجية اإلدارة 
الناجحة وهي  العم���ل  وفريق 
انعكاس الستراتيجية الشركة 
التي تس���عى الى توفير أفضل 

اخلدمات واملنتجات للعمالء«.
يذكر أن صن���دوق الوطني 
لألسهم الكويتية هو أحد ثالثة 
صناديق لألسهم تديرها شركة 
الوطني لالس���تثمار باإلضافة 
إلى صندوق الوطني لألس���هم 
اخلليجية وال���ذي حقق عائدا 
بلغ 15.56% لعام 2010 وصندوق 
الذي  القطرية  الوطني لألسهم 
حقق 32.67%، ويسمح االشتراك 
واالسترداد في صندوق الوطني 
لألسهم الكويتية بشكل أسبوعي، 
فيما يبلغ احلد األدنى لالستثمار 

1000 دينار. 

متضمنة العديد من المزايا اإلضافية والخدمات الحصرية

»الخليج«: 10% خصمًا على مشتريات العمالء
من محالت »رفلكشنز« من »دار الغانم«

»برقان« يمنح خصومات حصرية 
لحاملي بطاقات »برقان االئتمانية«

»لينك سيستمز« تقدم حلواًل ذكية تخدم 
القطاعات والمشاريع في مجال الشبكات

عمر راشد 
 بع����د أن أصبح����ت ضمن 
كبريات الشركات احمللية التي 
تقدم تقنية مميزة من احللول 
اخلاصة باملباني الذكية وحلول 
الشبكات املتكاملة توجت شركة 
لينك سيستمز عالقتها الطويلة 
واملميزة والراسخة مع شركة 
سيسكو بعقد مؤمتر خصص من 
أجل تقدمي حلول لقطاع منتجات 

الشركات الصغيرة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
جاسم الس����الم في تصريحاته 
الصحافية خالل املؤمتر الذي عقد 
اخلميس املاضي والذي حظي 
مبشاركة فعالة من مختلف عمالء 
شركة سيسكو في هذا القطاع، 
إن الشركة عرضت العديد من 
املنتجات واحللول التي تقدمها 
شركة سيسكو العمالقة في مجال 

تقنية املعلومات.

وأشار السالم إلى أن احللول 
التي تقدمها الشركة تتمثل في 
املبان����ي الذكي����ة بأفضل وأقل 
األس����عار، السيما تقدمي حلول 
للش����بكات املتكامل����ة وأنظمة 
االتصاالت واألنظمة السلكية 

والالسلكية.
وقال إن شركة سيسكو تعتبر 
من الشركات العاملية العمالقة في 
مجال تقنية املعلومات وبرغم 
من أنها معروفة بتخصصها في 
مجال حلول الشبكات واالتصاالت 
إال أنها تقدم حلوال في مجاالت 
عديدة منها كاميرات املراقبة و

VoIP واالتصاالت املرئية، إضافة 
إلى تق����دمي أحدث مجال دخلت 
فيه وهو مجال اخلوادم املركزية 
والذي استطاعت أن حتصل على 
حصة جيدة من السوق العاملية 

في وقت قياسي.
ولفت السالم إلى أن شركة 

لين����ك سيس����تمز تعتبر من 
التي  الش����ركات املتخصص����ة 
تبوأت مكانة مرموقة بني كبريات 
الش����ركات احمللية ف����ي تقنية 
املعلومات، مشيرا إلى أن الشركة 
بدأت عالقتها مع »سيسكو« منذ 
ما يقارب اخلمس سنوات إلى أن 
تطورت العالقة بني الشركتني 
لتصب����ح لينك سيس����تمز من 
أكبر املوزعني حللول سيسكو 
لشركات كبرى في الكويت مثل 
الغ����امن ويوريكا  الكترونيات 
ومكتبة جري����ر، باإلضافة إلى 
امل����زودة خلدمات  الش����ركات 
االنترنت، وش����ركات املقاوالت 

الكبرى في الكويت.
وأضاف »تعمل لينك سيستمز 
في قطاع الشركات اخلاصة كما 
تعمل في القطاع احلكومي، حيث 
حققت الشركة اجنازات كثيرة 
من املشاريع املهمة في القطاعني، 
إضافة إلى احللول التي تقدمها 
الش����ركة م����ن خ����الل املؤمتر 

بالتعاون مع سيسكو«.
أن الشركة تقدم  إلى  ولفت 
حلوال خاصة في أنظمة احلضور 
واالنصراف وأنظمة الكاميرات 
وأنظمة املباني والفصول الذكية 
املتكاملة  الش����بكات  وحل����ول 

السلكية والالسلكية.
واختت����م تصريح����ه قائال 
»الش����ركة تس����عى من خالل 
موقعها الريادي في الكوي الى 
أن تقدم جميع احللول املميزة 
واملتوافرة لديها بأسعار جيدة 
وأن تكون إضافة قوية ملشاريع 
خطة التنمية واملشاريع الكبرى 

التي تقام في الكويت.

»العملية العقارية« تحتفل بمرور 5 سنوات 
على تأسيسها وتكرم موظفيها

أعلن بنك برقان عن تعاونه 
انترناشيونال  مع فندق سفير 
� بني���د القار، في تقدمي باقة من 
اخلصومات احلصرية حلاملي 
بطاقات بن���ك برقان االئتمانية، 
مبا يعكس التزامه الدائم بتوفير 
أنس���ب اخلدم���ات والعروض 

واخلصومات.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
انه ميكن جلميع حاملي بطاقات 
برقان االئتمانية االستفادة من 
خص���م 20% في مطعم »س���ي 
بريز واسبريسو لوجن« بفندق 
انترناش���يونال، إضافة  سفير 

إلى خصم 25% على جميع طلبات جتهيز الوالئم 
اخلارجية.

أما عمالء البنك الراغبون في إقامة حفالت الزفاف 
فإنهم س���يحصلون على خصم خاص 20% على 
هذه اخلدمة، إضافة إلى خصم 10% على حجوزات 

الغرف في الفندق.

وبهذه املناسبة، قالت رئيس 
مديري قطاع اخلدمات املصرفية 
الش���خصية � مدير عام في بنك 
برق���ان منيرة املخي���زمي: »اننا 
نحرص عل���ى التنويع في باقة 
خدماتنا وعروضنا التي نقدمها 
لعمالئنا نتيجة لتفهمنا العميق 
الحتياجاتهم األساسية واملتغيرة، 
ولذلك نحرص على اختيار أنسب 
التي يت���م تصميمها  العروض 
حصري���ا لهم ليس���تفيدوا بها 

وينعموا مبزاياها«.
وأضافت املخيزمي في تصريح 
صحافي: »ميكن حلاملي بطاقات 
برقان االئتمانية االستمتاع مبزايا الضيافة مع باقة 
اخلصومات في فندق سفير انترناشيونال، واننا 
نحرص على الدوام على أن نقدم حلاملي بطاقاتنا 
االئتمانية أفضل العروض التي يستفيدون منها 
ألننا نلتزم بأن تكون هذه البطاقات مصدر راحة 

وسعادة لعمالئنا«.

أعل���ن بن���ك اخللي���ج امس 
عن منح���ه 10% خصما لعمالئه 
على مش���ترياتهم م���ن محالت 
رفلكش���نز من دار الغامن، وذلك 
مبجرد استخدامهم لبطاقات بنك 
اخلليج لدفع قيمة املشتريات، 
علما ان العرض س���ار حتى 31 

يناير اجلاري.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذا الع���رض يأتي في إطار 
برنامج املكافآت لدى بنك اخلليج 
األقوى من نوعه واألوسع نطاقا 
في الكويت، والذي يقدم مجموعة 
واس���عة من العروض الرائعة، 
واخلصومات الكبيرة باإلضافة 
إلى قسائم الشراء املتوافرة اآلن 
لدى أكثر من 581 تاجرا في 300 
محل في الكويت. وقد مت تصميم 
برنامج مكافآت اخلليج احلائز 
جائزة مجلة »بانكر ميدل إيست« 
ك� »أفضل برنامج والء«، لتزويد 
العم���الء مبجموع���ة كبيرة من 

اعلن���ت الش���ركة العملية 
العقاري���ة � اح���دى ش���ركات 
القابضة  العملي���ة  املجموعة 
� مبرور خمس س���نوات على 
تأسيسها، ومت تكرمي املوظفني 

بها. 
وقد القى مؤس���س الشركة 
العملي���ة العقاري���ة ونائ���ب 
رئيس مجلس ادارة املجموعة 
العملية القابضة الشيخ مبارك 
املبارك الصباح كلمة  عبداهلل 
بهذه املناس���بة عبر فيه�������ا 
عن شك���ره وامتنانه للجهود 
ادارات  املبذول������ة م���ن قبل 
الش���ركة وموظفيها على مدى 

السنوات املاضية.
ومن ناحيته استعرض مدير 
عام الش���ركة م.رواف ابراهيم 
بورس���لي املش���اريع احلالية 
في الكويت، كما حتدث بشكل 
موجز عن اخلطة املستقبلية، 
مبينا ان الشركة بصدد دراسة 
التي  الكبيرة  بعض املشاريع 
ستكون مرحلة انتقالية للشركة 

في مجالها.
واكد بورس���لي ان الشركة 
العملي���ة العقارية تعد احدى 
التطوير  الرائدة في  الشركات 
العق���اري بالرغم م���ن عمرها 
الصغير، لكنه زاخر باالجنازات 
في مج���ال التطوير التجاري، 
الس���كني، والفندق���ي، حيث 
توفر الشركة العملية العقارية 
باالضافة الى مجالها االساسي 

املكافآت حسب نوع حسابهم.
وأكد البن���ك التزامه بتوفير 
املزيد من الراحة لعمالئه من خالل 
استخدامهم لبطاقاتهم، فضال عن 
االستفادة من تخفيضات كبيرة 

وعروض من محالت مختلفة.
يذكر ان معرض »رفلكشنز« 
ال���ذي يوف���ر أفخ���م جتهيزات 
احلمامات، يعتبر أحدث إضافة 
ملجموعة يوسف الغامن وأوالده. 
ويقدم لعمالئه تشكيلة واسعة 
وراقية من تصاميم وجتهيزات 

الت���ي تزخر بنطاق  احلمامات 
حصري وواس���ع من صنابير 
املياه والبورسالن والسيراميك 
باإلضافة إلى مجموعات مختلفة 
من إكسسوارات احلمامات، كما 
يقدم رفلكش���نز لعمالئه احلل 
األمثل لتجهيز احلمامات اخلاصة 
بأطفالهم حيث ميكنهم بزيارة 
واحدة اختيار تصميم متكامل 
للحمام���ات من خالل تش���كيلة 
األلوان املتعددة واإلكسسوارات 

اخلاصة بحمامات األطفال.

في تطوير املشاريع العقارية، 
خدمات االستشارات العقارية، 

وادارة املشاريع وااليجار.
واضاف انه خالل السنوات 
التي مض���ت ومنذ  اخلم���س 
بداية الشركة العملية العقارية 
اس���تطعنا بحمد اهلل ثم دعم 
مجلس االدارة واملالك ان تتجاوز 
اصولنا مبلغ ال���� 100 مليون 
دينار موزعة في كل من الكويت 
واخللي���ج العرب���ي، مبينا أن 
الشركة ومنذ اول ايام التأسيس 
أخذت على عاتقها مس���ؤولية 
تطوير الفئات املتوس���طة من 
الس���وق، وقد وضح ذلك من 

خالل الشرائح املستهدفة في 
التطويري���ة  اس���تراتيجيتها 
ومشاريعها املتميزة والتي منها 
الساملية وشرق  ايبيس  فندق 
ومركز أمنية سنتر، صحارى 
مول في اجلهراء، الواحة مول في 
الضجيج، مركز ويفز لالعمال 
التجارية احلرة  املنطق���ة  في 
والعديد من املشاريع التطويرية 
التي تتس���م باجلودة نفسها، 
الفتا الى حصول آخر مجمعاتها 
التجارية في اجلهراء )صحارى 
مول( على جائزة افضل مجمع 
جتاري بالكويت من »ارابيان 

اوردز«.

البنك يواصل تعزيز برنامج المكافآت

بالتعاون مع فندق سفير انترناشيونال

منيرة املخيزميتّوجت عالقتها مع »سيسكو« وتتواصل مع عمالئها بعروض مميزة

عادل اجلناعي

صالح الفليج

»إيكويت«: تعين المنيفي مساعدًا للرئيس 
التنفيذي لإلعالم وعالقات العمالء

.. وعبير العمر مساعدة للرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلدارية والخدمات

أعلن����ت ش����ركة إيكويت 
للبتروكيماوي����ات عن تعيني 
عادل السعد املنيفي في منصب 
مس����اعد الرئي����س التنفيذي 

لالعالم وعالقات الشركاء.
وبخبرة تزيد على 20 عاما 
في مجال البتروكيماويات، تقلد 
املنيفي قبل تعيينه العديد من 
املناصب القيادية في الصناعة 
البتروكيماوية التي منها مديرا 
لتطوير االعمال في ش����ركة 
ايكوي����ت للبتروكيماوي����ات 
ورئي����س ش����ركة ايكوي����ت 
للتسويق. ومت اختيار املنيفي 

بناء على معايير اخلبرة والكفاءة واملؤهالت املهنية التي متثل قيمة 
مضافة ذات فائدة مباشرة ملؤسسة عاملية مثل شركة ايكويت التي 
تتعامل مع موظفيها بصفتهم اهم اسس النجاح، وتعيني املنيفي ميثل 
اضافة ايجابية الى جهود استقطاب الكفاءات الوطنية التي تبذلها 
شركة ايكويت حيث يش����كل الكويتيون اكثر من 55% من مجموع 
القوى العاملة في الشركة التي تضم اكثر من 25 جنسية من مختلف 
ارجاء العالم. وتتضمن مسؤوليات املنيفي في شركة ايكويت قيادة 
قطاعات العالقات العامة االعالم والتخطيط االستراتيجي والتنسيق 
فيما بني شركة ايكويت والشركة الكويتية النتاج البرازيلني وشركة 
صناعة الكيماويات البترولية في املجاالت ذات العالقة، وسيتولى 
املنيفي هذا املنصب اضافة الى دوره احلالي كرئيس تنفيذي للشركة 
الكويتية للستايرين الذي يشغله منذ سبتمبر 2010. وتتولى شركة 
ايكويت للبتروكيماويات دور املش����غل الوحيد لشراكة ايكويت 2 
التي تضم الشركة الكويتية للستايرين والشركة الكويتية النتاج 
البرازيلني والش����ركة الكويتية لالولفينات ضم����ن مظلة عمليات 

متكاملة في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت. 

أعلن����ت ش����ركة إيكويت 
للبتروكيماوي����ات عن تعيني 
عبير سليمان العمر في منصب 
التنفيذي  الرئيس  مس����اعدة 
للشؤون االدارية واخلدمات.

وتشغل العمر هذا املنصب 
بعد توليها مس����ؤولية قيادة 
ادارة املوارد البشرية في شركة 
ايكويت التي انضمت اليها في 
سنة 1996، حيث ساهمت بشكل 
فعال في منو الشركة وتطورها 
على مر االعوام اضافة ممارسة 
دور حيوي في تدعيم املوارد 
البشرية التي تعد اهم اركان 

جناح الشركة. ومت اختيار العمر بناء على معايير اخلبرة والكفاءة 
واملؤهالت املهنية التي متثل قيمة مضافة ذات فائدة مباشرة ملؤسسة 
عاملية مثل ش����ركة ايكويت التي تتعامل مع موظفيها بصفتهم اهم 
اسس النجاح وتعيني العمر مبثابة اضافة ايجابية جلهود استقطاب 
الكفاءات الوطنية التي تبذلها شركة ايكويت حيث يشكل الكويتيون 
اكثر من 55% من مجموع القوى العاملة في الشركة التي تضم اكثر 

من 25 جنسية من مختلف ارجاء العالم.
وتتضمن مس����ؤوليات العمر في شركة ايكويت قيادة قطاعات 
املوارد البش����رية، وفاعلية االنظمة االدارية، واخلدمات، والعالقات 
احلكومية كجزء م����ن الهيكل التنظيمي اجلديد للش����ركة ملا لهذه 

القطاعات من اهمية لتحقيق املزيد من النمو واالزدهار.

عبير العمر
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