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»األهلي«: خصومات للعمالء في السوق الحرة
بالمطار لحاملي بطاقات »ڤيزا األهلي«

يعز نظيرها«. واضاف بانه في 
اطار استراتيجيتها وتأكــــيدا 
لهـــــذه االســـتراتيـجية فان 
مؤسسة مـحمد ناصر الساير 
تفخر بافتــتاح مركز خــــدمة 
أفضـــل عــالمة ســـــــيارات 
فــــــاخرة مركز لكزس حصريا 
فـــي الشويخ، على مساحة متتد 
33000 متر مربع، ليقدم خدمة 
مبســـتوى سبع جنوم لعمالء 
الـــذي يعـــــد  الكرام،  لكزس 
بحق حجر االســـاس احلقيقي 
فـــي صـــناعـــة معـــــــارض 
السيارات الفاخرة في الكويت، 
يتميـــز بتصاميمه الفــــاخرة 
الالمحدودة والفريدة من نوعها 
كتحفـــة معمارية رائعة تليق 
بالصورة والســـمعة املتميزة 
والراســـخة لعالمـــة لكـــزس 

وعمالئها من النخبة.
ان: »اجناز  الساســـر  واكد 
هذه التحفة املعمارية الرائعة 
مبستوى ســـبع جنوم اجناز 
النخبة، فهو  يليق بعمالئنـــا 
اكبر مركز في العالم مبثل هذه 
املعدات والتجهيزات احلديثة 
عالية التقنية التي تتالئم مع 
احلالـــة مكانـــة عالمة لكزس 

وعمالئها«.

بوضع رضا عمالئها على رأس 
اولوياتها، لم ال وهي لـــــم تــــأل 
جهدا في توفير ارقى وافضل 
مراكز اخلدمة مبستوى 7 جنوم 

االفضل، واستــــــالم جائـــــزة 
The Service Hero مـــا هو اال 
خير دليل يؤكد التزام مؤسسة 
الساير وأوالده  محــمد ناصر 

مميزة ومــــتفوقة في ســـوق 
يتســـم باملنافسة الشرسة في 
هـــذا املجـــــــــال في حني ان 
عميلنا يســتحق ويتـــــوقع 

عن كل فرد في فريقنا ســـعى 
جاهدا ليكـــــون على مستوى 
توقعات عمالئنا وأكــــثر مــــن 
خالل توفير مراكـــز ومرافق 

رضى العمالء يأتي دائما باملرتبة 
االولى«. 

الســـــاير: »نحن  وأضاف 
نقبـــل هذه اجلائـــزة بالنيابة 

باملرتبة االولى لتقدمي أفضل 
مركز خدمة فـــي قطاع خدمة 
السيارات، وذلك يبرهن على 
صواب اختيارنا الستراتيجية 

حظيت مجموعـــة اخلدمة 
في شركة محمد ناصر الساير 
العمـــالء  وأوالده بتصويـــت 
املباشـــر في الكويت عندما مت 
ســـؤالهم خالل دراسة أجريت 
مـــن قبل »ســـيرفيس هيرو« 
لتحديد الشــــركات االفــــضل 
في الكويت ارضاء للعــــمالء، 
حيث فاز مـــــركز خدمة لكزس 
باملرتبـــة االولــــى بحســـب 
العمالء  تصنيـــف واختيـــار 
كأفضل مركز خدمة لعام 2010، 
وخـــالل حفل أقيم في 9 يناير 
اجلاري تغلب مركز لكزس على 
باقي املرشحني اآلخرين ليحصد 

املركز االول.
املناسبة، قال نائب  وبهذه 
مدير عام لكزس بدر مســـاعد 
الســـاير: »الفوز بهذه اجلائزة 
اليوم هو شرف كبير لنا خاصة 
أنها مقدمة من سيرفس هيرو 
املتخصص في دراسة وحتليل 
معايير اخلدمة في الشركات، 
واجلائزة التي تسلمناها اليوم 
الذي  العمـــل اجلاد  هي نتاج 
نتوجه من خاللـــه الى تقدمي 
أفضل جتربة ممكنة لعمالئنا. 
اليـــوم نشـــعر بتقدير  نحن 
عمالئنا من خـــالل تصنيفنا 

تنظمه »كويت إكسبو« بالتعاون مع جمعية المهندسين في 18 الجاري

»مستشفى جابر« يشارك في منتدى
»مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت«

ندوم: المستشفى هو األكبر في الشرق األوسط بتصميم يمزج بين 
التصاميم اإلسالمية التقليدية والحديثة واإلنجاز في ديسمبر 2013

أعلن مستشفى الشـــيخ جابر عن مشاركته 
فـــي منتدى االســـتثمار في مشـــاريع التنمية 
حتت شعار »مشـــاريع التنمية بوابة مستقبل 
الكويت« والذي تنظمه شـــركة كويت اكســـبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات بالتعاون مع جمعية 
املهندسني الكويتية وجامعة الكويت متمثلة في 
كلية العلوم اإلدارية خالل الفترة من 18 إلى 19 
يناير اجلاري، حتت رعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

الشيخ أحمد الفهد.
وبهذه املناسبة، أكد مهندس مشروع مستشفى 
الشيخ جابر م.علي ندوم أن املشاركة في املنتدى 
جاءت من منطلق حرص إدارة املستشفى على 

التواجد في هذا احلدث الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في 
الكويت والتي ســـتحدث نقلة كبيرة فـــي العديد من القطاعات 

ومنها القطاع الطبي.

اكبر مستشفى في الشرق االوسط

واوضح أن مستشـــفى الشـــيخ جابر يعتبر أكبر مستشفى 
في الشرق األوســـط، كما أنه يتميز بدمج التصاميم اإلسالمية 
التقليديـــة والتصاميم احلديثة، مبينا أنـــه مت البدء في تنفيذ 
املشروع في أواخر عام 2009 ويتوقع االنتهاء في ديسمبر 2013، 
مضيفـــا أنه من أهم األهداف التي وضعت إلنشـــاء هذا الصرح 
الطبي تقدمي اخلدمات الطبية والصحية املتكاملة ألهالي الكويت، 
إضافة لالرتقاء مبستوى مجال الطب باستخدام أرقى الوسائل 

والتسهيالت لتعزيز النمو والتعليم.
 من جهة أخرى، قال ندوم ان أعمال املشروع تسير على قدم 
وســـاق وحســـب ما هو مقرر لها وفق اخلطة املعتمدة، متوقعا 
االنتهاء من تنفيذ أجزاء كبيرة من املشروع وظهور املبنى على 
ســـطح األرض مطلع العام احلالي، الفتا إلى أن عمليات احلفر 
فـــي املوقع كبيرة كون بعض أساســـات املباني تصل إلى عمق 

22 مترا.
وأوضـــح أن إدارة املستشـــفى اتخذت قـــرارا بعدم إغــــالق 
أبـــــواب املشـــروع أمام املواطنني حيث قـــررت أن تقوم ببناء 
ديوان علـــى ارض املشـــروع يكون مبثابـــة ملتقى للمواطنني 
واملسؤولني للتعريف باملستشفى على ارض الواقع، مشيرا إلى 
ان اتساع مساحة املستشفى جعل العديد من املواطنني ينظرون 
إلى ارض املشروع بأنه عبارة عن حفرة ال جديد فيها، ومن هذا 
املنطلق فكرنا في ضرورة تعريف املواطنني باملستشفى ومراحل 

العمل به.

وبني أن ديوان مســـتشـــفى الشــــيخ جابر 
يقوم باستقبال رواده ســـواء من املواطنني أو 
املسؤولني أو الوفود الزائرة للتعرف على املشروع 
على ارض الواقع كل يوم أربعاء أســـبوعيا من 
الساعة 7.30 إلى 9.30 مســـاء، كاشفا أن فكرة 
الديوان في املستشـــفى القت ترحيبا كبيرا من 
املواطنني واملسؤولني على حد سواء فتم استقبال 
وزراء ووفود لـــدول كبرى مثل أميركا وكوريا 

والصني.

فكرة المشروع

وذكر أن إدارة املشـــروع جاءت بفكرة الديوان 
مــن منــطلق حرصـهــا عـلـى عـدم إغــالق أبــــواب 
املـسـتـشفـى ملــدة 4 ســــنــوات وهـــي فـتـرة 
التنفيذ وذلك بأن تقوم بدورات تدريبية للمهندســـيـن العاملني 
في املــــشروع وكذلك مهندسو وزارة األشغال حديثو التعيني، 
مبينـــا أن قرارها متثل في القيام بتنفيـــذ دورات تدريبية على 
أجهزة املساح ونظام احلوائط اللوحية ودورات في إدارة املشاريع 
وقال ان املشـــروع به حاليا 9 مهندسني جدد من وزارة األشغال 

يتم تدريبهم ملدة 6 شهور.
وأوضح ندوم أن املستشـــفى قام باســـتقبال طالب من كلية 
الهندسة بجامعة الكويت وكذلك من الكلية االسترالية في الكويت 
ومت تدريبهم على أمور عديدة التي يقوم بها باملستشفى، مشيرا 
إلى أن بعض الطلبة من الكلية االسترالية طلبوا أن يتم تدريبهم 
في فصول الصيف داخل املستشفى، مبينا أن املستشفى سوف 
يقوم خالل املرحلـــة املقبلة بدعوة طلبة مـــن مختلف مدارس 
الكويت إلعطائهم فكرة عن املشـــروع وعن الدور الذي تقوم به 

وزارة األشغال.
ولفت الى أن املستشفى أقام )booth ( في مجمع األڤنيوز ملدة 
5 أيام عرض فيه على رواد املجمع من املواطنني واملقيمني مجسما 
ملشروع املستشـــفى وعرضا تلفزيونيا ملراحل العمل املختلفة 

التي مت الوصول إليها.
 واشـــار إلى أن هذه الفكرة القت استحســـانا كبيرا وقررنا 
تكريـــر هذه الفكرة في العديد من املجمعات الكبرى في الكويت 

خالل الفترة املقبلة.
اجلدير بالذكر أن مشـــروع مستشفى الشيخ جابر يقع على 
مساحة 224.180 مترا مربعا وسيكون متكامل اخلدمات، كما أن 
خدمات املستشفى ســـتكون ذات جودة مرتفعة ومعايير عالية 
وسيوفر املستشفى العالج الشامل وذلك من خالل برنامج عناية 
متكامل والذي من شأنه تعزيز الصحة لألجيال احلالية والقادمة 

في الكويت.

أكد على ضرورة التنبه إلنقاذ االقتصاد بدءًا من القطاع الخاص وانتهاء بالمشاريع الحكومية 

الوقيان: مساهمو الشركات الورقية نحو تحركات 
لمقاضاة  رؤساء مجالس اإلدارات خالل الفترة المقبلة

العنزي: مشاركة مكتب استثمار رأس المال األجنبي
في المؤتمر تعكس إيمانه بدور خطة التنمية

الترويج واملعلومات  إدارة  قالت مديرة 
واالتصاالت في مكتب اســـتثمار رأس املال 
األجنبي هدى العنزي ان مشـــاركة املكتب 
في مؤمتر »مشاريع التنمية بوابة مستقبل 
الكويت« جاءت من منطلق إميانه بدور خطة 
التنمية في حتقيق الرغبة األميرية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بتحويل الكويـــت إلى مركز مالي وجتاري 
رائد، حيث يسعى املكتب من خالل القانون 
رقم 8 واخلاص بتنظيم استثمار رأس املال 

األجنبي في الكويت إلى استقطاب رؤوس 
األموال األجنبية لتبني مشاريع حيوية في 
خطة التنمية، ونقل اخلبرات والتكنولوجيا 
التحتية، إضافة  البنية  احلديثة، وتطوير 
إلى تفعيل دور القطاع اخلاص وخلق فرص 

وظيفية.
وأضافت العنـــزي ان املكتب يتطلع من 
خالل مشـــاركته في هـــذا املنتدى إلى بناء 
عالقات مع القطاعات املشـــاركة، لتحقيق 

املصلحة العامة.

تابعة للخطة، مشــــيرا الى ان 
تطوير التشريعات التجارية بات 

ضروريا للتنمية في البالد.
وطالــــب بضرورة إســــراع 
الســــلطة التشــــريعية إلجناز 
قانون الشركات التجارية كونه 
أحد األدوات املهمة للفصل في 
املعامــــالت التجاريــــة وعالقة 
أصحاب العمل مــــع الوزارات، 
فــــي ظــــل تأخير  خصوصــــا 
تراخيص الشركات التي تصل 
للشهور الطويلة بينما في دبي 
ال يستغرق ترخيص شركة 24 

ساعة. 
واشار الياقوت الى عدم حتمل 
الدولة خالل الـ 25 عاما املقبلة 
التي تدفع للموظفني  امليزانية 
وهو األمر الذي يتطلب تعزيز 
اإلجــــراءات لتشــــجيع القطاع 
اخلاص وجذب املواطن للعمل 
احلر. وفي ذات الســــياق حذر 
الياقوت من استمرار احلكومة 
سحب التراخيص أو املشاريع 
أو العقود مــــن املقاولني عقب 
تنفيذها، معتبرا أن ذلك يسيء 
الى سمعة الكويت في اخلارج 
السيما ما حدث في مشروع »الداو 
كميكال« والتي أدخلت احلكومة 

للقضاء طلبا للتعويض.

للشباب الكويتي حتى يتمكن من 
الدخول في مشاريع متوسطة 
وصغيرة ناجحة وينخرط في 

بوتقة القطاع اخلاص.

مشكالت تجارية

 ومــــن جانبه أكد الشــــريك 
واملدير اإلقليمي لشــــركة »دي 
إل أيه بايبر« الشــــرق األوسط 
ان أغلب  الياقــــوت  عبدالعزيز 
فــــي  القانونيــــة  اإلشــــكاليات 
الوقت احلالي تتعلق مبشكالت 
جتارية، مشيرا الى أن الشركة 
لديها متخصصــــون في قانون 
العمل العربي وقانون الشركات 
االستثمارية والعقارية، مبينا 
أن وجود مكتب قانوني كويتي 
وعاملي مثل NEN إمنا يوفر الكثير 
على القطــــاع اخلاص الكويتي 

واخلليجي في نفس الوقت. 
وأضــــاف أن احلكومــــة في 
املنطقــــة بحاجة ملستشــــارين 
قانونيني عامليني ملشــــاركتهم 
في اخلطط واملشاريع والعقود، 
مبينا أن املكتب يعمل مع اجلهاز 

الفني للحكومة.
وقال إن خطة التنمية حتتاج 
لعقود قانونية مع الشــــركات 
الراغبــــة في إجناز مشــــاريع 

لالســـتثمار األجنبي في البالد 
حيث لم يتقدم ملكتب املستثمر 
األجنبي طلب واحد وهو ما يؤكد 
عدم وجود خطط سليمة لتنمية 

االقتصاد الكويتي.
وذكر ان معيار املؤامرة هو 
السائد لدى احلكومة في معظم 
مشاريع التنمية واالستثمارات 
وأدى ذلــــك لقطــــع الوريد مع 
التجارة احلرة وهاهي املنطقة 
التجارية احلرة تنطلق من دون 
خطــــة جيدة وتضطــــر وزارة 
الى غلق املنشــــآت  التجــــارة 
بســــبب القوانــــني التي تخرج 

على السطح.
وشدد الوقيان على ضرورة 
التنبه إلنقاذ االقتصاد الوطني 
بــــدءا مــــن القطــــاع اخلــــاص 
والشركات كونها عنصرا أساسيا 
في االقتصاد وانتهاء باملشاريع 
احلكومية وتذليل املعوقات من 
الكويت على  أمامها لتنهــــض 
كل املســــتويات، خصوصا أن 
التنمية للدولة لم  مخصصات 
حتدد حتى تتضح معايير العمل 
على إجنازها، معربا عن أمله في 
وصول القائمني عليها بتحقيق 

عناصر النجاح.
ودعا الى تسهيل اإلجراءات 

محمود فاروق 
 كشف الشــــريك األول في 
الوقيان والعوضي  مجموعة 
والسيف NEN احملامي جنيب 
الوقيان عــــن وجود حتركات 
عنيفة من قبل املوكلني مساهمي 
الشركات تسعى ملقاضاة رؤساء 
الشركات، مبينا أن العام احلالي 
2011 سيكون نهاية نفاد صبر 
الدائنني للشركات التي لم تسدد 
ديونها والتي لم تف مساهميها 
حقوقهم، مشــــيرا الى أنه عام 
املقصلة لرؤساء مجالس إدارات 

الشركات.
وأضاف الوقيان في لقاء مع 
الصحافيني أن أغلب املساهمني 
سيشهر ســـيفه على مجالس 
إدارة الشركات التي لم تتقدم 
خطوة منذ األزمة بسبب تهاونها 
الظـــروف الصعبة وعدم  مع 
قدرتها علـــى جتاوزها، مؤكدا 
انه في حال بدأ مســـاهم واحد 
برفع دعوى للقضاء ضد الشركة 
التي يساهم فيها ستتحرك خلفه 

بقية املساهمني. 
وتابع قائال: »كان املساهمون 
ينتظرون األمـــل في خطوات 
إيجابية قد تتخذ من قبل مديري 
ورؤساء الشركات خالل العام 
املاضي لكن ذلك لم يحدث ما 
سيدفع برفع املساهمني دعاوى 
خيانة أمانة ونصب ضد قياديي 
الشـــركات، مضيفا أن طلبات 
املوكلني في اآلونة األخيرة بدأت 
عنيفة بدليل هروب أحد الرؤساء 

ودخول آخرين السجن«.
ووصف الوقيـــان الكويت 
»بالبلد غير املشجع« في جذب 
املستثمرين، مشيرا الى ان أي 
بلد في العالم وضع تشريعات 
لتشـــجيع االستثمار األجنبي 
الكويـــت طاردة  بينما جنـــد 
من خالل القانون الذي وضع 

أعلن البنك األهلي الكويتــــي بالتعاون مع ڤيزا 
انترناشــــيونال عن تقدميه خصومــــات خاصة في 
الســــوق احلرة مبطار الكويت الدولي لعمالئه من 
حاملي بطاقات ڤيزا األهلي االئتمانية والسحب اآللي 
توفر لهم فرصة التســــوق والشراء بأسعار مميزة، 
وتأتي هذه اخلطوة انطالقا من إستراتيجية التطوير 
الدائم للخدمات والعروض اخلاصة واحلصرية التي 

يقدمها البنك لعمالئه. 
وعن هذا العرض اجلديد صرح مدير عام اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالوكالة ستيوارت لوكي قائال: »إننا 
في البنك األهلي الكويتي نحرص دائما على ابتكار 
وتطوير اخلدمات والعروض التي تلبي احتياجات 
العمالء ومتنحهم قيمة تعزز املزايا التي يحصلون 
عليها، وبإمكان جميع عمالء البنك من حاملي بطاقات 

ڤيزا األهلي االئتمانية أو تلك اخلاصة بالسحب اآللي 
أن يحصلوا على خصم مقداره 10% على مشترياتهم 
من أرقى املاركات العاملية من العطور والساعات التي 
تشمل شوبارد، رادو، مون بالن، جيفنشي، تاغ أور، 
بوم ايه ميرســــيه، غوتشي وفيرساتشي املتواجدة 
في الســــوق احلرة مبطار الكويت الدولي، ويستمر 
هذا العرض اخلاص طوال الفترة من 15 يناير حتى 
15 مارس 2011«. وينضــــم العرض اجلديد إلى باقة 
العروض اخلاصة التي قدمها البنك األهلي الكويتي 
جلميع فئات عمالئه طوال العام املاضي والتي القت 
إقباال واستحسانا كبيرين، وعزز البنك من خاللها 
سياسة تقدمي أفضل العروض واملزايا للعمالء لنشهد 
انطالقــــة جديدة مميزة في عام جديد مليء بالعديد 

ستيوارت لوكيمن البرامج الترويجية.

م.علي ندوم

جنيب الوقيان 

هدى العنزي

جائزة »سيرفيس هيرو« لـ »لكزس« بدر مساعد الساير متسلما اجلائزة

بحسب تصنيف واختيار العمالء

»محمد ناصر الساير وأوالده« تفوز بجائزة »سيرفيس هيرو«
كأفضل مركز خدمة سيارات لكزس للعام 2010
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