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صالح الرومي

»الكويتية لالستثمار« تستعد لحمالت تسويقية لمشاريعها بالتزامن مع عيدها الذهبي
أكد مدير إدارة التسويق في الشركة الكويتية لالستثمار صالح 
الرومي أن الشركة حريصة على جتديد ومد جسور التواصل 
والثقة والوالء لعمالئها من خالل مشاريعها واستثماراتها املتعددة 
مثل الصناديق واحملافظ واملشاريع االستثمارية وغيرها من 

األدوات املالية واالستثمارية محليا وإقليميا وعامليا.
وأضاف الرومي في تصريح صحافي أن إدارة التس����ويق 
بالشركة جنحت في حتقيق مستويات مميزة من الرضا لدى 
العمالء من خالل السرعة والدقة والشفافية في تنفيذ املعامالت 

والبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عوائد مجزية وعرضها 
على املس����تثمرين، ومراقبة الش����ركات املنافسة في السوقني 
احملل����ي والعاملي، فضال عن طمأنة العمالء احلاليني على مدى 
استقرار املشاريع والصناديق العاملة في الشركة. وأشار إلى 
أن الشركة تستعد لعمل حمالت تسويقية مختصة للمشاريع 
والصناديق اجلديدة، وتضع خططا واضحة للقيام بزيارات 
دورية تستهدف كل األفراد والشركات والبنوك لتوثيق العالقات 
وكس����ب الثقة املتبادلة فيما بينهم. وبني الرومي أن الشركة 

الكويتية لالستثمار تستعد للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
مبناسبة عيد التحرير وعيد االستقالل اخلمسني للكويت الذي 
يأتي متزامنا مع احتفاالت الشركة بعيدها الذهبي بعد مرور 
خمس����ني عاما على تأسيسها في نوفمبر 1961 والذي سيوافق 
2011/11/11، مشددا على دورها وتاريخها الطويل في عالم االستثمار 
حيث استطاعت تنويع استثماراتها بشكل الفت ومتكنت من 
التوسع بش����كل كبير حتى أصبح العالم بأسره تقريبا مكانا 
الستثماراتها. وأش����ار الرومي إلى أن »الكويتية لالستثمار« 

التي تأسست منذ خمسني عاما كأول شركة استثمارية لم تكن 
األهداف الربحية هي معايي����ر النجاح لديها بل هناك معايير 
أخرى ساهمت في جناحها منها االجتماعية والتنموية واحلفاظ 
على البيئة وحمايتها مما ساهم في دفع عجلة التقدم االقتصاد 
الكويتي، مؤكدا على أن هذه املعايير تعمل بدورها على حتسني 
وتعزيز س����المة املجتمع حيث إن املجتمع السليم يعتبر من 
أهم عوامل النجاح االقتصادي ألن����ه يحفظ التوازن والبيئة 

املناسبة لألداء الهادئ واملتميز.

»ITS« تشارك 
في معرض برشلونة 
العالمي لالتصاالت 

أعلن����ت مجموع����ة أنظم����ة 
 )ITS( الكمبيوتر املتكاملة العاملية
عن مشاركتها في معرض ومؤمتر 
 Mobile( برشلونة العاملي لالتصاالت
World Congress( ال����ذي يعد أهم 
حدث عاملي ف����ي عالم االتصاالت 
الذي يقام خالل الفترة من 14 الى 
17 فبراير احلالي والذي يتوقع ان 
يحضره أكثر من 50 ألف شخصية 
من املتخصصني واخلبراء في مجال 
املتنقل����ة وتطبيقاتها  االتصاالت 
وشبكاتها من أكثر من 180 دولة.

وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان هذه املشاركة الفعالة تأتي في 
إطار حرص مجموعة ITS الدؤوب 
على التفاعل اإليجابي والفعال مع 
كل االح����داث اإلقليمية والعاملية 
ذات الصلة بأنشطتها ومنتجاتها 
التي تقدم  وخدماتها وحلوله����ا، 
ملختلف العمالء، السيما في قطاع 
االتصاالت الذي متتلك املجموعة 
خبرات كبيرة فيه، حيث يتجاوز 
 ITS عدد املس����تفيدين من حلول
في قطاع االتصاالت املائة مليون 
مشترك من خالل عمالئها وهم 40 
مشغال من كبرى شركات االتصاالت 
املتنقلة في منطقة الشرق االوسط 

وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتق����دم املجموعة حلولها في 
املتنقلة من  مج����ال االتص����االت 
خالل تطبيق مجموعة من احللول 
واملنتجات املتقدمة، حيث ستقوم 
بعرض حزمة متكاملة من احللول 
التكنولوجية احلديثة مثل حلول 
لتقوية العالقات والروابط بالعمالء 
والتحفيز إلبقاء العمالء مع املشغلني 
دون احلاجة للبحث عن شركات 
اتصاالت بديل����ة، وحلول أخرى 
إلدارة ومتابع����ة جميع املوزعني 
املعتمدين لدى شركات االتصاالت 

لتقدمي خدمات أفضل للعمالء.
وستقوم ITS من خالل مشاركتها 
في هذا املعرض بعقد عدة لقاءات 
مهم����ة ومميزة م����ع عمالئها من 
املش����اركني والزائرين للمعرض 
بش����كل عام وجناح ITS بش����كل 
خاص، حيث سيتم من خالل هذه 
اللقاءات دراسة إمكانية توسع دائرة 
التعاون بني الشركة وعمالئها بشكل 
إستراتيجي، وذلك تقديرا للنتائج 
التي حصده����ا العمالء من حلول 
وخدمات ITS على مدى عقدين من 

الزمان. 

هدى صادق

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ع���ن دع���م ورعاي���ة منتخبات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب املش���اركة في الدورة 
الس���ابعة جلامعات  الرياضية 
ومؤسسات التعليم العالي بدول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
مت اس���تضافتها من قبل جامعة 

السلطان قابوس.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه املش���اركة تأتي انطالقا 
م���ن مس���ؤوليته االجتماعية 
كمؤسسة مالية مرموقة تهدف 
الى دعم الشباب الكويتي ودعم 
العملي���ة التعليمية في الكويت 
بش���كل عام وفي الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 

بشكل خاص.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، أكدت 
مساعد املدير العام � إدارة املوارد 
البشرية هدى صادق حرص إدارة 
»التجاري« على تواصله املستمر 
مع شريحة الشباب في أي نشاط 
ومن أي موقع باعتبارهم السواعد 
الشابة التي يعول عليها الوطن 
في بناء نهضته وتقدمه، وتأكيدا 
عل���ى دوره الري���ادي في دعم 
الكويتي للمشاركة في  الشباب 
العديد من النش���اطات لتحقيق 
طموحاتهم وم���د يد العون في 

بناء مستقبلهم.

»التجاري« يرعى 
منتخبات »التطبيقي«


