
 26  اقتصاد  الجمعة  ١٨  فبراير  ٢٠١١   
 ضمن جهود البنك للتواصل مع طلبة المدارس والمعاهد السوق الكويتي يحتل المرتبة الـ ٣ خليجيًا لمبيعات «فولفو»

 «الوطني» ٌيعّرف طالبات «ثانوية برقان»   إطالق سيارة «فولفو س ٦٠» الجديدة في الكويت
  على سبل العمل المصرفي

 اســـتضاف بنك الكويت الوطني مجموعة مـــن طالبات ثانوية 
برقان في املقر الرئيســـي للبنك، وذلك في زيارة ميدانية للتعرف 
عن قرب على العمل املصرفي وأســـلوب عمل إدارات البنك املختلفة 

والقاعة املصرفية. 
  وكان في اســـتقبال الطلبة مســـؤول العالقات العامة في البنك 

يعقوب الباقر الذي رافقهم في جولة تعريفية.
  وقال الباقر: ان الطلبة أبدوا اهتمامهم مبا يقدمه الوطني من خدمات 
ومنتجات خصوصا في حسابي األزرق والشباب «الوطني» اللذين 

يقدمان مزايا عديدة لطلبة الثانوي واجلامعات واملعاهد.
  وأضـــاف الباقر في تصريح صحافـــي: ان إقامة «الوطني» لهذه 
الزيارات واجلوالت التعريفية ورعايته لألنشطة الطالبية تأتي من 
منطلق حرصه على التواصل مع املؤسســـات التعليمية واالهتمام 
بشـــريحة الشـــباب، ويتجلى ذلك من خالل توفير البنك لعدد من 
الفرص الوظيفية لطلبة التدريب امليداني، وإقامة البرنامج الصيفي 

لتوظيف شباب حساب األزرق.
  وفي نهاية اجلولة عبر الطلبة عن شكرهم لبنك الكويت الوطني 
على هذه االســـتضافة التي أتاحت لهم فرصة التعرف على مختلف 

أنشطة البنك ومجاالت العمل داخل اإلدارات. 

 في دورتها األولى ووسط حضور كبير

 «زين ـ السودان» تدشن مهرجان
  توزيع جائزة «الطيب صالح»

 اخلرطوم ـ كونا: دشــــنت شركة «زين ـ السودان» لالتصاالت أمس 
فعاليات املهرجان اخلتامي لتوزيع اجلائزة التي اطلقتها باسم «جائزة 
الطيب صالح العاملية لالبداع الكتابي» في دورتها األولى وسط حضور 
عربي وسوداني واســــع.  وعبر ممثل الرئيس السوداني في االحتفال 
عبدالباســــط عبداملاجد في كلمة ألقاها في افتتــــاح املهرجان عن فخر 
السودان بانه قدم اديبا بقامة الراحل الطيب صالح الذي قال ان اعماله 
ستبقى خالدة على مر األزمان الســــيما بعد جائزة «زين» التي تعتبر 
تخليدا ســــاميا وتتيح عبر دوراتها املتواصلة مزيدا من الفرص لكتاب 

الرواية والقصة واملهتمني بالنقد إلثراء املكتبة العربية.
  من جانبه أشــــاد وزير الثقافة والفنون والتراث القطري د.حمد بن 
عبدالعزيــــز الكواري ضيف الدورة بالرصيد األدبي الضخم الذي خلفه 
عبقري الرواية العربية الطيب صالح مثمنا دور شركة «زين» في تكرمي 

هذا الرمز االدبي العربي.
  من ناحيته عبر العضو املنتدب لشــــركة «زين ـ الســــودان» الفاحت 
عــــروة عن تقديره حلجم العمل الذي مت اجنــــازه فيما يتعلق باإلعالن 
عن اجلائزة األمر الذي ترجمه حجم املشاركة الكبير في التنافس على 

اجلائزة في دورتها األولى الذي فاق كل التوقعات.
  وبلغ عدد األعمال املشاركة ٣٢٤ عمال من الدول العربية كافة إضافة 

الى العرب املهاجرين بعدد من الدول الغربية.
  وحظي فرع الرواية بأكبر عدد من األعمال املشاركة اذ بلغت ١٩٨ عمال 
وبلغت مشاركات القصة القصيرة ١٠١ عمل بينما اقتصرت املشاركة في 
النقد األدبي على ٢٥ عمال. ويتضمن املهرجان اخلتامي الذي يستمر ملدة 
يومــــني معارض وندوات وحلقات نقــــاش وأوراقا حول األديب الراحل 

وأدبه. 

 جالل األحمدي مستعرضا «فولفو س ٦٠» اجلديدة 

(سعود سالم)  أحمد املطوع كاشفا النقاب عن السيارة اجلديدة 

 يعقوب الباقر يشرح للطلبة خدمات «الوطني»

 جانب من زيارة طالبات ثانوية برقان للبنك الوطني

 عاطف رمضان
  أكد مديـــر العالمــة التجاريـــة 
لـ «فولفو» جالل األحمدي ان السوق 
الكويتي يحتل املرتبة الـ ٣ خليجيا 
من حيث االقبال على سيارات فولفو 

بعد االمارات وقطر.
  وتوقــع في تصريـــح خــاص 
لـ «األنباء» على هامش حفل اطالق 
سيارة«فولفو س ٦٠» الذي أقامته 
شــــركة القرين لتجارة السيارات 
التابعة ملجموعة شركات عبدالعزيز 
العلي املطوع األحد املاضي ان يتم 
بيع من ٢٣٠ إلى ٢٥٠ سيارة فولفو 
خالل العام ٢٠١١، مشــــيرا الى ان 
ما مييز سيارة فولفو انها تتسم 
بجودة عاليــــة وتكلفة مخفضة 
لتناسب اسعارها شريحة كبيرة من 
عمالء الشركة في السوق احمللي. 
وأشــــار الى ان ســــيارات فولفو 
تتسم أيضا بوسائل حماية ضد 

احلوادث.
  هــــذا وقــــد اقيم حفــــل اطالق 
سيارة فولفو س ٦٠ في معرض 
فولفو املجدد كليا في منطقة الري 
بحضور أعضاء من عائلة املطوع 
وشــــخصيات رائدة من املجتمع 
الكويتي وشــــخصيات بارزة في 

عالم السيارات.
  وكان احلفل سلسال وفخما في 
آن واحد، اســــتهله ثامر األيوبي 
مدير عــــام فولفو بكلمة ترحيب، 
ادمورستون مستشار  تبعه بول 
فولفو، وكانت الكلمة األخيرة جلالل 
األحمــــدي مدير العالمة التجارية 
لفولفو، الذي شرح للحضور ميزات 
السالمة والديناميكية املوجودة 
في ســــيارة فولفو س ٦٠، كانت 
األمسية جميلة وممتعة حيث ان 
إرضاء العمالء هو الهدف األساسي 

للشركة.
  ولــــدى فولفو هــــدف واضح 
وهو صنع سيارات تعكس القيم 
احلقيقيــــة لفولفو وهــــي تلبية 

رائد، ومع فولفو الســــالمة، وهذا 
ما يتوقعه عمــــالء فولفو، حيث 
يشعرون باألمان والسالمة أثناء 
قيادتهم لهذه السيارة. ولقد اتخذت 
سيارة فولفو س ٦٠ مكانتها بني 
الســــيارات الرائــــدة األكثر أمانا. 
لقد صممت بعناية للحفاظ على 
اإلنسان والبيئة، انها نوع مختلف 
من التجربة الرائدة، جتربة مبنية 
على املشــــاركة واالهتمام. لذلك 
بإمكانك القول بسهولة انها سيارة 

تضحي بذاتها النقاذك.
  صممت فولفو س ٦٠ بطريقة 
تبعــــث أقل كمية من ديوكســــيد 
الكربون باســــتعمال تكنولوجيا 
مبتكرة جتمع بني االيروديناميكية 
املتطورة، االحتكاك اخلفيف واملواد 
اآلمنة واخلفيفــــة الوزن لتخطو 

خطوة أقرب من انبعاث معدوم.
  الى كل من يقدر السالمة ممزوجة 
بأسلوب رائد، تصميم رائع وراحة 
ممتعة، فإن امتالك فولفو س ٦٠ 

يحقق لكم هذه األمنيات. 

توقعات العمالء في العالم أجمع. 
هذه الشركة السويدية تركز على 
إعطاء صورة قوي عن انها تصنع 
سيارات حديثة متطورة وأنيقة 
ولكن مبعتقد وهو سالمة اإلنسان 

أوال.
  يذكــــر ان اســــم فولفو يحمل 

الشعور باألمان واالستمتاع باحلياة 
في آن واحد، وان اجلمال والفاعلية 
يعمالن معا وان كنت متلك سيارة 
اســــتثنائية مثل فولفــــو فهذا ال 
يجعلك تشعر بالذنب. فولفو تهتم 
بسالمة اإلنسان وتصنع سيارات 
حلياة أفضل. ولكل سيارة مفهوم 

 مستثمرون سعوديون يقررون 
  إنشاء بنك تنموي في مصر

 زيادة عوائد العالمات التجارية تتطلب إعطاء المستهلكين تجارب أكثر بساطة
 أظهر مؤشر «جلوبال براند 
سيمبليسيتي» السنوي األول، 
الصادر عن شـــركة «ســـيجيل 
أند جايل» انه علـــى الرغم من 
الوضع االقتصادي الذي اليزال 
صعبا، اليزال مستهلكو الشرق 
العربية  األوســـط في االمارات 
املتحدة والسعودية مستعدين 
للدفع أكثر للعالمات التي تقدم 

جتارب أبسط.
  وكشف املسح الذي شمل أكثر 
من ٦ آالف مســـتهلك في سبع 
دول النقـــاط املتعلقة بالتعقيد 
والبســـاطة في حيـــاة الناس، 
باالضافة الى عامل القيمة التي 
يعطيها النـــاس للحصول على 
جتربة أكثر بساطة مع عالمات 

من مختلف القطاعات.
  وبحسب املسح، فان محفظة 

أسهم العالمات العشرة األكثر تداوال في مؤشر 
«جلوبال براند سيمبليسيتي» حققت مردود 
استثمار بنسبة ٧٩٫٩٪ خالل الفترة من االول 

من يناير ٢٠٠٩ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
  وأظهر املسح أن مستهلكي الشرق األوسط، 
خاصة في االمارات والسعودية، مستعدون 
للدفـــع أكثر للعالمات التـــي يعتقدون أنها 
تقدم أكبر قيمة من البساطة، وتتوافق هذه 
االحصاءات مع بلدان أخرى مثل الهند والصني 
لكنها أعلى بشكل ملحوظ من البلدان األوروبية 

والواليات املتحدة.
  ويختلف املبلغ الذي يستعد العمالء لدفعه 

مع اختالف القطاع، غير أنه مبلغ كبير. أما 
القطاعات األكثر استفادة من الناحية املالية، 
فهي التكنولوجيا والسيارات، بحيث يستعد 
العمـــالء لدفع أكثر مـــن ٨٪ مقابل منتجات 

وخدمات أكثر بساطة.
  ويؤكد املســـح أن قطاعات التكنولوجيا 
واالعالم في الشرق األوسط تعتبر األبسط 
في تعاملها واتصالها مع الناس، أما قطاعات 
املصارف والبطاقـــات االئتمانية والتأمني، 
فهـــي تصنف على أنها األكثر تعقيدا واألقل 
وضوحا، وتبقى شركة «آبل» من الشركات 
املفضلـــة في املنطقة، مع أن ذلك لم ينطبق 

على البلدان جميعها التي شملها 
املسح، ما يعد أمرا غريبا.

  ويهيمن على املراكز العشرة 
األولى مـــن مؤشـــر «جلوبال 
براند سيمبليســـيتي» عالمات 
التكنولوجيـــا واالعـــالم وعدد 

صغير من عالمات التجزئة.
  وأظهرت أهم النتائج التي أعلن 
عنها املشاركون أن العالمات التي 
تصدرت مؤشر «جلوبال براند 
سيمبليســـيتي» جتعـــل حياة 
الناس أسهل من خالل: التواصل 
بشكل مباشـــر وواضح، واحلد 
من الضغط عبر تقدمي التوفير 
/ القيمـــة، وتوفيـــر الوقت من 
خالل املزيد من الراحة وسهولة 
الوصول، وســـهولة االستخدام 
والتفاعل، ومساعدة املستهلكني 
على االستفادة أكثر من احلياة: 

عالقات أعمق وأمناط حياة أكثر راحة.
  وأظهـــرت أهم نتائج املســـح وفقا آلراء 
املشاركني أن العالمات التي احتلت املراكز الدنيا 
على مؤشر «جلوبال براند سيمبليسيتي» 
جتعل حياة الناس أكثر تعقيدا ألنها: تتواصل 
بطرق يصعـــب فهمها و/أو تعتبر مخادعة، 
واعتبر أنها تكلف أكثر من الالزم عن قصد، 
وتعتبر «انتقائية» أي مســـتهدفة جلمهور 
محدود / وليست سهلة التناول، كما يصعب 
للعمالء التعامـــل معها، حيث تقدم جتارب 
خدمة عمالء سيئة و/أو أسطح بيانية صعبة 

االستعمال. 

 «أمل الكويت» تشارك 
  في معرض االستقالل بأرض المعارض 

 السعوديةـ  يو.بي.آي:  قرر عدد 
من املستثمرين السعوديني إنشاء 
بنك تنموي في مصر برأســــمال 
مليار جنيه (١٧٠٫٠٥ مليون دوالر) 
وطالبوا احلكومة املصرية بحماية 
اســــتثماراتهم. وذكرت صحيفة 
«االقتصادية» أمس ان املستثمرين 
السعوديني سيطلبون من احلكومة 
املصرية اجلديدة إصدار بيان طمأنة 
بشأن استثماراتهم داخل األراضي 
املصريــــة  والتأكيــــد علــــى عدم 
التي حتظى  املساس باالمتيازات 
بها االســــتثمارات السعودية في 
مصر. ونقلت عن رئيس مجلس 

الغرف السعودية الشيخ صالح كامل قوله على هامش 
االجتماع الذي دعا إليه مجلس األعمال الســــعودي 
املصري في غرفة جدة أمس ان املستثمرين السعوديني 
يعتزمون تقدمي طلب لقاء احلكومة اجلديدة األسبوع 
املقبل ملناقشة مصادر القلق التي تنتاب املستثمرين 
السعوديني،  وسبل حلها. وأضاف ان  مجلس الغرف 
السعودية يعتزم اإليعاز إلى البنوك املصرية بإعادة 
التفاوض مع املشاريع التي تضررت جراء األحداث،  

وترتيب فترات السداد.
  وقــــال كامل ان املســــتثمرين 
قرروا إنشــــاء بنك تنموي ضخم 
برأسمال مليار جنيه مصري يقوم 
باستقطاب مليارات أخرى توجه 
الســــتثمارات طويلــــة األجل في 
مصر،  ويساعد على خلق فرص 
عمل للشــــعب املصري،  متوقعا 
الكشــــف عن تفاصيــــل البنك في 
املقبلني على  الشــــهرين  غضون 

أبعد تقدير.
الهدف من    وأضاف كامــــل ان 
االجتماع كان دراسة أمرين،  األول 
ما حدث من أضرار لالستثمارات 
السعودية في مصر، والتي قال ان معظمها عبارة عن 
خسائر تشــــغيلية،  أما األصول فهي سليمة،  فيما 
بعض االستثمارات السعودية لقيت حماية من العاملني 
املصريني فيها. وتابع: األمر الثاني ماذا نحتاج اآلن،  
وما الذي نطلبه من احلكومتني السعودية واملصرية 
حلمايتنا،  ونفى كامل وجود أي أموال مجمدة لرجال 
أعمال سعوديني لديهم استثمارات مشتركة مع نظرائهم 

املصريني في مصر. 

  كشــــف الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أمل الكويت للعطور 
حميــــد القالف عن مشــــاركة 
الشــــركة مبعرض االستقالل، 
الذي تنظمه شــــركة معرض 
الكويــــت الدولــــي فــــي أرض 
املعارض مبشــــرف، وذلك في 
الفترة ما بــــني ١٧ و٢٧ فبراير 
احلالي بالصالة رقم ٥، حيث 
يقام هذا املعرض ألول مرة في 
الكويت احتفاال باألعياد الوطنية 
وأعياد التحرير ومرور ٥ أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  وأكد القالف فــــي تصريح صحافي أن «أمل 
الكويت» حريصة على التواجد في كل املناسبات 
لتوطيــــد عالقتها مع زبائنها ممن اعتادوا على 
وجود أجنحة الشــــركة فــــي مختلف املعارض 
والتعرف على جديد إنتاجها من عطور وخلطات 
وبخور، مشيرا الى أن مواصلة الشركة تألقها 
في هذه املعارض النشــــطة، وتقدمي مجموعة 

من أفخر عطورهــــا اجلديدة 
املمزوجة بالزيوت والروائح 
العطرة، التي تصنع خصيصا 
لتواكب تطلعات محبي العطور 
الشرقية، يكمالن أصالة شركة 
أمل الكويت العاملية، التي مضى 
على بداية عملها اكثر من خمسة 

وعشرين عاما.
  وأضاف القالف ان املشاركة 
في هذا املعرض تهدف لنشر 
الوعي عن العطور التي تتميز 
برقيها وفخامتهــــا، وذلك من 
خالل صناعتها، بدءا من انتقاء 
أجود أنواع املواد اخلام، وانتهاء 
بعبواتها األنيقة البراقة التي تعكس مزيجا ال 
مثيل له من التراث األصيل واحلياة العصرية 
واللمسة الشرقية، مشيرا الى أنه سيكون هناك 
العديد من املفاجآت واخلصومات املتميزة التي 
تصل الى ٥٠٪ على كل منتجات الشركة لزوار 
املعرض وذلك للعمل على مشــــاركة املواطنني 
افراحهم واحتفاالتهم وترك بصمة مضيئة في 

تاريخ شركة أمل الكويت العاملية للعطور.  

 لمشاركة المواطنين أفراحهم باألعياد الوطنية برأسمال يفوق ١٧٠ مليون دوالر

 حميد القالف صالح كامل 

 نقاط مؤشر «براند  العالمة  الرقم 
سيمبليسيتي» 

 ٨٤٩  آبل  ١ 
 ٨٢٩  جريدة جلف نيوز  ٢ 
 ٨٢٧  أمازون. كوم  ٣ 
 ٨١٨  ٧ دايز  ٤ 
 ٨١٤  ماجنو  ٥ 
 ٨١٠  سيمنز  ٦ 

 احتاد اجلمعيات  ٧ 
 ٨٠٢ التعاونية االستهالكية 

 ٧٩٩  بوتس  ٨ 
 ٧٩٦  توشيبا  ٩ 
 ٧٨٣  سامسونغ  ١٠ 


