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للمساهمة في نشر وتطوير الوعي التأميني لدى الجالية الهندية في الكويت

شراكة إستراتيجية بين »غزال للتأمين« و»بجاج أليانز«

»أجيليتي« تستضيف »ظل العمل« بالتعاون مع »إنجاز كويت«

»الريجنسي« يعاود استقبال رواده 
بعد تجديده بالكامل 

»القطرية« إلى مونتريال الكندية بثالث 
رحالت مباشرة أسبوعيًا

اعلنت الخط���وط الجوية 
القطرية، الناقل الوطني لدولة 
قطر، عن اطالق أولى رحالتها 
إلى كندا برحالت منتظمة إلى 
مونتري���ال بدءا من 29 يونيو 

المقبل.
وستسير الناقلة ثالث رحالت 
أسبوعية، أيام األربعاء والجمعة 
واألحد، إل���ى ثاني أكبر المدن 
الكندية بواسطة أحدث طائرات 
الشركة من طراز بوينغ 777-

200 طويلة المدى، وستبلغ مدة 
الرحل���ة من الدوحة إلى مطار 
الدولي 13  إليوت ترودو  بيار 

ساعة و20 دقيقة.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان هذه الوجهة تمثل 
أولى محطات الخطوط الجوية 
القطرية في كندا بعد سلسلة 
من المفاوض���ات الثنائية في 
الدوحة العام الماضي حصلت 
فيه���ا الناقلة على حقوق نقل 

الركاب والبضائع إلى كندا.
وتعد مونتريال رابع وجهة 
للشركة في أميركا الشمالية، إذ 
الحائزة جوائز  الناقلة  تسير 
ع���دة، والمصنف���ة ضمن فئة 
الخم���س نجوم ف���ي الخدمة 
واالمتي���از ومعايي���ر الجودة 

العالية، حاليا رحالت يومية 
إل���ى نيوي���ورك وواش���نطن 

وهيوستن.
الجديد  الخ���ط  وس���يوفر 
المرتقب روابط جوية ممتازة 
الش���رق  للمس���افرين بي���ن 
والغ���رب مما سيس���اهم في 
تس���هيل حركة السفر بغرض 
الس���ياحة أو العمل عبر مطار 
الدوحة ضمن شبكة الخطوط 
الجوية القطرية العالمية التي 
تغطي كال من الشرق األوسط 
وإفريقيا وجنوب آسيا والشرق 

األقصى.
وتع���د الخط���وط الجوية 
القطري���ة أول ش���ركة طيران 
خليجي���ة تس���ير رحالت إلى 
المشهورة  المدينة  مونتريال، 
بالمهرجانات والعروض الفنية، 
حي���ث تحتضن فريق الرقص 
الدولي الشهير سيرك دو سوالي 
ودور سينما آي ماكس وشركة 
الطائرات بومبارديير  صناعة 
والجامعات المميزة دوليا مثل 

ماكغيل وكونكورديا.
وق���ال الرئي���س التنفيذي 
للخطوط الجوية القطرية أكبر 
الباكر: »ها نحن نعلن مجددا عن 
فصل جديد في تاريخ ناقلتنا 

إلى  القصير بدخولنا  المتميز 
كندا وتعزيز تواجدنا في أميركا 
الش���مالية. إنها لخطوة مهمة 
حقا أن تصبح كندا، وتحديدا 
مونتريال، ضمن شبكة الخطوط 
الدولية للقطرية. وس���يوفر 
انتقال  خط مونتريال وسيلة 
متميزة بين كندا وقطر تعزز 
العالق���ات االقتصادية  مجددا 
القوية بين البلدين«.واضاف: 
»حسب احصائيات هيئة تطوير 
التصدير الكندية فان هناك أكثر 
من 1500 ش���ركة كندية تعمل 
في الخليج بش���كل عام، وفي 
قطر بش���كل خاص. حيث أن 
قطر تعتبر من أهم الش���ركاء 
االقتصاديين لكندا في الشرق 

األوسط«.
م���ن جانبه، كش���ف وزير 
الكن���دي بيتر فان  التج���ارة 
لوان، خ���الل زيارته إلى قطر 
في العام الماضي، أنه س���يتم 
افتتاح أول س���فارة كندية في 
قطر خالل صيف هذا العام 2011، 
مشيرا الى ان هناك فرصا هائلة 
لألعمال يوفرها اقتصاد قطر 
المتنامي بسرعة. وتشمل فرصا 
لشركات المحاماة واالستشارات 

الهندسية وشركات التشييد.

اعلن فندق ومنتجع الريجنسي عن عودته ليستقبل راغبي الفخامة 
ومحب����ي األناقة بعد جتديد كامل طال جميع مرافقه لتعكس زواياه 
أبعادا المتناهية من الرفاهية املترفة التي متنح ضيوفه أوقاتا سعيدة 
وذكريات مفعمة بالبهجة واملرح ترافقهم مدى احلياة.إذ يعود فندق 
الريجنسي بعد جتديده بالكامل وإعداده بشكل كامل ليفتح أبواب مراكز 
األعمال وقاعات املؤمترات واالحتفاالت واملعارض الس����تقبال رجال 
األعمال واملديرين والتنفيذيني من القطاعني احلكومي واخلاص ويوفر 
لهم الشروط املثالية إلجناز أعمالهم بحرفية عالية تظهرهم بالصورة 
املثلى أمام شركائهم وضيوفهم وزبائنهم.ويوفر مركز املؤمترات التابع 
لفندق الريجنسي مرافق عمل وتسهيالت هي بكل جدارة األفضل على 
اإلطالق في الكويت، مبساحة تناهز 8000 متر مربع من بيئة العمل 
الراقية ذات املستوى العاملي، ومجموعة منوعة من غرف االجتماعات 
املتعددة األغ����راض وقاعات االحتفاالت، املؤمترات واملعارض، يقوم 
عل����ى إدارتها فريق خاص بها يضم نخبة من خيرة الكوادر اإلدارية 
والتنفيذي����ة العالية التأهيل، كما إنها مدعمة مبجموعة متكاملة من 
اخلدمات املساندة تشمل االنترنت املجاني فائق السرعة، جتهيزات 
تكنولوجية متطورة لعقد االجتماعات واملؤمترات عبر الڤيديو عن 
طريق اإلنترنت، أنظمة سمعية وبصرية حديثة وأجهزة عرض مدمجة 
في ديكور القاعة، مصاعد مستقلة، مطبخ مبساحة 1600 متر مربع 
وفريق ضيافة عالي الكفاءة ومتعدد اللغات. خدمات املواقف املجانية، 
مركز أعمال ومكتب استقبال إضافة إلى خدمات ما بعد احلدث.  وفي 
هذا الصدد، علق املدير العام للفندق ريناتو موريتو على اإلمكانات 
الفذة للريجنسي واملتوافرة خلدمة قطاع األعمال قائال: »إن الكويت 
جزء من منطقة تعد من املناطق االقتصادية األكثر حيوية على مستوى 
العالم، كما أنها من أكثر بيئات العمل مهنية واحترافا واألكثر تطلبا 
عندما يتعلق األمر بالصورة االجتماعية، حيث ينشد رجال األعمال 
من القطاع اخلاص واإلداريني من القطاع احلكومي الظهور بصورة 
تعبر بأكمل وجه عن إمكاناتهم ومكانتهم، ومن منطلق فهمنا ألهمية 
هذا البعد نعمل جاهدين لعكس مفهومنا املستند الى عنصر الفخامة 
وشعارنا القائم على األناقة على قطاع األعمال، وأنا شخصيا أؤمن 

بأن أجواء عمل تتميز باألناقة هي أجواء عمل منتجة«.

اعلنت شركة أجيليتي بالتعاون 
مع مؤسسة »إجناز كويت« - املوفر 
الرائ����د للخدمات اللوجيس����تية 
العاملية � عن استضافتها في مقرها 
العمل«  بالصليبية برنامج »ظل 
لعدد 100 طالب من طالب املدرسة 
الدولية، واملدرس����ة  األميركي����ة 
البريطانية في الكويت، ومدرسة 

الكويتية الوطنية اإلجنليزية.
العمل«  ويعتبر برنامج »ظل 
برنامجا شامال ليوم واحد يهدف 
إلى مساعدة الطالب على حتديد 
الوظيفي، وتعريفهم  مس����ارهم 
باملهارات املطلوبة منهم في أماكن 
العمل، وفهم أفضل عن الصناعة 
املتنوعة  اللوجيستية واملهارات 
املطلوبة للنجاح في بيئة العمل. 
وقد استمرت االنشطة على مدار 
يوم����ني. وفي تعلي����ق على هذه 
املبادرة قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أجيليتي 
اإلدارة اإلقليمية  وعضو مجلس 
إلجناز العرب طارق سلطان: نحن 
سعداء بهذه الشراكة مع »اجناز 
كويت« في فاعلية »يوم العمل«.

وأضاف السلطان في تصريح 
صحافي: مع تركيزنا على تنمية 
الكويت،  الش����باب والتعليم في 
فان شراكتنا مع مؤسسة »إجناز« 

تساعدنا على الوصول إلى جيل 
املستقبل في الكويت ومساعدتهم 
على تنمية فهمهم ليس فقط عن 
الصناعة واخلدمات اللوجيستية، 
بل أيضا مساعدتهم على فهم أعمق 
لبيئة العمل واملسؤوليات العملية 

بشكل عام.
املتنوعة  وركزت اجللس����ات 
الت����ي قدمها متخصص����ون من 
ش����ركة أجيليتي عل����ى عمليات 

التخزين، ونظ����م إدارة املخازن، 
واجلرد وسلسلة التوريد، وكيفية 
الش����خصي في سوق  التسويق 
العمل، واملس����ؤولية االجتماعية 
للش����ركات واألخالقيات املهنية، 
مما أت����اح للطالب احلصول على 
حملة عن ماهية املهارات والكفاءات 
الرئيس����ية املطلوبة في مختلف 
الوظائف.وبعد انتهاء احملاضرات 
قام الطالب بجولة في مستودع 

»أجيليتي« وأتيحت لهم الفرص 
ليش����اهدوا عن كث����ب الوظائف 
املختلفة املطلوبة لتشغيل عمليات 

جتارية ناجحة.
من جانبه، قال مدير البرامج 
التعليمية في إجناز الكويت طالل 
املهن����ا: إن دع����م »أجيليتي« لنا 
قيم جدا، ونحن نشكرهم عليه، 
ونقدر جهودهم املتواصلة، برنامج 
»إجناز« يعكس العالقة املتبادلة 

بني العمل والتعليم، وتس����تثمر 
»أجيليتي« م����ن خالل دعمها لنا 
في مستقبل الكويت، وتساهم في 
خلق فرص اقتصادية للش����باب 
تؤهلهم بش����كل سريع للتنافس 
في البيئة االقتصادية احليوية في 
اي مكان في العالم، في السنوات 
األخيرة قام����ت »أجيليتي بدعم 
مؤسسة إجناز في كل من الكويت 

واملنطقة«.

ق����ال رئيس مجلس إدارة ش����ركة غزال للتأمني 
د.عيسى الغزالي انه مت خالل األسبوع املاضي توثيق 
شراكة استراتيجية بني الشركة وشركة بجاج أليانز 
العاملية للتأمني، التي تعتبر من أكبر شركات قطاع 

التأمني في الهند.
واوضح د.الغزالي في تصريح صحافي ان الهدف 
من هذه الشراكة اجلديدة في سوق التأمني الكويتي 
هو االنط����الق نحو تطوير الوعي التأميني الفردي 
لدى املقيمني ف����ي الكويت من اجلالية الهندية التي 
يتوقع لها أن تنمو بشكل ملحوظ طبقا للدراسات 

التي أجريت ميدانيا أخيرا.
وأشار إلى أن هذه االتفاقية متوافقة مع القوانني 
التجارية وقوانني التأم����ني ولوائح هيئة التطوير 
املعمول بها في الهند، إذ عملت شركة غزال للتأمني 

على توثيقها رسميا قبل البدء بتنفيذ الشراكة التأمينية العاملية على أرض الواقع، مبينا 
أن االتفاقية املوقعة صيغت بطريقة لتكون اتفاقية استش����ارات فنية تس����ويقية تسمح 
لشركة غزال للتأمني بأن تكون ذراعا جتارية وتسويقية وتأمينية ملجموعة بجاج أليانز 

العاملية للتأمني.
وقال إن شركة غزال للتأمني ستقوم بتوفير الدعم القانوني لشركة بجاج أليانز لتطوير 
الوعي التأميني لدى اجلالية الهندية في الس����وق احمللي والتي من أجلها مت إعداد مذكرة 
تفاهم خارجية، ليتم تفعيلها وتثبيتها من خالل ملحق قانوني وعبر الرسائل املتبادلة بني 
اإلدارة التنفيذية العليا للشركتني، مشيرا إلى أن اإلطار األساسي لهذه الشراكة أوجدتها 
الزيارة التي قام بها ممثلو الش����ركة الهندية في يوليو من العام املاضي، لكي تبدأ شركة 
غزال بتش����كيل البنية التحتية لبجاج أليانز العاملية للتأمني والتي ستقوم بتعيني مدير 

مشروع مقيم في مقر شركة غزال نفسها، لتنحصر 
مهمة هذا املدير املتخصص في التسويق التأميني 

في تطوير وحدة املبيعات.
من جانبه، ذكر العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
في ش����ركة غزال للتأمني داود توفيق أن الدراسات 
األولية تشير إلى أن حجم اجلالية الهندية في الكويت 
يقارب 600 ألف نسمة، متوقعا أن يتم استقطاب ما 
ال يزي����د على 250 ألف من هذه اجلالية، وبناء على 
هذه التوقعات فإنه س����يتم حتديد هذه الش����ريحة 
بعناية فائقة وتقدمي املنتج التأميني املناس����ب لها، 
خاصة أن املوضوع يتصل مبجموعة بجاج أليانز 
العاملية للتأمني والتي تعتبر واحدة من الش����ركات 
القليلة التي اس����تطاعت أن تطور من إمكاناتها من 
أجل حتقيق املزيد من األرباح السنوية في الهند في 

ظل الظروف االقتصادية التي متر بها الكثير من دول العالم.
جتدر االش����ارة الى أن فريقا من ش����ركة غزال للتأمني برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ونائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة تأمينات احلياة 
وتأمينات الصحي قام خالل الفترة من 21 حتى 26 من شهر فبراير املاضي بزيارة للمكتب 
الرئيسي لش����ركة بجاج أليانز العاملية في الهند لالطالع على أسلوب ومنط العمل فيها 

حيث يعمل أكثر من 22 ألف موظف ومثل هذا العدد في مراكز البيع والتسويق.
واجتمع الفريق باالدارة العليا في الش����ركة وبرؤساء املشروع للتباحث معهم حول 
االس����تراتيجية التي ستنتهجها هذه الشراكة في املرحلة املقبلة، إذ مت االتفاق على البدء 
باإلعداد للمش����روع في منتصف الش����هر اجلاري على أن تبدأ عملية التسويق في األول 

من أبريل املقبل.

لقطة جماعية للطالب الزائرين داخل مستودع »أجيليتي«

وليد الياقوت والفائز ووالده والبسام في لقطة تذكارية عقب تسليم مفتاح السيارة

الفندق بعد التجديد

احدى طائرات »القطرية«

في إطار حملة البنك التي نظمها بمناسبة احتفاالت الكويت الوطنية

طالل الفودري يفوز بـ » GMC« أكاديا
 في مسابقة تاريخ الكويت من »بوبيان«

الحميضي والسعدون يستشرفان مستقبل 
الكويت االقتصادي في الصالون اإلعالمي اليوم

»برقان« يدعم جمعية المكفوفين

يستضيف الصالون االعالمي 
في ندوته اليوم االثنني في متام 
الثامنة مساء كال من وزير املالية 
االس���بق بدر احلميضي ورئيس 
الش���ال  ادارة ش���ركة  مجل���س 
لالستش���ارات جاسم السعدون، 
وذلك ف���ي املقر املؤقت للصالون 
باليرموك ق 4 الشارع االول منزل 

رقم 36.
وحتم���ل هذه الن���دوة طابعا 
اقتصاديا حيث م���ن املتوقع ان 
تناقش االوضاع االقتصادية احلالية 
واملستقبلية للكويت خصوصا في 
ظل التقلبات والتغيرات السياسية 
التي مير بها العالم العربي حاليا، 
فال ش���ك ان الوضع السياس���ي 
ينعكس بشكل مباشر على االداء 
االقتصادي واملال���ي، االمر الذي 
يتطلب معاجلة س���ريعة تتسم 

أعلن بنك برقان عن دعمه 
المتواصل لذوي االحتياجات 
الخاص���ة، حيث ق���ام بتزويد 
جمعي���ة المكفوفين الكويتية 
بأجهزة خاصة مكبرة مساعدة 
للقراءة للمصابين بضعف حاد 
بالبص���ر وتأتي هذه المبادرة 
ضمن تكريم البنك لفائزي جوائز 

الماس السنوية التاسعة.
وعن هذه المبادرة الجديدة، 
قال رئيس مديري التس���ويق 
بالوكالة في بنك برقان بشير 
جاب���ر »يعد الدعم المس���تمر 
لذوي االحتياج���ات الخاصة 
م���ن المب���ادرات الرائ���دة في 
المسؤولية االجتماعية  مجال 
لبنك برقان، وكان من دواعي 
س���رورنا واعتزازنا أن نقوم 
أيضا باستضافة الدورة التاسعة 
لجوائز الماس الخاصة بتكريم 
المتميزين من ذوي االحتياجات 
الخاصة وذل���ك في حفل أقيم 
خالل ديسمبر الماضي لتكريم 

أولئك المتميزين«.
البنك  إل���ى مبن���ى  حضر 
العالقات  الرئيسي مس���ؤول 
العام���ة بجمعي���ة المكفوفين 
الس���عيدي  الكويتية عبداهلل 
الس���تالم األجهزة من السيد 
فهد الرش���يد مدي���ر العالقات 
العام���ة ببنك برقان وقد تقدم 
بجزي���ل الش���كر إلدارة البنك 
عل���ى ه���ذه المبادرة.واضاف 
جاب���ر في تصري���ح صحافي 
»إننا نسعى باستمرار لتعزيز 

باملرونة والواقعية في ظل رؤية 
مس���تقبلية كاملة االبعاد، وذلك 
ما سيحاول الضيفان تقدميه من 

خالل الصالون اليوم.
الن���دوة اآلثار  كما تتن���اول 

التطور ودع���م التحول البناء 
واإليجابي في المجتمع، ونقوم 
الممكنة  المساندة  بتقديم كل 
للكثير من األنشطة المجتمعية 
القطاع الخاص  على مستوى 
والعام وخاصة في مجال الرعاية 
الصحية ومن خالل ما نطلقه 
من مب���ادرات خاص���ة بذوي 

االحتياجات الخاصة«.
التكبي���ر  وتع���د أجه���زة 
ت���م توفيرها  التي  الخاص���ة 
الكويتية  المكفوفين  لجمعية 
التي  المع���دات المتطورة  من 
يمكن حملها باليد واستخدامها 

املترتبة على االزمة االقتصادية 
التي مر بها العالم ومازالت نتائجها 
قائمة حتى يومنا هذا، وكذلك اداء 
احلكوم���ة الكويتية اثناء االزمة 

وتعاملها معها.

لتكبر النصوص، فتوفر رؤية 
أوضح تساعد األشخاص الذين 
يعانون م���ن ضعف كبير في 
الرؤية والبصر، حيث يمكنهم 
تمري���ر ه���ذه األجه���زة فوق 
النصوص والحروف واألرقام 
لرؤيتها وقراءتها بشكل واضح 
دون تش���ويش أو مشاكل في 
الرؤية، وتتميز هذه األجهزة 
بأنها صغي���رة الحجم ويمكن 
الجيب بس���هولة  وضعها في 
لتك���ون رفيقا دائم���ا لهؤالء 
األش���خاص الذين يعانون من 

ضعف في حاسة البصر. 

في إطار حملته التي نظمها مبناسبة احتفاالت 
الكويت بذكرى االس���تقالل والتحرير قام بنك 
بوبيان بتسليم جميع الفائزين جوائزهم التي 
فازوا بها في مسابقة تاريخ الكويت التي أطلقها 
البنك بهذه املناس���بة والتي شهدت إقباال كبيرا 

من املواطنني واملقيمني. 
وبهذه املناس���بة، قام املدير العام للشؤون 
اإلدارية في البنك وليد الياقوت بتسليم الفائز األول 
طالل عبداهلل الفودري اجلائزة وهي عبارة عن 
سيارة GMC اكاديا بحضور مدير أول االتصاالت 
والعالقات املؤسسية قتيبة البسام وذلك في موقع 

تواجد السيارة في املارينا كريسنت.
وأع���رب الفودري وهو طال���ب يدرس إدارة 
اإلعمال في إحدى اجلامعات اخلاصة في الكويت 
عن سعادته الكبيرة بالفوز باجلائزة األولى في 
مسابقة بنك بوبيان شاكرا في الوقت نفسه البنك 

على طرحه هذه املسابقة التاريخية.
وأض���اف ان ابرز ما ميز هذه املس���ابقة انها 
احتوت مجموعة من األسئلة عن تاريخ كويتنا 
احلبيب���ة في الوقت ال���ذي تعيش فيه الكويت 
افراح االس���تقالل والتحرير ومرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
من جانبه، قال املدير العام للشؤون اإلدارية 

في بنك بوبي���ان وليد خالد الياقوت إن اإلقبال 
على املس���ابقة فاق التوقعات حيث شارك فيها 
الكثير م���ن املواطنني واملقيمني وذلك من خالل 
موقع البنك االلكترون���ي والفروع واملجمعات 

التجارية.
وأضاف ان البنك اس���تطاع ان يحقق جميع 
األهداف املرجوة من هذه املسابقة وفي مقدمتها 
إعطاء املواطنني واملقيمني على هذه االرض الطيبة 

نبذة موجزة عن تاريخ الكويت وحضارتها. 
وأوضح الياقوت ان البنك وبعد النجاح الذي 
حتقق من خالل مسابقة الكويت التاريخية سوف 
يستمر في طرح املزيد من األنشطة التي يتوجه 
بها ملختلف القطاعات وشرائح املجتمع تاكيدا على 
حرصه على مشاركة املجتمع افراحه ومناسباته 

الغالية كجزء من مسؤوليته االجتماعية.
وكان البنك قد تواجد في عدد من املجمعات 
التجارية وهي املارين���ا و360 واألڤنيوز خالل 
الفترة من 10 ال���ى 26 فبراير املاضي للترويج 

للمسابقة.
يذكر ان املسابقة تضمنت أيضا عشرة فائزين 
بجوائز أخرى قيمة مت اختيارهم جميعا من خالل 
السحب الذي أجراه البنك يوم 26 فبراير املاضي 
بحضور مس���ؤولي وزارة التجارة والصناعة 

وعدد من مسؤولي البنك. 

بدر احلميضي

من اليسار عبداهلل السعيدي يتسلم األجهزة من فهد الرشيد

جاسم السعدون

داود توفيق د.عيسى الغزالي


