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عن فئة االستيراد والبيع وخدمة ما بعد البيع

»البابطني« حتصل على جتديد اعتماد »اآليزو 9001:2008«
من الهيئة السويدية لتقييم املطابقة

»البترول الوطنية« و»هانوا« الكورية توّقعان 
عقد مشروع حتديث أنظمة إطفاء احلرائق

أعلنت ش����ركة عبداحملس����ن 
عبدالعزي����ز البابط����ني »قط����اع 
الس����يارات« الوكي����ل وامل����وزع 
احلصري واملعتمد لسيارات نيسان 
وإنفينيتي ورينو وستروين وسي 
أم سي وجي أم سي، وتادانو في 
الكويت، عن حصولها على إعادة 
جتديد الشهادة املمنوحة للشركة 
الستيفائها متطلبات شهادة االيزو 
9001:2008 وذلك عن فئة االستيراد، 
والبيع وخدمة ما بعد البيع ملركبات 
نيسان وإنفينيتي ورينو وستروين 
وسي أم سي وجي أم سي، وتادانو 
واملركبات التجارية اخلفيفة وقطع 
الغيار املعتمدة م����ن قبل الهيئة 
السويدية لتقييم املطابقة واالعتماد 
 Intertek Semko« واملسجلة من قبل
Certification AB Sweden« والتي 
تعد جه����ة معتمدة توفر خدمات 
إدارة نظ����م التس����جيل من قبل 
عدة هيئ����ات لالعتماد الدولي في 

السويد.
وفي معرض تعليقه على هذه 
املناس����بة، قال الرئيس التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
البابط����ني صال����ح البابطني: »ان 
ش����ركتنا ملتزمة بتقدمي وتوفير 
املنتجات واخلدمات ذات اجلودة 
العالية للعمالء بأسعار مدروسة 

تناسبهم وتفوق توقعاتهم«.
وأضاف: »ان جتديد اعتمادنا ما 
هو إال دليل واضح على التزامنا 
بتحسني اجلودة واالنسجام بني 
املبيعات واخلدم����ات املقدمة إلى 
عمالئنا. انها نقطة حتول مهمة في 
مسيرتنا نحو حتقيق الرضا الكامل 

للعمالء واالمتياز العملي«.

قام نائب رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب ملصفاة  ونائب العضو 
ميناء األحمدي أس���عد الس���عد 
ورئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
»هانوا« الكورية اجلنوبية هيون 
جونغ كيم بتوقيع عقد مشروع 
حتديث األنظمة القدمية إلطفاء 
حرائق غاز الهيليوم واستبدالها 
بأنظم���ة حديث���ة متطورة ذات 
معايير عالي���ة اجلودة واألمان 
في مصافي الشركة الثالث ودائرة 
التس���ويق احمللي مبا يتناسب 
مع خط���ط التطوير الش���املة 
ومتطلبات العمل املتغيرة لدى 
البترول الوطنية، وذلك بحضور 
السفير الكوري يوجن هان مون، 
ونواب العضو املنتدب بالشركة، 
باإلضافة إلى أعضاء وفد الشركة 

الكورية.
العقد  وخالل مراسم توقيع 
التي استضافها املكتب الرئيسي 
للشركة باألحمدي، ألقى السعد 
كلمة رّحب فيها بالسفير الكوري 
وممثلي شركة »هانوا« كما شدد 
على أهمية املش���روع بالنسبة 
الوطني���ة، متمنيا أن  للبترول 
يتم تنفيذه وفق اإلطار الزمني 
احملدد ومبستوى اجلودة املعهودة 
دوما في جميع أعمال »هانوا«، 
كذلك أشاد السعد بأداء »هانوا« 
وتاريخها الكبي���ر في التعاون 
املثالي مع شركات القطاع النفطي 
الكويتي، مؤكدا على أهمية االلتزام 
مبعايير السالمة واحلفاظ على 
البيئة وحتقي���ق أعلى درجات 
التنس���يق خالل مراحل تنفيذ 
املشروع الذي يجسد مرحلة مهمة 
على طريق تطوير التعاون بني 
الشركتني، موضحا أن الشركة 
استطاعت في السنوات األخيرة 
القيام بتطوي���ر أنظمة اجلودة 
الصناعية واالعتمادية، ومعاجلة 
املخاطر وزيادة الكفاءة الصناعية 
من أجل احلصول على عمليات 

آمنة يعتمد عليها.
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة »هانوا« الكورية ان 
الشركة متتلك أنظمة إطفاء ذات 
معايير عالية اجلودة واألمان، 
معربا ع���ن س���عادته باختيار 
البترول الوطنية لشركة »هانوا« 
لتنفيذ املش���روع، ومؤكدا على 
التعاون  أنه يرتقي مبس���توى 
املميز بني الش���ركتني إلى آفاق 
املزايا  الكثير من  جديدة حتمل 
واإلجنازات للطرفني، كما أكد على 
إدراك العاملني بالشركة ألهمية 
املشروع، وهو ما يدفع القائمني 
على »هانوا« لالستعانة بأفضل 
البش���رية  اخلب���رات والكوادر 
وتوفير أفضل األجهزة واملعدات 
إلجناز املشروع بالشكل األمثل، 
الس���يما أن البت���رول الوطنية 
ال تس���اوم مطلق���ا فيما يتعلق 
بااللتزام بأرقى معايير اجلودة 
والسالمة، وعقب توقيع العقد مت 
تبادل الدروع والهدايا التذكارية 
والتقاط الصور بهذه املناسبة.

اإلقليم����ي العتم����اد األنظمة في 
إنترتيك � دبي أندرو كانينجهام: 
»ان شهادة اآليزو 9001:2008 توضح 
وتعزز املتطلبات السابقة لآليزو 
9001:2000 اس����تنادا إل����ى ثماني 
س����نوات من اخلبرة في التنفيذ 
في جمي����ع أنحاء العالم. كما انها 
حتسن من االنس����جام مع غيرها 
من املعايير مبا في ذلك إدارة نظام 
اإلدارة  � نظم  االيزو 14001:2004 

البيئية«.

الثقة للتعامل معنا«.
بدوره، قال مدير دعم اجلودة 
بقطاع السيارات أبي توماس: »انني 
أعتبره مبثابة فوز للجميع داخل 
الش����ركة وأنا ممنت للغاية لهؤالء 
الذين أجروا عمليات التدقيق، ألن 
إعادة االعتماد تغطي جميع أنشطة 
قسم السيارات في الشركة مما يعني 
أن املدققني متكنوا من اختيار أي 

من املواقع للتقييم.
من جه����ة أخرى، ق����ال املدير 

م����ن جهته، قال املدي����ر العام 
إلدارة العملي����ات ف����ي مجموعة 
البابطني محمد شلبي:  ش����ركات 
»ان����ه على وج����ه اخلصوص في 
أوقات اقتصادية صعبة كهذه، يريد 
العمالء أن يكونوا على ثقة تامة في 
التعامل مع شركة ميكن أن تلبي 
حاجاتهم أو تفوق هذه احلاجات في 
وقت مناسب. وألن شهادة اآليزو 
9001:2008 معترف بها دوليا كنظام 
إدارة جودة فإنها تعطي عمالءنا 

مسؤولو »البابطني« خالل تسلم شهادات »اآليزو«

جانب من توقيع االتفاقية

..وتكّرم أفضل 
محطة وقود 

احتفلت شركة البترول الوطنية 
الكويتية بالفائزين بجوائز مسابقة 

رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب ألفضل محطة وقود على 
مستوى الكويت للعام 2011/2010، 

وذلك في احلفل برعاية نائب 
رئيس مجلس االدارة ونائب 
العضو املنتدب ملصفاة ميناء 

األحمدي أسعد السعد. وفي نهاية 
االحتفال، قام السعد بتوزيع 

شهادات التكرمي على محطات 
تعبئة الوقود الفائزة، حيث حازت 
محطة 88 مبنطقة الصوابر جائزة 

املركز األول، وفازت محطة 98 
مبنطقة جنوب السرة بجائزة 

املركز الثاني.

خصما فوريا بنسبة 15% على 
إلى  قيمة فواتيره���ن إضافة 
خصم آخر بنسبة 10% كنقاط 
في برنامج مكافآت الوطني من 
قيمة أية فاتورة لدى مطاعم 
الشايع، ونتمنى جلميع األمهات 

عيدا سعيدا«.
وأضاف���ت املضاحك���ة في 
تصريح صحاف���ي: »بإمكان 
جميع السيدات اللواتي يرغنب 
باالستفادة من هذه العروض 
غير املسبوقة في الكويت التقدم 
بطلب استصدار بطاقة »لك« 
تيتانيوم ماستركارد للتمتع 
الت���ي تنعم بها  املزايا  بكافة 

عميالتنا حاليا«.
من جهته، قال مدير قسم 
التس���ويق إلدارة املطاع���م 
املتخصصة في شركة محمد 
حمود الش���ايع ن���ادر حالل: 
»يسرنا أن نتعاون مرة أخرى 
مع بن���ك الكويت الوطني في 
االحتف���ال بعي���د األم حي���ث 
ستس���تمتع حام���الت بطاقة 
»ل���ك« تيتاني���وم مبجموعة 
من أش���هى وأرقى املأكوالت، 
من أجواء مطعم براس���يري 
الباريسي التقليدي الى مطعم 
بيتزا رستيكا االيطالي العريق 
باإلضافة إلى العديد من األطعمة 
الش���هية من مختل���ف أنحاء 

العالم«.
وأضاف حالل: »أما مطاعم 
الشايع  ش���ركة محمد حمود 
املشاركة في هذه احلملة فتضم: 
مطعم آشاز الذي يقدم أشهى 
املأك���والت الهندي���ة احلديثة 
من املطب���خ الهندي األصيل، 
باإلضافة إلى مطعم براسيري 
دو ليتوال الذي يتميز باألطباق 
الفرنسية الشهيرة التي تعبر 
عن التقاليد الراسخة للمطبخ 
الفرنسي، ويأخذ براسيري دو 

املوضوعة، إلى جانب التواصل 
القرار واملشاركني  مع صناع 
العقاري  واملهتمني بالش���أن 
واجلمهور بشكل عام من خالل 

هذه التظاهرة الهامة.
وتعليقا على املشاركة، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة مزايا 
قطر س���راج البكر: »إن مزايا 
قطر وكالعب رئيسي في قطاع 
العق���ارات القطري، تقع على 
عاتقها مسؤولية املساهمة في 
إجناح مثل ه���ذه التظاهرات 
التي من شأنها خدمة القطاع 
العقاري بشكل عام، إلى جانب 
التعرف على آخر املستجدات 
ضمن القطاع نفسه، واألطراف 

األخرى ذات العالقة«.
وأضاف البكر في تصريح 
صحاف���ي: »إن وجودن���ا في 
معرض قطر الدولي السادس 
للعقار واالستثمار يأتي ضمن 
اخلطة التسويقية التي تتبعها 
»مزايا قطر« في سبيل الترويج 
الش���ركة وخدماتها  ملشاريع 
املميزة، كما ونطمح من خالل 
هذه املشاركة إلى استعراض 
التعاون والتحالف مع  أوجه 
أطراف وجهات أخرى للدخول 
في مشاريع جديدة تكون ذات 
عائد مقبول ونسب مخاطرة 
متدنية من جهة، والتواصل 

يزيد عل���ى 79% من إجمالي 
املكتتبة لعام  التأمني  أقساط 
2009، مبينا أن التعويضات 
التي صرفها إجمالي شركات 
التأمني زادت على 20 مليون 
دينار كويتي خالل هذه الفترة، 
باإلضافة الى ما يزيد على 8.4 
ماليني دينار تعويضات حتت 
التسوية، مقابل 130 ألف وثيقة 
تأمني تقريبا في العام نفسه 
وبإجمالي اكتتاب أقساط تأمني 

لم يبلغ 36 مليون دينار.
الس���ويدان في  واعتب���ر 
تصريح صحافي ان هذا االمر 
يشير الى تدن في عدد الوثائق 
التأمينية، حيث ان هذه النسبة 
تصل ال���ى 4.6% تقريبا من 
إجمالي عدد السيارات املسجلة 
ف���ي الكويت، كم���ا أن هناك 
مؤشرات أن نس���بة حوادث 
ال� 100% من  السير جتاوزت 
التأمني في  إجمالي أقس���اط 
العام 2010، وأنه من املتوقع أن 
يكون هناك تراجع طفيف في 

لدى مطاعم »مجموعة الشايع«

يقام في الفترة من 22 إلى 25 اجلاري

»الوطني« يكافئ األمهات 
في عيدهن بـ 25% خصمًا

»مزايا قطر« تشارك في معرض قطر 
الدولي السادس للعقار واالستثمار

»وثاق«: تعويضات حوادث السيارات
بلغت 79% من أقساط التأمني لـ 2009

ليتوال زواره في رحلة مثيرة 
إلى عاصمة الطهي األصيل في 
أوروب���ا، فهو العنوان املتميز 
للذواق���ة الباحثني عن الطعم 
الباريس���ية  الفريد واألجواء 
احلقيقية في الكويت. وحملبي 
الستيك الراغبني في االستمتاع 
الس���تيك  بتن���اول ش���رائح 
األرجنتينية الطرية الشهيرة 
في أجواء راقية، فعليهم زيارة 

مطعم جاوتشو جريل«.
 وتابع: »يقدم مطعم الفورنو 
تشكيلة رائعة من أرقى وأشهى 
األطب���اق االيطالي���ة، اآلنتي 
باس���تي، البيتزا املعدة بفرن 
احلطب والباستا احملضرة يوميا 
ثم األطباق الريفية التقليدية، 
وأخيرا املطعم اإليطالي بيتزا 
رستيكا املتخصص في حتضير 
البيت���زا اإليطالية التقليدية، 
حيث يعتبر املطعم األول من 
نوعه في الكويت املتخصص 
البيتزا اإليطالية  إبداعات  في 
الفاخرة، وما مييزه هو املكونات 
األصلية املستوردة خصيصا 
من إيطاليا إضافة إلى الطعم 
الرائ���ع واملذاق املميز للبيتزا 

التقليدية«.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
»لك« اجلدي���د واملعد لتلبية 
االحتياجات واملتطلبات املالية 
للمرأة ف���ي القطاعني اخلاص 
والعام ينطلق من فهم عميق 
للمكانة التي حتظى بها املرأة 
في مجتمعنا ويستهدف منحها 

املزيد من القيمة املضافة.
 ويقدم احلس���اب باقة من 
اخلدم���ات واملزايا احلصرية 
وسلسلة من العروض اخلاصة 
السخية واملجزية التي يسعى 
ال���دوام لترتيبها  البنك على 
م���ع الش���ركات واملع���ارض 

املشاركة.

مع اجلمهور واملهتمني من جهة 
ثانية«.

وأكد عل���ى أهمية املرحلة 
العقاري  الراهن���ة للقط���اع 
والشركات العقارية في دولة 
قطر، في الوقت الذي تستعد 
في���ه الدولة ضم���ن مختلف 
القطاعات الستضافة نهائيات 
كأس العالم في العام 2022 وما 
يترتب عليه من بذل كل الطاقات 
في سبيل إجناح أهم تظاهرة 
رياضية على مستوى العالم 
الوجه  إبراز  واملس���اهمة في 
املشرق واملشرف لدولة قطر، 
وهي مسؤولية تقع على عاتق 
جميع الشركات واملؤسسات 

ضمن مختلف القطاعات.
اجلدير بالذكر أن معرض 
قطر الدولي للعقار واالستثمار 
هو املعرض الدولي احلصري 
في قطر، وسيتم تنظيمه للسنة 
التوالي بعد  السادس���ة على 
خمس دورات سابقة سجلت 
جناحا كبيرا. ويعتبر املعرض 
ملتق���ى عاملي���ا يجمع خالله 
العديد من الشركات العقارية 
واالستثمارية واالستشارية 
الفرص  الهندسية، كما يتيح 
لعرض املشاريع االستثمارية 
العقارية وملتقى  واخلدمات 

ألصحاب القرار.

عدد وثائق التأمني الصادرة، 
بالرغم من زيادة عدد السيارات 

املسجلة مقارنة بعام 2009.
وبني ان الش���ركة إذ حتث 
قائ���دي املركب���ات على عمل 
الالزمة حلمايتهم  التأمينات 
فانه يؤكد على أن الش���ركة 
ملتزم���ة جتاه جميع العمالء 
بتوفير كل التغطيات التأمينية 
التي تناسب متطلباتهم، والتي 
من أهمه���ا تأمينات احلوادث 
الش���خصية، والتأم���ني ضد 
الغي���ر، والبطاقة البرتقالية 
والكفاالت والتأمني الشامل، 
املرافق���ة كخدمة  واملالح���ق 
الطريق باإلضافة إلى توفير 
البديلة، مبينا أن  الس���يارة 
ش���ركة »وثاق« متعهدة أمام 
عمالئها باتباع منهج الشفافية 
والوض���وح والعم���ل عل���ى 
س���رعة اجناز معاملة صرف 
التعويضات للذين تعرضوا 
للحوادث، وذلك وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية.

أعلن بنك الكويت الوطني، 
عن تقدمي عرض خاص جلميع 
عميالته من حامالت بطاقة »لك« 
تيتانيوم ماس���تركارد، وذلك 
احتفاال بعيد األم، حيث حتصلن 
مبوجبه على خصم بنس���بة 
25% لدى مجموعة من مطاعم 
الشايع  ش���ركة محمد حمود 
ابتداء من يوم 20 ولغاية 24 

مارس اجلاري.
وبهذه املناسبة، قالت مدير 
احلمالت التسويقية - مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
لدى بنك الكويت الوطني عنان 
املضاحكة: »يحرص حس���اب 
»ل���ك« على ابت���كار وتطوير 
عروض مجزية وغير مسبوقة 
تس���تجيب ملتطلب���ات حياة 
عميالتن���ا وتناس���ب أمناط 
معيشتهن املميزة، وقد حرصنا 
هذا العام وبالتعاون مع مطاعم 
شركة محمد حمود الشايع أن 
نكاف���ئ األمهات ونحتفي بهن 
في هذا اليوم من خالل منحهن 

أعلنت ش���ركة مزايا قطر 
للتطوي���ر العقاري عن نيتها 
املش���اركة في مع���رض قطر 
الدول���ي الس���ادس للعق���ار 
واالستثمار املزمع إقامته في 
الفترة من 22 ولغاية 25 مارس 

اجلاري.
ومن خالل هذه املش���اركة 
قط���ر«  »مزاي���ا  س���تقوم 
باستعراض آخر املستجدات 
والتط���ورات عل���ى صعي���د 
مشاريعها، واخلطط املستقبلية 

كشف مساعد رئيس دائرة 
السيارات بشركة »وثاق للتأمني 
التكافلي« عبدالرحمن السويدان 
أن ع���دد تعويضات حوادث 
السيارات في الكويت بلغ ما 

عنان املضاحكة 

سراج البكر

عبدالرحمن السويدان


