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)سعود سالم( أحد املوظفني يستعرض خطوات إعادة التصنيع   ..ويطلعون على عملية إعادة التصنيع عبداهلل الزاحم وجيوزيب مارجنوني وفابيو سكاب جلياتي يقصون شريط االفتتاح

بدأت شراكة جديدة مع »مارجنونى« العاملية لتصنيع وإنتاج إطارات السيارات 

الزاحم: 20 ألف إطار حجم إنتاج »الزاحم للصناعات« سنويًا 
المناقصات التي حصلت عليها 
ايطالي���ا خ���ال ال� 5 س���نوات 
الماضية في الكويت تراوحت بين 
7 و8 مليارات دوالر في مختلف 

المجاالت.
وأشار الى ان من أهم الشركات 
االيطالية المتواجدة في الكويت 
هي س���ايبم، ريزانى دي أكير، 
تكنيمون���ت، تكنيب، فايس���يا 
ايتاليمبيانتى، ابيتاليان برانش، 

ايتالسمنت، مجموعة تريغي.
جدي���ر بالذكر حضور نخبة 
ديبلوماسية من سفارتي االيطالي 
والعراق���ي، باإلضافة لعدد من 
أبدوا  الذي���ن  الش���ركة،  عماء 
إعجابهم بالمنتج الجديد المتمثل 
بوضع حلقة دائرية حول اإلطار 
كي يعود جديدا وفق اشتراطات 

بيئية موضوعة.
أحمد يوسف  ٭

التجاري بين البلدين زاد بمعدل 
17.2% ف���ي الع���ام 2010 مقارنة 
بالع���ام 2009، متوقع���ا زيادة 
التجاري خال  التبادل  معدالت 

الفترة المقبلة«.

الصادرات اإليطالية

وبين ان الصادرات اإليطالية 
الكويت تتمث���ل باتفاقيات  الى 
الميكانيكية  األسلحة واألجهزة 
واألجهزة اإللكترونية واألغذية 
المنزل���ي والمكتبي  واألث���اث 
والرخ���ام والخزانات باإلضافة 

الى المابس. 
وكش���ف عن ان باده فازت 
مؤخرا بمناقصة تتعلق بالنفط 
والبتروكيماويات وبناء منشآت 
نفطية، مؤكدا ان قيمة المناقصة 

بلغت 3 مليارات دوالر.
وق���ال ان مجم���وع قيم���ة 

شركة الزاحم لتصنيع وتسويق 
المجموعة في السوق  منتجات 
الكويتي، وان نتائجها ستظهر 

خال الفترة المقبلة.

التبادل التجاري

م���ن جانب���ه، ق���ال الملحق 
التجاري في السفارة اإليطالية 
لدى الكويت فابيو سكاب جلياتي 
ان حج���م التبادل التجاري بين 
البلدين خال العام الماضي بلغ 
نحو 842 مليون ي���ورو أي ما 

يعادل 1.2 مليار دوالر.
وأضاف ان حجم الصادرات 
الكويت بلغ 734  الى  االيطالية 
ملي���ون ي���ورو أي م���ا يعادل 
أكثر م���ن ملي���ار دوالر، والتي 
تتمثل في العديد من المنتجات 

والصناعات.
التبادل  وق���ال: »ان حج���م 

كش���ف رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة الزاح���م للصناع���ات، 
عبداهلل الزاحم، عن بدء الشراكة 
بين ش���ركة الزاحم للصناعات 
العالمية  ومجموعة مارنجوني 
ف���ي تصنيع وإنتاج  للصناعة 

إطارات السيارات.
وقال الزاحم في كلمته بمناسبة 
الشراكة الجديدة ان حجم انتاج 
الشركة من االطارات يبلغ 20 ألف 

إطار سنويا.
ق���دم رئيس  وم���ن جانبه، 
مجموع���ة مارنجوني جيوزيب 
مارنجوني عرض���ا تناول فيه 
طبيعة نشاط الشركة حول العالم، 
الى وجود 10 شركات  مش���يرا 
للمجموع���ة حول العالم تتمثل 

النسبة األكبر في أوروبا.
وأك���د ان هن���اك العديد من 
 جانب من املؤمتر الصحافيأوج���ه ومجاالت التع���اون مع 

جلياتي: 1.2 مليار دوالر 
حجم التبادل التجاري 

الكويتي اإليطالي
 خالل 2010 

»أوديسي إلعادة التأمني« تتملك 
4.8%  من أسهم »األردني الكويتي«

أعلن البنك األردني الكويتي، أحد املصارف التابعة 
لبنك برقان، عن إجناز صفقة لبيع حوالي 4.8 مايني 
س����هم، ما يعادل  4.8% من أسهم البنك اململوكة من 
قبل مجموعة من املستثمرين احملليني إلى مستثمر 
أجنبي هو شركة أوديسي إلعادة التأمني العاملية والتي 
تعمل في مجال إع����ادة التأمني والتأمني املتخصص.
وفي مع����رض تعليقه على هذه الصفقة، قال رئيس 
مجلس إدارة البنك عب����د الكرمي الكباريتي إن »هذه 
اخلطوة تؤكد ثقة األسواق العاملية في أداء االقتصاد 
الوطني األردني بش����كل عام وف����ي القطاع املصرفي 
األردني والسياس����ة النقدية بشكل خاص«.وأضاف 
الكباريتي في تصريح صحافي أن »دخول مستثمر 
أجنب����ي ذي قدرة مالية عالية ونش����اط أعمال على 
املستوى الدولي يؤكد جناح البنك األردني الكويتي في 
حتقيق تطلعاته ليكون بوابة لاستثمار الناجح في 
األردن ومنطقة الشرق األوسط من خال تنوع قاعدة 
مساهميه الرئيسيني التي تشمل مؤسسات إقليمية 
وعاملية مرموقة«. من جهته عبر رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة »فيرفاكس« برمي واتسا 

عن سعادته باالستثمار في البنك األردني الكويتي، 
مشيرا إلى الصفقة التي قامت بها »فيرفاكس« مؤخرا 
بشراء حصة في ش����ركة اخلليج للتأمني التي تتخذ 
من الكويت مقرا رئيس����يا لها وقبل ذلك أيضا شراء 
حصة في ش����ركة الشرق العربي للتأمني في األردن.

جتدر اإلشارة الى أن شركة مشاريع الكويت القابضة 
عقدت في س����بتمبر من العام 2010 اتفاقا مع شركة 
»فيرفاكس فاينانش����ال هولدينغز« باعت مبوجبه 
39.2% من حصتها في شركة اخلليج للتأمني في صفقة 
وصلت قيمتها إلى 208.6 مليون دوالر )59.85 مليون 
دينار( أو 3.14 دوالرات للسهم )900 فلس للسهم(، 
وهي الصفقة التي جعلت »فيرفاكس« أكبر مساهم 
في اخلليج للتأمني مع شركة مشاريع الكويت. يذكر 
ان بنك برقان، وهو إحدى ش����ركات مجموعة شركة 
مش����اريع الكويت القابضة، ميتل����ك 51.1% من البنك 
األردني الكويتي. وشركة أوديسي إلعادة التأمني هي 
شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة »فيرفاكس 
فاينانشال هولدينغز« وهي شركة عاملية مقرها كندا 
ويبلغ مجموع موجوداتها حوالي 31.7 مليار دوالر.

»برقان« قّدم عروضًا خاصة لعمالء 
حساب »برمييير« مبناسبة عيد األم

مبعدل 5 شحنات شهرياً 

مؤسسة البترول متدد موسم استيراد
 الغاز املسال لنهاية نوفمبر

إلى  العرض  وينضم ه���ذا 
العديد من الشراكات الترويجية 
التي بادر فيها بنك برقان إلى 
تقدي���م كل ما هو مميز ومفيد 
لعمائه في خدمات »بريميير« 
المصرفية من أرقى وأش���هر 
المحات والمتاجر في الكويت، 
إلى خصوم���ات من  إضاف���ة 
مستحضرات سيشيدو للتجميل 
لعميات حس���اب »بريميير« 
ومساج وجه مجاني خال يوم 

عيد األم.
وكانت خدمات »بريميير« 
المصرفية قد تم إطاقها في العام 
2007 كجزء من اس���تراتيجية 
التطوي���ر الواس���عة لقط���اع 
الخدمات المصرفية الشخصية، 
ويحظى جميع عماء خدمات 
»بريميير« المصرفية بمعاملة 
خاصة، حيث يقوم بخدمتهم 
ومس���اعدتهم مسؤولو خدمة 
مصرفية ش���خصية من ذوي 
الخبرة والكفاءة ليقدموا لهم 
الحل���ول والخدمات  أنس���ب 
الت���ي تتوافق مع  والعروض 

االحتياجات المالية للعماء.

من اجل مواجهة الطلب المتزايد 
إلنتاج الطاقة واستخدام الغاز 
الطبيعي المسال األنظف بيئيا 

واألرخص كلفة.
ف���ي  الحوط���ي  واوض���ح 
تصريح صحافي ان المؤسسة 
بدأت بالتنس���يق مع مزوديها 
الرئيس���يين بإع���ادة برمجة 
بعض شحنات العقود طويلة 
األج���ل باإلضافة إلى االتصال 
بالسوق الفوري وذلك الستيراد 
ش���حنات إضافية واستقبال 
المسال مبكرا  الطبيعي  الغاز 
لموسم 2011 ليكون في منتصف 
الشهر الجاري بدال من منتصف 
ابريل المقبل، الفتا الى انه تم 
تسلم اول ش���حنة بتاريخ 15 

الجاري.
الجدير بالذكر ان المؤسسة 
كانت ق���د وقعت في عام 2010 
عقدي���ن طويل���ي األج���ل مع 
المزودي���ن )ش���ل وفيتول( 
لضمان تزويد الكويت بالغاز 
الطبيعي المسال LNG بمعدل 
خمس ش���حنات شهريا خال 
الفترة من ابري���ل الى أكتوبر 
لسنوات 2010 � 2013، وقد اثبتت 
هذه السياسة جدواها من حيث 
النتائج العملية واالقتصادية، 
ال���ى تقليل مخاطر  باالضافة 
الخضوع للسوق الفورية األشد 

عرضة لتقلبات السوق.

»س���يفورا« في األڤنيوز، وقد 
وف���ر ه���ذا الع���رض لعماء 
حساب »بريميير« المصرفي 
السيدات فرصة الحصول  من 
على خص���م وصل إل���ى %15 
بمناسبة عيد األم، حيث استمر 
العرض الخاص حتى 23  هذا 

مارس الجاري.
وفي ه���ذا الص���دد، قالت 
رئيس مديري قطاع الخدمات 
المصرفية الشخصية، مدير عام 
في بنك برقان منيرة المخيزيم: 
»يسعى بنك برقان بشكل مستمر 
الحلول  ليقدم لعمائه أفضل 
المصرفية، والمصممة خصوصا 

لتلبي احتياجاتهم«.
المخيزي���م في  وأضاف���ت 
تصريح صحافي: »ان عرضنا 
المقدم له���ن بمناس���بة عيد 
األم يش���كل جزءا من التزامنا 
المزاي���ا والفوائد  بتوفير كل 
المباشرة ليحصل عماؤنا على 
أفضل الخصومات والعروض 
الترويجي���ة من ع���دد متزايد 
م���ن المح���ات والمتاجر في 

الكويت«.

أعلن بنك برقان أخيرا عن 
تقديمه عروضا خاصة باالشتراك 
مع مستحضرات »شيسيدو« 
للتجميل المتوافرة في بوتيك 

المنت���دب  ق���ال العض���و 
للتس���ويق العالمي بمؤسسة 
البترول الكويتية عبداللطيف 
الحوطي ان المؤسس���ة قامت 
بالعم���ل على تمديد موس���م 
اس���تيراد الغاز لس���نة 2011، 
وذلك بعد النجاح الذي تحقق 
في استيراد 33 شحنة من الغاز 
المس���ال في موسم  الطبيعي 
2010، وتلبي���ة لطل���ب وزارة 
الكهرباء والماء بتمديد موسم 
استيراد الغاز لسنة 2011 لتكون 
فترة االس���تيراد من منتصف 
مارس الى نهاية نوفمبر 2011، 

منيرة املخيزمي 

عبداللطيف احلوطي

خمسة من موظفي »جلوبل« 
يجتازون اختبارات شهادة 

»إدارة العمليات االستثمارية«
أعلن بيت االس����تثمار العامل����ي )جلوبل( أن 5 من 
موظفيه اجتازوا بنجاح اختبارات شهادة »إدارة العمليات 
االستثمارية«، وهي شهادة معترف بها دوليا في إدارة 
العمليات االستثمارية تصدر عن معهد تشارترد لألوراق 
املالية واالستثمار الذي يعد أكبر هيئة مهنية محترفة 
العاملني  تعنى بتأهي����ل 
املالية  في قطاع األوراق 

واالستثمار.
وقال����ت »جلوبل« في 
بيان صحافي ان املوظفني 
اخلمسة أدوا االختبارات 
في مراحل مختلفة، حيث 
اجت����از أحده����م اختبار 
املرحلة األولى، واجتاز 3 
موظفني آخرين املرحلة 
الثانية وموظف املرحلة 
الثالثة واألخيرة ليحصل 
بذلك على ش����هادة إدارة 
العمليات االستثمارية، مشيرة الى انه وفي العام املاضي، 
حصل 3 من موظفي »جلوبل« على هذه الشهادة وكانوا 
أول من يحصل عليها في الكويت بعد اجتيازهم وبنجاح 
اختب����ارات املراحل ال� 3.وبهذه املناس����بة، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية 
في »جلوبل« خولة بدر الرومي: »لقد سعدنا بحصول 
موظفي الشركة على شهادة إدارة العمليات االستثمارية 
وقدمنا لهم الدعم الكامل حيث تؤمن جلوبل بشدة بأهمية 
تطوير التفوق املهني«، مضيفة ان اجلهد الشاق الذي 
بذله املوظفون لاختبار في سبيل احلصول على شهادة 
»إدارة العمليات االس����تثمارية« يبني مدى رغبتهم في 
حتقيق النجاح على املستويني الشخصي واملهني.وأكدت 
الرومي: »إننا في جلوبل نش����جع جميع املوظفني على 
تعزيز خبراتهم من خال دعم تنفيذ مثل هذه املبادرات 
ورعايتها«.إضافة إلى حاملي ش����هادة »إدارة العمليات 
االستثمارية«، تضم جلوبل حاليا العديد من املوظفني 
املتقدمني لنيل شهادة احمللل املالي املعتمد وغيرهم من 
املوظفني احلاصلني على شهادات في مجاالت متنوعة 
مثل إدارة الثروات، واملوارد البش����رية والتس����ويق«.
وتعتبر ش����هادة »إدارة العمليات االس����تثمارية« احد 
البرامج التي يقدمها مزاولو املهنة للموظفني العاملني في 
قسمي العمليات واإلدارة.وتتيح هذه الشهادة للموظفني 
إلق����اء نظرة عامة على قطاع اخلدمات املالية ولوائحه 
التنظيمية، كما ترس����م لهم صورة مفصلة عن القطاع 
والعاملني فيه.وللحصول على شهادة »إدارة العمليات 
االس����تثمارية«، ينبغي على املتقدمني دراسة واجتياز 
اختبارات املراحل الثاث والتي تتضمن معلومات عن 
األوراق املالية واالس����تثمار، املبادئ التنظيمية سواء 
هيئة اخلدمات املالية أو مبادئ الرقابة املالية، إضافة 
إلى املعلوم����ات التقنية والعملية التي تتعلق باإلدارة 

والعمليات في قطاع اخلدمات املالية.

خولة الرومي

تشكيل أعضاء مجلس إدارة 
»احتاد الصناعات«

عقد احتاد الصناعات الكويتية جمعيته العمومية 
السنوية، وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 9 

أعضاء للدورة القادمة 2011 الى 2013.
وجاء تش���كيل مجلس اإلدارة كالتالي: حس���ني 
علي اخلرافي رئيسا، ومش���اري احمد حمادة نائبا 
للرئيس، عبداهلل خالد املطوع امني الصندوق، واحمد 
سليمان القضيبي امني السر، وخالد مهلهل املضف 
امني الس���ر املساعد، وأنور جواد بوخمسني وناصر 
بدر الشرهان وخالد عبدالغني العبدالغني وطارق 
سليمان الشعيل أعضاء، فيما جاء أحمد حامد النوري 

عضوا احتياطيا.


