
 اقتصاد 
 السبت ٢٦ مارس ٢٠١١ 

 30 

 عادل بهبهاني: 
توقعات ببيع 

  ما بني ٧٠ و٨٠ 
سيارة تيرين خالل

   أبريل املقبل

 البنك حقق إجنازات 
في استخدام اإلعالم 

االجتماعي وضعته 
في مراكز متقدمة 

بني البنوك
   احمللية 

د. فاضل صفر
( وزير ا�شغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية )

المتحدثون

توفيق الجراح
( رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين

ورئيس مجلس ا�دارة  والعضو المنتدب
لشركة مجمعات ا�سواق التجارية الكويتية)

أ. ناصر المري
 (نائب رئيس مجلس ا�دارة

شركة نور لالستثمار المالي )

 أ. قيس الغانم
 ( أمين سر اتحاد مالك العقارات التجارية )

رئيس الجلسة
د. عبد ا� سهر 

( مدير ا�دارة المركزية ل�حصاء – وزارة التنمية )
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توقيت الجلسة: 2:00-12:30

فندق جي دبليو ماريوت
قاعة الثريا

 صفحة «بيتك» على فيس بوك 

(محمد ماهر)   األداء والراحة واجلودة سمات تيرين ٢٠١١ اجلديدة  عادل بهبهاني ولؤي الشرفاء يزيحان الستار عن جي أم سي تيرين ٢٠١١ اجلديدة كليا 

 تُعد وسائل جوهرية للحوار املتواصل والوقوف على جميع اآلراء 

 املخيزمي: ٢٨ ألف متابع لصفحة «بيتك»
  على «فيس بوك» و٤ آالف على «تويتر»

على مجموعات تتواصل مع بعضها 
عبر عناصــــر فردية، ما تلبث أن 
تسحب املجموعة إلى حيث تتوقف 
هي، ومن ثم يتم توالي املجموعات 
على موقع بعينه في ظل الترابط 

والتواصل املشترك بينهم. 
  وأشار املخيزمي إلى أن «بيتك» 
حقق اجنازات في مجال استخدام 
اإلعــــالم االجتماعي خــــالل العام 
٢٠١٠ وضعتــــه في مراكز متقدمة 
بني البنوك احمللية وفق إحصائية 
موضوعية، حيث تبوأ مركز الريادة 
من حيث عدد املتابعني على موقع 
فيس بوك ليصل عدد املتابعني الى 
٢٨ ألفا، وبنسبة زيادة أسبوعية 
بلغت نحو ٢٠٪ كما جاء «بيتك» في 
مركز متقدم بني البنوك احمللية من 
حيث عدد املتابعني لصفحته على 
«تويتر» ليصل عدد املتابعني إلى 
نحو ٤ آالف متابع، بنسبة زيادة 

أسبوعية بلغت ٢٥٪.
  ولفت إلى أن شريحة الشباب 
بني ١٨ و٢٤ عاما هي النسبة األكبر 
من بني املتابعني األمر الذي يحتم 
املزيد من التوسع في استخدام هذه 
الشبكات الستثمار هذه الشريحة، 
السيما أن هذه الشبكات باتت على 
مدار الساعة بعد إتاحتها أيضا على 

أجهزة الهواتف النقالة.  

 أكــــد بيت التمويــــل الكويتي 
(بيتك) على وجود إستراتيجية 
طويلة األجــــل لتعزيز حضوره 
التواصل االجتماعي  على قنوات 
(فيس بــــوك، تويتــــر، يوتيوب 
وغيرها) وحتقيق أقصى استفادة 
من اســــتخدام هذه القنوات وفق 
منطلقاته الشرعية واملهنية وذلك 
لتطوير وتوسيع أدوات التواصل 
مع اجلماهير وإيصال رســــائله 
املســــتهدفة إليهم والوقوف على 
آرائهم وتطلعاتهم، من أجل تعزيز 
ســــمعة البنك وثقة العمالء فيه 
وترسيخ عالمته التجارية، إضافة 
إلى دعم عمليات التسويق والبيع، 
مبا يتواكب مــــع الدور احملوري 
الذي باتت تؤديــــه هذه القنوات 
في مساندة خطط قطاع األعمال 

حول العالم.
التســــويق     ويقــــول مديــــر 
والعالقات العامة مدير التخطيط 
االستراتيجي فهد خالد املخيزمي: 
إن «بيتــــك» يخطــــط لتطويــــر 
إســــتراتيجيته الهادفة إلى املزيد 
مــــن اســــتخدام قنــــوات اإلعالم 
االجتماعي من خالل تسخير كادر 
على مستوى فني عال يتابع ويطور 
استخدامنا لهذه القنوات، انطالقا 
مــــن رغبتنا في تعزيز جناحاتنا 
التي حتققت في هذا املجال خالل 
الفترة املاضية، حيث كان «بيتك» 
من أوائل املؤسســــات املالية في 
املنطقة التي بادرت للتواصل مع 
عمالئها عبر هذه الوسائل املبتكرة، 
فعمد مبكرا إلى إنشاء موقع على 
شبكة الفيس بوك، وانتهج أسلوبا 
مهنيا مدروســــا في التخاطب مع 
رواد هــــذه الشــــبكة حرصا على 
اســــتقطاب أوسع شريحة ممكنة 
من مرتاديها اآلخذين في التزايد كل 
حلظة، وحرص على توثيق العالقة 
مع زوار دائمني ومتواصلني بشكل 
مستمر مع املوقع، تعزيزا للرؤية 
القائلة بان هذه الشبكات تعتمد 

 فهد املخيزمي 

 ٤ سلندر يبدأ سعرها من ٧٫٨٠٠ دينار بينما ٦ سلندر يصل إلى ١١ ألف دينار

 «بهبهاني» تكشف النقاب عن جي أم سي تيرين ٢٠١١ 

املظهر القوي والشكل اجلذاب، 
ولذلك قامت جي ام سي بتصميم 
تيرين اجلديد وإعطائها مظهرا 
يجمع بني اجلمــــال والقوة في 

نفس الوقت. 
  وقــــال انه ال عجب أن يطلق 
على جي ام سي تيرين لقب ولد 
اليوكون ملا تتميز به من تشابه 
بالبنيــــة، إذ ورث عن اليوكون 
ميزات القوة والصالبة والتحمل 
وإن كان بحجــــم أصغــــر وهذا 

ألسباب عملية بحتة».
  وأشار إلى أن تيرين اجلديدة 
متواجدة في السوق األميركية 
منــــذ أكثر من ســــنة على وجه 
التقريب، وقد القت منذ إطالقها 
في األســــواق األميركية جناحا 
منقطع النظير جعل الطلب عليها 
مرتفعا. وقد نالت تيرين لقب 
أفضل ســــيارة ضمن فئتها في 
الوقود من قبل هيئة  استهالك 

حماية البيئة األميركية.
  مــــن جانب آخر قــــال مدير 
التســــويق اإلقليمي لـ «جي أم 
سي» في الشرق األوسط لؤي 
الشرفاء: «نحن ماضون قدما في 
تعزيز النموذج واألسلوب الناجح 
لسيارات جي أم سي التي تتميز 
بالتصميم اجلريء والتجهيزات 
الفخمة التي يتوقعها عمالؤنا من 

شاحنات كاملة احلجم.
 ٭  محمود فاروق 

 كشفت شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني النقاب عن 
أحد أبرز تصاميمها من سيارات 
الكروس أوفر وهي سيارة تيرين 
٢٠١١ اجلديدة كليــــا األميركية 
الصنع، وذلك خالل حفل إطالق 
مميز في منتجع صحارى الكويت 
بحضور العديد من الشخصيات 
الكبيرة وممثلي جنرال موتورز 

ونخبة من الصحافيني.
الى  الســــيارة    وتنضم هذه 
أم ســــي واسعة  مجموعة جي 
االنتشــــار في املنطقة، وجتمع 
سيارة كروس أوفر تيرين ٢٠١١ 
بــــني التصميم اخلارجي القوي 
وجتربة القيادة السلسة من خالل 
محرك قــــوي واقتصادي مينح 
السيارة أعلى مستوى من كفاءة 

استهالك الوقود ضمن فئتها.
  وتتميز تيريــــن بالتصميم 
القوي لســــيارات جي ام ســــي 
الرياضية متعددة االستعماالت 
مع منظــــر خارجي فعال وبارز 

يروق للكثيــر مــن العمــالء.
  وإلــــى جانب ذلــــك، يضفي 
تصميــــم الرفــــرف األمامي ذو 
النهايات املربعة مع الصادمات 
املوســــعة املزيد من التفاصيل 
التي تلقى ترحيبا لدى العمالء 
الذين يفضلون سيارة ذات مظهر 
أقوى من غيرها من الســــيارات 

التقليدية.
  من جانــــب آخر توقع املدير 
التنفيذي للمبيعات عادل بهبهاني 
أن  في تصريحات للصحافيني 
يتم بيع عدد يتراوح بني ٧٠ و٨٠ 
سيارة في بداية طرحها بالسوق 
احمللى خالل شهر ابريل املقبل، 
السيارة تيرين  مبينا أن سعر 
اجلديدة ٤ سلندر يبدأ من ٧٫٨٠٠ 
دينار بينما ٦ سلندر تصل إلى 

١١ ألف دينار.
  وأضاف أن «بهبهاني» تعمل 
على تلبية حاجة شريحة واسعة 
من األفــــراد الذين يبحثون عن 
املركبة العصرية والعملية وذات 

 عادل بهبهاني لؤي الشرفاء

 مواصفات إضافية اختيارية
  لـ «تيرين ٢٠١١» اجلديدة 

 قصة جناح GMC.. وجوائز ٢٠١١

 جاءت تيرين مبواصفات اضافية اختيارية لتعزيز الراحة 
مثل باب خلفي مبرمج، حيث ميكن برمجتهلتفادي 

االرتفاعات املخفضة، وبالتالي تفادي العوائق التي قد تكون 
موجودة في كراجات السيارات، وتتوافر ايضا تيرين بفئة 

مزودة بنظام التشغيل عن بعد الذي يعمل على تبريد 
السيارة تلقائيا خالل اوقات الظهيرة احلارة، ومن خالل 

هيكلها الصلب وبنيتها املتكاملة واللمسات على جانب 
السيارة متنح هذه السيارة جتمعا اكثر دقة جلميع االجزاء 

مع قدرة حتمل اقوى واكثر استجابة جلميع الفراغات، 
وبالنتيجة فإن سيارة تيرين متنح السائق والركاب شعورا 

قويا بأنها سيارة قوية لسنني عديدة. 

 قال عادل بهبهاني انه منذ ما يقارب ٤٨ عاما وبالتحديد في 
العام ١٩٦٣ بدأت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 

من خالل شراكتها مع جنرال موتورز قصة جناح مستمر 
وتوثيق روابط متواصلة ومت احلصول على جوائز تقديرية 

عديدة تعكس متيز مجموعة بهبهاني.
  الفتا الى انه مت تكرمي شركة بهبهاني مؤخرا مبنحها جائزة 

أكبر وكيل مستقل لـ «جي ام سي» في العالم لعام ٢٠١٠، 
وهي لن تكون األخيرة بالتأكيد نظرا ألن بهبهاني تعمل وفق 
استراتيجية جتعل حتقيق اجلوائز والتميز دافعا يحثنا على 
مواصلة عملنا وتفانينا لتقدمي خدمات متميزة لزبائننا للفوز 

بجوائز التميز ومواصلة النجاح.
  وأضاف قائال: خالل فترة شراكتنا قدمنا العديد من 

السيارات واملوديالت اجلديدة العالية اجلودة والتي ترقى 
الى مستوى وتطلعات أهل الكويت، وأذكر اننا وفي مناسبة 
مماثلة منذ نحو اربع سنوات وبالتحديد عام ٢٠٠٨ طرحنا 

اجليل األول من «جـي ام سي تيريــن» والــذي القى 
اقبـاال كبيرا في سوق الكويت وحقق ما كان يطمح له 

من انتشار وشهرة، واآلن نطلق اجليل الثاني من هــذه 
السيارة حيث نقدم تيريــن ٢٠١١ األميركية الصنــع 

املختلف كليا عن اجليل األول الذي عرفتموه من ٤ سنوات 
مضــت. 

 الشركة حتتفل بطلبة «لوياك» بعد جناحهم في برامج التدريب 

 بورسلي: «زين» تسعى إلعداد طاقات شابة 
  تتحمل املسؤولية في احلياة العملية 

 احتفلت شركة «زين» بطالب 
امللتحقني  وطالبات «لويـــاك» 
العام  بالشـــركة للتدريب هذا 
في الفترة من ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠ 
الـــى ٢٤ فبرايـــر ٢٠١١، وقامت 
بتوزيع شـــهادات التقدير على 
الطلبة املنتسبني لهذه الدورات 
تكرميا جلهودهم وتخطيهم فترة 
التدريب العملي بنجاح، وذلك 
ضمن اتفاقية «زين» و«لوياك» 

الحتضان الطاقات الشابة.
  وذكرت الشركة أن عدد الطلبة 
املتدربني في برامج التدريب لهذا 
العام ٣٤ طالبا وطالبة، وزعوا 
على إدارات الشـــركة املختلفة 
وأفرعها، واجتـــازوا جميعهم 
الـــدورة التدريبية التي أعدتها 
«زين»، بعد أن استقبلتهم الشركة 
في الفترة املاضية ودربتهم ملدة 

شهرين.
  وقال املدير التنفيذي للموارد 
البشـــرية نوال بورسلي بهذه 
املناسبة ان شـــركة زين دأبت 
على احتضان طلبة لوياك كل عام 
رغبة منها في إعداد وتأهيل جيل 

قادر على حتمل املسؤولية».

  وأشارت بورسلي إلى أن زين 
تؤمن بأن الطاقات الشابة هي أمل 
املجتمع، ومن هذا املنطلق فهي 
توفر جميع مواردها وتســـخر 
إمكانياتها في سبيل صقل مهارات 
هذه العناصر الشابة مبا يحفزها 
ويدفعها لالنخراط في احلياة 
العملية على الشكل األمثل الذي 

يرضي طموحاتهم. 
  وعبر عدد مـــن الطلبة عن 
ســـعادتهم باجتيـــاز الـــدورة 
واكتسابهم اخلبرة العملية أثناء 
فترة التدريب في إدارات وأفرع 
«زين»، من خالل اكتساب خبرة 
فريدة من نوعها، وباألخص في 
التعامل مع العمالء، فضال عن أن 
الشركة علمتهم حتمل املسؤولية، 
وهذا أمر ال ميكن أن يحصل عليه 
املتدرب في أي مكان، مشيدين 
بحسن تعامل موظفي «زين» مع 
املتدربني، األمر الذي ساعد على 
العمل،  سرعة تعلم أساسيات 
وشـــكر الطلبة جميع موظفي 
الشـــركة على تعاونهم معهم 
وإتاحة الفرصة خلوض جتربة 

العمل في شركة زين. 

إلى أن مدة الدورة امتدت لستة 
أســـابيع، متكن الطالب خاللها 
العمل  التعرف على قواعد  من 
في الشـــركة، والتي على إثرها 

مارسوا العمل بشكل رائع.

  وأوضحت أنهـــا حتقق هذا 
الهدف من خالل التدريب في العمل 
الطالب  امليداني حتى يكتسب 
املقومـــات التي تؤهله ملواجهة 
صعوبات العمل مستقبال، الفتا 

 طالب وطالبات «لوياك»

 صفحة البنك على «تويتر» 


