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ميرزا وأسامة طيون )الثالث من اليمني جلوسا( يحمالن باجلائزة ويتوسطان فريق دائرة املعلومات في بنك اخلليج

اخلليج أهمية تعزيز تكنولوجيا 
التجارية  املعلومات والعالقة 
وكيفية االرتقاء بها نحو شراكة 
جتارية حقيقية. ومن املؤكد أن 
حتويل تكنولوجيا املعلومات 
من قاعدة تشغيلية الى خدمات 
يعتبر ضرورة البد منها لتحقيق 
أعلى مس����توى خلدمة عمالء 
البنك من خ����الل مالحظاتهم 
وآرائهم والتمسك مببادئ اإلدارة 
السليمة لألعمال، هذا ويواصل 
البن����ك تقدمي أفض����ل احللول 
املصرفي����ة املبتك����رة للعمالء 
تعزيزا لتعامالتهم املصرفية 

اليومية«.
النموذج  ويس����تخدم هذا 
التشغيلي القائم على تكنولوجيا 
املعلومات واملوج����ه لألعمال 
التجاري����ة من أج����ل التركيز 
عل����ى مس����ؤولي تكنولوجيا 
املعلوم����ات خلدم����ات األعمال 
الواجهة احلصرية  باعتبارهم 
لضبط مسار األعمال التجارية. 
فهو يش����جع العمل التعاوني 
بني ممثلي قطاع����ات األعمال، 
والوحدات التي تشكل العمود 
الفقري لتكنولوجيا املعلومات، 
مثل دائرة عمليات تكنولوجيا 
إدارة  املعلوم����ات، ومكت����ب 
املشاريع، ودائرة أمن تكنولوجيا 
املعلوم����ات، ودائ����رة ضمان 
اجلودة، وذلك لتوفير احللول 
التي تستجيب ملتطلبات جميع 

وحدات العمل في البنك.
ه����ذا وتعقد قم����ة مديري 
تكنولوجيا املعلومات ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بصورة منتظمة، وجتمع بني 
مسؤولي تكنولوجيا املعلومات 

وكبار املديرين التنفيذيني من 
مختلف دول املنطقة للمشاركة 
لوضع اس����تراتيجيات حول 
التي تتي����ح للبنوك  الس����بل 
والشركات حتقيق قيمة مضافة 
من خالل تكنولوجيا املعلومات. 
وتوفر القمة مجموعة متنوعة 
من القنوات لتنفيذ املش����اريع 
التجاري����ة وتش����جيعها م����ن 
خالل عق����د اجتماع����ات عمل 
فردية وورش عم����ل تفاعلية 

تخصصية. 
ويأتي إعالن اليوم تتويجا 
لعدد من اجلوائز الهامة األخرى 
التي فاز بها مؤخرا بنك اخلليج 
تقديرا خلدماته املتميزة خالل 
العام����ني 2010 و2011، وم����ن 
ضمنها جائزة »التميز العاملي 
في اخلدمات املالية الشخصية« 
من شركة إيجن بانكر، وجائزة 
»أداء املدفوعات الدولية 2010« 
من دويتش����ه بان����ك، وجائزة 
»أفضل بنك للخدمات املصرفية 
لألفراد« من مجلة بانكر ميدل 
إيس����ت تقديرا جلودة خدمة 
العم����الء وابت����كار املنتجات 
في مج����ال اخلدمات املصرفية 
لألفراد، وجائزة »أفضل مركز 
خلدمة العمالء«، وجائزة »أفضل 
حملة عالقات عامة ضمن إطار 
املسؤولية االجتماعية للشركات« 
من مجلة بانكر ميدل إيس����ت، 
وجائزة »أفضل منتج جديد« 
من مجلة بانكر ميدل إيس����ت 
التي صنفت حساب الدانة بأنه 
حساب مبتكر، وجائزة »أفضل 
جهة توظيف في دول مجلس 
التعاون اخلليجي« التي نالها 
خالل حفل توزيع جوائز التميز 
في املوارد البشرية لدول مجلس 
التعاون اخلليج����ي، وجائزة 
»إحالل وتوطني الوظائف« من 
مجلس وزراء العمل والشؤون 
االجتماعي����ة ب����دول مجل����س 
التعاون اخلليجي وذلك للسنة 
التوالي، فضال  السادسة على 
ع����ن جائزة »أفض����ل برنامج 
والء«، وجائ����زة »أفضل موقع 
إلكتروني يستجيب ملتطلبات 
العمالء« في املسابقة السنوية 
الثانية جلوائز »درع املصارف 

االلكترونية العربية«.

أعلن بنك اخلليج عن فوز 
رئي����س دائ����رة املعلومات في 
البنك بجائزة »القيادة الفكرية 
املتميزة« حس����ني ميرزا خالل 
مؤمتر قمة مديري تكنولوجيا 
املعلومات ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 2011، والذي عقد 

في قطر في 3 مايو 2011. 
وتأتي هذه اجلائزة تقديرا 
الذي  القيم  التقدميي  للعرض 
قدمه ميرزا حول »إدارة أعمال 
دائ����رة املعلومات كمؤسس����ة 
جتارية«، حيث ش����رح كيفية 
تطبيق منوذج تش����غيلي في 
مج����ال تكنولوجيا املعلومات 
التجارية وهو  موجه لألعمال 
النموذج الذي يطبقه بنك اخلليج 
حاليا في دائرة املعلومات بعد 
عملية إع����ادة هيكلة النموذج 

التشغيلي السابق. 
وتعليقا على هذه املناسبة، 
قال حس����ني مي����رزا: »لقد بذل 
فريق العمل في الدائرة قصارى 
اجلهود، وحق����ق أداء متميزا، 
مدفوعا بالدعم الذي يحظى به 
في بنك اخلليج، وأشعر بالفخر 
واالعتزاز بالفوز بجائزة »القيادة 
الفكرية املتميزة« وسأواصل 
الس����عي إليجاد طرق جديدة 
ومبتكرة تساهم في املزيد من 
التقدير، األم����ر الذي ينعكس 

إيجابا على مصرفنا«.
وأضاف قائال: »ويدرك بنك 

حسني ميرزا حامال اجلائزة

 Melenzane ويقع مطع���م
في األرج���ان »البدع« ويتميز 
بديكوراته املبتكرة ذات املفهوم 
اجلديد كلي���ا عما تعود عليه 
الناس في الكويت حتى املوقع 
الذي مت اختياره في ذلك املكان 
اختير خصيصا ليحاكي أزقة 
صقلية وش���وارعها الضيقة. 
ف���ي الداخ���ل كل ش���يء في 
»Melenzane« مقلوب رأسا على 
عقب حيث إن الفكرة جاءت من 

منطلق االختالف والتميز.
وتقدي���را لتمي���زه حصل 
مطع���م Melenzane على أربع 
 Taste of جوائز من احتفالية
Kuwait لعام 2010 هي جائزة 
املرك���ز األول في أفضل طعم، 
املركز األول في أصالة الفكرة 
واملركز األول مرتني في املطعم 

األشهر في الكويت.
الطعام في  وتتميز قائمة 
Melenzane بأنها مليئة بكل ما 
هو بعيد وقريب، حيث األفكار 
الرئيسية مازالت من صقلية 
ولكنه���ا معجونة مبا يتذوقه 
الكويتي���ون ويحبونه، والبد 
أن يج���د الزائر طبقا أو اثنني 
يحتويان على الباذجنان. وألن 
تلك الثمرة معروفة ومحبوبة 
نوعا ما في الكويت فقد حظيت 

تلك األطباق بإقبال شديد.
وكان البنك األهلي املتحد قد 
جنح من خالل برنامج الآللئ 
الفورية في تقدمي خصومات 
فورية كبي���رة لعمالئه تصل 
إلى 30% حينما يتس���وقون 
لدى أي من احملالت التجارية 
املشاركة في البرنامج، والتي 
تقدم خصومات على أكثر من 
60 ماركة جتاري���ة معروفة.

هذا ويقدم البنك األهلي املتحد 
حلملة بطاقات املتحد االئتمانية 
برنامج جوائز السفر الناجح 
الذي يقدم 3  الآللئ«  »جوائز 
نقاط آللئ مقابل كل دينار يتم 
إنفاقه في أي محل من احملالت 
التجارية املشاركة في البرنامج 
ح���ول العالم، وميكن حتويل 
هذه النق���اط إلى أميال جوية 
واملطالب���ة بها ل���دى أي من 
شركات الطيران الثالث الرائدة: 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية، 
اخلط���وط اجلوي���ة القطرية 

وطيران اخلليج.
وكلما زاد معدل استخدام 
البطاقة االئتمانية في الشراء 
كلما حصل العميل على أميال 
جوي���ة أكثر لالس���تفادة من 
الرحالت اجلوية املجانية على 
منت اخلطوط اجلوية املذكورة 
واحلصول على درجات سفر 
أعل���ى واإلقامة ف���ي الفنادق 
املزايا  األفض���ل، فضال ع���ن 
اإلضافية األخرى التي يقدمها 
برنامج العضوية في كل شركة 

من شركات الطيران.

البنك األهلي املتحد  أعلن 
 Melenzane عن انضمام مطعم
كشريك في برنامج آللئ املتحد 
الفورية املصمم حصريا حلملة 
بطاقات املتحد االئتمانية ليتالءم 

مع جميع احتياجاتهم.
وقال البنك في بيان صحافي 
انه ومبش���اركة مطعم  أمس 
Melenzane في برنامج الآللئ 
الفوري���ة، ميك���ن أن يحصل 
عم���الء املتحد الذين يحملون 
بطاقات املتحد االئتمانية على 
خصومات بنس���بة 15% على 
املأكوالت واملشروبات  جميع 

التي يقدمها املطعم.
وتعتبر مش���اركة مطعم 
Melenzane في برنامج الآللئ 
الفورية من املتحد إضافة تزيد 
م���ن تنوع اخلدم���ات املقدمة 
حلاملي بطاقات األهلي املتحد 
االئتمانية والتي جتعل من هذه 
البطاقات نافذة تسوق شاملة 
لعمالئه في عال���م من املزايا 

واخلصومات.

أعلنت داميلر الشرق األوسط 
واألقص����ى بالتعاون مع ش����ركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 
باقة خدمة مجانية ملدة 5 سنوات أو 
105 آالف كيلومتر جلميع سيارات 
الفئة S والفئة GL فيما يسمى بباقة 
اخلدمة املتكاملة ISP لتكون ضمن 
العروض القياسية لسيارات الفئتني 

.GLو S
وفي هذه املناس����بة قال مدير 
عام ش����ركة عبدالرحمن البش����ر 
وزيد الكاظمي � املوزعون العامون 
املعتمدون ملرسيدس � بنز بالكويت 
مايكل رويله »يسعدنا أن نقدم قيمة 
إضافية لزي����ادة راحة بال عمالء 

 ,S )S300 أنواع س����يارات الفئ����ة
 )AMG AMG, S65 S63 ,S500 ,S350
وأيضا على مركبة الدفع الرباعي 
الرحب����ة GL واملتاحة في الكويت 
 Grand Edition 450 GL مبودي����ل
والتي تأتي مبجموعة متنوعة من 
املواصفات في التجهيز األساسي، 
مثل: عجالت AMG من معدن خفيف 
 ،LED 21 إنشا، تكنولوجيا أضواء
التشغيل من دون مفتاح )البصمة(، 
كاميرا الرجوع للخلف، نظام البيان 
واالستعمال COMAND مع نظام 
املالحة وسبعة مقاعد رحبة تؤكد 
معن����ى الرفاهية مع باقة الترفية 

للمقاعد اخللفية.

لتساعد مالكي سيارات مرسيدس � 
بنز للوصول بسياراتهم إلى أعلى 
التشغيل واألداء، فقط ما  حاالت 
عليك فعله هو حجز موعد خدمة 
 � وزيارة احدى ورش مرسيدس 
بنز املعتمدة خالل فترات الصيانة 
وسيقوم فنيو خدمة ما بعد البيع 
املعتمدون باالعتناء بسيارتك عن 
طريق التأكد من صيانتها حسب 
توصيات املصن����ع باإلضافة إلى 
ضمان أنه فقط قطع غيار مرسيدس 
� بنز األصلية واملنتجات املعتمدة 
هي املستخدمة خالل عملية اخلدمة 
لس����يارتك.أصبحت باقة اخلدمة 
املتكامل����ة ISP متاحة على جميع 

الفئة S والفئة GL من خالل باقة 
اخلدمة املتكاملة وهو عرض يؤكد 
تصدرنا لقطاع السيارات الفخمة، 
فباقة اخلدمة املتكاملة ISP ترفع من 
معدالت الراحة وتساعد في احلفاظ 

على األداء العالي للمركبة«.
وذك����ر أن ه����ذه الباق����ة هي 
مخصص����ة للخدم����ة وللصيانة 
احلصري����ة واملجانية لس����يارات 
مرسيدس � بنز والتي تزود سيارة 
العميل بخدمة الصيانة األساسية 
مجانا طبقا لتوصيات املصنع ملدة 
5 س����نوات أو 105000 كلم )أيهما 
باق����ة اخلدمة  أقرب(.وصمم����ت 
املتكاملة ISP من مرسيدس � بنز 

GL والفئة S ملدة 5 سنوات جلميع سيارات الفئة

»البشر والكاظمي« تطلق باقة خدمة مجانية

انضمام »أمار سيتي« و»كويت إلدارة املشاريع« إلى املشاركني باحلدث

»إكسبو سيتي« تنجز تسويق معرض العقارات الكويتية والدولية
أعلن املدير التنفيذي في شركة 
»اكسبو سيتي« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات ايهاب جابر عن انتهاء 
الش���ركة من تس���ويق معرض 
العقارات الكويتية والدولية الذي 
ستطلقه خالل الفترة من 22 الى 
25 اجلاري في فندق ريجينسي، 
والذي يقام حتت رعاية رئيس 
املالية واالقتصادية في  اللجنة 
التجارة  مجلس األمة ووزي���ر 

األسبق د.يوسف الزلزلة.
وقال جابر ان الشركة ستقوم 
بتقدمي جميع اخلدمات املطلوبة 
من أجل اخلروج مبعرض قوي 
يساهم في خلق فرص عقارية 
في بيئة تسوق عالية اجلودة من 
خالل التنظيم اجليد الذي تسعى 
الى ارضاء الشركات  من خالله 
العقارية املش���اركة واملواطنني 

معا.
وأشار الى ان عدد الشركات 
املش���اركة والذي وصل الى 22 
ش���ركة عقارية تعتبر من أبرز 
الشركات الناجحة والعاملة في 
السوق الكويتي وتقدم خدمات 
ومشاريع مميزة وفريدة، السيما 
انها تقدم عروضا تلقى القبول 
س���واء عن طريق املش���اركات 
في املع���ارض او من خالل مقر 

الشركات.
وأكد جابر على ان الشركة قامت 
باس���تكمال جميع االستعدادات 
النطالق املعرض بش���كل مميز، 
وانها تعمل جاهدة ألن يكون من 
أبرز املعارض العقارية التي تقام 
في الكويت والتي تقدم خدمات 
مميزة وعروضا تلقى االهتمام 
م���ن قبل املواطنني، الفتا الى ان 
الثانية  هذا املعرض في دورته 
سيكون مبثابة االنطالق احلقيقي 
نحو تقدم شركة »اكسبو سيتي« 
الت���ي بدأت فعلي���ا تأخذ مكانة 
مرموقة من بني ابرز الش���ركات 
املنظمة للمعارض العقارية في 

الكويت.

أمار سيتي

من جهة أخرى، أعلنت شركة 
أمار سيتي العقارية عن مشاركتها 

الشريف تكلفته اإلجمالية تقدر ب� 
100 مليون ريال سعودي، ويتكون 
من 10 طوابق كل طابق 23 وحدة ما 
بني ستديو وملكي ويتمتع بإطاللة 
كاملة على احلرم والبقيع، ومساحة 

املشروع 2000 متر مربع.
يذك����ر ان املش����روع يقع في 
املنطق����ة اجلنوبي����ة اخلالية من 
الفندق  ب����ني  اإلزاالت واملس����افة 
واحلرم 100 مت����ر، كما انه قريب 
من مصلى النساء.وأوضح املطيري 
ان الشركة تسوق املشروع بنظام 
صكوك االنتفاع والتمليك ملدة 19 
س����نة، ونظام الصكوك واإلدارة 
والتش����غيل، يض����اف ال����ى ذلك 
اننا سنقوم بتس����ويق املشروع 
في جميع الدول اإلس����المية مثل 
البحرين، دبي  ابوظبي،  الكويت، 
قطر، تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، 
حيث نعتبر الوحيدين في السوق 
الذين نس����تخدم نظام الصكوك، 
حيث اننا سنسلم الوحدات مباشرة 

الى كل مشتر.
ولفت املطيري الى ان العقار 
في السعودية ال يتأثر بأي أحداث 
سياسية، كما انه يعد من أقوى 
األس���واق في املنطقة، خال من 
التعقيدات واإلجراءات احلكومية 
املعقدة مبنأى عن الروتني، ورأى 
ان السوق الكويتي بحاجة الى 
املزيد من املرونة والقوانني التي 
ستساهم في حال وجودها في 
تدف���ق االس���تثمارات األجنبية 

وحتسني حالة السوق.
وأكد املطيري ان هناك بعض 
الشركات قامت في السابق بتسويق 
مشاريع كانت التزال قيد اإلنشاء، 
وما ان أطلت األزمة برأسها على 
السوق حتى توقفوا عن استكمال 
عملية التسويق، وهذه تعد مشكلة 
كبي����رة امام تلك الش����ركات، الى 
ذلك ندعو املس����ؤولني الى تعديل 
القوانني والتش����ريعات العقارية 
وتذلي����ل العقبات ام����ام مطوري 
العقار وحل مشكلة ندرة األراضي، 
حيث ان العقار هو حصان السبق 
الفائز، السيما انه ميرض وال ميوت 
بعكس األسهم احملفوفة باملخاطر 

والعراقيل.

الراغبني في احلصول واقتناص 
الفرص املميزة بالتعرف عن قرب 
على مشاريع الشركة التي ستعرض 

خالل فترة املعرض.

كويت إلدارة المشاريع

كما أعلنت شركة كويت إلدارة 
املشاريع عن مشاركتها في املعرض 
ومن تنظيم شركة اكسبو سيتي 
مبشروع عمالق سوقت منه منذ 
ان أطلقت����ه خالل ش����هر واحد ما 
يقارب 20% من الوحدات املخصصة 
للبيع خالل مشاركتها في معرض 

واحد.
املبيعات  إدارة  وق����ال مدي����ر 
في الش����ركة فالح املطيري خالل 
الش����ركة س����تقوم  ان  تصريحه 
من خالل مش����اركتها في املعرض 
املميز والفريد  بعرض مشروعها 
في السوق الكويتي وهو مشروع 
روضة الصفوة في اململكة العربية 
الس����عودية والبالغ بحدود 100 

مليون ريال سعودي.
وأضاف: »هذا املشروع يعتبر 
من أقوى املشاريع املعروضة حاليا 
في السوق الكويتي وان الشركة 
تقوم على تقدمي خدمات التقسيط 
للعمالء الراغبني في اقتناء الفرص 

في ذلك املشروع«.
وعن املشروع، أشار املطيري 
الى ان مش����روع روضة الصفوة 
الواقع في اململكة العربية السعودية 
وحتديدا ف����ي املدينة املنورة هو 
عبارة عن فندق على ساحة احلرم 

في املعرض. وقال مدير التسويق 
في الشركة سعيد عامر في بيان 
صحافي ان الشركة ستشارك في 
املعرض مبش���اريع استثمارية 
اململك���ة األردنية  ف���ي  جديدة 
واإلمارات العربية املتحدة، مشيرا 
الى ان مشاريع الشركة ستكون 
جديدة على السوق الكويتي من 

خالل متيزها.
الش���ركة ستطرح  وأضاف: 
خالل املعرض مشاريع استثمارية 
اململك���ة األردنية  ف���ي  جديدة 
الهاشمية وهي عبارة عن أراض 
س���كنية مفرزة بالكامل واصلة 
له���ا باإلضافة  جميع اخلدمات 
الى اراض زراعية مفرزة بالكامل 
وأيضا واصلة جميع اخلدمات 

لها.
ولفت الى ان الشركة ستطرح 
مشاريع اس����تثمارية جديدة في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة هي 
عبارة عن أراض سكنية وأراض 
جتارية مف����رزة بالكامل واصلة 
جميع اخلدمات في منطقة مصفوت 

بإمارة عجمان.
وأكد على ان الش����ركة عززت 
سلتها العقارية مبجموعة أخرى 
جديدة من املشاريع التي وزعت على 
عدد من الدول العربية واخلليجية، 
وهي اإلمارات ومصر واألردن، وذلك 
من خالل تسويق مشاريع عقارية 
واستثمارية متنوعة في تلك الدول 

وبعوائد استثمارية مغرية.
ودعا عامر اجلمهور واملواطنني 

فالح املطيريسعيد عامرإيهاب جابر

»التجاري« رعى مؤمتر  حتديات 
احلوكمة في اجلامعة األميركية

رعى البنك التجاري الكويتي مؤمتر »حتديات احلوكمة في منطقة 
اخلليج« املنظم من قبل اجلامعة األميركية في الكويت والذي ناقش 

موضوعات حيوية تهم جميع دول اخلليج والدول املجاورة لها.
وبهذه املناسبة قال املدير التنفيذي للتسويق واملبيعات في البنك 

التجاري الكويتي رمزي الصبوري ان املشاركة في رعاية هذا النوع 
من املؤمترات األكادميية التي تساعد على نشر الوعي السياسي 

والثقافي في اجليل القادم ملا لها من اهمية في توسيع مدارك وتفكير 
هذا اجليل لتقدمي خدمة أفضل في بناء مجتمع متميز وناجح يساعد 
على التقدم والرقي في جميع مجاالت الدولة.وقد كان فريق املبيعات 

في البنك التجاري الكويتي متواجدا خالل فترة املؤمتر للمساعدة 
والدعم من خالل شرح عدة نقاط وفوائد البنك التي تشمل خدمة قطاع 

االفراد املصرفية وتسويق منتجات البنك.هذا ويهدف البنك التجاري 
الكويتي دائما بالتعاون من خالل هذه الفرص املميزة الستقطاب 

جميع الشرائح وتقدمي جميع اخلدمات ويهدف ايضا الى بناء جيل واع 
ومتميز خلدمة هذا املجتمع والبلد وتشجيعهم على العمل في جميع 

القطاعات اخلاصة وباخلصوص قطاعات البنوك.

»املتحد« يقّدم حلاملي بطاقاته االئتمانية 
Melenzane خصومات بـ 15% لدى مطعم

جابر: املعرض يضم 
شركات لتقدمي ابرز 

املشاريع العقارية

املطيري: »كويت 
إلدارة املشاريع« 

تطرح مشروع روضة 
الصفوة في السعودية

عامر: »أمار سيتي« 
تطرح مشاريع في 

األردن واإلمارات 
والكويت

جناح التجاري املشارك في املؤمتر 

رئيس دائرة املعلومات في »اخلليج«
يفوز بجائزة »القيادة الفكرية املتميزة«

في قمة مديري تكنولوجيا املعلومات ملنطقة الشرق األوسط 


