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الرشيد: الشراكة 
بني الشركتني اجنازا 
جديدا سيوفر لفريق 
عمل »نفط الكويت« 

برامج تدريبية 
متكاملة

حتى نهاية سبتمبر املقبل

3 سيارات مرسيدس »SLS - AMG« كوبيه 
لعمالء »الوطني« خالل الصيف

للفوز بإحدى ثالث سيارات 
مرسيدس SLS-AMG كوبيه 
اجلديدة، كما سيحصل عمالء 
»الوطني« على فرص لدخول 
الس���حوبات عند اس���تخدام 
بطاقات السحب اآللي خارج 
الفترة  الكويت خالل نف���س 
سواء للمشتريات أو السحب 

النقدي.
وأكد التويجري في تصريح 
صحاف���ي أن: »بن���ك الكويت 
الوطني كان في العام املاضي 
الكويت مينح  ف���ي  أول بنك 
عمالءه فرصا للفوز بسيارة 
مرسيدس SLS الفاخرة، وقد 
الع���رض جناحا  القى ه���ذا 
كبيرا وترحيبا واس���عا من 
جانب العمالء، أما هذا العام، 
العرض  الوطني  فقد ضاعف 
ليقدم 3 سيارات من هذا الطراز 

الرفيع«.
وأضاف التويجري أن هذه 
الفرصة ال تنحصر على عمالء 
الوطني احلاليني فقط، بل هي 
متاحة أيضا أمام كل من يرغب 
بالتقدم للحصول على إحدى 
بطاقات »الوطني« االئتمانية 
 والس���حب اآلل���ي التي توفر
مزاي���ا عدي���دة وحصري���ة 

حلاملها.

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن تقدمي���ه عرضا حصريا 
حلاملي بطاق���ات »الوطني«، 
ه���و األضخم من نوعه خالل 
الصيف، ويتيح هذا العرض 
لهم الفوز بإحدى ثالث سيارات 
مرسيدس SLS-AMG كوبيه 
الفاخ���رة عند اس���تخدامهم 
الوطن���ي االئتمانية  بطاقات 
والسحب اآللي داخل الكويت 
أو خارجها، وذلك اعتبارا من 
األول من يونيو املقبل ولغاية 

نهاية سبتمبر 2011.
وق���ال نائ���ب مدي���ر عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الش���خصية في بنك الكويت 
النجران  الوطن���ي عب���داهلل 
التويجري ان »الوطني« يطرح 
هذا العرض غير املسبوق الذي 
يقدم ثالث سيارات مرسيدس 
»SLS-AMG« كوبيه اجلديدة 
ف���ي إطار حرصه  والفاخرة 
على تق���دمي أفضل العروض 
احلصرية وغير املس���بوقة 
ملكافأة عمالئه، مشيرا الى انه 
ميكن جلميع عمالء »الوطني« 
اس���تخدام بطاق���ات الوطني 
االئتمانية خالل موسم الصيف 
احلالي سواء داخل الكويت أو 
بوستر العرض احلصري من »الوطني«خارجها ودخول السحوبات 

»الوطني لالستثمار«: الهبوط يسيطر على مؤشرات 
األسواق اخلليجية باستثناء السعودية

وحق���ق مؤش���ر MSCI أوروبا 
.%9.76

أما خليجي���ا فالتزال قطر 
األفضل أداء بنسبة 3.91% وعمان 
األسوأ أداء بنزول 12.36% وتليها 

الكويت بنزول %7.38.

إلى 27 مايو اجلاري.
وفي املقابل، استمر أداء دول 
أوروبا كأفضل األسواق عامليا 
حي���ث تأتي صربيا في املقدمة 
بنس���بة 53.32% وبلغاريا في 
املركز الثالث بنس���بة %29.07 

قالت شركة الوطني لالستثمار 
العاملي في تقريرها األسبوعي 
العاملية،  حول حركة األسواق 
ان جميع مؤش���رات األسواق 
اخلليجية ما عدا الس���عودية، 
شهدت هبوطا خالل األسبوع 

األخير من مايو اجلاري.
حيث هبط مؤشر S&P لدول 
مجلس التعاون بنسبة %0.73 
وكان مؤش���ر MSCI اإلم���ارات 
العربية املتح���دة األكثر نزوال 
الثالث  املرك���ز  إقليمي���ا وفي 
عامليا هبوطا لألسبوع بنسبة 

.%4.10
وحقق مؤشر الكويت نزوال 
بنسبة 1.51% بينما ارتفع مؤشر 
S&P السعودية بنسبة %0.44، 
وكان مؤش���ر MSCI املص���ري 
الثان���ي أداء عامليا حيث حقق 
ارتفاعا بنسبة 3.82% لألسبوع 
وتفوق عليه مؤشر كازاخستان 

فقط بصعود %4.09.
أما منذ بداية العام احلالي، 
فاليزال السوق املصري األسوأ 
أداء عامليا بالرغم من أداء األسبوع 
حيث سجل املؤشر نزوال بنسبة 
22.27% منذ بداية العام احلالي 

لتلبية متطلبات العمالء وتيسير خدمات إدارة السيولة لهم في العراق

مصرف بغداد يوقع اتفاقية شراكة إستراتيجية
مع مجموعة سيتي املصرفية

وبني اخلبرة العاملية ملجموعة 
سيتي املصرفية، وسيحقق هذا 
التحالف االس���تراتيجي قيمة 
مضافة لكل من مصرف بغداد 
ومجموعة سيتي املصرفية كذلك 
الى النج���اح الذي ينعكس في 
النهاية على عمالء مجموعة بنك 

برقان«.
وأض���اف ايغوري���ن: »ان 
مص���رف بغ���داد يعتبر من 
البنوك النشطة وسريعة النمو 
في مجموعة بنك برقان وقد 
استطاع أن يحقق مكانة بارزة 
البنوك  أه���م  وناجحة كأحد 

العاملة في العراق«.

مجموعة بن���ك برقان خلطوة 
بارزة جديدة في مجال خطط 
التوس���ع االقليمي واخلارجي 

لها.
وتأتي هذه الشراكة في وقت 
هام جدا بالنسبة ملجموعة بنك 
برقان حي���ث تؤكد على التزام 
املجموعة بتقدمي خدمات عاملية 

املستوى لعمالئها.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك برقان 
ايغوري���ن ع���ن هذه  ادواردو 
الشراكة: »ان الشراكة الناجحة 
التي بنيناها من شأنها أن متزج 
وجتمع بني خبراتنا االقليمية 

أعلن مصرف بغداد امس � 
أحد املصارف التابعة ملجموعة 
بنك برقان � عن توقيعه شراكة 
استراتيجية مع مجموعة سيتي 
املصرفي���ة لتلبي���ة متطلبات 
العمالء من خ���الل تقدمي باقة 
منتجات مختلفة وخدمات ادارة 

السيولة لهم في العراق.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه الشراكة اجلديدة تتيح 
لعمالء مجموعة سيتي املصرفية 
من الشركات املتعددة اجلنسيات 
الذين لهم رغبة وتوجه للعمل 
في العراق، أن يستفيدوا مباشرة 
من خدمات مصرف بغداد الدارة 
منتجات وخدمات ادارة السيولة 
لشركاتهم واالستفادة من جميع 
خدمات افرع املصرف في أنحاء 

العراق.
وسيقوم مصرف بغداد بخدمة 
عمالء مجموعة سيتي املصرفية 
عبر توفير منتجات وخدمات 
ش���املة ومتكامل���ة تتضم���ن 
خدمات احلس���ابات املصرفية، 
واجراء العمليات املالية احمللية 
والدولية، وعمليات التحصيل، 
وادارة السيولة وحلول اخلدمات 
املصرفي���ة االلكتروني���ة عبر 
االنترن���ت، كما س���تتيح هذه 
الش���راكة ملصرف بغ���داد أن 
العاملية  الش���بكة  يستفيد من 
ملجموعة سيتي املصرفية في 
نحو 100 دولة لتقدمي خدمات 
املالية  العمليات  ادارة  وحلول 
االلكترونية للشركات، وغيرها 

من اخلدمات املصرفية.
التحال���ف  ه���ذا  وي���دل 
االس���تراتيجي عل���ى حتقيق 

ستيف دونوفان )وسط( وادواردو أيغورين )ميني( ود.يونس بروش )يسار( أثناء حفل التوقيع

تتعلق بإدارة األنظمة والتكنولوجيا النفطية

»»شلمبرجير« تدشن مركز التدريب املتنقل بالتعاون 
مع »نفط الكويت« لتوفير التدريب العملي للمهندسني

التكنولوجيا ودعمنا باخلبرات 
في عمليات االستكشاف واإلنتاج، 
وقد حققت اليوم هذه الشراكة 
بني الش���ركتني اجن���ازا جديدا 
س���يوفر لفري���ق عم���ل »نفط 
الكويت« برامج تدريبية متكاملة 
متكنهم من تسريع عملية تطوير 
قدراته���م وباألخص ملن هم في 
بداي���ة حياتهم العملية، بحيث 
أن املناهج التدريبية س���تتيح 
اختزال حوالي 50% من الفترة 
التي يحتاجها املهندس للوصول 
إلى القدرة املطلوبة من أجل أداء 
مهامه، ونش���كر »شلمبرجير« 
على توفير هذه الفرصة الهامة 
للمهنيني والعاملني في الشركة 
لالستفادة من خبرتها ومهاراتها 
العاملية«. وم���ن ناحيته، قال 
اآلبار  مدير مجموع���ة صيانة 
في شركة نفط الكويت، سعيد 
الشاهني: »لقد حققت الشراكة 
بني الشركتني اجنازات عدة خالل 
األعوام، وقد نتجت تلك االجنازات 
عن التفاهم املتبادل الحتياجات 
القطاع النفطي في الكويت إضافة 
إلى العمل املتواصل لدعم تطوير 
القطاع إلى أقصى امكانياته على 

املدى الطويل«. 

م����ن خالله ونأمل م����ن خالل ما 
توفره احلملة من جتربة عملية 
كما نوض����ح أهمية حزام األمان 
في احلفاظ على سالمة السائق 

والركاب على حد سواء«.
وفي هذا الس����ياق، قال مدير 
مجموعة معاينة اآلبار في شركة 
نفط الكويت سعيد الشاهني: عندما 
يقدم الكبار على ربط أحزمة األمان 
وتصبح عادة لديهم فسوف يتعلم 
القيام  األطفال وبش����كل تلقائي 
بالشيء نفسه عند ركوب السيارة 
وبالتالي احلد من مخاطر اإلصابة 
باجلروح والتقلي����ل من حاالت 
الوفاة في حال وقوع احلوادث.

ومدير عام »شلمبرجير« الكويت 
معن رزوقي باإلضافة إلى مدراء 

أقسام أخرى في الشركة.
وقد طورت »ش���لمبرجير« 
الكويت »مركز التدريب املتنقل« 
ليكون منشأة تدريب ملهندسي 
»نفط الكويت« حيث س���تقام 
ورشات تدريبية دورية لفريق 
اآلبار«  عمل »مجموعة صيانة 
في بداية استخدام املركز، ومن 
ثم سيتم اس���تخدامه لتدريب 
املهندسني من كافة األقسام وذلك 
على حسب االحتياجات املهنية 
التي قد تطلبها أية مرحلة من 

العمليات النفطية.
 وس���يوفر املرك���ز األدوات 
العملية كي يس���تطيع خبراء 
»شلمبرجير« من تقدمي برامج 
تدريبي���ة مكثفة ومش���خصة 
لتطوي���ر ق���درات املهنيني في 
مجاالت محددة وذلك في فترة 

زمنية مختصرة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة نفط 
الكويت، سامي الرشيد: »تربط 
ش���ركة نفط الكويت مع شركة 
»شلمبرجير« شراكة طويلة جدا، 
فهي تعمل على تزويدنا بحلول 

عملي للجمهور ما يحدث في حال 
تصادم السيارة اذا وصلت السرعة 

إلى 12 ميل / الساعة. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة شل الكويت 
أحم����د مطيع: »يج����د الكثيرون 
األعذار لعدم وضع حزام األمان 
لذا نقوم م����ن خالل هذه احلملة 
بتسليط الضوء على أهمية وضع 
حزام األمان كعامل هام من عوامل 
السالمة على الطرقات وقد أثبت 
قدرته على إنقاذ العديد من األرواح 
في حال وقوع حوادث مرورية، 
وفي »شل« نهتم بكل ما يخص 
أمن وسالمة املجتمع الذي نعمل 

أعلنت شركة »شلمبرجير« 
العاملية، املتخصصة في تقدمي 
تكنولوجيا النفط والغاز وخدمة 
احلقول النفطية، عن تدشني مركز 
املتنقل بالتعاون مع  التدريب 
شركة نفط الكويت، وهو مركز 
يوفر برامج تدريبية متكاملة 
متتد على فترات زمنية قصيرة 
تقام خ���الل العمليات النفطية 
لتدريب مهندس���ي شركة نفط 
الكويت املتخصصني في إدارة 
األنظمة والتكنولوجيا النفطية 
التي تزودها شركة شلمبرجير، 
وذلك به���دف تطوير مهارتهم 
وكفاءتهم لتعزيز أدائهم خالل 

عمليات صيانة اآلبار.
املركز بحضور  ومت تدشني 
ورعاية رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة نفط الكويت والعضو 
املنتدب سامي الرشيد، إضافة 
إلى ع���دد من ن���واب األعضاء 
املنتدبني واملدراء في الشركة، كما 
حضر عن شركة »شلمبرجير« 
رئيس مجل���س اإلدارة ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
محمد عوض، ورئيس الشركة 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقي���ا آرون غات فلوريديا، 

اختتمت كل من ش����ركة شل 
الكويت بالتعاون مع شركة نفط 
الكويت حملة »حزام األمان ينقذ 
إلى نشر  األرواح« والتي تهدف 
املزيد من التوعية بأهمية حزام 
األمان لسالمة األطفال والراشدين.  
فق����د اس����تعرضت احلملة التي 
اكتملت بنجاح بسوق شرق يوم 
26 و27 مايو اجلاري، أهمية حزام 
األمان ف����ي احلفاظ على األرواح 
من مخاطر اإلصابات اجلسيمة 
التي قد تلحق باألطفال والراشدين 
في حال وقوع حوادث وذلك من 
خالل عرض جهاز س����يت بيلت 
كونفينسر الذي اوضح وبشكل 

لقطة جماعية ملسؤولي الشركتني

لقطة جماعية للمشاركني في البرنامج

»شل« و»نفط الكويت« تختتمان حملة »حزام األمان«

»املوانئ الكويتية« تربح 20.2 مليون دينار
موانئ املؤسسة بلغت 4.86 ماليني 

طن بنسبة منو %4.22.
وأوضحت ان السنوات اخلمس 
من عام 2006 الى 2010 ش����هدت 
ارتفاعا كبيرا في حجم البضائع 
املناولة باملؤسسة،  واحلاويات 
حيث تكثف جهودها حاليا على 
إجراء عدد م����ن خطط التطوير 
التي من ش����أنها زي����ادة الطاقة 

االستيعابية للموانئ.
وقالت ان عدد السفن القادمة 
خ����الل تل����ك الفترة بل����غ 3304 
س����فن حتى وصل����ت الى 3604 
سفن والواردات بلغت من 22.3 
مليون طن الى 26.4 مليون طن 
والص����ادرات من 4.3 ماليني طن 
الى خمس����ة ماليني من االطنان 
والبضائع املناولة من 27.3 مليون 
طن الى 31.2 مليون طن كما زادت 
احلاويات من 764.1 ألف حاوية 

الى 815.53 ألف حاوية.

التي  العاملية  األزمة االقتصادية 
التي أثرت بشكل  العالم  شهدها 
طفيف على حركة النقل البحري 

في املوانئ الكويتية.
وأضافت اله����زمي ان اجمالي 
ال����ى موانئ  الواردة  البضائ����ع 
املؤسس����ة بلغ 21.87 مليون طن 
وتضمنت بضائع عامة جتارية 
وهي »م����واد غذائية وقطع غيار 
البضائع  أم����ا  وألواح زج����اج« 
السائبة فتضم الصخور واحلبوب 
ومواد االسمنت والبناء واملواشي 
وبلغت أوزان السيارات 267 ألف 

طن بنسبة منو بلغت %27.8.
وبين����ت ان اجمالي البضائع 
التجارية املناولة بلغ 64.6 ألف 
طن بنسبة منو 3.06% والبضائع 
السائبة املناولة بلغت 5.38 ماليني 
طن وبلغت كمية املواشي 52.2 طنا 
تعادل 1.11 مليون رأس من املاشية 
في حني ان البضائع املصدرة من 

كونا: قالت مؤسس����ة املوانئ 
الكويتية أمس إنها حققت أرباحا 
صافية بقيمة 20.2 مليون دينار 
للسنة املالية 2010 - 2011 املنتهية 

في 31مارس املاضي.
وقالت نائبة مدير ادارة الشؤون 
املالية في املؤسسة حنان الهزمي 
في تصريح صحافي ان اجمالي 
عدد الس����فن القادمة الى موانئ 
املؤسسة في الشويخ والشعيبة 
والدوحة بلغ 9392 سفينة منها 
3352 سفينة الى ميناءي الشويخ 
والشعيبة و6040 سفينة صغيرة 
وخشبية قادمة الى ميناء الدوحة 

خالل عام 2010.
وأفادت بأن إجمالي البضائع 
املناولة بلغت 26.73 مليون طن 
فيما بلغ عدد احلاويات 801.6 ألف 
املالية  السنة  حاوية مقارنة مع 
املاضية، حيث تراجعت النسبة 
نحو 4.25% نتيجة انعكاس����ات 

حنان الهزمي


