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مجموعة متنوعة من سيارات مرسيدس ـ بنز املستعملة في املوقع اإللكتروني اجلديد لـ »البشر والكاظمي«

عبداهلل التويجري ومسؤول التسويق واملبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي 
مشعل محمد الراشد أثناء توقيع العقد

يقدم عروضًا مميزة وحصرية

»الوطني« راع بالتيني لمعرض الكويت الدولي للسيارات

»البشر والكاظمي« تطلق موقعًا إلكترونيًا 
حصريًا للسيارات المستعملة

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمي مجموعة 
من العروض التمويلية احلصرية واملميزة من 
خالل مشاركته ورعايته البالتينية ملعرض الكويت 
الدولي للس���يارات الذي تنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي بني 12 و18 ديسمبر اجلاري في 

أرض املعارض في مشرف.
وقال نائ���ب مدير عام مجموع���ة اخلدمات 
املصرفية الش���خصية في بنك الكويت الوطني 
عبداهلل التويجري ان هذه املش���اركة تأتي في 
إطار حرص بنك الكوي���ت الوطني على تقدمي 
التمويلية لعمالئه  أفضل اخلدمات والعروض 
وتعريفهم بأحدث املنتجات التي يطرحها لتلبية 

رغباتهم ومتطلباتهم.
وأك���د التويجري أن الوطن���ي يواظب على 
املشاركة في مثل هذه االنشطة ودعمها ملا تقدمه 
من قيمة مضافة للعمالء، إلى جانب سعيه الدائم 
للتواصل واللقاء معهم واستعراض أحدث املنتجات 

واحللول التمويلية التي يوفرها لهم.
 ورأى أن معرض الكويت الدولي للسيارات 
يعتبر من أهم املعارض التي تقام بشكل دوري 
في الكويت بس���بب تعدد املشاركات فيه وعدد 
الزوار الكبير املتوقع، كما انه يس���تعرض آخر 
التطورات في عالم الس���يارات واخلدمات التي 

تقدمها البنوك واملؤسسات التمويلية.

التويجري: البنك حريص على تقديم أفضل الخدمات 
والعروض التمويلية لعمالئه

قام���ت ش���ركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي »املوزعون 
العامون املعتمدون ملرسيدس � 
بن���ز بالكويت« بإطالق موقعها 
االلكترون���ي اجلدي���د اخلاص 
بالسيارات املستعملة حتت إطار 
 ،»ProvenExclusivity« برنام���ج
حيث يش���تمل ذلك املوقع على 
جميع التفاصيل الالزمة للعميل 
التي تساعده في اتخاذ وحتديد 

قراره بالشراء.
ويضم املوق���ع االلكتروني 
مجموعة متنوعة من س���يارات 
مرسيدس � بنز املستعملة التي 
خضعت لعمليات فحص شاملة 
باإلضافة إلى الصور واملواصفات 
املتاحة  والتفاصيل واخليارات 

في كل سيارة.
ويضمن هذا البرنامج راحة 
الذي سيحظون  البال لعمالئنا 
بفرص���ة ش���راء س���يارة ذات 
مواصف���ات خليجية مدعمة من 
املصنع حيث انها خضعت لعملية 
فحص كامل���ة جلميع اجلوانب 
فيها قبل عرضها في الس���وق، 
وباإلضافة إل���ى تزويد عمالئها 
الس���يارات املستعملة،  بأفضل 

usedcars.com ويتيح هذا املوقع 
إمكاني���ة اإلطالع على  للعمالء 
مجموعة مختارة من السيارات 
املستعملة واملتوافرة في الوقت 

احلالي ضمن البرنامج.
وال يتوقف حد هذا البرنامج 
اجلديد عند توفيره لراحة البال 
لدى مشتري السيارة املستعملة 
الذي يدرك انه س���يحصل على 
سيارة ذات جودة عالية وتاريخ 
مثب���ت، بل انه مينح مش���تري 
السيارة اجلديدة أيضا نوعا من 
إلى سوق السيارات  االطمئنان 
املس���تعملة ليعلم أن سياراته 
احلالية س���تحافظ على قيمتها 
فيما بعد أثناء مدة امتالكه لها.

الس���يارات  ويق���ع معرض 
املس���تعملة املعتم���دة بجانب 
معرض مرسيدس � بنز للسيارات 
اجلديدة بالشويخ على مساحة 
2500 متر مربع حيث ميكن عرض 
أكثر من 35 مركبة في أي وقت، 
ومعرض السيارات املستعملة 
متصل مبعرض مرسيدس � بنز 
األساسي لس���يارات الصالون 
فيمكن للعمالء التنقل بني مرافق 

شركة البشر والكاظمي.

ستقوم الشركة بتقدمي خدمات 
أخرى كالتأمني والتمويل ملوافاة 

احتياجات العمالء.
س���يارات  وجمي���ع 
»ProvenExclusivity« مس���جلة 
على شبكة MB NET وهي شبكة 
تسجيل مرسيدس � بنز العاملية 

والتي تتحقق من أرقام الشاصي 
وتاريخ خدمة وإصالح السيارة 
مبا يضمن للعمالء أعلى معايير 
للج���ودة والس���المة فضال عن 
الشفافية التامة في كل ما يتعلق 
بالس���يارة، كما ستقوم الشركة 
أيضا بإج���راء عمليات الفحص 

الالزمة للتحقق من صحة أرقام 
عداد الكيلومترات.

التفاصيل اخلاصة  وتتوافر 
املتوافرة  باملنافع والس���يارات 
 »ProvenExclusivity« ضمن برنامج
على املوقع االلكتروني الذي مت 
www.kuwait.mb- إطالقه مؤخرا

نظمته رابطة طلبة كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

شعور بالتفاؤل بين أوساط المستثمرين بعد تأجيل المحكمة النظر في دعوى »الفوارس«

»بوبيان«: مشاركة مميزة 
 »The Next Step« في معرض

«جلوبل«: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع 
االتصاالت الخليجي بواقع 881.95 مليون دوالر

مقترح إماراتي الحتياط نقدي دولي جديد 
مربوط بالذهب وسلة عمالت

عرض رئيس اإلدارة االقتصادية بسلطة مركز 
دبي املالي العاملي ناصر السعيدي مذكرة تقترح 
حتويل نظام وحدات السحب اخلاصة املتبع في 
صندوق النقد الدول���ي إلى عملة احتياط دولية 

مربوطة بالذهب وسلة عمالت.
وقال الس���عيدي في لقاء م���ع »اجلزيرة« إن 
صندوق النقد بحاجة إلى أن يدعم س���لة العملة 

الدولية املقترحة بزيادة مقتنياته من الذهب.
وأكد ان الدوالر لم يعد في وضع يس���مح له 
باالستمرار في االحتفاظ مبكانته احلالية بوصفه 

عملة االحتياط الدولية الرئيسية.
وتوقع ان يعود العالم تدريجيا إلى حالة شبيهة 
بتلك التي س���ادت قبل احل���رب العاملية األولى، 
عندما نشأت املوجة األولى من العوملة، حيث وفر 
معيار الذهب األساس لتوسع التجارة والعالقات 

املالية الدولية.
ومن أبرز معالم العملة الدولية اجلديدة املقترحة 

ربط وحدة السحب اخلاصة املتبعة في صندوق 
النقد الدولي بسلة عمالت وذهب تتضمن أوزانا 
مختلفة عن النظام احلالي حيث تتراجع حصة 
الدوالر األميركي إل���ى 30% من نحو 42% حاليا، 

واليورو إلى 20% من %37.5.
ويطالب املقت���رح بإدخال العمل���ة الصينية 
)اليوان( في الس���لة املقترحة لتشكل ما نسبته 
15% من س���لة العمالت الدولية، فضال عن إدخال 

الذهب بحصة تبلغ قرابة %20.
وإدخال عمالت أخرى بحصة إجمالية تبلغ %15 
تضم كال من الني الياباني واجلنية اإلس���ترليني 

والروبية الهندية وغيرها.
م���ن جهة أخرى دعا الس���عيدي دول مجلس 
التعاون اخلليجي ملراجعة احتياطياتها النقدية 
بحيث تعكس أوزان ش���ركائها التجاريني فضال 
عن مضاعفة االحتياطيات من الذهب بنحو خمس 

مرات عما هي عليه حاليا.

جناح بنك بوبيان في املعرض 

حقق جن���اح بنك بوبيان 
 )The Next Step( في معرض
للف���رص الوظيفي���ة والذي 
نظمت���ه رابطة طلب���ة كلية 
العل���وم اإلداري���ة بجامع���ة 
الكويت جناحا كبيرا في ظل 
اإلقبال الذي شهده من طلبة 
وطالبات الكلية الذين تعرفوا 
على مختلف الفرص الوظيفية 

التي يوفرها البنك.
وأكد بنك بوبيان في بيان 
صحافي أن مشاركته في مثل 
ه���ذه املعارض تأت���ى إميانا 
منه بض���رورة دعم الكفاءات 
الوطني���ة والتي ه���ي نواة 
املجتمع وله���ا دور كبير في 
تطوره باعتباره بنكا يعمل 
وفق الشريعة اإلسالمية وجزءا 

من القطاع اخلاص.
وأشار إلى أن انه يعمل دائما 
على دعم العمالة الوطنية، حيث 
زادت نسبة العمالة الكويتية 
فيه عن نسبة 60% كما أن العام 
احلالي شهد توظيف الكثير من 

تقري���ر  ق���ال 
بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( 
ان مؤش���ر جلوبل اخلليجي 
ت���داوالت  أنهى  لالتص���االت 
األسبوع املاضي مرتفعا بنسبة 
إلى مس���توى  0.88% وصوال 
308.52 نقاط، وقد ارتفع إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
881.95 مليون دوالر وصوال إلى 

101.63 مليار دوالر. 
وأوض���ح التقرير ان هناك 
شعورا من التفاؤل بني أوساط 
املس���تثمرين بع���د أن أجلت 
احملكمة النظر في الدعوى التي 
رفعتها ش���ركة الفوارس إلى 
جلسة 15 ديسمبر حيث تقول 
»الفوارس« انها متلك 4.5% من 
»زين« لوقف إجراءات الفحص 
النافي للجهالة الذي تقوم به 
»اتصاالت« لدفاتر زين والالزم 

إلمتام الصفقة.
وذكر التقرير ان أنش���طة 
إيجابيا  أداء  التداول ش���هدت 
ارتفعت كمية األس���هم  حيث 
املتداولة بشكل هامشي بنسبة 
5.62% وصوال إلى 115.51 مليون 
س���هم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغت 257.40 مليون دوالر أي 
بارتفاع بلغت نسبته %22.22 
مقارنة باألسبوع السابق، وقد 
املتداولة  الكمية  اس���تحوذت 
لقط���اع االتص���االت على ما 
نسبته 5.03% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية، 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته %5.19 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية. 
وواصل سهم شركة اإلمارات 
 )Du( لالتص���االت املتكامل���ة
تصدره قائمة األسهم من حيث 
الكمية املتداولة حيث استحوذ 
خالل تداوالت هذا األسبوع على 
ما نسبته 52.42% من إجمالي 
الكمية املتداولة. بينما تصدر 
سهم ش���ركة احتاد اتصاالت 
قائمة األسهم من حيث القيمة 
املتداولة حيث استحوذ خالل 
تداوالت هذا األسبوع على ما 
نس���بته 27.79% من إجمالي 

الكمية املتداولة.
في حني سجل سهم الشركة 

الشباب الكويتي تأكيدا على 
إس���تراتيجية البنك اجلديدة 
التي تعتمد بشكل رئيسي على 
العنصر البشري، خاصة من 

أبناء الكويت.
يذكر أن بنك بوبيان يعتبر 
الرئيس���يني  الداعمني  أح���د 
الدائمني ألنش���طة الش���باب 

الكويتي في اخلارج ومن بينها 
رعايته ومشاركته في املؤمتر 
السنوي لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركي���ة والذي أقيم نهاية 
نوفمبر املاضي ضمن دوره في 
دعم مختلف االنشطة الشبابية 

داخل الكويت وخارجها.

العمانية لالتصاالت )النورس( 
الصعود األكبر خالل تداوالت 
هذا األسبوع بارتفاعه بنسبة 
بلغ���ت 2.76% ليغل���ق عن���د 
0.745 ري���ال عمان���ي، بينما 
املتنقلة  جاء سهم االتصاالت 
)زين الكويتية( األكثر تراجعا 
متصدرا قائمة األسهم من حيث 
االنخف���اض فاقدا ما نس���بته 
5.56% من قيمته ليغلق عند 
1.360 دين���ار.  وم���ن أخبار 
شركات االتصاالت اخلليجية 
قال التقرير ان األمير عبدالعزيز 
بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس 
إدارة ش���ركة »احتاد  مجلس 
عذي���ب« لالتص���االت، طالب 
الس���عودية  هيئة االتصاالت 
بإنصاف ش���ركتهم، والسماح 
لها بتق���دمي كل اخلدمات التي 
كانت من ضمن رخصتها التي مت 
تقدميها ضمن دراسات اجلدوى 
املعتمدة.  وشرعت شركة احتاد 
اتصاالت )موبايلي( في عملية 
البحري  الكيبل  ربط مشروع 
القاري )TGN-EA( والذي يتخذ 
من محافظة جدة كنقطة إنزال 
له ضمن عدة حلقات للمشروع 
الضخم الذي ميتد من ش���رق 
قارة آسيا إلى أوروبا مرورا بكل 
من )سنغافورة- الهند – جدة 
– مارسيليا – لندن(، كما تقوم 
»موبايلي« حاليا بعمل التجارب 
الفنية النهائية لبعض احملطات 
األرضية التي مت اجنازها للتأكد 
الكيبل  من جناح عملية ربط 
البحري وفق املواصفات الفنية 

العاملية.

التقرير ان الش���ركة  وبني 
الوطنية لالتصاالت أفادت بان 
الشركة الوطنية الفلسطينية 
 لالتصاالت املس���اهمة العامة، 
قد  أعلن���ت عن إغالق اكتتابها 
األولي العام ألسهم الشركة، وقد 
جتاوزت تغطية االكتتاب %150 
على األقل من القيمة املطلوبة 
لتغطية  األسهم املطروحة، حيث 
شهد االكتتاب اهتماما وطلبا 
كبيرا من املستثمرين  األفراد 
في فلسطني ومن املستثمرين 
الدوليني من أوروبا والشرق 
األوسط.   وسيتم اإلعالن رسميا 
عن مستويات الطلب النهائية 
القريب  ف���ي  عل���ى االكتتاب 
 العاجل بعد استكمال إجراءات 
التدقيق املطلوبة قانونيا.  حيث 
مت عرض 38.70 مليون سهم 
جديد للجمهور وهو ما ميثل 
15% من رأسمال  الشركة املصرح 
به، حيث كان س���عر االكتتاب 
محددا وهو 1.30 دوالر   للسهم 
الواحد، هذا وسيتم استخدام 
حصيلة االكتتاب لألعمال العامة 
والتشغيلية للشركة، ولدفع 
الرصيد املتبقي من الرس���وم 
املستحقة مبوجب الرخصة،  
علم���ا بأن���ه س���تبلغ القيمة 
الكلية للشركة عند  السوقية 
اإلدراج 335.4 ملي���ون  دوالر 
تقريبا، بناء على سعر االكتتاب 
وسيتم اإلعالن عن املساهمني 
 النهائيني في منتصف ش���هر 
ديس���مبر احلالي، م���ع إدراج 
األس���هم في بورصة فلسطني 

 فى بداية شهر يناير 2011.  

13 ديسمبر وتحت شعار »صناعة القوى العاملة المستدامة لمنظمات القرن الـ 21«

الفضالة: انطالق المؤتمر السنوي التاسع 
لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي 

قال األمني العام ملنتدى التطوير 
الوظيفي اخلليجي »CADEF« د.فهد 
يوسف الفضالة ان املؤمتر السنوي 
التاسع للمنتدى في دورته التاسعة 
سينطلق خالل الفترة من 13 الى 
15 ديسمبر املقبل في الكويت حتت 
ش����عار »صناعة الق����وى العاملة 
الواحد  القرن  املستدامة ملنظمات 
والعشرين« بالتزامن مع أنشطة 
مؤمتر الش����رق األوسط اإلقليمي 
للمنظمة الدولية جلمعيات التدريب 
والتطوير )IFTDO(، وذلك حتت 
رعاية رسمية كرمية من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد حفظه 

اهلل ورعاه.
وأض����اف الفضالة ف����ي بيان 
صحافي أمس أن املؤمتر السنوي 
التاس����ع للمنتدى له����ذه الدورة 
س����يطرح محاور متع����ددة ذات 
عالق����ة وثيقة بقضاي����ا صناعة 
القوى العاملة املستدامة ملنظمات 
الواحد والعش����رين حيث  القرن 
القرارات االس����تثمارية  ترتب����ط 
في صناعة املوارد البش����رية مثل 
التدريب واالستشارات والتطوير 
الوظيفي وتقييم املخرجات والنظم 
اإلدارية ارتباط����ا وثيقا بالعوائد 
املتوقعة من التدريب مع األخذ بعني 

االعتبار تدابير القياس املستدامة، 
ولذا يعتبر التحليل العميق لهذه 
الفعالة في  التدابير هو الوسيلة 
توجيه األنش����طة لتحقيق أفضل 
النتائ����ج. وأوض����ح أن الكيانات 
املهني����ة واملمارس����ني والباحثني 
في مجال إدارة املوارد البش����رية 
الرضا عن  يراقبون مس����تويات 
املشروع املستهدف، وقد أشارت 
النتائج إلى أن القوى العاملة تفقد 
اإلنتاجية على املدى البعيد. ويأتي 
موضوع صناع����ة القوى العاملة 
الواحد  القرن  املستدامة ملنظمات 
والعش����رين ليتصدى للتحديات 
التي تواجه هذه اإلنتاجية وسبل 
متاسكها، وستتم معاجلته من قبل 
املتحدثني بناء على خبراتهم املهنية 

ومشاركاتهم الفاعلة.
وأك����د الفضال����ة أن مظاه����ر 
االستدامة مثار اهتمام مؤمتر هذا 
العام فتناول هذه املظاهر هو قياس 
جناح أي مشروع ومدى قدرته على 
املنافسة كمنتج بشري وفاعليته 
الدميومة في  في حتقيق جوانب 
هذا املشروع، وسيناقش املؤمتر 
تفاصي����ل هذه األم����ور من خالل 
جلسات رئيسية ومحاضرات وورش 
عمل وحلقات الطاولة املستديرة 

خطط املؤسسات لالستدامة حيث 
تعتبر ج����زءا ال يتجزأ من أدوات 
التخطيط الناجح. لذا كان جوهر 
هذا املؤمتر ه����و تناول اخلبرات 
املختلف����ة والتع����رف على أفضل 
الطرق لتطوير القوى العاملة بشكل 
مس����تدام، ولذلك فالطرح يعتمد 
على معلوم����ات واقعية وحقائق 
وإحصاءات تتفق ورسالة وأهداف 
املنظمة العاملية جلمعيات التدريب 
والتطوي����ر، لذا ف����إن هذا املؤمتر 
سيقوم مبناقشة احملفزات الواقعية 
وعوامل رفع فاعلية أداء املشروعات 
التي تعتمد على هذه القوى العاملة 
وتقدمي حلول عملي����ة لها. وعن 
املوضوعات التي يتضمنها برنامج 
املؤمتر ق����ال الفضالة ان املؤمتر 
سيناقش العديد من املوضوعات 
احليوية ذات العالقة بإعداد وتنمية 
املوارد البشرية والتطوير الوظيفي 
والتي تن����درج ضمن محاور عدة 
ويأتي على رأس هذه املوضوعات 
العالق����ه بالتدريب  القضايا ذات 
وتعزيز التطوير املستدام، ثورة 
تكنولوجي����ا املعلومات وتقنيات 
التدريب احلديثة، التعليم والتدريب 
واجتاهات القرن احلادي والعشرين، 
اخلصخصة.. املشاركة.. ومؤشرات 

مراقبة األداء والتحكم، القيادية.. 
النماذج املتميزة.. املؤشرات، رأس 
امل����ال الفكري وامل����ادي، مكونات 
وحتدي����ات التخطيط املس����تدام، 
اإلدارة املوهوبة وكيفية تنميتها، 
عناص����ر االس����تدامة والتطوير 
املستدام للموارد البشرية، قضايا 
االستدامة والقوى العاملة متعددة 
اجلنسيات والقوى العاملة النسائية 

ومستلزمات االستدامة.
وق���ال الفضال���ة ان االحتاد 
الدولي ملنظمات التدريب والتنمية 
)IFTDO( الذي تأسس في جنيڤ 
بسويسرا في العام 1972 يهدف 
الى تطوير وادارة شبكة عاملية 
تلتزم بتعري���ف وتطوير ونقل 
املعلومات واملهارات والتكنولوجيا 
لتعزيز منو الشخصية واألداء 
البش���ري واإلنتاجية والتنمية 

املستدامة.
وأضاف ان االحتاد هو شبكة 
البشرية  املوارد  متنوعة إلدارة 
وتطوير املنظم���ات التي تربط 
بني خبراء املوارد البش���رية في 
املجتمعات والشركات واملؤسسات 
االستشارية واملنظمات احلكومية 
وبقدر عدد أعضاء االحتاد بأكثر 
من 500 ألف مهني في 50 دولة. 

النقاش����ية. وذكر أن مؤمتر 2010 
ينطلق من نظرة عامة حيث يعتبر 
املديرون وفرق العمل واملراقبون 
ومطورو النظ����م والعمالء حجر 
األس����اس لنجاح أي نشاط حيث 
يركز هذا التجمع على ما يحتاج 
الى أن يعرفه املشاركون سواء كانوا 
أعضاء في فرق العمل أو قياديني 
لتحقيق النجاح وإجناز القرارات 
االستثمارية الصائبة والتي تصب 

في صالح هذه األنشطة.
وقال انه من املمكن تش����غيل 
وإجناح برنامج تطوير طموح ولكن 
يبقى توافر بنية مهنية جيدة تخدم 

 د. فهد يوسف الفضالة 

تقـرير


