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من مجلة »غلوبل إنڤستر« التابعة ملجموعة يوروموني

جوهرة »الوطني« لشهر أكتوبر من نصيب ماجد برسوم

»الوطني لالستثمار« يفوز بجائزة أفضل وسيط مالي في الكويت

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
عن فوز احد عمالئه وهو ماجد 
سمير عزيز برسوم مببلغ 125 
ألف دينار في س���حب حساب 
اجلوهرة لشهر أكتوبر، حيث 
الس���حب حتت إشراف  اجرى 

وزارة التجارة والصناعة.
وأع���رب الفائز عن ش���كره 
وتقديره لبنك الكويت الوطني 
للجوائز القيم���ة التي يوفرها 
لعمالئ���ه، وعبر عن س���عادته 
بفوزه ب� 125 ألف دينار في سحب 
حس���اب اجلوهرة الشهري من 
البنك الوطني ألنه سيتمكن من 

حتقيق طموحاته.
وقد قام »الوطني« بتطوير 

حصل����ت ش����ركة الوطن����ي 
لالستثمار على جائزة »أفضل 
وس����يط مالي لع����ام 2012« في 
الكويت من قب����ل مجلة غلوبل 
التابع����ة ملجموع����ة  انڤس����تر 

يوروموني.
ويأتي هذا التكرمي عقب فوز 
شركة الوطني لالستثمار أيضا 
بجائزة أفضل صفقة لعام 2012 
في عمليات الدمج واالستحواذ من 
مجلة »ذا بانكر« التابعة ملجموعة 

فاينانشال تاميز العاملية.
وقد تسلم اجلائزة نيابة عن 
»الوطني لالستثمار« نائب رئيس 
ادارة تداول املؤسسات في الشركة 
الزراعي، وذلك في حفل  جاسم 
أقيم لتكرمي الش����ركات الفائزة 
بجوائز الشرق األوسط لعام 2012 

من قبل املجلة في الدوحة بدولة 
قطر. وقال الزراعي »اننا فخورون 
بأن يتم اختيارنا أفضل وسيط 
مالي من قبل غلوبل انڤس����تر، 
الفوز بهذه اجلائزة يعد اجنازا 
جديدا في مسيرة شركة الوطني 
لالستثمار وشهادة على منونا 
وتقدمنا املس����تمر، وسنواصل 
جهودنا لتقدمي أفضل اخلدمات 

لعمالئنا وأكثرها ابتكارا«.
يذك����ر ان ش����ركة »الوطني 
املالية« تقدم خدمات  للوساطة 
رائدة لعمالئها م����ن قبل فريق 
متخص����ص ومحترف، وتغطي 
الس����وقني احملل����ي واخلليجي 
واألسواق االقليمية في الشرق 
األوسط وجنوب أفريقيا، باالضافة 

الى السوق األميركي.

بالفوز بأحد هذه الس���حوبات 
الثالث���ة. هذا وجتدر اإلش���ارة 
إلى أن حساب اجلوهرة يتيح 
للعمالء إجراء عمليات السحب 
واإليداع في أي وقت ولدى أي 
من فروع الوطني املنتشرة في 

جميع أنحاء الكويت.
ويعتبر حس���اب اجلوهرة 
من بنك الكويت الوطني اخليار 
األفضل للعمالء بفضل مزاياه 
العديدة واجلوائز النقدية القيمة 
التي يقدمها على نحو أسبوعي 
وشهري وربع سنوي والتي تتيح 
لهم حتقيق أحالمهم وتطلعاتهم، 
هذا إلى جانب متيزه كحس���اب 

من دون فوائد.

حساب اجلوهرة وتعزيز قيمة 
اجلوائز منذ مطل���ع هذا العام 
ليقدم لعمالئه فرصا أكثر للفوز 
مبا يكرس ريادته في الس���وق 
املصرفية احمللي���ة، حيث زاد 
من فرص عمالئ���ه للفوز ب� 5 
آالف دينار أسبوعيا و125 ألف 
ألف دينار  دينار شهريا و250 
ربع سنوي، وذلك انطالقا من 
سعيه الدائم إلى مكافأتهم وتقدمي 
األفضل لهم. ويؤهل حس���اب 
اجلوهرة جميع عمالئه تلقائيا 
للدخول في السحوبات األسبوعية 
والشهرية وربع السنوية مقابل 
كل 50 دينارا فقط، وكلما ازداد 
رصي���د العميل، ازدادت فرصه  الفائز ماجد برسوم 

جاسم الزراعي متسلما اجلائزة نيابة عن »الوطني لالستثمار«

اثنتان من طاقم »اجلزيرة« أمام إحدى طائراتها

»كواليتي نت« تطلق موقع خدمات املوظفني

»ميد« تنظم املؤمتر السنوي الثامن ملشاريع الطاقة والبنية التحتية 

أعلنت »كواليتي نت« عن 
إطالق املوقع الرسمي خلدمات 
موظفي الش���ركة عل���ى بوابة 
»كواليتي نت« لالنترنت، حيث 
يعمل املوقع بكل بساطة متاما 
مثل أي موقع آخر إال أنه متاح 
فقط ملوظفي ش���ركة كواليتي 
نت، وذل���ك لتلبية احتياجات 
موظفي كواليتي نت وتزويدهم 
املهمة على  بجميع املعلومات 
الش���ركة، ولتسهيل  مستوى 
اإلجراءات اإلداري���ة وضمان 
التعاون بسهولة وأمان مع كل 

األقسام.
وفي هذا الصدد، قال مدير 
عام الشؤون اإلدارية واملوارد 

يتوافد خبراء قطاع الطاقة 
للمشاركة في فعاليات الدورة 
الثامنة من مؤمتر  الس���نوية 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 
في الكويت 2012 التي تنظمها 
شركة ميد على مدى أربعة أيام. 
ويعتبر املؤمتر مصدرا رئيسيا 
ملعلوم���ات األعم���ال اخلاصة 
مبنطقة الشرق األوسط، وهو 
يسلط الضوء مجددا على أحدث 
املعلومات املتعلقة بالتوس���ع 
الذي يش���هده قطاع  الكبي���ر 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

بدولة الكويت.
ويشهد املؤمتر الذي تستمر 
فعالياته حتى 7 نوفمبر اجلاري 
حض���ور أكثر م���ن 30 خبيرا 
دولي���ا مخت���ارا و200 موف���د 
دولي ومحل���ي، وتضم قائمة 
املتحدث���ني الرئيس���يني أثناء 
فعاليات الدورة السنوية الثامنة 

الوثائق بني اإلدارات، وأكثر من 
ذلك بكثير ستتم إضافته للموقع 

في املراحل املقبلة«.
وأعرب العوضي عن قناعته 
القوية بأن الش���بكة الداخلية 
ستساعد على تلبية احتياجات 
الكرام، وتس���هيل  املوظف���ني 
اإلج���راءات وتب���ادل النماذج 
اإلدارية من املوظف والقائمني 
البشرية،  املوارد  على قس���م 
مطالب���ا املوظف���ني بضرورة 
املوق���ع والرجوع  اس���تخدام 
مبالحظاتهم مباشرة على املوقع 
لتبادل اآلراء واالقتراحات مبا 
يطور من األداء لضمان جودة 

اخلدمة املقدمة.

املؤمتر فرصة حصرية للتعرف 
على مسيرة النجاح االقتصادي 
بعيد األمد للدولة، عبر التركيز 
عل���ى الف���رص املتاحة ضمن 
قطاع مشاريع البنية التحتية 

والطاقة«.
وسيقوم الزنكي، من خالل 
الكلمة التي يلقيها أثناء فعاليات 
املؤمتر، بتزويد احلضور بأحدث 
املعلومات حول الفرص املميزة 
الذي حققته  الكبي���ر  والتقدم 
دولة الكويت في استغالل قطاع 
الهيدروكربون���ات لرفد موارد 

الطاقة الوطنية.
وتنظ���م فعالي���ات الدورة 
الثامنة م���ن املؤمتر بدعم من 
الكويتية،  البترول  مؤسس���ة 
باالشتراك مع وزارة األشغال 
الفن���ي  واجله���از  العام���ة 
التنموية  لدراسة املشروعات 

واملبادرات. 

يتضمن كل املعلومات اخلاصة 
باملوظف، حيث يستخدم كل 
موظف »اسم مستخدم« و»اسم 
مرور« خاصا به لضمان السرية 

واخلصوصية«.
وأضاف العوضي بالقول: 
»إن املوق���ع ذو تصميم جذاب 
سلس سهل االستخدام، يحوي 
عددا من اخلدمات واملعلومات 
كمرحلة أولى، مثل املعلومات 
اخلاصة بكل موظف وسجله في 
املوارد البشرية، ويتضمن أيضا 
أحدث أخبار الشركة والعروض 
املخصصة للموظفني والنماذج 
البش���رية  اإلداري���ة واملوارد 
والسياسات واإلجراءات، كذلك 

التوضيحية التي يقدمها ممثلو 
الكويتية،  البترول  مؤسس���ة 
وشركة نفط الكويت، وشركة 
البت���رول الوطني���ة الكويتية 
وغيرها، فيما تختص فعاليات 
البنية  الثاني مبشاريع  اليوم 
التحتية، أما اليوم الثالث، فقد 
مت تخصيصه بالكامل للقضايا 
املتعلقة بالشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص حتت إش���راف 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 

التنموية واملبادرات.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
التنفيذي ملؤسس���ة  الرئيس 
بترول الكويت فاروق الزنكي، 
واملتحدث الرئيسي أثناء املؤمتر: 
»متتلك دولة الكويت أكبر سوق 
للمشاريع على املستوى اإلقليمي 
الفرص  العديد م���ن  وتق���دم 

االستثمارية غير املسبوقة.
وتشكل دورة العام 2012 من 

البش���رية والتس���ويق ف���ي 
»كواليتي نت« نائل العوضي: 
الش���ركة لطاملا حرصت  »ان 
على تنمية عجلة األمتتة في 
الكويت من خالل تبنيها عددا 
من املش���اريع املهم���ة والتي 
تعنى بتزويد املجتمع ببيئة 
إلكترونية آمنة، من هذا املنطلق 
أداء كل  حرصنا على تطوير 
أقس���ام الش���ركة وتطويرها 
للتماشي مع املستوى العاملي 
العاملية، وألن  للمؤسس���ات 
العنصر البشري هو من أوليات 
الشركة وكونه اس���تثمارها 
احلقيق���ي، فلقد أطلقنا موقع 
خدمات موظفي الشركة والذي 

من مؤمت���ر مش���اريع الطاقة 
والبني���ة التحتية في الكويت 
2012 كال من: الرئيس التنفيذي 
ملؤسس���ة البت���رول الكويتية 
الزنكي، ووكيل وزارة  فاروق 
األشغال العامة وم.عبدالعزيز 
الكليب، ورئيس اجلهاز الفني 
التنموية  لدراسة املشروعات 

واملبادرات عادل الرومي.
وتتمحور فعاليات اليوم األول 
من احلدث حول مشاريع الطاقة، 
العروض  عبر مجموعة م���ن 

نائل العوضي 

»ليدرز جروب« تنظم ورشة عمل حول ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة

»البترول الوطنية«  تفوز باجلائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية

كونا: أعلن مدير العالقات العامة واإلعالم 
بشركة البترول الوطنية م.محمد منصور 

العجمي فوز الشركة باملركز األول للجائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 2012 
التي تنظمها سنويا الشبكة العربية للمسؤولية 

االجتماعية.
وقال العجمي لـ »كونا« امس ان وفدا رفيع 

املستوى يرأسه رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب فهد سالم العجمي ويضم كال من نائب 

رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو املنتدب 
للتخطيط والتسويق احمللي بخيت الرشيدي 

وعددا من موظفي الشركة، حضر حفل تسليم 
اجلائزة واملؤمتر املصاحب له والذي أقيم 

مؤخرا في دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
مبشاركة عدد من كبار املتخصصني العامليني 

في مجال املسؤولية االجتماعية وممثلني 
عن منظمة األمم املتحدة وعدد من املنظمات 

والهيئات العاملية األخرى.
وأوضح أن فوز الشركة باملركز األول في فئة 

القطاع العام جاء بإجماع هيئة حتكيم اجلائزة 
بعد دراسة ملف ترشيح الشركة والذي اشتمل 
على رصد دورها وإجنازاتها البارزة في مجال 
املسؤولية االجتماعية خالل السنوات السابقة 

لتكون البترول الوطنية بذلك أول شركة نفطية 
تفوز بهذه اجلائزة على مستوى املنطقة.

واضاف ان عدد املشاركني في دورة اجلائزة 
لهذا العام بلغ 58 مشاركا ميثلون 17 قطاعا 

مختلفا من 11 دولة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وهو ما يوضح حجم اجلائزة 

ومستوى املنافسة التي شهدتها.
وأكد أن هذه اجلائزة املرموقة جاءت ثمرة 

وتتويجا جلهود الشركة املتواصلة ودعم إدارتها 
الالمحدود لكل األنشطة واملشاريع والبرامج 

املتعلقة باملسؤولية االجتماعية وخصوصا 
فيما يتعلق بجهودها في حماية البيئة ودعم 
االقتصاد الوطني كما أن هذه اجلائزة جاءت 
لتؤكد مستوى الوعي الكبير الذي يتمتع به 
موظفو الشركة بكل مستوياتهم الوظيفية.

أعلنت شركة »ليدرز جروب 
لالستشارات والتطوير« عن 
تنظيمها ورشة عمل تفاعلية 

تدريبية تقدمها اخلبيرة العاملية 
في ريادة األعمال واملشاريع 
الصغيرة والكاتبة األميركية 
الشهيرة رواندا أبرامز وذلك 

يوم 11 ديسمبر املقبل.
وأعربت املدير العام ورئيس 

مجلس إدارة »ليدرز جروب« 
نبيلة العنجري عن ترحيبها 
باخلبيرة العاملية مبا متثله 

من خبرات ألكثر من عشرين 
عاما، مشيرة الى انها »األشهر 
بدون منازع في مجال اإلرشاد 

في تأسيس وإدارة وإجناح 
املشروعات الصغيرة في 

الواليات املتحدة األميركية«.
وأوضحت العنجري في 

تصريح صحافي أن هذه 
الورشة التي متتد على 

وأشارت العنجري إلى اهتمام 
شركة »ليدرز جروب« منذ 

تأسيسها بتطوير ثقافة 
وقطاع املشروعات الصغيرة 
في الكويت، حيث إنها سبق 

وتعاونت مع الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
في إقامة »منتدى املشروعات 

الصغيرة واملساهمة الفعالة 
في خطة التنمية في نوفمبر 

2010 والذي شدد على 
أهمية تبسيط ونشر آليات 
تأسيس املشاريع وحسن 

ادارتها واالستعانة بأفضل 
اخلبرات بهذا املجال، كذلك 
كان للمشروعات الصغيرة 

حيز بارز في أعمال وجلسات 
ملتقى املرأة اخلليجية 

االقتصادي الثاني الذي عقد 
الشهر املاضي في الكويت 

بدعوة من الشركة. 

التي تشهد اهتماما وطنيا على 
جميع املستويات بتسيلط 
األضواء على املشروعات 

الصغيرة وترسيخها كمحور 
أساسي في عملية التنمية 
وتصحيح االختالالت في 

االقتصاد الوطني.
وأكدت أن قدوم ابرامز للمرة 

األولى إلى الكويت ومنطقة 
الشرق األوسط يعتبر مكسبا 

مهما جلميع املعنيني بتقدم 
قطاع املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة ودور هذا القطاع 
في إرساء اقتصاد منتج 

وحقيقي وتنموي، وخاصة 
الشرائح الباحثة عن اكتساب 

خبرات شخصيات ملهمة 
تساعد على االنطالق في 
تنفيذ األفكار واملبادرات 

وتأسيس املشاريع اخلاصة 
وإدارتها وإجناحها.

مدار يوم كامل تهدف إلى 
زيادة نشر الوعي بتقنيات 
وآليات املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة واالستفادة من 

أفضل اخلبرات العاملية في هذا 
املجال، خاصة في هذه املرحلة 

روندا ابرامزنبيلة العنجري

احلجز من 4 نوفمبر وحتى 23 منه والسفر حتى 20 ديسمبر

طيران اجلزيرة تطلق »عرض الشتاء«
إلى 13 وجهة بأسعار مخفضة

أعلنت »طيران اجلزيرة« امس انها ستطلق ابتداء 
م���ن اليوم وملدة ثالثة اس���ابيع اكبر عروضها لهذا 
العام وهو »عرض الشتاء« الذي يقدم للمسافرين 13 
وجهة بأسعار مخفضة تتجدد كل اسبوع من فترة 
العرض. ويقدم »عرض الشتاء« في االسبوع االول 
اس���عار تبدأ من 19 دينارا للوجهة الواحدة »شاملة 
الضرائب والرس���وم«، وستعلن »طيران اجلزيرة« 
اس���عار االسبوع الثاني من العرض يوم 11 نوفمبر 

واالسبوع الثالث واالخير يوم 18 نوفمبر.
وقال نائب الرئيس للمبيعات في شركة »طيران 
اجلزيرة« رفيق بغدادي: »هذا اقوى عروضنا للعام 
نقدم خالله اسعارا تنافسية جدا والى الوجهات االكثر 
طلبا والقريبة مسافة من الكويت، هذه فرصة حصرية 
ليتمتع عشاق السفر بعطلة قصيرة لالستجمام او 
التسوق او ممارسة االنشطة الرياضية اخلارجية 
قبل نهاية العام«. ويتضمن »عرض الشتاء« الوجهات 
االكثر طلبا للعطالت القصيرة مثل دبي والبحرين 
واالسكندرية والقاهرة وبيروت وعمان، لفترة السفر 

ما بني االحد 4 نوفمبر واخلميس 20 ديسمبر.
وتشغل طيران اجلزيرة طائرات مكونة من درجتي 

سفر وهما الدرجة السياحية ودرجة رجال االعمال، 
وتوفر للمسافرين على درجة رجال االعمال خدمة 
تسجيل االمتعة اخلاصة بهم، و60 كيلوغراما مجانا 
لالمتعة املسجلة، وقاعات رجال االعمال، باالضافة الى 
مقصورة مخصصة على منت الطائرة وقائمة طعام 
غنية ومتنوعة، فيما تقدم للمسافرين على الدرجة 
الس���ياحية 40 كيلوغرام مجانا لالمتعة املس���جلة 
اضافة الى قائمة وجبات ومرطبات متغيرة شهريا 

وأسعارا تنافسية على مدار العام.

أسعار االسبوع االول للعرض
)شاملة الضرائب والرسوم ـ للوجهة الواحدة(

البحرين: ابتداء من 19.4 دينارا، دبي: ابتداء من 
26.8 دينارا، االس���كندرية: ابت���داء من 35.1 دينارا، 
بيروت: ابتداء من 40.3 دينارا، عمان: ابتداء من 43.2 
دينارا، القاهرة: ابتداء من 55.4 دينارا، الرياض: ابتداء 
من 38.3 دينارا، جدة: ابتداء من 40.5 دينارا، مشهد: 
ابتداء من 33.5 دينارا، االقصر: ابتداء من 35.1 دينارا، 
أس���يوط: ابتداء من 34.6 دينارا، النجف: ابتداء من 

91.800 دينارا، وسوهاج: ابتداء من 38.8 دينارا.


