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 ثم السعودي فالكويتي 
ً

 السوق اإلماراتي أوال

 المؤونة الغذائية لألسر المتعففة 

خدمات ومنتجات

مبيعات «أودي» في املنطقة ترتفع 15% في النصف األول

قوافل «زين» تستعد لتوزيع 2000 «ماجلة»
 أعــلــنــت «زيــــن»، أكــبــر شبكة اتــصــاالت 

في الكويت، أن قوافلها الخيرية تستعد 

اآلن لالنطالق إلى جميع مناطق الكويت 

(ماجلة)،  غذائي  2000 صندوق  لتوزيع 

وذلـــــك بــمــنــاســبــة حـــلـــول شــهــر رمــضــان 

الكريم.

وصــرحــت الــشــركــة فــي بــيــان صحفي 

بـــأن هـــذا الـــعـــام الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي 

الـــــذي تـــقـــوم فــيــه «زيــــــن» بـــهـــذه املـــبـــادرة 

الـــخـــيـــريـــة، وهــــــي نـــابـــعـــة مــــن الــتــقــالــيــد 

الكويتية العريقة الراسخة بيننا.

وبـــيـــنـــت أن هـــــذه الــــقــــوافــــل مــســاهــمــة 

خـــيـــريـــة مـــــن الــــشــــركــــة فـــــي هــــــذا الــشــهــر 

الفضيل، وستستمر هذه القوافل والتي 

أشــــــرف عــلــيــهــا بـــيـــت الـــــزكـــــاة، حـــيـــث تــم 

الزكاة من أجــل توزيع  التعاون مع بيت 

املــعــونــة الــغــذائــيــة عــلــى األســــر املتعففة 

واملحتاجة.

وأضــــافــــت الـــشـــركـــة أن قـــوافـــل «زيــــن» 

ستوزع املؤن الغذائية على أكثر من جهة 

هذا العام والعديد من املساجد املختلفة 

االسر  لتشمل  الكويت  أنحاء  جميع  في 

املحتاجة في شهر رمضان الكريم.

وتـــنـــتـــهـــز شــــركــــة زيـــــن هـــــذه الـــفـــرصـــة 

للتعبير عن خالص شكرها لبيت الزكاة 

مــقــدرة دوره الــخــيــري فــي هـــذا الــجــانــب 

مـــن خــــالل اإلشــــــراف املــبــاشــر عــلــى سير 

هــذه الــقــوافــل وتوزيعها فــي هــذا الشهر 

الــفــضــيــل، وأيــضــًا عــلــى الــحــث اإلنــســانــي 

وحب العطاء اللذين يتمتع بهما.

كـــمـــا كــشــفــت الـــشـــركـــة أن مــســاهــمــات 

«زيــــــــن» فــــي شـــهـــر رمــــضــــان املـــــبـــــارك لــن 

تــتــوقــف عــلــى تنظيم ســيــر هـــذه الــقــوافــل 

الغذائية فقط، مبينًا أن هناك العديد من 

املــبــادرات الخيرية األخــرى مثل مشروع 

االجتماعية  واألنــشــطــة  الــصــائــم  إفــطــار 

الرمضانية.

يذكر أن شركة زين حرصت هذا العام 

عــلــى أن تــرفــع مــن حــجــم املـــؤن الغذائية 

والتي  املتعففة  األســر  ملصلحة  املوجهة 

تشتمل على مواد تموينية أساسية من 

تــمــر وشـــوربـــة وعــــدس وزيــــت ومــعــجــون 

طماطم وطحني وقهوة وسكر ومعكرونة 

وملح. 

تـــحـــقـــيـــقـــهـــا  أودي   أعـــــلـــــنـــــت 

مبيعات قياسية في سوق الشرق 

الـــنـــصـــف األول  األوســــــــط خــــــالل 

لعام 2012 لم تحققه الشركة من 

املنطقة  ســوق  دخولها  منذ  قبل 

بالكامل  مملوكة  فرعية  كشركة 

مبيعات  بلغت  2005، حيث  عــام 

مــا   2012 لــــعــــام  األول  الـــنـــصـــف 

مــجــمــوعــه 4274 ســـيـــارة بــزيــادة 

قــدرهــا 15 فــي املــائــة مــقــارنــة مع 

الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــــام 2011. 

كما حققت مبيعات شهر يونيو 

وحـــدهـــا أعـــلـــى نــســبــة نــمــو على 

اإلطـــــــالق بــــزيــــادة قــــدرهــــا 18فــــي 

املائة عن العام السابق.

وبــلــغــت نــســب نــمــو املــبــيــعــات 

الخليجية  األســــــواق  جــمــيــع  فـــي 

تــزال  أرقـــامـــا مـــزدوجـــة. بينما ال 

أقــوى  املتحدة  العربية  اإلمــــارات 

املنطقة مع  فــي  لـــ «أودي»  ســوق 

تسليم ما مجموعه 1738 سيارة 

للعمالء خــالل النصف األول من 

الــــعــــام، مــســجــلــة نـــمـــوا إيــجــابــيــا 

يبلغ 14 في املائة. تليها اململكة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مـــــع 915 

وحــدة مباعة، بــزيــادة قــدرهــا 34 

فـــي املــــائــــة، ثـــم الـــكـــويـــت مـــع 571 

سيارة ونسبة نمو 24 في املائة.

وقـــــد أعــــــرب الــتــنــفــيــذيــون فــي 

أودي عن ثقتهم بتحقيق  شركة 

رقـــم قــيــاســي ســنــوي جــديــد عند 

نـــهـــايـــة الــــعــــام، لـــيـــتـــجـــاوز مــــا تــم 

تـــحـــقـــيـــقـــه فــــــي مـــبـــيـــعـــات الــــعــــام 

املاضي التي بلغت 7865 سيارة. 

ــــق جــيــف 
ّ
وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، عــــل

لــدى  اإلداري  املـــديـــر  مــانــيــريــنــغ، 

 :
ً
قــــائــــال األوســــــــط  الــــشــــرق  أودي 

 A5و A4 بـــــــأودي «لـــقـــد رحـــبـــنـــا 

املجددتني وأودي Q3 في النصف 

أخــــرى  نــتــيــجــة  ونـــتـــوقـــع  األول، 

قـــويـــة مــــع قــــــدوم طــــــــرازات الــفــئــة 

S الــريــاضــيــة الحــقــا هــــذا الــعــام. 

بــتــعــزيــز مبيعاتنا  نــقــوم  ونــحــن 

مـــن خــــالل الــتــركــيــز الـــقـــوي على 

تــطــويــر شــبــكــة الــــوكــــالء، وكــذلــك 

خـــدمـــات الــبــيــع ومـــا بــعــد الــبــيــع، 

عــلــى  تـــنـــطـــبـــق  أودي  فـــمـــعـــايـــيـــر 

الـــســـيـــارة وتــمــتــد لــتــشــمــل كــامــل 

تجربة امتالكها».

ويــــفــــضــــل الــــــزبــــــائــــــن نــــمــــاذج 

ســيــارات الــســيــدان الــكــبــيــرة. فقد 

بــيــنــت نــتــائــج املــبــيــعــات النصف 

 A6 األول مــن الــعــام تــفــوق أودي

الـــجـــديـــدة بــــ 908 ســـيـــارة مــبــاعــة 

وبــــزيــــادة قـــدرهـــا 81 فـــي املـــائـــة. 

أمــــا ثـــانـــي أقـــــوى نــمــو لــســيــارات 

 877 مـــع   A8 L لــــ  فــكــانــت  أودي 

وحـــدة مباعة فــي األشــهــر الستة 

األولــى من 2012 (بــزيــادة قدرها 

نـــاحـــيـــة  املـــــــائـــــــة). ومـــــــن  فــــــي   43

الفخمة  الرباعي  الــدفــع  ســيــارات 

مع  األداء   Q7 أودي  قـــــادت  فــقــد 

695 وحـــــدة بــيــعــت فـــي الــنــصــف 

 610 مــع   Q5 أودي  تليها  األول، 

وحــــدة. هـــذا بينما ال يـــزال توفر 

كـــــال الــــنــــمــــوذجــــني مـــــحـــــدودا فــي 

األســــــــــواق لـــتـــفـــوق الـــطـــلـــب عــلــى 

اإلنــــتــــاج. أمــــا الـــفـــرد الــجــديــد في 

عائلة أودي للسيارات الرياضية 

 (SUV) املــتــعــددة االســتــخــدامــات

 69 بــاعــت بسرعة  فقد   Q3 أودي

املنطقة،  أنحاء  وحــدة في جميع 

مع توقع بتزايد حجم مبيعاتها 

بشكل مطرد عند وصول دفعات 

جديدة إلى األسواق. 

نظمت شركة أسيكو للصناعات حملتها للتبرع 

الكويتي،  الــدم  بنك  مــع  بالتعاون  ملوظفيها  بــالــدم 

وذلك في مقر الشركة الرئيسي، حيث شهدت هذه 

الــحــمــلــة إقــبــاال كــبــيــرا مــن املــديــريــن والــعــامــلــني في 

املختلفة،  وقطاعاتهم  إداراتــهــم  بمختلف  الشركة 

عـــلـــى روح  يـــــدل  فـــإنـــمـــا  عـــلـــى شـــــيء  هـــــذا  وإن دل 

املسؤولية العالية التي يتمتع بها موظفو أسيكو 

تجاه املجتمع.

الــخــالــد مديرة  هــذا وأشــــادت املهندسة غــصــون 

مديري العمليات بهذه الخطوة املهمة والتي تعبر 

عــن مـــدى الـــتـــزام الــشــركــة بـــدورهـــا تــجــاه املجتمع، 

لتعزيز  تسعى  للصناعات  أسيكو  ان  قــالــت  حيث 

دورهـــا فــي املجتمع مــن خــالل هــذه الخطوة وعــدة 

خطوات قادمة تهدف لدعم الدور اإلنساني للشركة 

العملية  فــي  الـــذي تلعبه  الـــدور األســاســي  بجانب 

التنموية بشكل عام.

تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن هـــذه الــحــمــلــة تــمــت على 

الطبية، وذلـــك مــن خالل  العناية  مــن  عــال  مستوى 

الفريق الطبي املتميز من بنك الدم الكويتي والذي 

قدم مستوى عاليا من الرعاية للمتبرعني.

«األهلي»: إقامة مجانية

في أفخم فنادق دبي

«أسيكو» تنظم حملة للتبرع بالدم

 لحاملي بطاقات ماستركارد 

 في مقر الشركة الرئيسي 

 أقام قسم التعليم والتطوير في بنك الخليج 

 خاصًا لتكريم عدد من املوظفني 
ً
أخيرًا احتفاال

مـــمـــن تــــمــــّيــــزوا بـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــســـتـــوى مــن 

خدمة العمالء. وقد تم عقد هذا الحفل بالفرع 

الرئيسي للبنك.

وخـــالل هـــذا االحــتــفــال، قـــام مــديــر عـــام إدارة 

املــوارد البشرية ســرور السامرائي، ومدير عام 

في  الشخصية  املــصــرفــيــة  الــخــدمــات  مجموعة 

بــنــك الــخــلــيــج عــلــي شــلــبــي بــتــكــريــم 58 موظفا 

متمّيزا. 

 23 املتميزين  املوظفني  مجموعة  وتضّمنت 

موظفا ساهموا بإنجاح حملة «نعدك» الرامية 

إلــى تقديم أفــضــل وأســـرع خــدمــة. كــذلــك حصل 

13 موظفا آخر على شهادة تخّرج الجتيازهم 

برنامج «اعتماد مسؤول عالقات أول» بنجاح، 

بــيــنــمــا حـــصـــل 22 مــــن املـــوظـــفـــني الــــجــــدد عــلــى 

شهادة تخّرج الجتيازهم «البرنامج التعريفي 

بمنتجات وخدمات البنك» بنجاح.

 :
ً
ــق الــّســامــّرائــي قــائــال

ّ
فــي هـــذه املــنــاســبــة، عــل

«باسم بنك الخليج، أهنئ جميع املوظفني على 

مهاراتهم  بصقل  والــتــزامــهــم  املــطــلــق  تفانيهم 

املــصــرفــي. هــذا ويتمّيز  بــنــاء مستقبلهم  خــالل 

بنك الخليج بتفانيه وسعيه الدائم إلى تنمية 

تــدريــبــيــة  تـــوفـــيـــر دورات  مــــن خـــــالل  مــوظــفــيــه 

وتوجيه عملي يتوافقان مع احتياجاتهم، كما 

ســنــواصــل االستثمار بــقــوة فــي بــرامــج تطوير 

ثقتهم  تعزيز  على  العمل  عن   
ً
فضال املوظفني، 

 لتمكينهم من تقديم 
ّ

وكفاءتهم إلى أقصى حد

أفــضــل مــســتــوى مــن خــدمــة الــعــمــالء عــلــى أكمل 

وجه». 

الكويتي  الــبــنــك األهــلــي   يــســر 

ان يــعــلــن وبــالــتــعــاون مــع شركة 

مــاســتــركــارد عــن عــرض حصري 

لعمالئه حاملي بطاقات األهلي 

االئتمانية  االمــارات ماستركارد 

وبطاقة  الذهبية  (الكالسيكية، 

حــيــث   ،(World MasterCard

يـــحـــصـــل عــــمــــالؤنــــا عـــلـــى اقـــامـــة 

مجانية فــي فــنــدق أرمــانــي دبي 

برج خليفة أو فندق العنوان في 

مرسى دبي في حال حجز تذاكر 

الــســفــر عــلــى الـــدرجـــة األولــــــى او 

درجـــة رجـــال األعــمــال مــن طيران 

االمارات.

وعـــن الــعــرض قـــال ســتــيــوارت 

لـــــوكـــــي مـــــديـــــر عــــــــام الــــخــــدمــــات 

الــبــنــك  «ان  لـــــألفـــــراد:  املـــصـــرفـــيـــة 

األهــلــي الــكــويــتــي يــقــدم لعمالئه 

الكرام أفضل العروض والخدمات 

ويأتي  احتياجاتهم،  تلبي  التي 

متزامنًا مع موسم  العرض  هــذا 

باقامة  عــمــالؤنــا  ليتمتع  السفر 

مــــجــــانــــيــــة فــــــي أفـــــخـــــم الــــفــــنــــادق 

بـــامـــارة دبــــــي»، وأضــــــاف لــوكــي: 

«فــــــي حــــــال حـــجـــز تـــــذكـــــرة ســفــر 

عــلــى الــدرجــة األولــــى مــن طــيــران 

االمــــارات يحصل عــمــالؤنــا على 

اقامة مجانية لليلتني في فندق 

أرمــــــانــــــي دبـــــــي (بـــــــــرج خـــلـــيـــفـــة) 

شـــامـــلـــة وجـــبـــة االفـــــطـــــار، وعــنــد 

حــجــز تـــذكـــرة ســفــر عــلــى درجـــة 

رجــال األعــمــال يحصل عمالؤنا 

على اقامة مجانية لليلة واحدة 

فــي فندق  االفــطــار  شاملة وجبة 

العنوان (مرسى دبي)».

بــــــــاالضــــــــافــــــــة الـــــــــــى االقـــــــامـــــــة 

الفندقية املجانية، يتكفل طيران 

االمـــارات بعمل تأشيرات دخول 

مجانية صالحة ملدة أربعة أيام، 

ويــحــصــل حــامــل بــطــاقــة األهــلــي 

االئتمانية  االمــارات ماستركارد 

عــلــى تـــذاكـــر لـــدخـــول قــمــة أطـــول 

برج في العالم (برج خليفة). 

«الخليج» يحتفل بإنجازات موظفيه

 
ً
 حفل تكريمي ضم 58 موظفا

«فيلبروكان»  الفرنسية  التجارية  العالمة  أطلقت 

ملــالبــس  الــعــالــم  مــســتــوى  عــلــى  الـــرائـــدة   Vilebrequin

السباحة الرجالية مجموعتها الجديدة لصيف 2012 

للرجال شبابًا وفتيانًا.

السباحة  مالبس  مــن  الجديدة  املجموعة  وتتميز 

بموديالت خاصة وفريدة، في إطار سعيها إلى البقاء 

على قمة التميز الذي ينطلق من الرسومات الحصرية 

الــتــي تميزها والــتــي تــمــتــزج بــخــيــوط رفــيــعــة وألـــوان 

العالية  الجودة   عن 
ً
دقة متناهية، فضال ذات  متألقة 

واملــطــرزة  منها  املنسوجة  األقــمــشــة  بها  تتمتع  الــتــي 

في أفضل املشاغل الفرنسية واألربطة املصنوعة من 

خيوط فضية، والتي تخلق في النهاية مزيجًا فريدًا 

ورائــعــًا مــن األنــاقــة واملــتــعــة مخصصًا للباحثني عن 

الزاهية في مالبسهم على  الرفاهية والفرح واأللــوان 

الشاطئ.

وسعت «فيلبروكان» Vilebrequin  لتكون مجموعة 

لتلبي مختلف  ومرنة،  وعملية  مريحة   ،2012 صيف 

مــن مالبس  والــصــغــار  للكبار  االحــتــيــاجــات واألذواق 

سباحة متنوعة بألوان مبهرة والفتة وفاخرة بجميع 

مكوناتها من أقمشة وأخيوط وتطريز مميز.

بــمــيــزات عـــدة حصرية  الــســبــاحــة  وتتميز مــالبــس 

حيث  الــتــجــاريــة،    Vilebrequin «فيلبروكان»  لعالمة 

الخالص  القطن  من  منها  املصنوعة  األقمشة  تتكون 

وبــعــض خــيــوط الــنــايــلــون. أمـــا الــجــيــب الــخــلــفــي فهو 

مــصــمــم بــدقــة عــالــيــة تــتــســق مـــع املـــوديـــالت املــتــمــيــزة، 

وكذلك الرباط الخاص املصنوع من البوليستر بلون 

رمـــادي يميز شــعــار «فــيــلــبــروكــان»، وأخــيــرًا، البطانة 

الـــداخـــلـــيـــة املـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــقـــطـــن الــــخــــاص 100 % 

لتضيف راحة إضافية في التحرك على الشاطئ.

مـــالبـــس  مـــــن  الــــخــــاصــــة  مـــجـــمـــوعـــة صـــيـــف 2012 

وأنيقة،  األلـــوان  ومتنوعة  ومريحة  عملية  السباحة 

تعطي أكبر قدر من الرفاهية.

«فيلبروكان» تطرح مجموعة 

جديدة من مالبس السباحة

 مريحة وأنيقة وممتعة 
 طالب «األميركية»

في ضيافة مستشفى هادي 

 استقبل مستشفى هــادي طلبة قسم اإلعــالم في 

تستهدف  زيــارة  في  الكويت  في  األميركية  الجامعة 

العامة  العالقات  إدارة  فــي  العمل  طــرق  على  التعرف 

واإلعـــــالم. وحــظــيــت زيــــارة طلبة الــقــســم الــتــي أشــرف 

عليها أستاذ اإلعالم في الجامعة الدكتور محمد أكبر 

العام  املدير  نائب  باستقبال الفت وترحيب حار من 

الدكتورة فاتن امليلم.

واستعرضت الدكتورة امليلم وفريق العمل الخاص 

طبيعة  الطلبة  أمــام  املستشفى  في  العامة  بالعالقات 

عمل العالقات العامة في مجال الصحة والخصوصية 

التي يرتبط بها هذا املجال. 
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موديالت وألوان رائعة مبهرة ●

نسبة النمو في السوق الكويتي تبلغ %24 ●

جانب من حفل التكريم ●

جانب من الحملة في مقر الشركة ●

طالب الجامعة األميركية في املستشفى ●

االستعدادات مستمرة لتحضير صناديق الغذاء في رمضان ●

ستيوارت لوكي ●


