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»االتصاالت الوطنية« ترعى مؤتمر 
»نموذج القيادة الجديد«

»بهارات الهندية« تمتنع عن التعليق
على محاولة االستحواذ على »زين«

»أالفكو« لن تشتري طائرات بوينغ 
وإيرباص في العام المقبل

ش���ركة  أعلن���ت 
االتص���االت الوطنية 
ع���ن رعايتها ملؤمتر 
القي���ادة  »من���وذج 
الذي تنظمه  اجلديد« 
ش���ركة »مجموع���ة 
ادارة« بالتع���اون مع 
الفن���ي  مستش���ارها 
مؤسس���ة احلل���ول 
املثلى لالستش���ارات 
والتس���ويق، والذي 
سيقام في الثامن من 

ديسمبر وملدة يوم واحد بفندق جي 
دبليو ماريوت.

ومبناس����بة مشاركة »االتصاالت 
الوطني����ة« ف����ي املؤمتر ق����ال مدير 
تنظيم قطاع االتصاالت زياد العمر 
ان الشركة حترص على املشاركة في 
مثل هذه االنشطة التي تهتم بالكوادر 
القيادية وتعم����ل على رفع قدراتهم 
اميانا منها بأن تطوير القيادات امر 
يعود بالنفع على جميع املؤسسات 
سواء احلكومية او اخلاصة، الفتا الى 
ان املؤمتر سيعمل على تعزيز مهارات 
املشاركني وقدراتهم في قيادة العمل 
عن طريق املؤسسات التي يعملون بها 
من خالل التركيز على كيفية التعامل 
بني مختلف املؤسسات وكيفية حتقيق 
مبدأ الشراكة والتخطيط في العمل.

وافادت الشركة املنظمة بأن املؤمتر 

سيس���تضيف بتسي 
مايرز املستشار األعلى  
الرئاس���ية  للحمل���ة 
للرئي���س األميرك���ي 
باراك أوباما، حيث وقع 
االختيار عليها نظرا ملا 
تتمتع به من خبرات 
عملية كبيرة، باالضافة 
الى اخلبرة االكاددميية 
التي اكتس���بتها من 
خالل عملها في برنامج 
القي���ادات  تطوي���ر 
احلكومي���ة ف���ي جامع���ة هارفارد 

كنيدي.
وذكرت شركة »مجموعة ادارة« ان 
املؤمتر سيحضره نخبة من قيادات 
القطاع احلكومي واخلاص لالطالع 
على احدث االساليب في فن القيادة 

وكيفية التعامل مع اآلخرين.

محاور المؤتمر

وكشفت الشركة املنظمة عن ان 
املؤمتر س���يتطرق الى عدة محاور 
ابرزها اهمية القيادة وكيفية استخدام 
احملاور القيادية في حتفيز الفريق، 
الفريق بالتفويض،  وكيفية حتفيز 
واكتساب الثقة باالضافة الى احملاور 
الرئيس���ية واالبحاث حول املهارات 
القيادية املهمة وفن القيادة واالستماع 

اجليد والفعال وأهمية األفراد.

نيودلهي � رويترز: قال رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة بهارات سانشار نيجام 
ليمت���د احلكومية الهندية لالتصاالت 
امس ان شركته تدرس فرص استحواذ 
أصغر في افريقيا. وقال كولديب جويال 
في تصريحات للصحافيني على هامش 
مؤمتر صناعي »ندرس صفقات كثيرة 
اصغ���ر حجما معظمها ف���ي افريقيا، 
وامتنع جويال ع���ن التعليق على ما 
اذا كانت شركته ستمضي وحدها في 
محاولة االس���تحواذ على شركة زين 

خلدمات الهاتف احملمول.
 وكانت الشركة الهندية قد علقت 
الش���ركة  خطتها لش���راء حصة في 

الكويتية«.

اعداد سمير مسعود
قال رئيس شركة 
االفكو لتمويل شراء 
الطائرات  وتأجي���ر 
احمد الزبن ان الشركة 
لن ترتبط بالتزامات 
املقبل  اضافية للعام 
نظرا لظروف الركود 
االقتص���ادي. جدير 
انه س���بق  بالذك���ر 
للش���ركة ان قدم���ت 
طلب���ات لش���راء 70 

طائرة من شركتي بوينغ وايرباص، 
لكنه اضاف ان الش���ركة ستكمل 
تسليم 18 طائرة لستة عمالء هذا 
العام، كما انها تعتزم تأجير عدد 
اقل من الطائرات، وقال: لقد حققنا 
اداء الفتا بالنظر الى ان التمويل 
لم يكن متوافرا في بعض االحيان، 
وس���نقوم بعمليات شراء اخرى 
عندما تعود السوق الى وضعها 

العادي وعند توافر الطلب.
واض���اف الزبن، عل���ى موقع 
»بلومب���رغ« االلكت����رون���ي: ان 
التباطؤ في شراء طائرات جديدة 
ال يعني ع���دم البحث عن فرص 
لبي�����ع او تأجير طائرات متوافرة، 
وكانت االفكو قد تسلمت اول طائرة 
جديدة هذا العام بعد ان كانت قد 
اقتصرت سابقا على اعمال شراء 
الطائ���رات وتأجيرها لش���ركات 

الطيران.
وفي العام 2014 ستتسلم االفكو 
اول 22 طائرة بوينغ 787 وستكون 
12 منها للخطوط اجلوية السعودية 
و6 لطيران عمان، كما ابدت شركات 
اخرى اهتماما بالطائرات االربع 

املتبقية.
كما ان هن���اك طلبا من االفكو 
على 12 طائرة 350A مع خيارات 
لشراء 6 طائرات اخرى، وستتسلم 
الشركة هذه الطائرات ابتداء من 

العام 2015 حتى 2017.
الزبن: اعتقد ان السوق  وقال 
ستكون متساوية بالنسبة لطائرتي 
بوين���غ 787 و350A وهناك طلب 

قوي على االخيرة 
من قبل ش���ركات 

طيران كبرى.
الزب���ن،  وكان 
البالغ من العمر 58 
عاما، قد عني مديرا 
الالفكو عام 2000 
عندم���ا اصبح���ت 
ش���ركة كويتي���ة 
مسجلة بعد ثماني 
كشركة  س���نوات 
تابع���ة ملؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، وكان 
قد عمل سابقا مهندسا في اخلطوط 
اجلوية الكويتية في مجال شراء 

وتأجير الطائرات.
وقال الزب���ن ان الطلب اليزال 
قوي���ا على الطائ���رات ذات املمر 
الواحد وبالذات اجلديد منها، وكانت 
االفكو قد قدمت موعد تسليم بعض 
طائرات ايرب���اص 320A من عام 
2012 الى هذا العام بس���بب رغبة 

شركات الطيران.
وقال: لقد شهدنا حركة ومنوا 
في قلب الركود وذلك بسبب تزايد 
الطلب على السفر بني بلدان اخلليج 
العربي وفي الشرق االوسط وشمال 
افريقيا، وتتوقع الشركة حتقيق 
ارباح جيدة في السنة املالية التي 

بدأت في االول من اكتوبر.
وتتضمن تسليمات االفكو للعام 
املقبل 7 طائرات للخطوط اجلوية 
السعودية وطائرتني لشركة غو 
الهندية، وتعد اخلطوط اجلوية 
الس���عودية واخلط���وط اجلوية 
التركية وطيران الوطنية من اكبر 
عمالء االفكو في الوقت احلاضر.

الدولي للنقل  وكان االحت���اد 
اجلوي قد اكد ان من احملتمل ان تبلغ 
خسائر شركات الطيران العاملية 

لهذا العام 11 مليار دوالر.
وتعتمد االفكو في التمويل على 
عدد من البنوك مثل كاليون وبيت 
التمويل الكويتي، كما انها تستعني 
ببنوك دي في بي وبي ان بي باريبا 

وفورتيس نيدرالند.

)أسامة البطراوي(.. ويتفقد أحد املنتجات املعروضة

زياد العمر 

مسؤولو بنك الدوحة يقصون شريط افتتاح الفرع اجلديد

رشيد الطبطبائي يفتتح معرض السجاد واألنتيك

أخبار الشركات

صناعة المعارض العقارية آمنة من تداعيات أزمة ديون دبي 

»الدوحة« يفتتح فرعًا إلكترونيًا جديدًا  في قطر

عمر راشد 
 أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
أن���ه ال تأثير ألزمة مديونية دبي على صناعة املعارض 
العقارية في الكوي���ت، الفتا الى الضوابط التي تضعها 
وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم املعارض العقارية 
والتي تسعى ملنع التدليس والغش في املنتجات واملعارض 

العقارية التي يتم تنظيمها. 
 وب���ني الطبطبائي في تصريح صحافي على هامش 
افتتاح معرض السجاد واألنتيك بأرض املعارض، أمس، 
والذي تس���تمر انش���طته حتى 12 اجلاري، أن تصريح 
محافظ بنك الكويت املركزي بشأن تأثير أزمة ديون دبي 
أوضح أن االقتصاد في مأمن من تلك التداعيات وذلك على 
خلفية أس���يجة ثالثة مكنت االقتصاد من درء تداعيات 
تلك األزمة والتي تتمثل في قانون ضمان الودائع وقانون 
تعزيز االستقرار املالي وكذلك املالءة املالية التي تتمتع 

بها البنوك احمللية. 
 وكشف الطبطبائي أن وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون س���يجتمع خالل األيام القليلة املقبلة ملناقشة 
تقرير جلنة التجارة املش���كلة لتنظيم السوق العقاري 
والتي تتضمن العديد من التوصيات التي تخص تنظيم 

الس���وق العقاري وعمولة السمس���رة وكذلك املعارض 
العقارية وغيرها، مش���يرا أن السوق العقاري له أهمية 
كبيرة في عمل وزارة التجارة والصناعة ألهميته الكبيرة 
في األداء االقتصادي وكذلك حلجم التعامالت الضخمة 

التي تتم من خالله. 
 وفيما يتعلق بتطور احلس���م في تنظيم املعارض 
العقارية، أش���ار الطبطبائي إلى أن ما قدم في هذا األمر 
مجرد توصيات قد يتم قبولها أو رفضها من قبل وزير 
التجارة، مش���يرا الى أن حتديد موعد تنظيم املعارض 
العقارية في شهرين أو ثالثة أشهر هو أمر متروك لتقدير 

الوزير الذي قد يأخذ بتوصية اللجنة أو رفضها. 
 وح���ول رأيه في تداعيات أزم���ة مديونية دبي على 
صناعة املعارض بشكل عام، أوضح الطبطبائي أن صناعة 
املع���ارض بالكويت لها تاريخ طوي���ل بني دول املنطقة 
وهناك قوانني وضوابط حتكمها، مس���تدركا بأن وزارة 
التجارة والصناعة تسعى لتقدمي التسهيالت املطلوبة 
للمعارض من خالل اس���تخراج الرخص والتأكيد على 
غياب التدليس واالختالس في املنتجات العقارية املقدمة 
من خالل جلنة تنس���يقية بني البلدية ووزارة التجارة 

واجلهات األخرى املختصة. 

 وقال الطبطبائي إن معرض السجاد واألنتيك يأتي 
في إطار سلسلة املعارض املتخصصة التي حترص شركة 
معارض الكويت على إقامتها خالل العام وتساهم بشكل 
ملحوظ في حتقيق االزدهار والرواج التجاري للقطاعات 
التجارية املختلفة، موضحا أن اقتناء السجاد أحد أشكال 
االستثمار باعتباره سلعة غير قابلة لالستهالك السريع 
وكذلك تعد تلك صناعة السجاد أحد املوارد الهامة للصناعة 

في العديد من الدول العربية واخلليجية. 
 وم���ن جهته أوضح الرئي���س التنفيذي في معرض 
الكويت الدولي عبدالرحمن النصار أن معرض السجاد 
واألنتيك جنح في جذب 41 شركة محلية ودولية لعرض 
أحدث ما لديها من السجاد واملوكيت والتي ينقب عنها 

محبو التراثيات واألصالة. 
 ومن جانبه، أشار السفير اإليراني في الكويت علي 
جنتي الى أن صناعة السجاد أحد احملاور الرئيسية في 
قطاع الصناعة، الفتا ال���ى أن حجم صادرات إيران من 
الس���جاد تبلغ 16 مليون دوالر ف���ي 2008 ومن املتوقع 

زيادته في 2009. 
واضاف السفير االيراني ان ايران من املتوقع ان تقيم 

معرضا ملنتجاتها في الربع األخير من 2010. 

املصرفي����ة اإللكترونية عبر فرع 
إلكتروني يش����كل جزءا ال يتجزأ 
الدوحة  من اس����تراتيجية بن����ك 
خلل����ق املرونة والراحة القصوى 
لعمالئه الكرام وذلك عبر تسخير 
التكنولوجيا من أجل حتقيق منافع 
ملموسة للعمالء من حيث توفير 
التكلفة والوقت. فهذه الفروع جتمع 
كل اخلدم����ات املصرفية احلديثة 
حتت سقف واحد لتمكني العمالء 
بذلك م����ن الوصول إلى مجموعة 
متكاملة من اخلدمات املصرفية«.

أما رئي����س دائ����رة اخلدمات 
املصرفية لألفراد لدى بنك الدوحة 
لويس سكوتو فقد قال: »وميكن 
أيضا لسكان هذه املنطقة استخدام 
ه����ذا الفرع اإللكتروني إلرس����ال 
احل����واالت اإللكترونية وحتويل 
األموال بأقل الرس����وم وفي وقت 
قياسي نس����بيا إلى الدول العشر 
التي لدينا تفاهمات معها في مجال 
تقدمي خدمة احلواالت اإللكترونية. 
وباإلضافة إلى ذلك، سيتم توجيه 
العمالء من قبل ممثلي خدمة العمالء 
حول كيفية التسجيل واستخدام 

هذه القنوات«.
ويالح����ظ أن خدم����ة العمالء 
ورضاهم لدى بنك الدوحة يقعان 
في صلب خطته االس����تراتيجية. 
وم����ع افتتاح فرع����ه اإللكتروني 
اجلديد، فقد جس����د البنك جهوده 
إلى تس����خير  الرامية  املتواصلة 
أحدث التقنيات لتوفير سبل الراحة 

وأفضل اخلدمات لعمالئه.

الصناديق، األمر الذي ميكن العمالء 
من إجناز عمليات اإليداع والسحب 
النقدي مباشرة، فهدفنا يتجلى في 
التواصل مع عمالئنا أينما كانوا 

في قطر«.
التنفي����ذي  الرئي����س  وق����ال 
الدوح����ة ر.س����يتارامان:  لبن����ك 
»إن اس����تراتيجية بن����ك الدوحة 
الرامية إلى االستفادة من املواقع 
اجلديدة لتقدمي اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية ساعدت بشكل كبير 
على تعزيز تواجد البنك في مناطق 

رئيسية«.
اللول����و  ف����رع  وس����يلعب 
اإللكتروني في الغرافة دورا مهما 
في الترويج الس����تخدام القنوات 
املصرفية اإللكترونية«. وأضاف 
قائال: »إن مفهوم تقدمي اخلدمات 

الفروع  كم����ا س����تقدم ه����ذه 
اإللكترونية كل اخلدمات املصرفية 
للشركات، واملؤسسات التعليمية، 
ولعدد كبير من األجانب املقيمني 

في تلك املواقع.
من جهته، ق����ال نائب رئيس 
اإلدارة أحمد عبدالرحمن  مجلس 
يوسف عبيدان فخرو: »كان بنك 
الدوح����ة أول بنك في قطر يطلق 
مفهوما فريدا من نوعه في تقدمي 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية في 
مواقع استراتيجية وذلك بهدف منح 
العمالء خدمة أفضل. ويشرف على 
هذه الفروع اإللكترونية موظفون 
من ذوي اخلبرة املصرفية يعملون 
على تسهيل العمليات املصرفية. 
كما أن هذه الفروع مزودة بأجهزة 
آلي����ة بالكامل تق����وم مبهام أمناء 

فروع إلكترونية في اخلريطيات، 
والدائري الثالث، ومشيرب.

ويستطيع املقيمون بالقرب من 
تلك املواقع فتح حسابات جديدة 
واحلصول على املنتجات واخلدمات 
التي يقدمها بن����ك الدوحة، فهذه 
الفروع اإللكترونية معدة لتقدمي 
اخلدمات املصرفية مبرونة تامة 
إلى عمالئه����ا. والزيادة امللحوظة 
في اإلقبال على استخدام الفروع 
اإللكتروني����ة جعلت بنك الدوحة 
يستعجل في اتخاذ قرار استراتيجي 
يقضي بإنشاء فرع إلكتروني في 
هذا املوقع وفي موقعني آخرين في 

املستقبل القريب.
الفروع اإللكترونية  وتتمركز 
اجلديدة في مواقع اس����تراتيجية 

سكنية وجتارية جديدة.

افتتاح  الدوحة عن  أعلن بنك 
ف����رع إلكتروني جدي����د في مكان 
متميز يقع في اللولو هايبر ماركت 
� فرع الغرافة. وقد صمم هذا الفرع 
بطريقة عملية تضمن راحة العمالء 
فيتم فيه تقدمي املنتجات املصرفية 
عبر القنوات اإللكترونية. كما ان 
الفرع مزود بأمناء صناديق إلجناز 

مهام الفرع العادية.
الف����رع اإللكتروني  ويحتوي 
على جهاز ص����راف آلي يتضمن 
خاصية اإليداع النقدي )أي كل من 
عمليتي السحب واإليداع النقدي(. 
وميكن من خ����الل هذه اخلاصية 
إيداع 400 ورقة نقدية من أي فئة 

في آن واحد.
القيام  العم����الء اآلن  وبإمكان 
باإلي����داع النق����دي ف����ي أي وقت 
باستخدام بطاقات الصراف اآللي 
اخلاصة بهم، وبعدها يتم قيد املبلغ 

املودع إلى حساباتهم مباشرة.
وتعزيزا ملفهوم تقدمي اخلدمات 
املصرفية على مدار الساعة وطيلة 
أيام األس����بوع، فق����د افتتح بنك 
الدوح����ة فرع����ا إلكترونيا جديدا 
ليصب����ح إجمال����ي ع����دد الفروع 
اإللكترونية لديه ستة، وجميعها 
توفر الوظائف التي يقوم بها أمناء 
الصناديق وذلك في املواقع التالية: 
رويال بالزا، وميدان الفروس����ية، 
والريان القدمي، ومعيذر، وهايبر 
ماركت اللولو � فرع الدائري الرابع، 
وأخيرا في هايبر ماركت اللولو � 
فرع الغرافة، وما مجموعه ثالثة 

الهارون يجتمع مع وكالء »التجارة« األيام المقبلة لمناقشة تقرير لجنة التجارة حول السوق العقاري

الطبطبائي مفتتحًا معرض السجاد واألنتيك بمشاركة 41 شركة محلية ودولية: 

في »اللولو هايبر ماركت« بالغرافة وضمن سياسة التوسع واالنتشار 

جورج كوبر )األول من اليسار( مشاركا في تكرمي إحدى املشاركات

»الخطوط الوطنية« ترعى مؤتمر »نموذج األمم المتحدة«
الع����ام احلالي برحالت مباش����رة 
إلى العديد من الوجهات املرغوبة 
املتزايد في املنطقة  الطلب  وذات 
كالقاهرة وبيروت ودبي ودمشق 
وعمان والبحرين وشرم الشيخ 
وجدة والتي من املقرر أن يتبعها 
املزيد من الوجهات األخرى لتأتي 
جميعه����ا ضمن ج����دول رحالت 
يناسب احتياجات جميع املسافرين 

من وإلى الكويت.
ويتكون أس����طول الشركة من 
طائرات جديدة من طراز ايرباص 
اي����ه 320 تض����م 122 مقعدا فخما 
موفرة بذلك أقصى درجات الراحة 
للضيوف املس����افرين مقارنة مع 
أي ش����ركة طيران أخرى تعتمد 
بأس����طولها على ه����ذا النوع من 
الطائرات، ويتمتع املس����افر على 
منت اخلط����وط الوطني����ة بأعلى 
مستوى من اخلدمات أثناء الرحالت 
تتضمن الضيافة والترفيه، وتسير 
اخلطوط الوطنية رحالتها بشكل 
حصري انطالقا من مبنى الشيخ 
س����عد للطيران الع����ام لتقدم من 
خالله مستويات غير مسبوقة من 

اخلدمات الراقية لضيوفها.

احلفل االفتتاحي وجلسات املؤمتر 
في مبنى اجلامعة بحضور العديد 

من الشخصيات البارزة.
وتعد اخلطوط الوطنية أحدث 
ش����ركات الطيران الكويتية التي 
توفر خدم����ات متكاملة ومتميزة 
لضيوفها، بدأت اخلطوط الوطنية 
تس����يير رحالتها ف����ي يناير من 

اخلطوط الوطنية في هذا املؤمتر 
البالتيني، حيث  الراعي  بصفتها 
أسهمت في نقل أكثر من 60 مشاركا 
من الطلبة إل����ى الكويت من دبي 
والقاهرة وبيروت والبحرين وجدة، 
وعقد املؤمتر برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح، وأقيم 

تتميز بتنوعها الثقافي حيث ينتمي 
موظفونا إل����ى 44 دولة مختلفة 
ويتمتعون مبجموعة واسعة من 
املهارات واخلبرات ويسعدنا اليوم 
أن نشارك في حدث يعكس نفس 
التنوع الثقافي الذي مييز اخلطوط 
القيم نفسها  الوطنية ويشاطرنا 
الت����ي نؤمن بها«. وقد ش����اركت 

قامت اخلطوط الوطنية مؤخرا 
بتق����دمي رعاي����ة بالتينية ملؤمتر 
»منوذج األمم املتحدة« الذي نظمته 
اجلامعة األميركي����ة في الكويت، 
الوطنية  حيث تولت اخلط����وط 
نقل 60 مش����اركا من خمس دول 
مختلفة تعكس التنوع الثقافي الذي 
تزخر به منطقة الشرق األوسط 
والذي متث����ل في مؤمتر اجلامعة 
األميركية. ويعتبر مؤمتر »منوذج 
األمم املتحدة« مح����اكاة أكادميية 
جللسات منظمة األمم املتحدة تهدف 
إلى تثقيف املش����اركني بالتربية 
املدنية ومهارات التواصل الفعال 
باإلضافة إلى إتاحة املجال للنقاش 
حول قضايا العوملة والديبلوماسية 
الدولي����ة. وبهذه املناس����بة، قال 
الرئي����س التنفيذي في اخلطوط 
الوطني����ة جورج كوبر »يس����رنا 
أن نقوم برعاي����ة مؤمتر منوذج 
األمم املتحدة. فهو خطوة جديدة 
ستتيح ألجيال املستقبل تعزيز 
معرفتهم بالقضايا العاملية«، مضيفا 
»نسعى في اخلطوط الوطنية إلى 
نشر األلفة بني مختلف األجناس 
واألعراق. فأسرة اخلطوط الوطنية 

احمد الزبن


