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رمزي رعد

إحدى طائرات اسطول »اجلزيرة«

شعار اخلدمة اجلديدةالشعار التجاري لشركة »ڤيڤا«

أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
عن تس���لم الطائ���رة رقم 11 في 
أسطولها اجلوي، والتي تسجل 
بذلك امتام صفقة متويل مببلغ 
105 مالي���ن دوالر بالتعاون مع 
Export Credit األوروبية  وكالة 
Natixis لشراء ثالث  ومبشاركة 
طائرات جديدة من طراز ايرباص 

.A320
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
القط���اع املالي لطيران اجلزيرة 
أن  باراثان باس���وباتي: »متكنا 
الثانية قدرتنا  نثبت وللم���رة 
على تأمن متوي���ل مالي ضمن 
هذا املناخ العاملي املالي الصعب، 
مما يؤكد استمرار ثقة املستثمرين 
املالي���ة بنموذج  واملؤسس���ات 
أعمالنا وقدرة طيران اجلزيرة 
على تقدمي نتائج جيدة وبصفة 
مستمرة. ونحن سعداء بتمكننا 
من احلصول على التمويل املالي 
 Export Credit م���ن قبل وكال���ة
األوروبية، ومشاركة Natixis في 

 VIVA ش���ركة  تطل���ق 
لالتصاالت عرضا سباقا جديدا 
على خطوط الدفع املس���بق، 
املفاجآت  ليكون واحدا م���ن 
العديدة التي تنتظر عمالءها 

خالل عام 2010.
فمع شراء أي من خطوط 
الدفع املسبق، 5 ستكشف 10، 
إذ يحصل العميل على رصيد 
التمتع  مضاعف ميكنه م���ن 
بخدمات VIVA الشيقة، كخدمة 
»الصديق املفضل«، من خالل 
 VIVA اختيار أي رقم على شبكة
ليكون الصديق املفضل، مما 
يسمح للعميل باالتصال بهذا 
الرقم بأقل تكلفة على اإلطالق 
الكويت، وإرسال رسائل  في 
قصيرة مجانا إليه، باإلضافة 
إلى خدمة األهل واألصدقاء عبر 
اختيار رقم محلي وآخر دولي 

واحلصول عل���ى خصومات 
رائعة، هذا فضال عن رس���م 
ثابت عن���د االتصال على أي 

رقم في الكويت.
وتس���عى VIVA من خالل 
هذا العرض املميز، إلى تقدمي 

اخلدمة املثلى التي متكنها من 
التواصل مع شريحة واسعة 
من العم���الء، وهو يعد دليال 
على وعدها بجعل كل ش���يء 
 VIVA ممكنا. انضم إلى عالم
حيث اإلمكانيات غير احملدودة، 

واحصل على خط الدفع املسبق 
اجلدي���د لدى أي م���ن فروع 
VIVA وال���وكالء املعتمدين، 
أو ل���دى أقرب محل للهواتف 
 VIVA النقالة، أو زيارة موقع

اإللكتروني.

اتفاقية التمويل هذه«.
وقال جان فرانكوس السكومب 
الرئيس االول للشؤون  النائب 
 :Natixis املالية بقطاع النقل في
»لقد دعمت مؤسستنا مشاريع 
طيران اجلزيرة بتمويل »الدفع 
قبل التسليم« )PDP( بعد سنة 
واحدة من تأسيسها، ونحن نقدم 
املالي للشركة باستمرار  الدعم 

من خالل قروض جتارية، لثقتنا 
الكبيرة بنم���وذج عملها، وإننا 
بدورنا نش���كر طيران اجلزيرة 
 Export credit على اختيارهم وكالة
األوروبية لتمويل هذه الطائرات 
الثالثة وهذا تقدير للعالقة املتينة 

مابن املؤسستن«.
يشار إلى أن »شركة طيران 
اجلزيرة« مس���جلة في س���وق 

الكويت لالوراق املالية، وتشغل 
حاليا أسطوال مكونا من 11 طائرة 
 A320 جديدة من طراز إيرباص
إلى العديد من الوجهات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
وإيران. ولدى الش���ركة طلبية 
مؤكدة لشراء 29 طائرة جديدة 
تتس���لمها على مدى السنوات 

القريبة املقبلة.

اك����د وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أمس ان 
الكوي����ت ملتزمة مبراجعة السياس����ة التجارية احمللية 
لتتماشى مع سياس����ات منظمة التجارة العاملية بهدف 

االستفادة من اتفاقيات وامتيازات املنظمة.
وقال الهارون عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية 
ملتابعة ش����ؤون منظمة التجارة العاملي����ة انه من املهم 
تطبيق ما ورد في اتفاقيات ونظم ولوائح منظمة التجارة 
العاملية »النه اخليار الوحيد الذي منلكه بصفتنا عضوا 

في املنظمة.
وأضاف ان اجتم����اع اللجنة تطرق الى آلية مراجعة 
السياس����ات احمللية واهم اخلط����وات الواجب اتخاذها 
للوصول الى مرحلة االنسجام التام مع لوائح وقوانن 
منظمة التجارة العاملية مبا يعود باملنفعة على االقتصاد 
الوطني السيما فيما يخص العالقات التجارية اخلارجية 

والدخول الى االسواق العاملية.
وأفاد الهارون بأن عمل اللجنة مهم للغاية لكونه يتعلق 
مبتابعة قرارات منظمة التجارة العاملية على املس����توى 

احمللي وهو االمر الذي تعمل اللجنة على اجنازه في مدة 
ال تتجاوز ثالثة اشهر، مشيرا الى ان اللجنة مشكلة من 
قبل مجلس الوزراء وتضم في عضويتها جميع اجلهات 
احلكومية التي لها عالقة مباشرة او غير مباشرة مبنظمة 

التجارة العاملية.
وأوضح ان����ه مت االتفاق على تش����كيل فريق منبثق 
من اللجنة يتولى حصر ودراس����ة متطلبات واجراءات 
التماشي مع قرارات ولوائح منظمة التجارة العاملية فيم 
يخص ما يجب تعديله م����ن اللوائح والقوانن احمللية، 
مبينا ان فريقا من املنظمة سيزور الكويت في وقت الحق 

للمساعدة في هذا الشأن.
وذك����ر الهارون ان اللجنة بحثت في اجتماعها اهمية 
وجود مركز الكتروني للمعلومات يربط جميع اجلهات 
احلكومية واالهلي����ة التي لها عالق����ة مبنظمة التجارة 
العاملية بهدف توفير جميع املعلومات املتعلقة بالسياسات 
االقتصادية والتجارية واالس����تثمارية بالكويت لعموم 

الباحثن والراغبن في الوصول اليها.

»دبي لينكس«: رمزي رعد رجل اإلعالن األول لـ 2010
من���ح مهرجان دبي الدول���ي الثالث لإلعالن 
رمزي رعد، الرئي���س واملدير التنفيذي لوكالة 
»تي بي دبليو ايه رعد« الشرق األوسط، رجل 
اإلعالن األول لعام 2010 وذلك لدوره املتواصل 
ومساهمته الفعالة في االرتقاء بصناعة اإلعالن 
مبنطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا على 

مدى ما يقرب من أربعة عقود.
ومينح هذا التقدير ع���ادة إلى احد العاملن 
البارزي���ن في مجال صناعة اإلعالن الذي متكن 
بفضل جهوده ونشاطه وتفانيه من إبراز مكانة 
املنطقة على مس���رح اإلعالن والتس���ويق على 

الصعيدين احمللي واإلقليمي.
تخرج رمزي من اجلامعة األميركية في بيروت، 
وبدأ حيات���ه املهنية في مجال اإلعالن في العام 
1967، وخالل االثني عشر عاما التي تلت ساهم 
في توسيع أول شبكة إعالنية إقليمية في الشرق 
األوسط، بدأها بالكويت ثم البحرين، وبعد اندالع 
احلرب األهلية في لبنان كان رمزي رجل اإلعالن 
اللبناني األول الذي ترك بالده متوجها إلى اخلليج، 
حيث اس���تقر بدبي في أكتوبر من العام 1975، 
وفي العام 1982 انتقل رمزي إلى باريس وبعدها 

بعامن اس���تقر في لندن حتى العام 1986، عاد 
بعدها إلى دبي الت���ي أصبحت منذ ذلك الوقت 

املركز الرئيسي ألعماله.
وفي العام 1988، انتخب رمزي رئيسا لفرع 
اإلم���ارات العربية املتحدة في اجلمعية الدولية 
لإلعالن، وخالل رئاس������ته أطلق أول مسابقة 
لإلب���داع اإلعالني في املنطق���ة »وذلك في العام 
1990« ساهم رمزي في تنظيم أول اجتماع للجنة 
الدولية لإلعالن  الدولية للجمعي���ة  التنفيذية 

في دبي.
انتخب رمزي نائبا للرئيس العاملي للجمعية 
الدولية لإلعالن ومديرها اإلقليمي ملنطقة الشرق 
األوس���ط وإفريقيا في العام 1991 وس���اهم في 
تأسيس جمعية مجلس التعاون اخلليجي لإلعالن 
ومنتدى أبحاث الشرق األوسط وجمعية وكاالت 

اإلعالن في الشرق األوسط.
أسس رمزي وكالة »تي بي دبليو ايه/ رعد« 
الش���رق األوس��ط في سبت���مبر من العام 1999، 
والت��ي س���رعان ما تطورت لتص���بح واحدة 
م���ن أكبر خم���س وك��االت إعالن في الش���رق 

األوسط.

تقدم عروضًا ومفاجآت متنوعة

»المستقبل لالتصاالت« تشارك بمعرض 
إنفوكونكت بخدماتها ومنتجاتها 

 FCCG أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت
عن مشاركتها في معرض الكويت التاسع والعشرين 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع األعمال 
)إنفوكونكت( من خالل شركتيها التابعتن وهما: شركة 
املستقبل لالتصاالت FCC � الوكيل املعتمد ملنتجات 
 FTI نوكيا � وشركة املستقبل للتكنولوجيا الدولية

لتقدمي حلول تكنولوجية ذكية للمؤسسات.
وصرح مدير التدريب والتطوير الوظيفي بشركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت FCCG ضياء أحمد أن 
معرض إنفوكونكت سوف تنطلق انشطته في احلادي 
والثالثن من يناير اجلاري ويستمر حتى السادس من 
فبراير املقبل على أرض املعارض الدولية مبشرف. 
وأضاف إن شركة املستقبل لالتصاالت FCC سوف 
تعرض خدماتها ومنتجاتها التي حتمل عالمة نوكيا، 

السيما تقدميها لعدد من العروض الترويجية القيمة لزوار املعرض. 
وأش����ار إلى أنه لن تكون هناك عمليات بيع في املعرض املذكور. ومن 
املفاجآت التي سوف تقدمها املستقبل لالتصاالت FCC، خدمة االنترنت 
املنزلي My Internet بنظام DSL املقدمة من شركة يونايتد نت وركس 
الكويتية. باإلضافة إلى تقدمي خدمة تقسيط قيمة شراء هواتف نوكيا، 
من خالل شركة فلير للخدمات املالية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.  
وذكر أحمد أن شركة املس����تقبل للتكنولوجيا الدولية FTI ستتواجد 
أيضا في معرض إنفوكونكت -وهي إحدى الش����ركات التابعة لشركة 

املستقبل العاملية لالتصاالت FCCG وسوف تعرض 
خدماتها وأنش����طتها في مجاالت: إدارة االتصاالت 
وأنظمة االختبارات، ومنتجات/حلول املؤسس����ات 
املتعلقة باالتصاالت الالسلكية، واالتصاالت السلكية، 
والترددات الالسلكية واملوجات الصغرى، واالختبار 
العام وغيرها.  وقال إن الشركة سوف تعرض أيضا 
عددا من وكاالتها العاملية منذ عام 1999.وفي مقدمتها: 
شركة أجيلنت تكنولوجيز الشهيرة وبن أن شركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت FCCG تسعى من خالل 
شركاتها التابعة إلى تقدمي خدمات إلكترونية متنوعة 
تساير متطلبات السوق ورغبات العمالء من األفراد 
واملؤسسات. يذكر أن املستقبل العاملية لالتصاالت 
FCCG، املدرجة في س����وق الكويت لألوراق املالية، 
هي شركة قابضة متارس نشاط االتصاالت مبختلف 
مجاالته حيث يقع حتت مظلتها خمس شركات مختصة: األولى شركة 
املستقبل لالتصاالت )FCC( وهي املوزع املعتمد ألجهزة نوكيا في دولة 
 ،)RFID( الكويت منذ عام 1996، والثانية شركة املستقبل أر أف أي دي
والشركة الثالثة هي مركز خدمات الهواتف املتنقلة )MCC( والشركة 
الرابعة هي شركة املستقبل للتكنولوجيا العاملية )FTI( أما اخلامسة 
فهي شركة املس����تقبل الدولية )FCCI( املتخصصة في إجناز مشاريع 
البنية الرئيس����ية ألنظمة وشبكات االتصاالت وصيانتها، ولها تواجد 

في خمس دول: الكويت والبحرين واإلمارات وقطر والسعودية.

ضياء أحمد

»إيكيا«: ازدياد اإلقبال والطلب على منتجات األطفال
وضع���ت ايكي���ا مواصفات 
دقيق���ة وصارم���ة جلمي���ع 
منتجاتها اخلاص���ة باألطفال، 
مع العمل الدؤوب على اختبار 
املنتجات لضمان حتملها  هذه 
العني���ف م���ن  لالس���تخدام 
األطف���ال. ويعمل املعنيون في 
ايكيا وشركائها عند تطويرهم 
وشرائهم ملنتجات األطفال على 
التعرف الدائم على احتياجات 
األطفال وس���المتهم وصحتهم 
من خالل برنامج ايكيا للتدريب 
املدرسي. وميكن لكرسي الطفل 
أن يكون سفينة قراصنة في بحر 
هائج، أو سلما يقود إلى الكنز 
في أعلى خزانة الكتب. ولذلك 
يجب على هذه املنتجات أن تكون 
متوافقة مع استخدامات عديدة 

أكثر مما هي مصممة له كأن تكون خزانة الكتب مصممة لتكون 
مثبت���ة جيدا إلى احلائط. وتس���اعد مجموعة باترول ملنتجات 
األطفال على جتن���ب الطفل العديد من احلوادث واإلصابات في 
املنزل. فاحلاجز املوجود على طرف فرن الطهي في البيت يحمي 
الطفل من وقوع املاء الس���اخن عليه، وحوامل التثبيت للنوافذ 

ملنع سقوطها، وحماية مآخذ 
الكهرباء بالقط���ع املقترحة 
حتم���ي الطفل م���ن اإلصابة 
بالتيار الكهربائي. إن االقتصاد 
في اس���تخدام مصادر املواد 
األولي���ة هو جزء من رؤيتنا 
وطريقتنا في التصنيع. وهي 
طريقة تساعد ليس فقط على 
توفير املال، بل وعلى حماية 
البيئة أيضا. وال نستخدم في 
ايكيا إال املواد الضرورية فعال. 
ونسعى دوما للتركيز بقدر 
املواد  اإلمكان على استخدام 
املجددة أو املع���اد تدويرها. 
وأفضل األمثلة هنا هو اخلشب 
والذي يعتب���ر من أهم املواد 
االولية في منتجاتنا وعملنا. 
أما املواد املجددة األخرى فهي 
كالقطن واخليزران واوراق شجر املوز وااللياف الطبيعية ونسيج 
مصن���وع من لب الش���جر. إن أثاث ايكيا ال���ذي ميكن جتميعه 
وتركيبه بشكل شخصي ميكن كذلك فكه بسهولة كبيرة. وهذا 
األمر يجعل من السهل تدوير قطعه وإعادة استخدامها كاخلشب 

والبالستيك واملعادن والزجاج.

منتجات مصممة بعناية وجودة فائقة

 »Natixis« بقيمة 105 ماليين دوالر بالتعاون مع

»VIVA« تطلق عرضًا جديدًا برصيد مضاعف»الجزيرة« تنجز صفقة تمويل شراء 3 طائرات جديدة 
على خطوط الدفع المسبق

الهارون: ملتزمون بمراجعة السياسة التجارية المحلية
لتتماشى مع سياسات منظمة التجارة العالمية

شدد على تطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة ألنه الخيار الوحيد


