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بالعديد من المفاجآت والجوائز القيمة والعروض الفنيةللسنة الثانية على التوالي

»ڤيڤا« تشارك بأكبر جناح في معرض إنفوكونكت
وتطرح مجموعة مميزة من العروض

تأجيل دعوى »أجيليتي« إلى 8 فبراير
فواز كرامي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان الدعوى املرفوعة على »أجيليتي«، 
قـــد تـــــم تأجيلهـــا إلـــى 8 فبرايــر 

املقبـــل.
واشـــارت إلى أن »أجيليتي« هي 
التي قدمت طلب تأجيل الدعوى، وذلك 
إلمكانية التوصل إلى تسوية مع وزارة 
الدفاع االميركية، في الدعوى املرفوعة 
عليها، مؤكدة ان املفاوضات بني اجلهتني 

مازالت مستمرة.
وكانت اجللســـة قد مت تأجيلهـــا في وقت 

سابق لتاريخ امس األول، حيث وافق القاضي 
على الطلب الذي قدمتـــه »اجيليتي« بتأجيل 

الدعوى.

»الوطنية لالتصاالت« تستقبل عمالءها
في معرض إنفوكونكت 2010 اليوم

استكماال ملسيرة تزيد على 
العام من العطاء، وملا حققته 
من جناح باهــــر في املعرض 
السابق، تشــــارك »ڤيڤا« في 
معرض انفوكونكت هذا العام 
بأكبر جناح من 31 يناير حتى 6 
فبراير 2010، في معرض الكويت 
الدولــــي فــــي ارض املعارض 
مبشرف. وفي هذا االطار قال 
الرئيس التنفيذي لشركة »ڤيڤا« 

م.جنيب العوضي: هدفنا هذا 
العام أن مننح االنترنت للجميع 
آملــــني ان يصبــــح بإمكان كل 
شخص في الكويت مع عروض 
املميــــزة واحلصرية،  »ڤيڤا« 

استخدام االنترنت.
وأضاف العوضي ان »ڤيڤا« 
ستتيح الفرصة جلميع العمالء 
خالل املعرض بالتعرف عن كثب 
على أحدث منتجاتها وخدماتها 
عبر محطــــات مخصصة لهذا 
املنتشــــرة حول  املوضــــوع. 
املمتد على مســــاحة  جناحها 
300 متر مربع. وتهدف »ڤيڤا« 
الى التواصل مع عمالئها عبر 

خدماتهــــا الفريدة في معرض 
انفوكونكت الذي يعد من اهم 
واقوى معارض املعلومات على 

االطالق في الكويت.
وستعرض لعمالئها راوتر 
االنترنت احملمول اجلديد، الذي 
يعد أصغر جهــــاز راوتر في 
الكويت، ويتميز بالقدرة على 
حمله في اجليب واســــتعماله 
من قبل خمســــة أشخاص في 
وقــــت واحد. وتدعــــو »ڤيڤا« 
اجلميــــع لالســــتفادة خــــالل 
فتــــرة املعرض، من عروضهــــا 
الشــــائقــــة التي ســــتكـــون 

عالمـــة فارقــة.

حرصا منها على 
استمرار التواصل مع 
عمالئها ومشتركيها 
وانطالقا من رغبتها 
في ابتكار كل ما هو 
جديد في عالم تكنولوجيا االتصاالت وتوفير كل 
ما يرغب فيه مستخدمو خدمات النقال، تتصدر 
الوطنية لالتصاالت إلى جانب العديد من الشركات 
املتخصصة قائمة اجلهات املشاركة في احد أبرز 
املعارض الســـنوية في مجال صناعة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات »انفو كونكت2010« والذي 
يفتتح اليوم حتت رعاية ســـمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبهذه املناســـبة صرح مدير العالقات العامة 
في الوطنيـــة لالتصاالت عبدالعزيز البالول بأن 

الوطنية حترص كل عام على التواجد واملشاركة في 
معرض انفوكونكت فهي فرصة ممتازة للتواصل مع 
عمالئها وإطالعهم على أحدث خدماتها وابتكاراتها 

التكنولوجية. 
وأضاف البالول قائال »اننا من خالل هذا املعرض 
جنحنا في الدورات السابقة ونأمل املزيد من التفوق 
في التواصل مع عمالئها عن قرب واالستماع إلى 
آرائهم ومقترحاتهم وتعليقاتهم إلى جانب تقدمي 
خدمات متميزة وعالية اجلودة ما عزز من مكانتنا 

لدى العمالء وحصولنا على ثقتهم«.
ومع انطالقة اليـــوم األول للمعرض، ترحب 
الوطنية بعمالئها وبالزوار املهتمني لإلطالع على 
الوطنية عن كثب للتعرف على آخر ما توصلت 
إليه من ابتكارات وإبداعات من اخلدمات واملنتجات 

باالضافة الى عروض أخرى مغرية.

إبراهيم دبدوب

عبدالعزيز البالولم. جنيب العوضي

رؤوف أبوزكيسعد احلريري

خالل برنامج نشاطاتها لـ 2010 ونصفها سيكون في لبنان

مجموعة االقتصاد واألعمال تنظم 28 مؤتمرًا في 11 دولة 
برعاية وحضور رئيس مجلس 
الوزراء ســــعد احلريري أطلقت 
مجموعة االقتصاد واألعمال برنامج 
نشاطاتها للعام 2010 والذي تضمن 
28 مؤمترا في 11 بلدا. جاء ذلك في 
مأدبة غداء حضرها الرئيس فؤاد 
السنيورة، والوزراء عدنان القصار، 
ريا احلســــن، فادي عبود، سليم 
الصايغ، جبران باســــيل، د.علي 
الشامي، د.علي العبداهلل، وحاكم 
مصــــرف لبنان رياض ســــالمة. 
كما حضرها ســــفراء السعودية 
واألردن وتونس واإلمارات واليمن 
والسودان والكويت ومصر وممثل 
عن سفارة اجلزائر. وشارك في 
املأدبة النواب: متام ســــالم، ايلي 
ماروني، عمار حوري، نعمة طعمة، 
نهاد املشنوق، د.عاطف مجدالني، 
وكذلك رئيس شركة احتاد املقاولني 

سعيد خوري.
وفي البداية حتدث مدير عام 
مجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف 
البرنامج  أبوزكي، فأشار إلى أن 
يتضمن 28 مؤمتــــرا في 11 بلدا، 
وسيقام نصفها في لبنان، موضحا 

في مجلة االقتصاد واألعمال نطرق 
بتوفيق اهلل أبواب العام احلادي 
والثالثني إلطــــالق املجلة األولى 
والتي نحمد اهلل أن رزقها شقيقات 
أخريات خرجن من ذات النطاق 
الــــذي انطلقت الكبرى منه حلما 
وفجرا صار اليوم شمســــا تنير 
دروب الســــائرين علــــى طرقات 
االقتصاد املزدهر ومتد الباحثني 
عن النهضة احلقة بكل الشموع 
التي تضيء ردهــــات املؤمترين 
ُقطرية كانت لقاءاتهم أو قطاعية 

جاءت مؤمتراتهم. 
وجاء في كلمة رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري: يكتسب 
ملتقانــــا اليوم في بيروت أهمية 
كبيرة فــــي نظري: فهــــو يعلن 
برنامجا طموحا إلقامة املؤمترات 
االقتصاديــــة التــــي تعني لبنان 
مباشرة وطنيا وإقليميا، وتساهم 
في توسيع شبكة العالقات التي 
يســــعى لها لبنان والتي تعتبر 
عنصرا أساســــيا في استقطاب 
االستثمارات وزيادة فرص األعمال 

في اقتصادنا الوطني.

أن املجموعة نظمت حتى اآلن نحو 
150 مؤمترا في 20 بلدا.

وقــــال أبوزكــــي إن مجموعة 
أكبر  االقتصاد واألعمــــال، وهي 
مؤسسة للمؤمترات في املنطقة 
أطلقــــت ومنذ عقديــــن صناعة 
املؤمترات بدءا من تونس وباريس 
وانتهــــاء ببيروت ومــــرورا بكل 
العواصم العربيــــة. فما من بلد 
عربي إال وللمجموعة مؤمتر دوري 
تنظمه فيه. وهذه املؤمترات هي، 

دائما، برعاية وحضور رؤســــاء 
جمهورية أو حكومة ومشــــاركة 
وزراء ومسؤولني وقطاع خاص. 
وهــــي تتكرر ويتعاظــــم دورها 
وتصبح محطة أساسية ما يعكس 

أهميتها وجدواها.
ثم حتدث الشيخ صالح كامل، 
رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس 
التجاريــــة - الصناعية  الغرف 
السعودية ورئيس احتاد الغرف 
اخلليجية قائال: اليوم نحن وانتم 

جانب من مشاركة »األوسط« في معرض املؤمتر مع اإلدارة العليا في »األوسط«

»األوسط« يرعى مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية

العمل املصرفي  مناقشة قضايا 
اإلســـالمي مع أكبر جتمع مالي 

إسالمي عاملي في الكويت.
وقد قام البنك مؤخرا بتقدمي 

الدعم والرعاية للكثير من القضايا 
املصرفية واالجتماعية باإلضافة 
إلى األنشطة اخليرية املختلفة 
وذلك انطالقا من إميانه العميق 

وحرصه الدائم على املساهمة في 
تدعيم مختلف أنشطة املجتمع 
وذلك في إطار رســـالة األوسط 

الهادفة إلى خدمة املجتمع.

فـــي إطـــار مســـاهمات بنك 
الكويت والشرق األوسط ودوره 
الفعال فـــي دعم جميع القضايا 
اخلاصـــة بالعمل املصرفي، قام 
األوسط باملســـاهمة في رعاية 
بالتينية للمؤمتر الدولي التاسع 
للمؤسسات املالية اإلسالمية دعما 
منـــه لهذا املؤمتـــر الهام والذي 
ينـــدرج حتت عنـــون افرازات 
العاملية علـــى الصناعة  األزمة 
املالية االسالمية، وذلك مبشاركة 
العديـــد من املؤسســـات املالية 
اإلسالمية ملناقشـــة املعاجلات 
احلالية والتوجهات املستقبلية 
نحـــو احلوكمـــة باالضافة الى 
استراتيجيات التمويل واالستثمار 
والرفع املالي في املؤسسات املالية 

االسالمية.
وبهذه املناســـبة قـــال نائب 
التنفيـــذي بالوكالة  الرئيـــس 
للخدمات املصرفية شريف اخلولي، 
ان بنك الكويت والشرق األوسط 
سباق دائما في دعم ورعاية مثل 
هذه القضايا، حيث جاءت رعاية 
البنك لهـــذا املؤمتر انطالقا من 
إميانه العميق بأهمية دعم العمل 
املالي اإلســـالمي واملشاركة في 

خلود الفيلي تنضم لـ »تركابيتال« التابعة لـ »بيتك«
أعلنت شركة تركابيتال اململوكة لبيت التمويل 
الكويتــــي )بيتك( انضمام خلــــود رضا الفيلى إلى 
أسرتها بوظيفة مدير إدارة العالقات العامة والتسويق 
واملشرفة على شؤون املوارد البشرية واإلدارية، حيث 
تســــاهم بدورها في تنفيذ خطط الشركة لتطوير 
األعمال وتعميق التواصل مع وسائل اإلعالم واملجتمع 
احمليط في مراكز عمل الشركة في البحرين وتركيا 
والكويت باإلضافة إلى أذربيجان وتتارستان واألسواق 
اجلديدة التي تخطط لدخولها في دول آسيا الوسطى 

والقوقاز وجنوب شرق أوروبا. وستساهم الفيلي 
بخبرتها وجهودها ومنظومة عالقاتها في مجال اإلعالم 
والعالقات العامة في دعم أعمال شركة تركابيتال، 
فلديها خبــــرة طويلة لنحو 20 عاما شــــغلت فيها 
مناصب عديدة ومراكز في مؤسسات إعالمية وبحثية 
وديبلوماســــية وشركات، منها فوق 10 سنوات في 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( مراسلة ديبلوماسية 
ومحررة أخبار اجنليزية، ثم انتقلت للعمل بشركة 

االتصاالت املتنقلة »زين«.

دبدوب متحدثا في إحدى جلسات دافوس

2010 سيكون امتداداً لـ 2009 لالقتصاد العالمي

دبدوب: مخصصات »الوطني« تغطي القروض المتعثرة بـ %200

دبي ـ األســـواق.نت: رجح 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب 
أن يطلب بنك الكويت املركزي 
من البنوك احمللية مخصصات 
عامـــة هذه الســـنة، مؤكدا ان 
مخصصات بنك الكويت الوطني 
تغطي القروض املتعثرة بنسبة 

الناشئة، وقال ان الفقاعات قد 
حتصل لكنها لن تكون مبستوى 

فداحة األزمة املالية العاملية.
ويرى دبدوب أن عام 2010 
السابق  امتدادا للعام  سيكون 
العاملي،  بالنســـبة لالقتصاد 
إذ لـــن يكون التعافي اكثر من 
بسيط كما ستظل اسعار الفائدة 
متدنية »ألن األزمة كانت كبيرة 
جدا، أثرت على جميع مناحي 

االقتصاد«.
وردا عـــن ســـؤال حـــول 
مشـــروع الرئيـــس األميركي 
باراك أوباما لتشـــديد الرقابة 
على املصارف وتقييد نشاطها 
االســـتثماري في األصول قال 
دبدوب انه بات من الضروري 
الفصل بني املصارف التجارية 
واالستثمارية ألن األخيرة كانت 
مصدر األزمة و»طرحت منتجات 
غريبة عجيبة بعيدا عن هيئات 

التنظيم«.

.%200
وتوقع دبـــدوب في مقابلة 
مع قناة العربية خالل انشطة 

منتدى دافوس ان حتدث بعض 
الفقاعـــات في اصـــول بعض 
القطاعات مـــع تدفق رؤوس 

األموال على نحو ضخم خالل 
االشهر الثمانية عشر املاضية 
خاصـــة في بعض االســـواق 


