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الكويتي  التمويل  وقع بيت 
)بيتك( وشركة طيران اجلزيرة 
اتفاقي���ة يوفر مبوجبها لعمالء 
الشركة من األفراد ووكالء السفر 
وس���ائل الكترونية آمنة للدفع 
عن طريق بطاقات االئتمان داخل 
وخارج الكويت وبطاقات كي نت 
للدفع داخل الكويت باإلضافة إلى 
البوابة االلكترونية عن طريق 
موقع اجلزي���رة وأجهزة نقاط 
البيع P.O.S في مكاتب الشركة 
كما ميكن للعمالء الدفع عن طريق 
جميع فروع بيتك املنتشرة في 
مختلف احملافظات، في خطوة 
جديدة من بيتك لوضع إمكانياته 
التقنية والفنية حتت  وقدراته 
تصرف الش���ركات الوطنية مبا 
يوفر لها مس���توى متقدما من 

اخلدمات.
وقال مس���اعد املدي���ر العام 
للقطاع املصرفي في »بيتك« محمد 
الفوزان إن اخلدمة اجلديدة ستوفر 
لشركة طيران اجلزيرة وعمالئها 

م���ن جانبه أع���رب الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
س���تيفن بش���لر ع���ن ثقته في 
قدرة بيتك على توفير اخلدمة 
مبستوى راق ومقاييس عاملية 
تع���زز مفهوم اجل���ودة واألداء 
املتف���وق الذي تعتمده ش���ركة 
طيران اجلزيرة في جميع أعمالها 
ونحو عمالئها بش���كل خاص، 
مشيرا إلى أن اخلدمة ستحد من 
التكاليف وتس���اهم في تسريع 
األداء وتوس���يع حصة الشركة 
في السوق من خالل منافذ الدفع 
املتعددة التي تكتس���ب من قوة 

وانتشار بيتك زخما كبيرا.
وأض���اف: اننا نعت���ز بهذه 
اخلطوة ونفخ���ر بالتعاون مع 
بيتك، لقد تأسست شركة طيران 
اجلزيرة في عام 2004 كأول شركة 
طيران خاصة في الشرق األوسط 
ولديها 11 طائ���رة تطير إلى 21 
العالم واستطاعت  وجهة حول 

حتى اآلن نقل 5 ماليني راكب.

مساهمات كامل أعضاء فريق 
العمل الذي���ن متيزوا بأدائهم 
الفنيون  الرفيع. وقد تنافس 
ومشرفو اخلدمة واملستشارون 
واملديرون للفوز بلقب »املوظف 

األفضل أداء«.
وسيواصل قسم خدمة ما 
بعد البيع في ش���ركة يوسف 
أحمد الغامن للسيارات التزامه 
بتطبي���ق برنام���ج »أصلحها 
بطريق���ة صحيحة م���ن أول 
مرة«، لضمان نيل رضا العمالء 
كأولوية مطلقة. كما س���يقوم 
قسم خدمة ما بعد البيع بإعداد 
برامج جديدة ملكافأة العناصر 
املتميزة خالل املستقبل القريب 
من أجل احلف���اظ على مكانة 
يوس���ف أحمد الغامن وأوالده 
كصاحب أعلى معدالت األداء 

في املنطقة.

نالت ش���ركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات مؤخرا 
جائزة التفوق من شركة جنرال 
موت���ورز في ض���وء إجنازها 
لبرنامج »أصلحه���ا بطريقة 

صحيحة من أول مرة«.
وقد أقيم حفل بهذه املناسبة 
في مركز خدمة شركة يوسف 
الغ���امن وأوالده، حيث  أحمد 
قامت الشركة بت���قدمي مك�افآت 
للفني���ني ومش���رفي اخلدمة 
املتميز  أدائهم  واملديرين لقاء 
في خدمة سيارات العمالء عبر 
التأكد من تلبية كل احتياجات 
العميل خ���الل زيارته األولى 
ملركز خدمة السيارات األكبر 

واألحدث في العالم.
ويتكون طاقم مركز الصيانة 
في شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده من حوالي 500 شخص، 

حيث فيه األمان والسرعة والدقة، 
السداد االلكتروني أصبح أسلوب 
حياة ويغط���ى جميع النواحي 
املتقدمة ففضال  في املجتمعات 
عن كونه منتجا وخدمة متقدمة 
فهو مؤش���ر على مدى التطور 
االقتص���ادي للمجتمع ويحقق 
منافع كثي���رة للعمالء والتجار 

وحركة االقتصاد بشكل عام«.

وأمان أكثر في نقل األموال بني 
الشركة وعمالئها حيثما كانوا.

الدفع  وأضاف قائ���ال: »يتم 
ع���ن طري���ق بطاق���ة االئتمان 
والكي ن���ت للحجز على طيران 
اجلزيرة، بيت���ك يطور خدمات 
جديدة للدفع االلكتروني تنفيذا 
إلس���تراتيجيته وقناعاته بان 
املستقبل للتحويل اآللي لألموال 

طرق سداد آمنة بأكثر من وسيلة 
الكترونية وبعمالت مختلفة، مبا 
يناسب إمكانيات واحتياجات كل 
عميل وظروفه سواء كان داخل 
الكوي���ت أو خارجها، مما يعني 
امتالك اجلزيرة نظام دفع قوى في 
عدة أسواق وبغض النظر عن نوع 
بطاقة االئتمان املستخدمة، وهو 
ما يعني تكلفة اقل وسرعة اكبر 

جرى تقدمي ش���هادات تقدير 
خاصة لألفراد املتميزين على 
إجنازاتهم. إال أن هذا لم يحجب 

وفي خالل احلفل فاز %25 
من أفراد طاقم مركز الصيانة 
األفضل أداء بجوائز قيمة، كما 

وه���و من ضم���ن األفضل في 
املنطقة بحسب معايير شركة 

جنرال موتورز.

باستخدام بطاقات االئتمان وكي نت ونقاط البيع وعبر الفروع

لبرنامج »أصلحها بطريقة صحيحة من أول مرة«

»بيتك« يوفر نظام دفع إلكترونيًا لعمالء شركة طيران الجزيرة

»يوسف أحمد الغانم وأوالده« تحصد جائزة التفوق من »جنرال«

صادق نواصرة

ستيفن بشلر محمد الفوزان

جانب من حفل التكرمي

نضع الف�وزان: 
إمك�انيات�نا التقن�ية
لخدمة الش��ركات 
وتطوي�ر الكويت�ية 
التع�ام�الت  نظ�م 
بالس��������وق

االمتالك من خالل املشاريع املتنوعة لدى الشركات 
املشاركة في معرض عالم العقار السابع. وهذه فرصة 
ال تعوض جلميع ش���رائح املستثمرين العقاريني 
والراغبني بش���راء أي نوع من الوحدات العقارية 
واألراضي الس���كنية وكذلك الصناعية والزراعية 
والسيما العروض الوقتية مثل صكوك وحصص 

املشاع.
وأضافت أن إدارة الشركة حرصت على استقطاب 
شريحة واسعة من العارضني العقاريني احملليني 
واإلقليميني وذلك بهدف توفير التشكيلة األوسع من 
حيث النوعية في املشاريع واخلدمات التي يقدمها 
العارضون الذين دأبوا خالل السنوات املاضية على 
استشعار حاجة اجلمهور والسوق، وقاموا ببناء 
تركيبة املشاريع واخلدمات التي تتناسب مع تلك 
االحتياجات وانطالقا من ذلك يأتي معرض عالم العقار السابع حتت 
شعار »أفضل استثمار« حيث يرمي إلى توفير فرص مميزة جلمهور 
ورواد املعرض الباحثني عن فرص استثمارية عقارية وعن أي نوع 
من الوحدات العقارية الس���تخدامهم اخلاص أو أي خدمات لتطوير 

عقاراتهم أو تطوير طريقة إدارتها.

أعلنت مديرة العالقات العامة لدى شركة كويت 
إكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات ليالي اجللوي 
عن انطالقة معرض عال���م العقار في ثوب جديد 
من حيث الترتيبات والتنظيم السابع حتت شعار 
»أفضل استثمار« حيث يتم االفتتاح اليوم األحد 
في متام الساعة العاشرة صباحا برعاية كرمية من 
وزير التجارة والصناعة الذي ينوب عنه الوكيل 
رش���يد الطبطبائي وذلك في فندق املارينا � قاعة 
الشيخة سلوى صباح األحمد الصباح وسيستمر 
حتى 31 من الشهر اجلاري، وسط مشاركة مميزة 
لكبرى الش���ركات العقارية واالستثمارية احمللية 

واخلليجية .
وأفادت اجللوي بأن إدارة شركة كويت إكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات قد عكفت على اإلعداد 

املتكام���ل لتنظيم معرض عالم العقار الس���ابع، الذي يأتي في ظل 
تنوع العروض العقارية لدى املشاركني وتطويرهم ملشاريع مختلفة 
تتناسب مع الطلبات املتنامية على مختلف أنواع الوحدات العقارية 
س���واء في الكويت أو اخلليج أو الشرق األوسط أو في بعض الدول 
األوروبية، وإن الزائر للمعرض سيجد كل ما يلبي حاجته ورغبته في 

ليالي اجللوي

تس��ويق  مدي��ر  ص��رح 
املش��اريع لدى ش��ركة احلياة 
بأن  نواصرة  العقارية ص��ادق 
الش��ركة س��وف تطرح خالل 
مش��اركتها ف��ي مع��رض عالم 
العقار الس��ابع واملزم��ع إقامته 
في فندق املارينا بقاعة الشيخة 
سلوى الصباح خالل الفترة من 
اليوم 28 اجل��اري حتى 31 منه 
الف��رص االس��تثمارية املجدية 
القصيرة واملتوسطة املدى التي 
مت اقتناصها في كل من سلطنة 
عمان واألم��ارات واألردن ومن 
ثم تقدميه��ا لعمالئها، مبا يعود 
عليهم بالفائدة والعوائد الربحية 

املرضية وذلك من خالل توجية 
التطوير  إل��ى  مش��اريعها  دفة 
العقاري حيث ان الشركة بدأت 
منذ فت��رة تنفيذ وبناء عدد من 
املس��تقلة  الس��كنية  الوحدات 
)الڤل��ل( ف��ي عدد م��ن واليات 
سلطنة عمان الشقيقة وذلك بناء 
عل��ى طلبات العم��الء املتزايدة 
وتلبية حلاجاتهم حيث ال يخفى 
على اجلميع أن هناك كثيرا من 
املس��تثمرين الكويتي��ن الذين 
ميتلكون أراضي مميزة تصلح 
سواء لالستثمار أو االستجمام 
ولديهم الرغب��ة في تطوير تلك 
األراض��ي مل��ا له��ا م��ن عوائد 

منطلق حرصنا  وم��ن  مجزية، 
على االحتف��اظ بالعالقة القوية 
قمنا  بعمالئن��ا  تربطنا  والت��ي 
بإنشاء ش��ركة احلياة العقارية 
للتجارة واملقاوالت داخل سلطنة 
عمان ومقرها مسقط ويشرف 
عليها مهندسون كويتيون حتى 
نضمن بن��اء الڤلل وفق الطابع 
وال��ذوق الكويتي، كما مت األخذ 
بعن االعتبار أن تكون مناسبة 
جلميع شرائح العمالء من حيث 
املنافسة  واألس��عار  التصاميم 
وتلبي جميع احلاجات من حيث 
طلب اإليجار أو السكن أو البيع 

أو االستجمام.

»الحياة العقارية« تقدم فرصًا استثمارية مجدية بالمعرض

وإلضفاء الترابط بن جميع عناصر التصميم، يعمل 
مؤش��ر احتياطي الطاقة على سكة دائرية خاصة، حيث 
يع��ادل قطر القرص الس��يار نصف قط��ر قرص التاج 
فتتمثل النتيجة في مؤشر خطي الحتياطي الطاقة الذي 
يبلغ 72 س��اعة. كما يعزز االنتظام املتوازن للجس��ور 
املش��طوفة احلواف من اداء واستقرار احتياطي الطاقة. 
ويكشف الغطاء اخللفي الشفاف الدقة الهندسية 
وروعة اللمسات النهائية للحركة. وصنعت 
علبة الساعة بقطر 46 ملم من الذهب 
االبيض بتصمي��م عصري واضح 
دون وضع اطار لبلورة الس��اعة 
مما اضفى اخلفة والشفافية على 
التصميم ككل. ومت تثبيت بلورة 
الساعة املستديرة املصنوعة 
من الياقوت االزرق على العلبة 
مباش��رة دون اطار لزيادة 
التركيز على املزاولة املتحركة. 
وحسب تقليد أوبوس نقش 
على غط��اء العلبة اخللفي 
اسماء الش��ريكن � هاري 
وينستون ومهندس الساعات 
جان فرنسوا موجون. كما 
يشكل التصميم الناجت، الذي 
هو جوهر سلس��لة ساعات 
اوبوس، حتديا ملفاهيم الوقت، 
ودفعا حلدود اإلبداع والتصورات 

اجلريئة للوقت الى مدى ابعد.
ويذكر جان � فرنس��وا موجون 
انه شغف بالهندسة منذ نعومة اظفاره 
وقد تعرف على تراث صناعة الساعات من 
خالل والده الذي كان يعمل في مجال الساعات 
التقنية. وبعد ان حاز ش��هادة الهندسة في التكنولوجيا 
امليكروية في مدينة لو لوكل، التحق موجون بعالم الصناعة 
في مجال البحث والتطوير آلليات احلركات والتعقيدات 
اجلديدة لعدة اسماء عاملية في مجال صناعة الساعات مبا 
فيها مجموعة سواتش وآي دابليو سي، وفي عام 2005 
أسس ش��ركته اخلاصة كرونود أس.أي، وتخصص في 
تطوير احلركة عالية التعقيد. استقرت شركته في مدينة 
لو لوكل في سويسرا. وكان مركزه الصناعي � الذي ميثل 
القلب التاريخي لصناعة الساعات السويسرية � يقع عند 
تقاطع طرقات تراث الساعات مع طرقات االبتكار احلديثة، 

ليكون املوقع املثالي ملواصلة جتربة اوبوس.

أطلق هاري ونستون سلسلة ساعات أوبوس في العام 
2001 وهي مبادرة صناعي��ة جديدة مبتكرة إلعادة بناء 
وتصميم الوقت، وباشتراك اكثر صناع الساعات املستقلن 
شهرة في صناعتها، تعكس كل ساعة من ساعات أوبوس 
مس��يرة تعاون وإبداع، قادت إلى إنتاج ساعة مبتكرة ما 

كان ألي شريك أن يتخيل أن يصنعها مبفرده.
وقد جتلى هذه املرة االب��داع التقني الذي 

يس��ري في دم هاري ونستون، في دقة 
صنعة وتصميم الس��اعة مبا ال يترك 

مجاال للخطأ، فأتت النتيجة س��اعة 
ذات تعبير مجرد من الوقت صنعت 

تقنياتها من أفضل املواد وأنفسها 
لتبلغ ذروة اإلبداع واالبتكار.
واستوحيت ساعة أوبوس 
X من دوران الكواكب السيارة 
واحلركة الكونية التي ال تهدأ 
لتلتقط ساعة أوبوس X شكل 
الوقت وابع��اده من خالل 
للحركات  املتزامن  التناوب 

الدائرية.
الساعة عن  وتستعيض 
التقليدية  العقارب واملزولة 
الثابتة، بعرض الوقت من خالل 

مؤشرات متناوبة مت تركيبها 
على اطار دوار. وجتسد املزاولة 

اخلاصة بكل مؤشر حتديا تقنيا 
جدي��دا حيث تدور كل مزاولة في 

االجتاه املعاكس للمزاولة األخرى في 
حن يكمل االطار دورة كاملة، لتضمن 

حرك��ة املزاول ثبات توجه املؤش��رات في 
مختلف وضعياتها. وتس��تحضر ساعة أوبوس 

X هذه امليكانيكيات الكونية للنظام الشمس��ي من خالل 
وظائف احلركة امليكانيكية ذات التعبئة اليدوية كاملؤشر 
الس��يار الذي يتألف من قرص شمسي وأقراص ثانوية 

دوارة باالضافة إلى االطار الذي تنتظم فيه.
ووضعت مؤشرات الساعات والدقائق والثواني ومؤشر 
املنطقة الزمنية الثانية على أقراص فردية س��يارة وهي 
تدور حول املركز الذي يجسده قرص الشمس. كما وضع 
كل مؤشر بشكل منحن قليال ليسمح للمزاول بالتناغم 
مع انحناء علبة الس��اعة وليضمن سالس��لة وانسيابية 
دورانها. ومت توجيه حركة االطار بش��كل منفصل ليتم 

دورة كاملة خالل 24 ساعة.

ساعات »أوبوس X« تستعرض
ميكانيكيات الكون للنظام الشمسي

أص���درت احملكم���ة العليا 
في جزر كامي���ان حكما ضد 
امللياردي���ر الس���عودي معن 
الصانع منتصف مارس اجلاري 
أمرته فيه بتقدمي كفالة قدرها 
500 ألف دوالر )1.88 مليون 
ريال( كضمان إلجباره على 
االنصي���اع ألح���كام احملكمة 
مستقبال، بعد أن قام الصانع 
»متعمدا« كما وصفته احملكمة 
ب� »خرق« و»احتقار« حكمها 
السابق ضده بتجميد أرصدته 
في جزر الكامين البالغة قيمتها 
9.2 مليارات دوالر )34.5 مليار 

ريال(.
 وأم���رت احملكمة الصانع 

بإعادة 60 مليون دوالر )225 مليون ريال( كان 
قد حولها من إحدى ش���ركاته املجمدة في جزر 
الكامين إلى حساب مستشفى سعد التخصصي 

في مدينة اخلبر الذي ميلكه 
الصان���ع بعد أن أعطته مهلة 

30 يوما إلرجاع املبلغ.
الذي  وجاء ه���ذا احلك���م 
أصدره القاضي روي أندرسون 
على خلفية طلب تقدمت بها 
مجموعة »أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه« إل���ى محكمة جزر 
الكامين اتهم���ت فيه الصانع 
باحتقاره احملكمة نظرا لقيامه 
باملخالفات التي تقدم ذكرها. 
وهو تطور جديد في الصراع 
القانوني بني مجموعة سعد 
القابضة اململوك���ة للصانع 
ومجموعة »أحمد حمد القصيبي 
املجموعت���ني  وإخوان���ه«، 
املتعثرتني ماليا عن سداد ديون قيمتها تتجاوز 
20 مليار دوالر )75 مليار ريال( إلى بنوك محلية 

وأجنبية.

أمرته بإعادة 60 مليون دوالر حّولها من إحدى شركاته المجمدة

القضاء في جزر كايمان يصدر حكمًا ضد الملياردير 
معن الصانع بتقديم كفالة 500 ألف دوالر 

معن الصانع

رويترز: أعلن مدير عام دائرة املالية في دبي عبدالرحمن آل 
صالح أن اخلطة التي اقترحتها حكومة دبي والتي تبلغ قيمتها 
9.5 مليارات دوالر ملعاجلة أزمة دي���ون مجموعة دبي العاملية 

املتعثرة حظيت باستقبال جيد.
وقال آل صالح في مقابلة تلفزيونية ان رد الفعل األولى هو 
»مؤشر مبدئي الى أن اخلطة ستقبل«. وستتطلب اخلطة التي 
تشمل س���دادا كامال وفي املوعد احملدد لس���ندات لشركة نخيل 
للتطوير العقاري التابعة لدبي العاملية تستحق في 2010 و2011 
أن ينتظ���ر الدائن���ون االخرون ما بني خمس وثماني س���نوات 
للحص���ول على كامل ديونهم كما حتتاج اخلطة للحصول على 
موافقة جميع الدائنني الذين يبلغ إجمالي مس���تحقاتهم حوالي 

26مليار دوالر.
وقفزت سندات نخيل التي تشمل شريحتني االولى بقيمة 3.6 
مليارات درهم )980ملي���ار دوالر( والثانية قيمتها 750 مليون 
دوالر عندم���ا أعلنت املقترحات. وقالت حكومة دبي ان الدائنني 
التجاريني لشركة نخيل سيحصلون على 40% من مستحقاتهم 

نقدا و60% في شكل سندات اسالمية.
وقال مصرفي في احد البنوك الدائنة مقره اخلليج »بالنسبة 
حلاملي صك���وك نخيل فان ذلك يبدو ممت���ازا«. واضاف قائال 
»بالنسبة لباقي الدائنني اآلخرين سننتظر لنرى من سيحصل 

على مستحقاته وحجم ما سيحصل عليه ومتى«.

سندات »نخيل« تقفز بعد إعالن المقترحات

آل صالح: مؤشرات على قبول 
الدائنين لخطة معالجة ديون دبي


