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باشرت شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة دورة 
جديدة في سلسلة دورات معرض 
السيارات الذي دأبت الشركة على 
إقامته منذ أكثر من 30 عاما مضت، 
وقد أضحى املعرض من أكبر وأقدم 
املعارض التي أطلقتها الش����ركة 
منذ بدء نشاطها قبل نحو أكثر 

من 30 عاما.
وبهذه املناس����بة صرح مدير 
املع����ارض لدى ش����ركة معرض 
الكويت الدولي علي الشطي بأن 
املعرض سيعود لعشاقه ومحبيه 
الكثيرين بعد ان حالت الظروف 

دون إقامته في موعده الس����ابق ليقام خالل الفترة 
من 12 الى 18 ديسمبر املقبل.

وتابع الشطي تصريحاته مشيرا الى ان معرض 
السيارات يعتبر حدثا جتاريا كبيرا تنتظره األوساط 
التجارية في البالد، حيث يحرك العديد من القطاعات 
االقتصادية التي تتعامل بش����كل أو بآخر في سوق 

السيارات ولوازمها واحتياجاتها.
ومضى الش����طي موضحا ان معرض السيارات 
ال يجتذب للمشاركة فيه شركات ووكالء السيارات 
فقط وإمنا هو يجذب إليه أيضا شركات ومؤسسات 
التمويل واإلجارة والبنوك وشركات التأمني وشركات 
اإلكسسوارات واإلطارات وكافة لوازم السيارات ومن 

هنا تتسع دائرة املشاركة والزخم 
الذي يتسم به املعرض دائما.

وأعلن الشطي انه حتى اليوم 
فقد أكدت مشاركتها باملعرض كل 
من: ش����ركة يوسف احمد الغامن 
وأوالده وشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات وشركة القرين لتجارة 
السيارات وشركة املطوع والقاضي 
احملدودة وشركة مؤسسة محمد 
الساير وأوالده والشركة  ناصر 
الكويتية الس����تيراد السيارات 
وشركة املسيلة التجارية وشركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 
واملجموعة العربية للس����يارات 
وش����ركة الس����يارات الكويتية للتجارة )الزياني( 
وش����ركة بهبهاني للسيارات وشركة املال وبهبهاني 

للسيارات.
واختتم الشطي تصريحاته مشيرا الى ان معرض 
الكويت الدولي للسيارات سيقام في الصاالت أرقام 
5 و6 و7 و8 مبساحة عرض إجمالية تصل الى نحو 
20 ألف متر مربع وهي اكبر مساحة عرض تخصص 
ملعرض واحد في آن واحد، ويتسم معرض السيارات 
بجذبه الشديد للزوار، حيث يتجاوز عدد زواره ال� 
150 ألف زائر في كل دورة من دوراته، حيث تستعد 
كبرى شركات السيارات الستعراض احدث مبتكرات 

مصانع السيارات العاملية.

»ڤيڤا« تنظم دورة تدريبية مصغرة 
لماجستير إدارة األعمال واالتصاالت لموظفيها

علي الشطي

ناصر البليهيس

جانب من الدورة

املشاركون في دورة »ڤيڤا« التدريبية

عل���ى مدى خمس���ة أيام من 
التدري���ب املكثف عل���ى أحدث 
االجتاهات في صناعة االتصاالت، 
أجرت شركة ڤيڤا لالتصاالت دورة 
تدريبية مصغرة في ماجستير 
إدارة األعمال واالتصاالت لعدد 
الرئيس  من موظفيها، بحضور 
التنفي���ذي جني���ب العوضي، 
وبإش���راف أكادميي���ة إنفورما � 

تيليكوم. 
ركزت الدورة التي امتدت من 21 
إلى 25 مارس 2010، على صناعة 
املهارات  وتس���ويق االتصاالت، 
التكنولوجيا  إدارة األعمال،  في 

وإستراتيجية العمل.
وقد أتيحت الفرصة للمشاركني 
الختبار األفكار واآلراء وتقييم 
جميع اجلوانب الرئيسية إلنشاء 
وإدارة ش���ركات االتصاالت، من 
املفهوم األولي، من خالل اختبار 
السوق، واالعتبارات التنظيمية 
الشاملة، هيكل  واإلستراتيجية 
الشركة واخلدمات التي تقدمها، 
واخلي���ارات والتكنولوجي���ا، 
الزمني���ة، وحتليل  واجل���داول 

من خالل تطبيق قيم الشركة من 
التفاعل،  الش���فافية، احليوية، 
واإلرضاء في خدمة العمالء. لذا 
تسعى ڤيڤا دائما البتكار كل ما 
هو جديد ف���ي حقل االتصاالت، 
من برامج وخدمات جديدة تفتح 
الباب أم���ام العديد من املوظفني 
لتطوير مهاراتهم وثقافتهم في 
إطار االتصاالت والتكنولوجيا. 
وأضاف العوضي: »موظفونا 
حاصلون على ش���هادات عالية 
تخولهم العمل في إطار االتصاالت، 
وتتجس���د فيهم روح ڤيڤا، فمن 
اختار أن يكون جزءا من عائلة 
ڤيڤ���ا، فس���يعكس بالطبع قيم 
الش���ركة اجلوهرية، وسيلتزم 
بتقدمي األفض���ل للمجتمع الذي 

يعيش ويعمل به«.
يذك���ر أن هذه ال���دورة هي 
واحدة من ع���دة دورات مقررة 
لعام 2010، والت���ي في النهاية 
متنح املوظفني القدرة على تقدمي 
اخلدمة األفضل للعمالء مما يقوي 
جس���ر الثقة والتواصل بينهم 

وبني عائلة ڤيڤا.

من ڤيڤا واحدة من املؤسس���ات 
الكويتية املنافسة والتي تستقطب 
كل شخص يرغب في تنمية قدراته 

وصقلها ضمن إطار قيم ڤيڤا«.
الش���ركة جلعل ڤيڤا  تهدف 
العالمة التجارية املفضلة، وذلك 

توقعات العمالء دائما. 
وعن هذه الورشة قال العوضي: 
»تسعى ڤيڤا إلى مواكبة كل ما هو 
متطور وجديد في عالم االتصاالت، 
وإبقاء موظفيها على إطالع دائم 
على أحدث التقنيات، مما يجعل 

التكاليف، وأرباح التشغيل.
تسعى ڤيڤا من خالل اهتمامها 
بتنمي���ة ق���درات املوظفني، الى 
حتس���ني عطائهم لتقدمي أفضل 
خدمة ممكنة لعمالء ڤيڤا، فضال 
عن تأم���ني اخلدمات التي تفوق 

الشطي: »معرض الكويت الدولي« تستعد
لدورة قياسية جديدة من معرض السيارات

»إسكان المشتركة العقارية« تعلن 
مشاركتها في معرض المال واالستثمار 

اعلنت شركة اسكان العقارية عن مشاركتها في معرض املال واالستثمار 
ال���ذي تنظمة مجموعة اجلابرية للمؤمت���رات واملعارض ويقام حتت 
رعاية وزير املالية مصطفى الشمالي وتنطلق انشطته في مايو املقبل 
مبشاركات واسعة من قبل العديد من الشركات واملؤسسات االقتصادية 
الكويتية واخلليجية. وصرح رئيس مجلس ادارة شركة اسكان املشتركة 
العقارية ناصر البليهيس بان الشركة سوف تعرض خالل فترة وجودها 
في املعرض مجموعة من املشروعات العقارية االستثمارية الكبرى في 
مصر مبينا كذلك انه من ضمن املشاريع التي ستعرض ايضا مشروع 
مدينة ناصر السكنية حيث يقع على طريق مصر االسماعيلية التابع 
جلهاز العبور وهو عبارة عن مدينة ذات طابع خاص تلبي احتياجات 
جميع ش���رائح املجتمع وجميع فئاته حيث ان نسبه البناء على %70 
من املساحة والباقي مس���احات خضراء وحمامات سباحة اضافة الى 
وجود اخلدمات املميزة )مجتمع التعليمي � مول جتارى � مركز طبي 

ومساجد( ومرافق وطرق واسعة واسفلتية.

يقام على أرض المعارض الدولية خالل الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر

»منا القابضة« تدرس توجهاتها االستثمارية في مصر
أكدت ش����ركة منا القابضة انها ستواصل 
تنفيذ بنود إستراتيجيتها التي تتضمن تنويع 
استثماراتها جغرافيا وقطاعيا مبا يؤدي الى 
تقليل مخاطر االستثمار وتعزيز معدالت األداء 
املالي والتشغيلي من خالل التخارج من بعض 
استثماراتها قليلة الربحية مقابل تعزيزها في 
املجاالت ذات الربحية املرتفعة او التي تتضمن 
نسبة كبيرة من األنش����طة التشغيلية عبر 

اقتناص فرص مواتية ومدروسة، خصوصا 
في قطاعات وأسواق واعدة. 

وقالت رئيس����ة مجلس اإلدارة س����ميحة 
احلميض����ي انه وفي إطار ذل����ك يقوم خبراء 
االستثمار في الشركة بعمل دراسات جدوى 
مبدئية لفرص استثمارية عديدة للتوسع في 
عدد من األسواق والقطاعات الواعدة في دول 
املنطقة. وأوضحت ان الدراسات املبدئية التي 

أجرتها الشركة لعدد من األسواق الواعدة تشير 
الى ان الس����وق املصري، خصوصا في مجال 
العقار يحت����وي على فرص كبيرة للنمو مع 
توقعات بارتفاعات اخرى في األسعار في الفترة 
املقبلة لعدة أسباب، أهمها الزيادة املستمرة في 
الطلب على العرض، حيث يحتاج سوق العقار 
املصري حسب التقديرات الرسمية املتواضعة 

الى مليوني وحدة سكنية سنويا.

مقصورة الدرجة األولى 
الجديدة لـ »البريطانية« 

تصل إلى الكويت
هبطت مساء اول من امس 
الدولي  الكوي����ت  في مط����ار 
طائ����رة تابع����ة للخط����وط 
اجلوي����ة البريطاني����ة وعلى 
متنها مقصورة الدرجة األولى 
اجلديدة كلي����ا، قبل أن تقلع 
الساعة 8.25 صباحا باجتاه 
مطار هيثرو لندن لتحط في 
الذي  املبنى اخلامس اجلديد 
مت تشييده باستثمار بلغ 4.3 
مليارات جنيه إس����ترليني. 
وكان����ت اخلط����وط اجلوية 
البريطانية قد أطلقت مقصورة 
الدرج����ة األولى »فيرس����ت« 
اجلديدة في العاشر من شهر 

فبراير املاضي عامليا.
ويأتي استثمار اخلطوط 
اجلوية البريطانية مبا يناهز 
100 مليون جنيه إسترليني 
في تطوير أبرز منتجاتها مع 
املنافس����ة في قطاع  تواصل 
الطي����ران ل����ركاب الطي����ران 
املمتاز )الدرجة األولى ودرجة 
رجال األعمال(، لتستعيد بذلك 
مكانتها كشركة طيران رائدة في 
الطيران املمتاز. بهذه املناسبة، 
املدي����ر اإلقليمي ملنطقة  قال 
الشرق األوسط في اخلطوط 
اجلوية البريطانية باولو دي 
رنزيس »إن وصول مقصورة 
الدرجة األولى اجلديدة على 
خ����ط الكويت � لندن يش����ير 
إلى األهمية املستمرة لسوق 
الكويت بالنس����بة لنا، حيث 
نق����وم اآلن بإعط����اء عمالئنا 
فرصة لتجربة املنتج اجلديد 
ف����ي الدرجة األول����ى، ونحن 
أن  على ثقة بأنهم سيجدون 
املقصورة قد أعيد تصميمها من 
جميع اجلهات لتعطي جتربة 
سلس����ة من بداية الرحلة إلى 
نهايته����ا، أساس����ها الرفاهية 

والتفرد«.


