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سيارة »نيسان« الكهربائية اجلديدة

عبدالعزيز البالول

»نيسان« تعرض سيارة »ليف« الكهربائية
منعدمة االنبعاثات وذات السعر المناسب

»الوطنية لالتصاالت« تشارك طلبة جامعة الخليج
أجواء مباريات كأس العالم

أعلنت الش����ركة الوطنية لالتصاالت عن 
رعايته����ا احلصرية لكل من ن����ادي املواهب 
والرياض����ة التابعني جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، حيث سيتم بث مباريات كأس 
العال����م 2010 حتى احلادي عش����ر من يوليو 

املقبل.
وأوضحت الش����ركة في بيان صحافي انه 
رغبة منها في مرافقة الش����باب في أنش����طة 
ومناسبات مختلفة مهمة بالنسبة إليهم، فإنها 

اغتنمت الفرصة لتكون إلى جانب الطالب خالل 
مباريات كأس العالم كي تشاركهم حماستهم 

وفرحهم بفوز الفرق التي يشجعونها.
باإلضافة إلى شاشة العرض الضخمة املقدمة 
من الوطنية، وساعات البث احلي لكل مباريات 
 PlayStation البطولة، تنظم الش����ركة دورات
حيث سيمنح جميع الفائزين جوائز تتمثل 

في خطوط Wink مجانية.
وفيما يتعل����ق بهذه الرعاي����ة، قال مدير 

العالقات العامة في الشركة عبدالعزيز البالول: 
»نحن نستكشف دائما اخليارات املتاحة أمامنا 
لدعم كل النشاطات الشبابية والرياضية في 

الكويت«.
وأضاف: »ان رعاية بث مباريات كأس العالم 
في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ما هي 
إال فرصة لالقتراب أكثر من الطالب ليكونوا 
على قناعة تامة بأننا في »الوطنية لالتصاالت« 
سنكون دوما بجانبهم ندعمهم ونشجعهم«.

األميركي���ة والبرتغال وهولندا 
ابتداء من ديسمبر وفي اململكة 
املتحدة وايرلندا من فبراير 2011 
وتخطط نيسان إلطالق التسويق 
العاملي لنيسان »ليف« في عام 

.2012
وس���يبدأ إنت���اج الس���يارة 
اجلديدة في أكتوبر مبصنع أوباما 
باليابان وسيشهد النصف الثاني 
من عام 2012 اإلنتاج في مصنع 
»س���ميرنا« في والية تينيسي 
األميركية ثم يتبعه اإلنتاج في 
اململكة املتحدة مبصنع ساندرالند 
في عام 2013، وسيبلغ اإلنتاج 
السنوي من السيارة في مصنع 
أوباما 50000 وحدة وسيتم إنتاج 
التي  ايرون  بطاريات ليثي���وم 
تشتغل عليها نيسان ليف من 
خالل مشروع مشترك بني نيسان 
السيارات  وشركة توريد طاقة 

.NEC، AESC
وتبلغ سعة اإلنتاج األصلية 
املخطط لها 56000 وحدة منها 
45000 وحدة للسيارة الكهربائية 
وتخطط ش���ركة AESC لزيادة 
سعة إنتاج البطاريات السنوية 
للسيارات الكهربائية الى 90000 
وحدة بحلول ع���ام 2011 حيث 
يتوقع زيادة الطلب على السيارة 

في املستقبل.
مالحظة: يخضع نظام املركبة 
الصوتي للمش���اة الى إرشادات 
وزارة األراضي والبنية التحتية 
والنق���ل اليابانية املتضمن في 
التعامل مع  تقريرها »إجراءات 
صمت السيارات الهجينة وغيرها 
من السيارات املشابهة« الذي صدر 

في شهر يناير املاضي.

التي طورت لتخفيض ضجيج 
الس���يارات وإجراء جتارب في 
اليابان وخارجها مت إبداع نظام 

صوت املركبة للمشاة.
وتتراوح قوة نظام الصوت 
من 2.5 كيلو هرتز في احلد األعلى 
ال���ى 600 هرتز في احلد األدنى 
وهو مدى مسموع من قبل الفئات 
العمرية املختلفة. وعملت نيسان 
على تفادي املدى الصوتي الذي 
يضيف ضجيجا غير ضروري 

)حوالي 1000هرتز(.
وباالعتماد على سرعة وحالة 
نيس���ان »ليف« )زيادة وابطاء 
التسارع( يقوم النظام الصوتي 
بإصدار أصوات عالية ومنخفضة، 
فعلى سبيل املثال عند تشغيل 
نيسان ليف يكون الصوت أعلى 
فيعرف الشخص الذي يعاني من 
البصر بأن تشغيل  مشاكل في 
الس���يارة قد بدأ، وعند رجوع 
السيارة الى اخللف يعطي النظام 
صوتا متقطعا، ويتوقف الصوت 
عندم���ا تتجاوز نيس���ان ليف 
سرعة 30كم/ساعة وتدخل في 
مدى صوتي يكون فيه ضجيج 
الطريق املنتظم مرتفعا، كما يعود 
الصوت مرة أخرى عندما تنخفض 

السرعة الى 25كم/ساعة.
يتم التحكم بالنظام من خالل 
كمبيوتر مركب في لوحة العدادات 
ويصل الصوت من خالل سماعة 
في منطقة احملرك ويفصل الصوت 
داخل املركبة بشكل مؤقت عند 
احلاجة ثم يعود النظام آليا في 

دورة التشغيل التالية.
وسيبدأ بيع نيسان »ليف« 
في الياب���ان والواليات املتحدة 

األشخاص، ويعني عدم وجود 
عوادم في هذه السيارة العاملية 
انعدام وجود أي انبعاثات لغاز 
ثاني أوكس���يد الكربون أو أي 

غازات أخرى مضرة بالبيئة.
وباإلضافة لتخفيض تلوث 
اجلو، تخفض نيس���ان »ليف« 
وغيرها من السيارات الكهربائية 
التلوث الضوضائي ما يجعلها 
محدث���ة لتحول م���ن نوع آخر 
في عال���م النقل. وتختلف هذه 
الس���يارات ع���ن املركبات التي 
تعمل بالبنزين � أي السيارات 
الكهربائية والسيارات الهجينة � 
بأنها تعمل بهدوء كامل، ويعني 
ذلك تخفيض الضوضاء بشكل 
كبير جدا إذا استخدمت السيارات 

والشاحنات األكثر هدوءا.
وإذا كان الصم���ت من ذهب 
فانه ال يتأتى من دون حتديات 
عملية، واس���تجابة للمخاوف 
م���ن أن الس���يارات الكهربائية 
الهادئ���ة قد تفاجئ  والهجينة 
الذي���ن  املش���اة واألش���خاص 
النظر،  يعانون من مشاكل في 
فقد طورت »نيس���ان« عددا من 
األصوات املميزة التي تأتي بشكل 
قياسي في نيسان »ليف« لضمان 
جتربة ايجابية للسائقني والركاب 

واملشاة على حد سواء.
النظ���ام  وخ���الل تطوي���ر 
الصوتي درس���ت »نيس���ان« 
األبحاث السلوكية ملن يعانون 
من مش���اكل في البصر وعملت 
النفس  مع مجموعة من علماء 
االدراكيني والسمعيني لتحقيق 
الهدف النهائي. وبعد البحث في 
التقني���ات التطبيقية األصلية 

دعت شركة نيسان موتورز 
احملدودة حوالي 500 ش���خص 
لتجرب���ة نيس���ان »ليف«، أول 
سيارة يتم تسويقها عامليا على 
نطاق واسع من فئة السيارات 
الكهربائية بنسبة 100% منعدمة 
� ف���ي حلبة أوباما  االنبعاثات 
لتجارب القيادة التابعة للشركة 
في عرض عاملي حصري من 11 

وحتى 19 يونيو اجلاري.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان اإلعالميني واملساهمني 
في شركة نيس���ان ومسؤولني 
حكوميني ومحلل���ني في قطاع 
السيارات وعددا من أوائل العمالء 
سيحصلون على فرصة جتربة 
املنافع العملية لهذه الس���يارة 
الكهربائية ذات السعر املناسب 
من خ���الل قي���ادة أول وحدات 

جتارب اإلنتاج.
وتعتبر نيسان »ليف« سيارة 
جديدة بكل معنى الكلمة كما تعيد 
القيادة وترسي  مفهوم جتربة 
التحكم  ف���ي  معايي���ر جديدة 
والتس���ارع والراحة في فئتها 
وسيبدأ بيعها بشكل رسمي في 

ديسمبر املقبل.
الكهربائية  وكانت السيارة 
100% منعدمة االنبعاثات قد مت 
الكشف عنها في شهر أغسطس 
من العام املاضي خالل االفتتاح 
الكبير للمكاتب الرئيسية العاملية 
لشركة نيسان، واستمرت الشركة 
في وضع ملس���ات إبداعية على 
نيس���ان ليف ليتم بدء اإلنتاج 

في أكتوبر املقبل.
ومن ب���ني أه���م التعزيزات 
اخلاص���ة بس���يارات التجارب 
األولي���ة نظام ص���وت املركبة 
التنبيه  القادمة للمشاة )نظام 
السمعي للمشاة( الذي سيستخدم 
أيضا في س���يارة نيسان فوجا 
الهجينة التي سيبدأ بيعها في 

خريف عام 2010.
النظام للمشاة  ويسهل هذا 
إمكانية سماع صوت السيارة 
القادم���ة جتاهه���م. ولكن هذا 
الصوت ال يشتت االنتباه بالنسبة 
للسائق أو يزعج الركاب، وبذلك 
تتم تلبية احتياجات الس���المة 
املروري���ة وراحة الركاب. وهذا 
النظ���ام هو األول من نوعه من 

شركة سيارات عاملية.
وتعتقد نيس���ان أن نيسان 
»ليف« لديه���ا إمكانية حتقيق 
حت���ول كبي���ر في مج���ال نقل 

لن تأخذك عزيزي القارئ سوى حلظات 
عندما يتحدث احملللون وخبراء املال واألعمال 
في الكويت حتى تسمع »مصطلح« الشركات 
الورقية، »وجان زين يت على جذي«، بل قام 
البعض بتسمية بعض الشركات واعتبارها 
ورقية!! فباس���تطاعة الكل تسمية »أغلب« 

الشركات بهذه التسمية!
فهل من املعقول »على قولتهم« هذا الكم 

الهائل من هذه الشركات الورقية؟
ال نس���تطيع اإلجاب���ة إال إذا اس���تطعنا 
توضيح ما هي الشركات الورقية »من غير 
ذكر أسماء« ألن من الواجب األدبي التوضيح 

وليس »التبلي«.
اليكم أعزاءنا هذا احلديث املقتضب الذي 

دار بيننا وبني مستثمر »خبير بالسوق«:
املس���تثمر: »ش���فت يا بو أحمد شصار 

بالسوق! يقولك نص الشركات ورقية«!
بو أحمد: »ش���لون يا بو فالن؟ عسى مو 

بس وكالة يقولون؟«.
الفالنية والقروب  املستثمر: »الش���ركة 

الفالني كله ورقي بورقي«!
طبعا املضحك املبكي في هذا احلديث أن 
الرجل كان يبحث عن ش���خص يؤكد كالمه 

ويؤيده، ولكن فوجئ بعكس ذلك.
بداية قمنا بشرح الش���ركة الورقية له، 

وهي عادة ما تكون:
� ليس لديها مقر )مس���جلة على عنوان 
الت���ي قام���ت  الش���ركة  أو  األم،  الش���ركة 

بتأسيسها(.
� ليس لديها موظفون )واحد وياهلل(.

� عدم ممارسة الشركة ألي نشاط تشغيلي 
)تستثنى منها الشركات القابضة، ألنها قانونيا 
ال تستطيع إدارة أنشطة تشغيلية مباشرة، 

إال عن طريق شركة تابعة(.

اجلانب املهني من تأسيس شركات كهذه 
هو لتنفيذ رؤية معينة وهي ما تسمى بقطاع 
 Special Purpose Vehicle - ����االس���تثمار ب
SPV««. وكمثال باالمكان تأسيس شركة ورقية 

بغرض متويل مشروع معني.
ولكن ما حدث في الكويت هو قيام بعض 
الشركات بتأسيس كيانات بأغراض مختلفة 
»على الورق« لكن يقوم جل هذه الشركات 
بجمع األموال واعتبارها محفظة للتداول في 
س���وق األوراق املالية! فالفرق بني الشركة 
الفعلية و»الورقية« هو الكوادر البش���رية 
»يعني بالعربي، الشركة بصير فيها موظفني 

وراح يكون لها مقر.. إلخ«.
فباختالط »احلابل بالنابل« رأينا أن املفاهيم 
بدأت تختلط لدى الناس، فالشركة القابضة 

أصبحت لدى البعض تعتبر »ورقية«.
»صاحبنا« املستثمر اعتبر إحدى الشركات 
القابضة الت���ي لديها مقر »5 جنوم« و1460 
موظفا وموظفة وإيرادات مجمعة »تشغيلية« 
من شركاتها التابعة تقدر ب�  9 ماليني دينار.. 

شركة ورقية!!
ردنا كان بسيطا »عيل البنك الفالني ورقي 

بعد«!!
نتمنى من اجلميع أال يتسرعوا في تصنيف 
الشركات، فما يسمى »بالورقية، ترى تنعد 
على األصابع« فأغلب الشركات مت تأسيسها 
برؤية ونشاط وأهداف واضحة، وإن لم توفق 
بسبب ضعف إداري فهذا ليس دليال على أن 
الش���ركة »ورقية« وإمنا دليل عدم توفيق، 

فالتوفيق من عند اهلل عز وجل.

وفي النهاية..

دعوة م���ن آيديليتي لوضع »احلبر على 
الورق«.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

شركات من ورق!!!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

للعام الثالث على التوالي

»بانكر ميدل إيست« تمنح »قطر الدولي« 
جائزة »أفضل خدمة عمالء لعام 2010«

حصد بنك قط���ر الدولي جائزة 
»أفضل خدمة عمالء لعام 2010« من 
مجلة »بانكر ميدل إيست« للعام الثالث 
على التوالي، وذلك في حفل توزيع 
اجلوائ���ز الذي أقيم مؤخرا في دبي. 
وتأتي هذه اجلائزة املرموقة تقديرا 
جلودة خدمة العمالء في البنك، والتي 
أصبحت جزءا محوريا في مسيرته 
الرامية إلى أن يصبح اخليار األفضل 

بني بنوك قطر. 
التنفيذي لبنك قطر  وقال املدير 
الدولي جورج نصرة: »يسعدنا الفوز 
بجائزة »أفضل خدمة عمالء« املرموقة 
للعام الثالث على التوالي، والتي تعد 
دليال واضحا على مضينا قدما وفي 
املسار الصحيح نحو حتقيق وعودنا 
بتوفير أفضل اخلدمات الشخصية 

والتميز في خدمة العمالء«. 
وأضاف نصرة: »تعد هذه اجلائزة 
مفخرة كبيرة بالنس���بة لبنك قطر 
الدول���ي، وعرب���ون ش���كر للجهود 
املتميزة والتفاني املتواصل لفريق 
عملنا وعمالئنا، ومساهمتهم الفعالة 
طوال هذا العام. ولقد عملنا جميعا 
بأقصى الطاقات وأعلى مس���تويات 
التفاني لنكون روادا لالبتكار وجودة 
اخلدمة في هذا املجال، ومنتلك حاليا 
عددا من أكثر األنظمة تطورا ملتابعة 
آراء ومقترحات العمالء، وشكاواهم، 
وأبحاث التس���وق. وال تقتصر هذه 

اجلائزة املرموقة على كونها مكافأة 
لعملنا الدؤوب خالل العام، بل متثل 
مسؤولية نأخذها على عاتقنا ملواصلة 
العمل على االرتقاء مبعايير اجلودة 
واالبتكار في خدم���ة عمالئنا، األمر 
الذي يشكل هدفا رئيسيا لنا في عام 
2010، وأنا على ثق���ة بأننا ماضون 
قدما وعل���ى الطريق الصحيح نحو 

حتقيقه«.
وجمع حفل اجلوائز حتت مظلته 
كبار رجال ونساء القطاع املصرفي 
في منطقة الش���رق األوسط لتكرمي 
اإلجنازات املتميزة التي مت حتقيقها هذا 
العام واالحتفاء بها. ومن أبرز العوامل 
التي مكنت بنك قطر الدولي من الفوز 
بهذه اجلائزة املهمة للعام الثالث على 
التوالي، التزام���ه املتواصل بتوفير 
باقة واسعة من املنتجات واخلدمات 
والعروض الترويجية املبتكرة ذات 
القيمة املضافة، في إطار رؤيته الرامية 
إلى إثراء جتربة العمالء، وتزويدهم 

بأرقى اخلدمات في هذا املجال.
ويتولى »بن���ك الكويت الوطني 
إدارة »قطر الدولي«، كما ميتلك فيه 
نس���بة 30%. ويشهد »قطر الدولي« 
منوا متواصال، مستفيدا من الشبكة 
العاملي���ة التي جاءت نتيجة حتالفه 
مع بنك الكويت الوطني، مما يتيح 
لعمالئه الوصول إلى موارد أش���مل 

مساعد مدير عام لدى بنك قطر الدولي فيليب كينج يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنكوخدمات عاملية واسعة النطاق.


