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س����وف نطرح عليكم أعزاءنا القراء موقفا مررنا به وتعجبنا منه، »املش����كلة إنه مو موقف 
واحد« إمنا سلسلة متكررة من املواقف غير املنقطعة وبالتالي فهي ظاهرة متأصلة يتعرض لها 

معظم الناس إال قلة نادرة!
 كان آخ����ر موقف تعرضت له عندما أخبرني مندوبنا س����ليمان بأن مدير إحدى اإلدارات في 
وزارة الشؤون رفض املوافقة على املعاملة إال بحضور أحد مالك الشركة »طبعا من غير ال يحدد 
ليش؟!«، في اليوم التالي طلعت من الصباح الباكر و»من بعد توصيل عيالي للمدرسة« توجهت 
الى برج بهبهاني في منطقة ش����رق، عندما وصلت كان س����ليمان جاهزا و»ناطرني« عند الباب 
ومعاه أوراق املعاملة، وجهني س����ليمان الى مس����ؤول قاعد على مكتب وفي غرفة كبيرة مليانة 
مراجعني، توجهت إلى املسؤول وقدمت أوراق املعاملة اعتقادا مني بأنه سيقوم بالتوقيع عليها 
وتخلص، ولكن تبني لي أن هذا مسؤول عن استقبال املراجعني والتأكد من سالمة أوراق املعاملة 
وترتيب الدور للدخول على املدير، فقمت بتسجيل اسمي واستفسرت عن وقت االنتظار »نصف 
ساعة تقريبا« كان اجلواب. وبعد حوالي ساعتني وربع »طلع اسمي«، قمت بسرعة وتوجهت إلى 
باب غرفة املدير وقبل أن أدخل أوقفني مس����ؤول االستقبال وقال »انتظر شوي في واحد داخل« 
استغربت، سألته »عيل ليش مناديني؟«، »علشان ما يروح عليك دورك أحسن توقف عند الباب« 

كان اجلواب العجيب، بعد خمس دقائق دخلت على املدير وإليكم مجريات تلك املقابلة:
أنا: »السالم عليكم ورحمة اهلل«

املدير:............................ ماكو رد قاعد اسولف مع واحد قاعد عند مكتبه.
أنا: قدمت أوراق املعاملة 

املدير: تفحص املعاملة وسألني انت راعي الشركة؟
أنا: نعم 

املدير: وين املستندات املكملة للمعاملة ؟
أنا: موجودين بيدك!!!!

املدي����ر: كت����ب ال مانع على املعاملة ووقعها... و»قالي روح ح����ق أم افالن في الطابق الفالني 
وهي اتخلص املعاملة«.

لم تستغرق املقابلة كلها أكثر من خمس دقائق!!!! في حني أن فترة االنتظار طالت الى أكثر من 
ساعتني، كما أنني لم أفهم سبب إلزام مالك الشركة بالقيام بهذه املعاملة في املقام األول؟!؟!؟!

طبعا عندما توجهنا الى أم افالن في الطابق الفالني كانت الس����اعة 12:30 ومت رفض تس����لم 
املعاملة بحجة انتهاء فترة تس����لم املعام����الت؟!؟! فاطررنا ان نعود في اليوم التالي إلمتام باقي 
خطوات اعتماد املعاملة. أود أن أوضح أنني كني محظوظا وقد مرت معاملتي نس����بيا بسالسة، 
فقد كان غيري من املراجعني الذين كانوا في غرفة االنتظار »صار لهم ما بني يومني أو ثالثة« في 

سعيهم للحصول على موافقة املدير على معامالتهم!!!! »ما أقول إال اهلل يعينهم ويعينكم«.
ت����راود لي وأنا أنتظر في غرفة االنتظار عن أس����لوب التعامل الراقي الذي واجهته في إدارة 
أخرى من إدارات الدولة وهي الهيئة العاملة للمعلومات املدنية فقد كانت العملية ميسرة سهلة 
وتعتمد على االتصال الهاتفي واملراجعة باملواعيد، فإنني أرجو من الهيئة إرسال بعثة ميدانية 
الى وزارة الش����ؤون في برج بهبهاني في منطقة شرق وذلك لتقدمي العون واالستشارة إلدارات 

وزارة الشؤون في تطوير عمليات التعامل مع املراجعني.
في النهاية....

 ندعو اهلل العلي القدير أن يوفقكم في إجناز معامالتكم.

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.

*

ليش....
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البريد اإللكتروني:
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»الوطني«: الدوالر يهبط إلى مستويات قياسية جديدة

يوليو املاضي. 
كما كان متوقعا على نطاق 
البن���ك املركزي  أبقى  واس���ع، 
األوروبي سعر الفائدة الرئيسي 
دون تغيير عند مستواه املتدني 
القياسي والذي يبلغ 1% وذلك 
للشهر السابع عشر على التوالي 
القلق حول  في غمرة استمرار 
التوقع���ات االقتصادية، وقال 
رئيس البنك جان � كلود تريشيه: 
»إن على أسعار تداول العمالت، 
اآلن وأكثر م���ن أي وقت آخر، 
أن تعكس املعطيات االقتصادية 
األساسية«، وأضاف أن »التقلبات 
والتحركات غير املنتظمة والتي 
تزيد على املعدل الصحيح تؤدي 
إلى آثار عكسية على االستقرار 
االقتصادي واملالي« حتى وإن 
كان تردد البنك في النظر في أن 
إمكانية السياسة األقل تشددا قد 
ساعد في تعزيز موقف اليورو 
وارتفاعه إلى أعلى مستوى له 

منذ تسعة أشهر. 

احلكومة باالستغناء عن عدد من 
العاملني، ونتيجة لذلك ثبت معدل 

البطالة عند مستوى %9.6.
وانخفض عدد األميركيني الذين 
قدموا مطالبات جديدة للتعويض 
عن فق���دان وظائفهم ب� 11.000 
شخص خالل األسبوع املاضي، 
وهو أدنى مستوى لهذا املؤشر 
الذي  منذ يوليو املاضي، األمر 
يعطي بعض األمل بأن عمليات 
التوظيف رمبا باتت أكثر ثباتا 
وإن كانت قوة هذا التوجه التزال 
متواضعة، وقد صرحت وزارة 
العمل األميركية بأن 445.000 
موظف أميركي قدموا مطالبات 
بالتعويض عن فقدان وظائفهم 
خالل الشهر املاضي، في انخفاض 
آخر لعدد هذه املطالبات لألسبوع 
الرابع على التوالي، أما املتوسط 
املتحرك لعدد املطالبات على مدى 
أربعة أسابيع، وهو املعدل األقل 
تقلبا، فقد انخفض إلى 455.750 
وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 

األمر الذي يدل على أن مسيرة 
االنتعاش االقتصادي قد اكتسبت 

قوة دفع جديدة.
فقد ارتفاع مؤشر مدير الشراء 
لقطاع اإلنت���اج غير الصناعي 
والذي ميث���ل أكثر من 90% من 
االقتصاد، بنسبة 53.2 %مقارنة 
ب� 51.5% في شهر أغسطس، علما 
أن أي ق���راءة ف���وق ال� 50 تدل 

على النمو.
وفي قطاع العمالة األميركية، 
الحظ »الوطني« أن سبتمبر كان 
ش���هرا آخر من النمو املتواضع 
ألعداد العاملني، وتلك مصاعب 
إضافية للدميوقراطيني في حملة 
االنتخاب���ات املرحلية ألعضاء 
الكونغرس، وع���زز احتماالت 
قيام مجلس االحتياط الفيدرالي 
التيسير  باس���تئناف عمليات 
الكمي، فقد اضاف القطاع اخلاص 
64.000 وظيفة في سبتمبر إال أن 
العدد اإلجمالي للعاملني انخفض 
ب� 95.000 شخص نتيجة لقيام 

A320 إحدى طائرات إيرباص

قال بنك الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي حول أسواق 
النق���د العاملية واص���ل الدوالر 
األميركي تراجعه امام مجموعة 
الرئيس���ية خالل  العمالت  من 
األس���بوع املاض���ي ليصل إلى 

مستويات قياسية جديدة.
والحظ »الوطن���ي« أنه من 
العوامل التي عملت على تراجع 
الدوالر، بيانات العمل الضعيفة 
الصادرة ف���ي الواليات املتحدة 
والتوقعات املتصاعدة من قبل 
األس���واق بأن يق���وم مجلس 
االحتي���اط الفيدرال���ي بتمديد 
سياس���ة التيسير الكمي خالفا 
ملا كان في السابق، وعلى اثره ق 
ارتفع اليورو إلى 1.4028 دوالرا 
وهو أعلى مستوى له منذ شهر 
مخترقا خط ال� 1.4000، قبل أن 
يقفل في نهاية األس���بوع على 
1.3940 أما اجلنيه االسترليني 
فق���د ارتفع إل���ى 1.6017 مقابل 

العملة األميركية.
الياباني  ال���ني  بينما ع���زز 
موقعه مقابل الدوالر قبيل نهاية 
األسبوع، فقد شهد يوم الثالثاء 
تداوالت بسعر 83.98 ينا مقابل 
الدوالر وهو أدنى مس���توياتها 
خالل األس���بوع، لكنها صعدت 
من جديد لتصل يوم اجلمعة إلى 
81.74 ينا مقابل الدوالر وهو أعلى 

مستوى لها منذ 15 عاما.
أما الفرنك السويسري، فقد 
ارتفع إلى أعلى مستوياته على 
اإلطالق مسجال 0.9556 دوالر، 
ال���دوالر األس���ترالي، فقد  أما 
صعد إلى أعلى مستوى له منذ 
28 عاما مسجال 0.9920 دوالرا 
بعد أن شهد تداوالت ملستويات 
منخفضة بلغت 0.9542 دوالر، 
وصعد السعر الفوري للذهب إلى 

1.364.60 دوالرا لألونصة.
 من جهة اخرى، ارتفع للشهر 
التوالي عدد عقود  الثاني على 
شراء املساكن القائمة في الواليات 
املتحدة، فيما ميكن تفسيره بأنه 
دليل جديد على أن سوق العقار 
السكني قد بدأ يستقر، فقد ارتفع 
مؤشر مبيعات املساكن القائمة 
بنسبة 4.3% في أغسطس املاضي 
وهي زيادة تفوق توقعات السوق 
بارتفاع هذه املبيعات بنس���بة 
2.8%، واستقرت مبيعات املساكن 
بعد أن شهدت هبوطا كبيرا خالل 
األش���هر الذي تلت انتهاء فترة 
االئتمان الضريبي الذي وفرته 

احلكومة لدعم هذا القطاع.
وحققت ش���ركات اخلدمات 
األميركية في س���بتمبر املاضي 
من���وا مبعدل ف���اق التوقعات، 

من »فيرجن أميركا« وبقيمة 155 مليون دوالر

»سحاب« التابعة لـ »الجزيرة«
A320 تستأجر 4 طائرات إيرباص

أعلنت مجموعة طيران اجلزيرة امس أن شركة سحاب 
لتأجير الطائ����رات، التابعة للمجموعة، أبرمت عقد طويل 
األمد بقيمة 155 مليون دوالر لتأجير أربع طائرات إيرباص 
من طراز A320 لشركة »فيرجن أميركا«، وهي من شركات 
الطيران األسرع منوا في الواليات املتحدة. وتعد الصفقة 
أول عقد تأجير لشركة »سحاب« لشركة أميركية، وتأتي 
هذه اخلطوة بعد أشهر قليلة من استحواذ مجموعة طيران 

اجلزيرة على »سحاب« والذي مت في فبراير 2010.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران 
اجلزيرة مروان بودي في تصريح صحافي »يس����رني أن 
أرحب بفيرجن أميركا كأحدث عميل ل� »سحاب« ونتطلع 
لعالقة طويلة ومثمرة مع أول عميل للشركة من الواليات 

املتحدة«.

وأضاف »بعد االس����تحواذ على شركة سحاب، كان من 
أهم أولوياتنا ان تبدأ الش����ركة في عمليات التأجير على 
نطاق أوس����ع كما كان من املهم أيضا أن يتم التوس����ع مع 
العميل املناسب، وشركة فيرجن أميركا هي العميل املثالي، 
فهي من الش����ركات الصاعدة في الواليات املتحدة وتشغل 

أسطوال من 28 طائرة«.
واشار »واليوم نرى أولى نتائج هذه اإلستراجتية والتي 

تساهم بشكل مباشر في تعزيز إيرادات املجموعة«.
من جانبها، قالت نائب رئيس أول ورئيس القطاع املالي 
في »فيرجن أميركا«، هولي نيلسون »يسرنا أن نتعاقد مع 
ش����ركة »سحاب« مع مواصلتنا النمو والتوسع في شمال 
أميركا. ومع زيادة الطلب على الس����فر وتوقعات ألسواق 
مؤاتية للعوائد وتوسعنا إلى وجهات جديدة، إننا نثق بأن 

هذه الشراكة ستساهم في دفع منو شبكتنا وعوائدنا«.
وأطلق����ت »فيرجن أميركا« أربع����ة وجهات جديدة مع 
حتقيقها لنمو ملحوظ خالل العام، وفي يوليو 2010، قامت 
الشركة بطلب أكبر عدد من الطائرات سجل هذا العام خالل 
معرض »فارنبورو الدول����ي«، حيث قامت بطلب على 40 
طائرة جديدة، ومن املتوقع أن ينمو أسطول »فيرجن أميركا« 
مع نهاية عام 2011 بثلثي العدد اليوم، وأن يتضاعف ثالث 
مرات بحلول 2016، ومن املتوقع ان تواصل »فيرجن أميركا« 
تش����غيل عمليتها من مقرها في مطار س����ان فرانسيسكو 
الدولي حيث ستنقل إلى احملطة الثانية اجلديدة من املطار 
لتكون إحدى الشركتني املشغلة فيها لدى افتتاحها في ربيع 
2011، وقد وصلت تكلفة احملطة 383 مليون دوالر وقد مت 

اعتمادها من قبل »سيلفر لييد«.

مروان بودي

خدمات جديدة في البوابة اإللكترونية لـ »الكويتية«
قال مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات 
في مؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
خالد الوقيان انه مت تدشني اخلدمة الهاتفية 
الشاملة على الرقم 171 بحلة جديدة باللغتني 
العربية واالجنليزي����ة اعتبارا من أكتوبر 
اجلاري لتحل محل اخلدمة الس����ابقة التي 
كانت مقتصرة على حجز الركاب. وأضاف 
في تصريح صحافي ان اخلدمات اجلديدة 

تشمل خدمة احلجز حسب درجات السفر 
املختلفة مع تخصيص خدمة خاصة لوكالء 
ومكاتب السفر، وخدمة نادي الواحة وخدمة 
العطالت وخدمة االستعالم اآللي للشحن 
ورحالته وخدمة االقتراحات والش����كاوى 
باالضافة الى خدمة املفقودات. وأشار الى 
انه بتشغيل مراكز اخلدمة الهاتفية بحلتها 
اجلديدة أصبحت عملية االتصال بني العمالء 

واملؤسسة اكثر راحة وأقرب تواصال من ذي 
قبل ويعطي املؤسسة قيمة مضافة تسجل 
لصاحلها في هذا املجال. وأوضح ان املؤسسة 
بص����دد تطوير موقعه����ا االلكتروني على 
شبكة االنترنت بإطالق خدمات الكترونية 
الواحة والعطالت.  جديدة تختص بنادي 
وبنينّ ان العمل على حتسني وتطوير املوقع 
لن يتوقف عند هذا احلد بل سيستمر في 

التحسن والتطوير من خالل تطوير البوابة 
االلكترونية للمؤسس����ة واضافة خدمات 
جديدة تشمل احلجز واصدار التذاكر ومغادرة 
املسافرين واخلدمات املساندة وتوافرها عبر 
الهاتف اجلوال بشكل بسيط وسهل وذلك 
بعد ان جتاوز عدد زائري موقع املؤسسة 
الى 12 ملي����ون زائر من جميع دول العالم 

وحيازته جوائز عديدة.

»BoConcept« ويطلق عرضًا حصريًا من ..
لحاملي بطاقاته االئتمانية

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن اطالق��ه عرضا حصريا 
بالشراكة مع معرض  جديدا 
»BoConcept« املتخص��ص 
الداخل��ي  التصمي��م  ف��ي 
واألث��اث العص��ري يتي��ح 
الوطني  حلامل��ي بطاق��ات 
االئتمانية املميزة االستفادة 
من خصم ف��وري 20% على 
جميع األثاث واالكسسوارات 
املنزلية، باإلضافة إلى إعفاء من 
الفوائد ملدة ستة أشهر اعتبارا 
من الشهر اجلاري، وتشمل 
االئتمانية  الوطن��ي  بطاقات 

املميزة بطاقات ڤيزا وماس��تركارد الذهبية، ڤيزا 
وماستركارد البالتينوم، داينرز كلوب، لك تايتينيوم 

ماستركارد، ورلد ماستركارد، وڤيزا انفنيت.
وبهذه املناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية عبداهلل التويجري 
في تصريح صحافي »إنه من دواعي سرورنا أن 
نضم معرض BoConcept إلى قائمة شركائنا التي 
تقدم أفضل العروض واخلصومات لعمالئنا ممن 
يحملون بطاقات بنك الكويت الوطني االئتمانية 
املميزة، السيما أن BoConcept يعتبر من أشهر 
العالمات التجارية العاملية املتخصصة في التصميم 

الداخلي واألثاث املنزلي العصري«.
وأضاف »إن طرح ه��ذا العرض بخصوماته 

ومزاياه املجزية يأتي في إطار 
الوطني  الكويت  حرص بنك 
على مكافأة عمالئه املميزون. 
وننصح عمالءنا باغتنام هذا 
لفترة  لتوفره  العرض نظرا 

زمنية محدودة«.
اجلدير بالذكر أن بطاقات 
املميزة  الوطني االئتماني��ة 
متنح عمالءها إمكانية التحكم 
ف��ي مصاريفهم وجتعل من 
التس��وق والشراء  عمليات 
أمرا بالغ السهولة والبساطة، 
وميكن ملن ال يحمل أي من 
بطاقات الوطني االئتمانية أن 
يتقدم بطلب للحصول على أي من هذه البطاقات 

لدى أي من فروع الوطني.
 BoConcept من جهته، دعا الرئيس التنفيذي في
توماس لنغرن حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
 BoConcept املميزة بحضور حفل افتتاح معرض
يوم 13 اجلاري في متام الس��اعة 6.30 مساء في 
مجم��ع املارينا، وقال »س��تتوافر ف��ي املعرض 
تشكيلة رائعة من األثاث واإلكسسوارات املنزلية 
ومجموعة واسعة من مختلف التصاميم واأللوان 
اجلديدة واالستعماالت العملية والتفاصيل الدقيقة، 
وتستوحي تش��كيلة BoConcept األنيقة املترفة 
أفض��ل وأرقى م��ا في املاض��ي وصاغته بطابع 

عصري أخاذ«.

عبداهلل التويجري


