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من روائع جنيف للساعات

�صاع���ة Bari اجلدي���دة م���ن Aigner �صممت 

لرج���ل يح���ب اأن ي�صاب���ق املو�صة ويخل���ق موجة 

جدي���دة بدلً م���ن تقليد الآخري���ن. وجتيء هذه 

ال�صاع���ة بح���زام جل���دي ح���ول املع�ص���م يحمل 

�ص���عار»A« منقو�ص���اً على الزج���اج الذي يحتوي 

على �ص���ريط لتاري���خ اليوم، كما جت���يء عقارب 

ال�ص���اعة بطبقات عديدة بالإ�ص���افة اإىل الأزرار 

اجلانبي���ة والت���ي جتعل م���ن هذه ال�ص���اعة قوية 

ب�صكلها ومريحة ل�صاحبها. 

جتدونها ل���دى حمالت روائع جنيف لل�ص���اعات 

وجتدونه���ا بكامل ت�ص���كيالتها ل���دى فرع جممع 

بريوت، حويل.

Bari-A37504
Cooper Time

متخصصون في الشؤون القانونية والفنية والمالية يضعون اللمسات النهائية للرد على عرض الشركة

رئيس »اتصاالت«: متمسكون بشراء 46% في »زين« 
..ولكن إتمام الصفقة يتطلب بيع »زين السعودية« 

»زين« ترعى فريق DDR الكويتي لسباق السيارات في السرعات
أعربت شركة زين عن سعادتها لنجاح فريق 
DDR الكويتي لسباق السيارات في انتزاع املركز 
السادس في بطولة العالم لسباق السرعة في 

والية نيوجرسي في الواليات املتحدة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فريق 
DDR استطاع أن يقدم مستوى طيبا في الدورة 
الثامنة للبطولة العاملية األكثر إثارة في هذه 
النوعية من املسابقات والتي شارك فيها أكثر 

من 37 متسابقا من دول عدة.
يذكر أن شركة زين هي الراعي الرئيسي 
لفريق DDR الكويتي لسباق السرعة، والعام 
احلالي هو العام الثاني على التوالي الذي تدعم 
فيه الشركة املشاركات والنشاطات التي يقوم 
بها الفريق الكويتي بطل اخلليج للعام املاضي 

على حلبات دول مجلس التعاون.
ومن ناحيته، قال مدير العالقات واالتصاالت 
في زين - الكويت وليد اخلش���تي: »تسعى 
شركة زين إلى دعم ومساندة الفرق الرياضية 
الوطنية والتي متثل الكويت في احملافل الدولية، 
والفريق الكويتي لسباق السرعات يقدم منذ 
فترة أداء ممتازا سواء على حلبات دول اخلليج 
أو على احللبات العاملية، واليوم يرفع اس���م 

الكويت في هذا العرس العاملي«.
وأضاف: »ال تتوانى الشركة في دعم ورعاية 
املج���االت الرياضة كجزء من مس���ؤوليتها 
االجتماعي���ة، رغبة منها في دع���م املواهب 
الرياضية والفرق الوطنية، لتشجعيها على 

تنمية طاقاتها وقدراتها«.

تقيمه جمعية المهندسين وتنظمه »يوني اكسبو« في 29 نوفمبر المقبل

60 جهة تشارك بمعرض اإلسكان الرابع عشر

الشيخ احمد الفهد خالل افتتاح معرض اإلسكان في إحدى دوراته السابقة

يفتتح نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الفه���د معرض  الش���يخ أحمد 
اإلسكان الرابع عشر في التاسع 
والعش���رين من نوفمبر املقبل 
والذي يستمر حتى الثاني من 
ديس���مبر املقبل حيث تشارك 
فيه جهات حكومية وش���ركات 
ومؤسسات متخصصة في قطاع 

اإلسكان.
ويق���ام املع���رض برعاي���ة 
مجموعة من اجلهات احلكومية 
املعنية بالقطاع اإلس���كاني من 
بينها: املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ووزارتا األشغال العامة 
والكهرباء واملاء بلدية الكويت، 
وتعرض هذه اجلهات اخلدمات 
احلكومية التي تقدمها للمواطنني 
ف���ي مج���ال اإلس���كان واملدن 
العمراني  اجلديدة والتخطيط 
واالستراتيجيات احلكومية في 
تقدمي الرعاية السكنية للمواطنني 
وكذلك خدم���ات الكهرباء واملاء 

والنظافة والبيئة.
املع���رض جمعية  وتقي���م 
الكويتية في دورته  املهندسني 
الرابعة عش���رة عل���ى التوالي 
وتعده وتنظمه الشركة املتحدة 
للتس���ويق وتنظيم املعارض 
)UNIEXPO( ويج���ري إع���داد 
برنامج إعالمي توعوي يقام على 
هامش املعرض سنويا ويتضمن 
العديد من احملاضرات والندوات 
والفعاليات اإلعالمية للتوعية 
بالقضية اإلسكانية والتعريف 

بأفضل وسائل ومواد البناء.
كما يقام معرض اإلس���كان 
الرابع عشر حتت رعاية مجموعة 
من كبريات الشركات واملؤسسات 
التي تعمل في قطاع اإلسكان في 
مقدمته���ا: مجموعة محمد عبد 
احملس���ن اخلرافي وش���ركاتها 
التابعة، وشركة صناعات التبريد 
والتخزين وشركة اخلليج املتحدة 
لإلنشاء وشركة مشرف للتجارة 
العامة واملقاوالت، كذلك شركة 
الصناعات الوطنية ملواد البناء 
وشركة اخلليج العربي القابضة 
أما  الكويتية األولى،  والشركة 
الرعاية الذهبية فقد حصلت عليها 
شركة س���دمي الكويت للتجارة 

العامة، وشركة دخيل اجلسار 
للصناعات الكهربائية، وشركة 
اخللي���ج للكابالت والصناعات 
الكهربائية، واملجموعة اآلسيوية 
البناء )س���يراميك رأس  ملواد 

اخليمة(.
بل���غ ع���دد اجلهات  وق���د 
والشركات واملؤسسات التي أكدت 
مشاركتها في املعرض حتى اآلن، 
)60( مشارك من بينهم: الشركة 
الكويتية البريطانية للخرسانة 
اجلاهزة )ردميكس(، ومصانع 
املواد العازلة للحرارة والتبريد 
)ايس���وفوم(، وشركة صناعة 
األملنيوم وإدارة توكيالت اخلرافي 
وش���ركة اخلرافي ناش���يونال 
ومركز أحواض السباحة وشركة 
للم���واد اخلصوصية  الغ���امن 
وشركة الهدف ملشاريع األملنيوم 
وشركة اسمنت الكويت وشركة 
اسيكو للصناعات وشركة البهاء 
للتجارة العامة واملقاوالت وبنك 
بوبي���ان وش���ركة تكنولوجيا 
البناء وشركة التقنيات الذكية 
ومختبر أنكو وشركة شورتيك 
العام���ة واملباني  للمق���اوالت 
والشركة األهلية للتأمني وشركة 
محمد عبدالرحمن البحر وشركة 
الوزان املتحدة التجارية وشركة 
دزاين الوطنية للتجارة العامة 
واملقاوالت وشركة أنظمة البناء 
للمقاوالت اإلنش���ائية وشركة 
البريطانية  الكويتية  الروابط 
ومؤسسة سان ماركو االيطالية 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
أملنيوم اخلليج وش���ركة الزبن 
للمعدات الثقيلة والبنك األهلي 

املتحد وشركة صناعة اللوحات 
الكهربائية وبنك برقان وسمارت 
وود فاكتوري لألثاث وش���ركة 
كنار للتجارة واملقاوالت ومصنع 

الغامن والفحام لألملنيوم.
 ويأتي معرض اإلسكان الرابع 
عشر ليكون أكبر جتمع تشهده 
الكويت للشركات واملؤسسات 
العاملة في مجال التشييد والبناء 
العق���اري، ويضم  والتموي���ل 
معروضات لشركات متخصصة 
في املواد اإلنش���ائية من حديد 
التسليح واألسمنت والطابوق 
واألرضيات وكيماويات املباني 
وامل���واد اخلصوصي���ة، كذلك 
معروضات لآللي���ات واملعدات 
املستخدمة في املقاوالت العامة 
املرك���زي  التكيي���ف  وآلي���ات 
واملشغوالت احلديدية وأحواض 
الس���باحة واألدوات الصحية 

والتمديدات الكهربائية.
ويضم كذلك معرض اإلسكان 
الرابع عشر معروضات لشركات 
متخصصة في مجال التشطيب 
وأعم���ال الديكور م���ن أملنيوم 
وجن���ارة وأصب���اغ وإض���اءة 
ومصاعد وأجهزة تكييف واملظالت 
وأعمال الزجاج والديكور الداخلي 
والتكسيات اخلارجية. ومن بني 
القطاعات التي تشارك في معرض 
اإلسكان سنويا قطاعات اخلدمات 
اإلس���كانية س���واء اخلدم���ات 
التمويلية والبنكية واخلدمات 
االس���تثمارية واالستش���ارات 
العقارية  الهندسية واخلدمات 
واخلدمات األمنية وإطفاء احلريق 

والصيانة وخدمات التنظيف.

محمد حسن عمران

أحمد يوسف - أريبيان بزنس
أكد رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
»اتصاالت« محمد حسن عمران أن 
»الش���ركة« تترقب تنفيذ ش���روط 
االستحواذ الواردة في العرض الذي 
تقدمت به لالستحواذ على 46% من 

شركة »زين«.
وق���ال عم���ران ف���ي تصري���ح 
ل�»أريبيان بزن���س«: »ان اتصاالت 
متمس���كة بالعرض إال أنه ال ميكن 
إمتام الصفقة من دون قيام شركة زين 
ببيع حصتها في السوق السعودية، 
حيث إنه ووفق األع���راف الدولية 
املعم���ول بها في القط���اع ال ميكن 
لشركة اتصاالت أن تنافس نفسها 
في سوق واحد«. وأكد عمران متانة 
املوقف املال���ي التصاالت، حيث إن 
لديها س���يولة مالية جيدة كما أنها 
ال تتقيد بأي التزامات ائتمانية على 
املدى املنظور، إذ تعاملت الشركة على 
نحو دائم مع التسهيالت االئتمانية 

بشكل بالغ احلرص.
من جهة أخ���رى، قالت مصادر 
ل�»األنباء« ان متخصصني في الشؤون 
املالي���ة والقانونية والفنية لطرفي 
� االتصاالت« ناقشوا  صفقة »زين 

الكويت  في اجتماعات عق���دت في 
واإلمارات جميع اجلوانب اخلاصة 

بالصفقة. 
وذكرت انهم اوشكوا على االنتهاء 
من وضع اللمس���ات النهائية للرد 
رس���ميا على عرض »االتصاالت« 
لش���راء 46% مس���توفيا جمي���ع 
اجلوانب القانونية، مشيرة الى ان 
البنك الوطني قطع شوطا كبيرا في 
املفاوضات اخلاصة بجميع جوانب 
الصفقة، متوقعة ان تبدأ إجراءات 

الفحص النافي للجهالة قريبا.

وتوقعت املصادر ان يتم إغالق 
باب الصفقة في الربع األول من 2011 
على أقصى تقدير، مؤكدا عدم قلقل 
املؤسسة من متويل الصفقة، حيث ان 
البنك الوطني قد وفر أكثر من طرح 

فيما يخص عملية التمويل.
م���ن جهة أخرى، ق���ال الرئيس 
التنفيذي للعمليات في »اتصاالت« 
أحمد عبدالكرمي جلفار ان »اتصاالت« 
توصلت إلى اتفاقي���ات نهائية مع 
الهيئات املشرفة على قطاع االتصاالت 
ف���ي كل من اإلمارات والس���عودية 
ومصر للسماح بطرح أسعار موحدة 
للتجوال واالتصال الدولي بني الدول 

الثالث.
وأشار الى إن االتفاق مع الهيئات 
التنظيمية لقطاع االتصاالت في هذه 
الدول ميثل مرحلة أولى ضمن خطة 
متكاملة التصاالت لتحقيق التكامل 
والتنسيق بني شبكاتها اخلارجية 
املنتشرة في أكثر من 17 دولة حول 
أنحاء العالم. وأكد على ان الكويت، 
في حال إمتام الصفقة، ستكون ضمن 
خدمات األس���عار املوحدة للتجوال 
واالتصال الدولي التي شملت كال من 

اإلمارات والسعودية ومصر.

سيارة الفريق حتمل شعار »زين« 

تكرمي احد املوظفني

ومه����ارات املوظف����ني من أجل 
احلفاظ على هذه الريادة. 

وأشار الى أن ادارة »بيتك« 
ال تدخر جهدا في دعم وتطوير 
أداء مرك����ز االتص����ال لدوره 
احملوري كقناة أساس����ية في 
التواص����ل الدائم م����ع العمالء 
وإيص����ال خدم����ات ومنتجات 
البنك والتعريف بها بالش����كل 
األمثل، الفتا في ه����ذا الصدد 
الى أن املركز يش����هد تطورات 
ايجابية متسارعة سواء على 
صعيد تطوير وصقل مهارات 

كوادره، أو على مستوى جودة 
وحج����م اخلدمات التي يقدمها 
للعم����الء مبا يضعه في مكانة 
تنافسية مرموقة على املستويني 

احمللي واإلقليمي.
وذك����ر أن����ه الي����زال هناك 
املزيد من خطط التطوير ألداء 
وخدمات مركز االتصال السيما 
بعد أن مت حتويله مؤخرا الى 
ادارة متكاملة، مش����يرا الى أن 
هناك توجها لالستعانة بكوادر 
مصرفية نسائية متخصصة 
ضمن موظف����ي املركز لتوفير 

خالل حفل تكريم موظفي المركز المتميزين

الفوزان: »بيتك« يستعين بكوادر نسائية في »مركز االتصال«
أكد مساعد املدير العام للقطاع 
املصرف����ي في بي����ت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد ناصر 
الفوزان ح����رص »بيتك« على 
التطوير املستمر ألداء موظفيه 
في مختلف القطاعات، من خالل 
املبادرة واإلبداع  حتفيز روح 
لديهم وتكرمي املوظفني املتميزين 
وترقيتهم، في وقت باتت فيه 
الكوادر البشرية عالية التأهيل 
هي املعيار األساسي للمراهنة 
وصنع الفارق في وحدات القطاع 
املصرفي في ظل املنافسة املهنية 
الشديدة التي تشهدها وحدات 

هذا القطاع.
وأشاد الفوزان خالل تكرمي 
عدد من موظفي مركز االتصال 
الثالثة  املتميزي����ن لألش����هر 
األخيرة، بجهود ادارة وموظفي 
مركز االتصال في خدمة خطط 
واستراتيجيات »بيتك« الهادفة 
الى االرتقاء بج����ودة اخلدمة 
املقدمة للعمالء، مؤكدا في هذا 
الصدد أن املركز الريادي الذي 
البنك على مستوى  يش����غله 
صناعة الصيرفة اإلس����المية 
والسمعة العاملية التي يحظى 
به����ا، يحتمان االس����تمرار في 
تطوي����ر األداء وتعزيز قدرات 

جمعية »المحاسبين« تعقد 
ندوة حول قانون الغرفة 

تعقد جمعية احملاس���بني 
اللجنة  الكويتية،  واملراجعني 
الثقافي���ة واالجتماعية، ندوة 
حول قانون جتارة وصناعة 
الكويت، اليوم مبقر اجلمعية. 
وبهذه املناس���بة، قال رئيس 
الثقافية واالجتماعية  اللجنة 
باجلمعية د.كامل أحمد اجليران 
ان الندوة ستدور حول التعريف 
بقانون غرفة جتارة وصناعة 
الكويت واهميته وستتناول 
الهامة  العديد م���ن احمل���اور 
وسيحاضر فيها كل من نواب 
مجلس االمة: د.حسن جوهر، 
وصالح املال. واضاف ان جمعية 
احملاس���بني واملراجعني دأبت 
على االهتمام بطرح مثل هذه 
الندوات ضمن انشطة املهنية 
والثقافية ملا حتققه من فائدة 

على جميع املستويات.

اخلصوصية في اخلدمة لشريحة 
عميالتن����ا من الس����يدات، الى 
جانب توفير املزيد من البرامج 

التدريبية للموظفني. 
من جهت����ه، قال مدير ادارة 
مركز االتصال مش����عل العبيد 
ان ادارة املركز وبدعم من ادارة 
»بيتك« دأبت على تكرمي املوظفني 
املتميزين بشكل ربع سنوي في 
مبادرة تعكس إمياننا بأهمية 
تقدير جه����ود هؤالء املوظفني 
وحثهم على مواصلة التميز من 
أجل بث روح اإلبداع واملبادرة 
بني زمالئهم اآلخرين، مشيدا في 
هذا الصدد بأداء املوظفني خالل 
األشهر الثالثة األخيرة، والذي 
كان وراء ما قدم����ه املركز من 

اجنازات خالل هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، أشار مدير 
خدمة مركز االتصال علي مكاوي 
الى أنه يتم اختيار املوظفني اجلدد 
وفق برنامج محدد النتقاء أفضل 
العناصر املتقدمة، في الوقت الذي 
يتم فيه اختيار املتميزين وفق 
معايير قياس األداء واإلنتاجية 
وجودة اخلدمة بشكل شهري، 
التقييم  الى عمليات  باإلضافة 
الدورية املستمرة إلشاعة روح 

املنافسة.

الشرهان:  قد نقترض
9 مليارات دوالر التمام الصفقة

قال الرئي���س التنفيذي للش���ؤون املالية في 
»اتصاالت« اإلماراتية سالم الشرهان ان الشركة 
قد تقترض أكثر من 9 مليارات دوالر لشراء حصة 
46% من زين، مشيرا إلى أن »اتصاالت« فتحت باب 
املفاوضات مع بنوك محلية وعاملية للحصول على 
متويل لصفقة االستحواذ وذلك حرصا منها على 
أن تكون جاهزة في حال إبرام الصفقة، مبينا في 
الوقت نفس���ه أن املفاوضات مع زين بخصوص 
الصفقة لم تنته بعد. ولفتت صحيفة »ذي جلوبل 
تليكومس« الى أن بنك الكويت الوطني سيتولى 
ترتيب القرض إضافة إلى تقدمي املش���ورة لزين. 
وأضاف الشرهان أن متويل الصفقة سيكون في 
ش���كل قرض قصير األجل الذي سيتم استبداله 
بالتمويل طويل األجل. وسبق أن كشف الشرهان 
ان الش���ركة وضعت ثالثة بدائل لتمويل الصفقة 
في حال قبول العرض، وتتضمن احلصول على 
قروض بنكية أو إصدار سندات في السوق الدولية 
أو املزج بني القروض البنكية والس���ندات، نافيا 
إمكانية تلقي الش���ركة دعما من حكومة أبوظبي 

في حال إمتام الصفقة.


