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اجلهاز الترفيهي الشخصي اجلديد على منت »اخلطوط الوطنية«

إيهاب جابر

محمد الشافعي

محمد املشلومد.خالد الشمري

هادي األمير يتوسط مسؤولي الشركة

ضمن جهودها لتوفير خدماتها في جميع المناطق الجغرافيةيضم 300 ساعة من األفالم العربية واألجنبية والعديد من البرامج واألغاني

»الخطوط الوطنية« ترتقي بنظامها الترفيهي
 في الدرجة السياحية المتميزة

»زين« ترفع عدد فروعها لـ 22 
بافتتاح فرعي »مترو الفروانية« و»أوتاد خيطان«

أعلنت ش���ركة »زين« أنها 
املنتشرة  عززت عدد فروعها 
في جميع أنحاء البالد، وذلك 
بافتتاح فرع���ن جديدين لها 
في مجمع مترو في الفروانية 
ف���ي خيطان  أوتاد  ومجم���ع 
ليصل عدد فروعها إلى 22 فرعا 
باإلضافة إلى قاعدتها الكبيرة 

من موزعيها املعتمدين.
وقال املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات في الشركة شفيق عمر 
في تصريح صحافي: »تبحث 
زين دائم���ا عن راحة العميل، 
الفروانية  وافتت���اح فرع���ي 
وخيطان يعزز مساعي الشركة 
الهدف«، مشيرا  لتحقيق هذا 
إلى أن الشركة حرصت على أن 

تكون متواجدة وقريبة من عمالئها مبا يسمح لهم بإنهاء معاملتهم 
بسهولة ويسر.

وأضاف: »من خالل شبكة الفروع الواسعة ميكن لعمالئنا االستفادة 
والتمتع بخدماتنا ومنتجاتنا العديدة، فخريطة االنتشار احمللي لزين 
تستهدف تغطية شبكة الفروع ملعظم املناطق السكانية والتجارية 

بحيث تكون زين في أقرب نقطة تواجد للعميل«.
وأوضح: »ان افتتاح فرع الفروانية في مجمع مترو يأتي في هذا 
السياق نظرا لتردد جمهور كبير من الرواد وبشكل يومي في املنطقة 

احمليطة باملكان، وهو نفس احلال لفرع مجمع أوتاد«.

وأف���اد ب���أن »زي���ن« تتبع 
سياسة توسع واضحة من خالل 
تعزيز شبكة فروعها وموزعيها 
املعتمدين، فهي تسعى في ذلك 
إلى توفير كل ما يلهم اآلخرين 
وأن تقدم منوذجا يقتدى به في 
هذه الصناعة املتطورة، كما تطمح 
الى توفير بيئة اتصاالت متكاملة 

للعمالء.
وذكر أن الشركة تفخر بأنها 
متتلك اكبر ش���بكة ف���روع في 
البالد لتؤكد بذلك التزامها نحو 
عمالئها بأن تكون دائما قريبة 
منهم باستمرار، مشيرا إلى أنه 
بافتتاحها الفرعن اجلديدين فإنها 
تس���اهم بذلك في رفع مستوى 
تقدمي اخلدمات واملنتجات التي 

تتقابل مع طموحات ورغبات عمالئها«.
ولفت الى »أن عدد عمالء الشركة في تزايد مستمر، فقد استطاعت 
أن حتافظ على موقعها الريادي في الس���وق، والذي عززته بطرح 
العديد من اخلدمات واملنتجات اجلديدة املبتكرة«، موضحا أن تعزيز 
شبكة فروع زين وتوسيع قاعدة موزعيها املعتمدين يخدمان هذا 

االجتاه ويوفران للشركة فرصا أكبر الستقبال عمالئها.
وأكد أن »زين« ستواصل تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئها 
وفق أفضل املعايير العاملية مع االرتقاء بأداء آلية العمل داخل جميع 

فروعها مما يتناسب مع حجم النمو في حجم قاعدة عمالئها.

الوطنية  أعلنت اخلط���وط 
عن إمتامها عملية ترقية النظام 
الترفيهي الذي توفره لضيوف 
الدرجة السياحية املتميزة على 
منت رحالتها للقارة األوروبية. 
والنظام اجلديد الذي توفره 
شركة digEco، إحدى أبرز شركات 
تزويد األنظمة الترفيهية اخلاصة 
بالطائرات في العالم، سيضع في 
الدرجة  متناول جميع ضيوف 
السياحية املتميزة جهازا ترفيهيا 
ش���خصيا يضم 300 ساعة من 
األفالم العربية وأفالم هوليوود 
م���ع ترجمة عربية في أس���فل 
العديد من  الشاشة، فضال عن 
البرامج التلفزيونية، واألغاني، 
والكليبات املوسيقية واأللعاب 
باللغتن العربية واإلجنليزية. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
القط���اع التجاري في اخلطوط 
الوطنية لي شيف: يسعدنا أن 
نتمكن من توفي���ر هذا النظام 
الدرجة  اجلديد لضيوفن���ا في 
املتميزة، فاخلطوط  السياحية 
الوطنية تلت���زم بتوفير أرقى 
مس���تويات اخلدم���ة والقيمة 

الطيران ويرف���ه عن ضيوفها، 
لهذا نحن متش���وقون جدا الى 
أن نعلن اليوم عن أول ش���ركة 
 digEplayer L7 ستستخدم نظام
في الشرق األوسط، مؤمنن بأن 
هذا النظام س���يلقى استحسان 
ضيوف اخلط���وط الوطنية ملا 
يحتوي���ه من مه���ام ولقابليته 
العربية  لالس���تخدام باللغتن 

واإلجنليزية«.
وس���يتم توفي���ر األجهزة 
اجلدي���دة لكاف���ة الضي���وف 
السفر  املسافرين على خطوط 
طويلة املدى كڤيينا واسطنبول، 
مع وجود استراتيجية للتوسع 
في تقدميه على كافة الرحالت 
في املراحل الالحقة، وسيتوفر 
النظام الترفيهي مجانا للضيوف 
املس���افرين على م���نت الدرجة 
الس���ياحية املتمي���زة، وبينما 
سيتمتع ضيوف درجة األعمال 
األولى ب���ذات النظام الترفيهي 
اعتادوا علي���ه في جيب  الذي 
مقاعدهم، فبإمكانهم أيضا طلب 
استخدام النظام الترفيهي اجلديد 

متى رغبوا في ذلك.

لضيوفه���ا، وم���ع اعتماد هذه 
األجهزة احلديثة والنظام اجلديد 
املجهز بأحدث التقنيات، أصبحنا 
قادرين على منح ضيوفنا في 
املتميزة  الس���ياحية  الدرج���ة 
تشكيلة أوس���ع من اخليارات 
الترفيهية املعروضة بأسلوب 
له���م الوصول  واض���ح يتيح 
إليها بس���هولة فائقة، مش���يرا 
الى ان هذا النظ���ام يعد فريدا 

من نوعه في الش���رق األوسط 
واخلط���وط الوطنية هي ثاني 
العالم جتهز  شركة طيران في 
أمر  النظام وهو  طائراتها بهذا 

يدعونا للفخر. 
ومن جهته، قال رئيس شركة 
digEco، براد هيكل: »عمل فريق 
الهندسة والتطوير في شركتنا 
باجتهاد لتوفير نظام ترفيهي 
يستجيب الحتياجات شركات 

مشاركون في معرض »إكسبو سيتي«
يشيدون بعودة الثقة في القطاع العقاري

أشادت شركة أوريجنال وشركة 
دينار العقارية وباز للنظم العقارية 
الكويتية  العق����ارات  مبع����رض 
والدولية الذي نظمته شركة اكسبو 
سيتي لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مبدى اإلقبال اجلماهيري الواضح 
على املعرض مما يدل على نشاط 
سوق العقار الكويتي في الفترة 
األخيرة ومدى إقبال املستثمرين 

عليه مرة أخرى.
أك����د مدير  املناس����بة  وبهذه 
التسويق في الشركة إيهاب زكري 
جابر ان معرض إكس����بو سيتي 
العقاري األول والذي اس����تقطب 
نحو 20 ش����ركة طرحت عشرات 
املشاريع العقارية واالستثمارية 
واملوزعة في نحو 12 دولة حول 
أتاح فرصة  ال����ذي  العالم، األمر 
للتن����وع عل����ى صعي����د الفرص 
املتنوعة  العقارية واالستثمارية 
أمام الراغبن في االستثمار داخل 
أو خارج الكويت مبينا أن السوق 
الكويتي ميتاز بأنه سوق مفتوح 
العديد من  وقادر على استيعاب 
ش����ركات تنظيم املع����ارض، كما 
ان املواط����ن الكويتي الذي عرف 
عنه حب����ه لالس����تثمار والتملك 
العقاري، ميتاز بارتفاع مستوى 
احلس االستثماري لديه، وبالتالي 
فإن هذا العمل أصبح أكثر خبرة 
ودراية في أوقات وأساليب التملك 
العقاري، باالضافة الى أفضل فرص 
االس����تثمار في مختلف األسواق 

خالل فترة املعرض، مبا ميكن ان 
يع����د دليال على تعافي الس����وق 
العقاري في الكويت، مضيفا انه 
من أشد املؤيدين لوجود املزيد من 
شركات تنظيم املعارض لكون باب 
املنافسة مفتوحا أمام اجلميع ومن 

ثم يكون البقاء لألصلح.

دينار العقارية

من ناحيته قال مدير التسويق 
واملبيعات في شركة دينار العقارية 
هاني عبدالهادي ان املعرض قد شهد 
إقباال بنسبة فوق املتوسط، وهو ما 
يعتبر جناحا للشركة املنظمة التي 

تقوم بتنظيمه للمرة األولى.
وأكد عل����ى ان تعدد املعارض 
العقارية ال يعد أمرا س����لبيا، ألن 
لكل معرض من هذه املعارض ميزة 
متيزه عن غيره من املعارض، كما 
ان العميل يظل يبحث دائما عن 
اجلديد ف����ي كل معرض من هذه 
املعارض مبينا أن جناح املعرض 
يرتبط أساسا بالشركات املشاركة 
والتي تتحمل املسؤولية الكبيرة 
في تقدمي املنتجات اجلديدة دائما 
وغير املك����ررة، فضال عن تقدمي 
التسهيالت التي يحتاجها العمالء 
خصوصا في ظل الظروف احلالية، 
مؤكدا ان ش����ركة دينار العقارية 
س����اهمت من خالل مشاركتها في 
املعرض في تقدمي تسهيالت بالدفع 

والتقسيط.

العربية والعاملية.

أوريجنال العقارية

بدوره أش����اد مدير عام شركة 
أوريجنال العقارية محمد املشلوم 
باإلقبال الذي شهده املعرض، كما 
أش����اد في الوقت ذاته بالصورة 
املشرفة التي ظهر عليها املعرض من 
حيث التنظيم والتسويق واحلملة 

اإلعالمية التي صاحبته.
وقال ان شركته التي شاركت 
بعرض مشروعها املميز في منطقة 
اخليران، قامت خ����الل املعرض 
بتقدمي تس����هيالت للراغبن في 
الشراء تصل الى مدى 3 سنوات، 
وذلك للمساهمة في فتح املجال أمام 
املواطنن للتمتع بامتالك شاليه 

على البحر بطريقة ميسرة.
وكشف املش����لوم عن خطط 

جديدة لشركة أوريجنال أال وهي 
طرح مش����اريع جديدة في العام 
الق����ادم بنفس مس����توى وحجم 
مشروع »سرايا اخليران«، الفتا 
الى ان دراسات اجلدوى قد قاربت 
على االنته����اء، ومن ثم س����يتم 
اإلعالن رسميا عن هذه املشاريع 

في املستقبل القريب.

باز للنظم العقارية

بدوره أش����اد مدير التسويق 
بش����ركة ب����از للنظ����م العقارية 
د.خالد الشمري مبعرض العقارات 
الكويتية والدولية األول، مؤكدا ان 
العقارية  ظاهرة تزايد املعارض 
امنا تعتبر مؤشرا صحيا لتعافي 
أوضاع السوق العقاري، ومبينا 
ان السوق قد شهد إقباال مميزا جدا 
وبخاصة في الفترات املسائية التي 

شهدت ازدحاما من قبل الزوار.
وقال ان الشركات التي ال تنتهز 
هذه املعارض وتتخذ منها سبيال 
للتواجد وإثب����ات احلضور أمام 
عمالئه����ا والتق����رب منهم تعتبر 
شركات فاشلة من ناحية التسويق، 
مؤكدا ان مجرد التواجد في مثل 
هذه املعارض يعد جناحا وخطوة 

أولى نحو التسويق.
وفي الس����ياق نفس����ه أش����اد 
بالقائمن على تنظيم املعرض، قائال 
انهم أشخاص من أصحاب اخلبرة 
والكف����اءة، حيث ان هذا املعرض 
ال يعتبر األول بالنسبة لهم، فهم 
أسماء معروفة في السوق، وبالتالي 
كان هذا النجاح من حيث التنظيم 

واالدارة الكفؤة واملميزة.
وأكد جناح ش����ركة باز للنظم 
العقارية في حتقيق مبيعات مميزة 

استقطب نحو 20 شركة طرحت مشاريع في 12 دولة حول العالم

المطوع: »طفل المستقبل« أكملت استعداداتها 
الستقبال  زوارها خالل عيد األضحى 

األمير: المنتجات الوطنية تنافس العالمية
و»الجين للمعادن« قادرة على تلبية مشاريع التنمية

وأملح إلى أن معرض الجن 
بالشويخ يعرض حزمة متنوعة 
من املنتجات الوطنية اجلاذبة 
والتي تلفت النظر إلى وجود 
منتج محلي متط���ور، وذلك 
م���ن خالل م���ا يتواف���ر لدى 
ش���ركة الجن للمع���ادن من 
فريق مدرب بأعلى مس���توى 
الستقبال العمالء وتقدمي جميع 
اخلدمات املطلوبة، حيث يقدم 
فريق املبيعات اخلارجية خدمة 
مجانية لعمالء الشركة، وعمل 
الصيانات الدورية لنيل رضا 
العمي���ل وهن���اك فريق آخر 
بقسم الديكور املجهز بأحدث 
املودي���الت واملخت���ص بنقل 
املنتجات حس���ب  وتركي���ب 
ضوابط العمل لنظام اجلودة 
إدارة  »االيزو« للتعام���ل مع 

املصنع واإلنتاج. 

إشراكها في مشاريع التنمية.
وقال األمير ان شركة الجن 
للمع���ادن قادرة عل���ى تلبية 
متطلبات مشاريع التنمية فيما 
يخص تركيب املعادن من احلديد 
مبختلف أنواعه، الفتا إلى أن 
الوطنية يجب أن  الصناعات 
ينظر إليها بعن االعتبار تفعيال 
لدورها وتنمية قدراتها في ضوء 
إدراجها ضمن منظومة خطط 
التنمية والتي وضعت أساسا 
ألجل تنمي���ة القطاع اخلاص 
الكويتي ودعم موارده ورفع 
معدل النمو للشركات الوطنية، 
موضحا ان الصناعة الوطنية 
أثبتت قدراتها على املنافس���ة 
في اجلودة والس���عر، لذا البد 
ان تتص���در أعمال وتوريدات 
ما يلزم املشاريع العمالقة التي 

تنفذها الدولة.

أعلنت شركة الجن للمعادن 
عن طرحها مجموعة متنوعة 
من املنتجات املبتكرة في مجال 
أكث���ر من 700  املعادن تضم 
موديل من مختلف األش���كال 
واأللوان واحلمايات واألبواب 
الرئيسية واألسوار اخلارجية 
والديك���ورات، وتوفير جميع 
اخلدمات في مجال املعادن للڤلل 
اخلاصة واملجمعات السكنية 
والتجارية واجلهات احلكومية 
واملنشآت الضخمة والعمالقة 

وجميعها منتجات وطنية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة الجن للمعادن هادي 
األمي���ر إن الش���ركة حرصت 
على تبني سياس���ة اجلودة 
ف���ي األداء ع���ن طريق تقدمي 
خدمات مميزة للعمالء وذلك 
اكبر تش���كيلة من  بتوفي���ر 
املنتجات واملوديالت احلديثة 
التي صممت على أفضل طريقة 
لدهان و صبغ األعمال، مشيرا 
ان منتجات الجن تتميز بقوة 
أكثر  ومتانة عالي���ة جعلتها 
ب���ن مثيالتها من  انتش���ارا 
املنتجات احمللي���ة والعاملية 
فضال ع���ن طرحها للس���وق 
احمللي بأسعار منافسة تأتي 
التكلفة وإضافة  متوافقة مع 
هامش ربحي بسيط جدا حتقيقا 
لالستحواذ على أكبر قدر ممكن 

من احلصة السوقية.
وأض���اف األمير ف���ي بيان 
صحافي خالل مشاركته مبعرض 
البناء واإلعم���ار الذي نظمته 
شركة معرض الكويت الدولي 
ان املنتجات الوطنية أصبحت 
تنافس وبقوة املنتجات العاملية 
وخصوصا في مجال تصنيع 
احلديد بدرجاته ومختلف أنواعه 
من خالل خلق وابتكار وإجناز 
مجموعة متنوعة وممتازة من 
املعادن الالزمة للتشييد وللبناء 
واإلعمار والتي تتطلب ضرورة 

أعلنت شركة طفل املستقبل 
»فيوتش���ر كيد« عن استكمال 
استعدادها الس���تقبال زوارها 
الفئ���ات خالل عيد  من جميع 
األضح���ى املبارك ف���ي جميع 

فروعها بالكويت.
وقال نائب العضو املنتدب 
فيص���ل املطوع ف���ي تصريح 
صحافي أن استعدادات الشركة 
تتضم���ن تق���دمي العدي���د من 
الع���روض املتميزة واملفاجآت 
السارة في كافة فروعها بجميع 
مناطق الكويت حيث ستتضمن 
إقامة مهرجانات امسح واربح 

وعروض للشخصيات الكرتونية ومن أهمها عروض 
الروبوت Future King، الذي يتمتع بشعبية كبيرة 

بن رواد الفروع إلضفاء البهجة.
وأضاف أن الشركة تسعى دوما لتقدمي كل ما 
هو جديد في كل مناس���بة وتوفير أجواء مريحة 

ملرتادي صاالت طفل املستقبل 
للتمتع بأوقاتهم في هذه املواقع 
بالشكل األمثل خالل فترات العام 
الس���تقطاب املزيد من روادها، 
موضحا أن ذلك يأتي في إطار 
الرامية لتقدمي  أهداف الشركة 
اخلدمات الترفيهية والتواصل 
مع روادها بشكل دائم، متمنيا 
أن يتفاعل رواد طفل املستقبل 
مع األنشطة والفعاليات احتفاال 
بعيد األضح���ى املبارك خاصة 
أن الش���ركة وكعادتها كل عام 
طرحت عيديته���ا لروادها من 
محبي التمتع بصاالت األلعاب 
الداخلية اآلمنة العيدي���ة التي جاءت مبكرة عن 
موعدها هذا العام للتمتع بها أثناء عطلة العيد، 
مؤكدا أن كافة الك���وادر العاملة في جميع فروع 
الشركة تأهبت متاما الستقبال الزوار خالل أيام 

عطلة العيد.

في جميع فروعها بالكويت 

طالب بضرورة إسناد المشاريع للشركات الصناعية المحلية

فيصل املطوع

شفيق عمر

قالت شركة مرابحات للحلول 
العقارية إن مشاركتها في معرض 
الكويت الدولي للعقار الذي نظمته 
مجموعة توب اكس���بو لتنظيم 
املعارض واملؤمترات على أرض 
الدولية مبشرف خالل  املعارض 
الفترة 11 الى 15 أكتوبر اجلاري، 
ش���كل احدى العالم���ات الفارقة 
بالنسبة للمعارض العقارية في 
الكويت، مؤكدة أنها اس���تطاعت 
حتقيق جناح كبير على مستوى 
التسويق واملبيعات فاق ما كان 

مخططا له.
التس���ويق  ادارة  وقال مدير 
واملبيعات بالشركة محمد الشافعي 
في تصريح صحافي إن معرض 
الكويت الدولي للعقار عبر بصدق 
عن مدى تعطش السوق العقاري 
العقارية  الكويت للمنتجات  في 
املختلفة، كما أعاد للسوق جزءا 
م���ن ثقته التي فقدها ابان االزمة 

االقتصادية األخيرة.
وأعتبر الدورة احلالية للمعرض 
مبثابة املؤشر احلقيقي الذي يقيس 
مق���دار االنتعاش االقتصادي في 
الكوي���ت، وينبئ بحركة عقارية 
نش���طة خالل الرب���ع االخير من 
العام احلالي وما يليه في العام 

املقبل.
وأك���د أن »مرابحات« جنحت 
خ���الل فترة املع���رض القصيرة 

نسبيا في حتقيق مبيعات كبيرة 
في جميع مشاريعها التي طرحتها 
خالل املع���رض، بش���كل تعدى 
االهداف الذي وضعتها الشركة لها، 
مما يدلل وبوضوح على أن السوق 
العقاري واملستثمرين أصبحوا 
أكثر اهتماما بهذا الس���وق الذي 
أثبت وجوده في ظل أسوأ أزمة 

اقتصادية عاملية حتى اآلن.
ولفت الى أن ما ساعد »مرابحات« 
على حتقيق النجاح املنشود هو 
تنوع مش���اريعها التي كان على 
رأسها مش���روع منتجع سياحي 
في الكويت على أجمل الشواطئ 
الى  الكويتية وأقربها، باالضافة 
مشاريعها االخرى التي من بينها 
مشروع »شرم الجون« ومشروع 

»دار الروضة« اللذان يتم تسويقهما 
مبوجب صكوك تبادل، باالضافة 
الى مشروع »بون فيل« ومشروع 
»جاردن هيلز« ومشروع »باين 
هيلز« والتي يتم بيع وتسويق 
وحداتها الس���كنية على العمالء 

بشكل مباشر.
وقال إنه ملس ارتفاع مستوى 
الطلب على صكوك االنتفاع في 
مشاريع الشركة السيما من قبل 
العائالت احملافظة، التي رأت أن 
مش���اريع مرابح���ات تضمن لها 
احملافظ���ة على خصوصيتها من 
جهة، وعلى ضمان توافر الوحدات 

من جهة اخرى.
ولفت الى االقبال الكبير على 
املشاريع اجلديدة للشركة في تركيا، 
الفتا ال���ى أن »مرابحات« وقعت 
مؤخرا عقد شراكة استراتيجية مع 
مجموعة سينباش التركية التي 
تعد احدى اهم شركات التطوير 
العقاري في تركيا، وذلك لتسويق 
مشاريع املجموعة الواقعة في اهم 
املدن التركية )اسطنبول - انقره – 
بورصة( وهي عبارة عن مجموعة 
من الڤلل والش���قق التي تتمتع 
باطالالت مميزة على البحيرات، 
مما يجعل املنطقة التي تقع فيها 
هذه املشاريع ش���بيهة مبنطقة 

البوسفور التركي.

الشافعي: مبيعات كبيرة لمشاريع
»مرابحات« بمعرض العقار الدولي

انطالق قمة البطاقات المصرفية
لدول الخليج في البحرين غداً

يلتقي غدا في البحرين عدد 
من أبرز اخلبراء العاملين في 
مجال وسائط الدفع املصرفية، 
البطاقات  وذلك خالل »قم���ة 
املصرفية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي 2010« ألجل التباحث 
والتناقش في مستقبل البطاقات 

املصرفية.
وستكون االخصائية الدولية 
في عل���م األحي���اء التطوري 
واملستقبلي واستشارات األعمال 
د.إليسابت ساهتوريس، من 
ضمن 20 متحدثا رئيسيا في 
هذه القمة، وس���تقدم مداخلة 

بارزة حول النظرة التطورية للحالة اإلنسانية وتظهر كيفية اندماج 
عنصر العوملة ضمن املشهد التطوري العام لإلنسان.

كما ستستعرض نظرية داروين العلمية بكونها مجرد جزء من 
الصورة التطورية العامة، فيما تشكل النظرية االقتصادية جزءا 
طاغيا ضمنها. وستتش���ارك مع احلاضرين فكرة التعاون بكونها 
جزءا هاما من عملية التطور مثلها مثل املنافسة، والضرورة امللحة 

العتمادها في الوقت الراهن.
وقالت س���اهتوريس: »ميكننا التعلم م���ن التحديات العاملية 
الراهنة مثل موضوع االحتباس احلراري ومضاعفات أزمة ارتفاع 
أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا والكوارث التي يعاني منها 
النظام املالي، وذلك حملاولة التعرف على االجتاه الذي يسير فيه 
قطاع املصارف، ومن ضمنه قطاع البطاقات املصرفية، وإلى أين 

قد يقود أو ميكن أن يصل في املستقبل القريب«.
واقترحت أنه لدى أصحاب الرؤى الشجاعة في القطاعن املصرفي 
واملالي فرصة حقيقية لبناء مؤسسات املستقبل، وشددت على أنه 

من الضروري اعتماد توجهات أساسية مختلفة جذريا.
وأوضحت تقول: »إن الطرق واألساليب القدمية املتبعة سوف تقود 

فقط إلى النتائج ذاتها، وذلك كما شهدنا خالل األشهر املاضية«.

د.إليسابت ساهتوريس


