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جانب من أنشطة الندوة

لقطة جماعية لفريق عمل »آراء« 

تضمنت التدريب على تقنيات العمل الفريقي وكيفية العمل تحت الضغط

»آراء للبحوث واالستشارات« تختتم مؤتمرها 
اإلقليمي السنوي في لبنان لتدريب موظفيها

»إندوإيشيان« التابعة لمجموعة ليجراند توقع اتفاقية
مع الكندي لإللكترونيات لتعزيز ريادتها اإلقليمية

اعلنت شركة »آراء« للبحوث واالستشارات املتخصصة 
بدراس���ات واستشارات الس���وق، عن اختتام مؤمترها 
اإلقليمي الس���نوي في لبنان.  تضمنت انشطة املؤمتر 
مشاركة فريق عمل الشركة في مجموعة من احلصص 
التدريبية على تقنيات العمل الفريقي، التواصل نحو 
املزيد من الفاعلية، العمل حتت الضغط، حتسني مهارة 

ايجاد احللول، إضافة الى تقنيات القيادة. 
وشارك املدير العام املساعد في جريدة السفير اللبنانية 
أحمد سلمان، في انشطة املؤمتر من خالل مشاركته في 
ندوة حوارية متحورت حول دور ومنهجية عمل شركات 

دراسات السوق. 
وق���د تخلل املؤمتر عرضا ملنجزات الش���ركة للعام 
2010 على الصعيد املالي وتطوير األعمال، كما مت إطالق 

اإلستراتيجية املستقبلية للشركة والقائمة على مجموعة 
من البرامج واملبادرات التي تهدف الى متتني العالقة مع 
عمالء آراء وتقدمي املزيد من اخلدمات النوعية في مجال 

خدمة املستهلكني. 
كما مت اإلعالن عن منح جائزة موظف العام للس���نة 
احلالي���ة 2010، وذلك خالل حفل العش���اء الذي أقامته 
الشركة وشارك فيه جمع من أصدقاء »آراء« من الوسط 
اإلعالمي اللبناني، حيث تقاس���م اجلائزة لهذا العام كل 
من:منى سيف الدين من مكتب الكويت وغنى عالمة من 
مكتب بي���روت، وذلك تقديرا جلهودهما والتفاني الذي 
أظهرتاه في سبيل العمل على حتقيق أهداف وقيم شركة 

آراء للبحوث واالستشارات.
 وقد رحب املدير اإلقليمي وأحد مؤسس���ي الشركة، 

ط���ارق عمار بفريق عمل ش���ركة »آراء« م���ن مديرين 
وباحثني وعاملني إداريني قدموا من مكاتب الشركة في 
كل من أبوظبي، الدوحة، دبي، الكويت وبيروت، شاكرا 
لهم مش���اركتهم في انش���طة املؤمتر اإلقليمي السنوي 

للشركة.
وبهذه املناسبة، اثنى املدير اإلقليمي وأحد مؤسسي 
شركة آراء، طارق عمار، على املؤمتر السنوي للشركة:« 
كونه جناحا مهما لشركة آراء على عدة مستويات، حيث 
شكل فرصة لكي يلتقي فريق العمل من مختلف املكاتب 
ملناقشة التحديات املستقبلية التي يواجهها قطاع دراسات 
السوق ووضع األهداف املستقبلية للشركة«، مشيرا الى انه 
أتى في الوقت املناسب لدفع ومتكني روح العمل الفريقي 

في الشركة وخلق بيئة عمل ايجابية وممكنة.

جانب من توقيع االتفاقية

أعلنت شركة إندوإيشيان من 
مجموعة ليجراند، املتخصصة في 
املفاتيح الكهربائية وذات الفولتية 
املنخفضة، عن توقيعها اتفاقية 
مع الكندي لإللكترونيات، االسم 
املتخصص في قطاع اإللكترونيات 
االستهالكية وهندسة األنظمة في 
املنطقة، مما ميهد السبيل أمام 
تقدمي خبرات األجهزة الكهربائية 
الفولتية في الشرق  منخفضة 
األوسط مع ضمان اجلودة العالية 

والقيمة مقابل النقود.
االتفاقي���ة  وستس���اعد 
انطالقة إندوإيش���يان والكندي 
لإللكترونيات الطموحة إلى قطاع 
املشاريع اإلنشائية في اإلمارات 
العربي���ة املتحدة، وذلك بفضل 
تناغم خبراتهما في مجال توزيع 
الكهربائي���ة منخفضة  الطاقة 
الفولتي���ة في كل م���ن املنطقة 

وخارجها.
إل���ى أن مجموعة  ويش���ار 
ليجراند قد قام���ت أوائل العام 
باستمالك وحدة لوحات املفاتيح 
إندوإيش���يان فيوز جير –  في 
الشركة املتخصصة في تصنيع 
الكهربائية  املفاتي���ح  مع���دات 
الستخدامها في القطاعات السكنية 

والصناعية واخلدمات.
وقد متتعت شركة إندوإيشيان 
فيوز جير بتواجد واسع النطاق 
في القطاع الكهربائي في املنطقة 
من خالل تزويد املنتجات لعدد 
من كبرى املؤسسات واملشاريع 
املرموقة، ومنها سلطة كهرباء 
وماء دبي DEWA وهيئة الطرق 
واملواصالت، وإضاءة برج خليفة، 
أعلى مبنى في العالم، وغيرها. 
 وفي مع���رض تعليقه على 

لها، ف���ي مجموع���ة كبيرة من 
البنى التحتية للمباني الرقمية 
العال���م، والتي متتد من  حول 
نيجيريا إلى زامبيا ومن عمان 
إلى نيجيريا، ومن البحرين إلى 
جنوب افريقيا وأوغندا وغيرها 
من ال���دول األخ���رى. وبفضل 
الش���راكة اجلديدة فإن الشركة 
تتمتع اآلن مبكانة استراتيجية 
وس���ط القارات مما س���يمكنها 
من ترس���يخ ريادتها وتطوير 

خبراتها.
هذا، وقد تأسست إندوإيشيان 
عام 1958 وحققت عبر خمس���ة 
عقود من العمليات منوا ملموسا 
لتصبح واحدة من أكبر الشركات 
املصدرة للوحات املفاتيح ومعدات 
الكهربائية ذات  الدوائر  حماية 
العاملي. تدعم الشركة  التواجد 
ثالث وحدات صناعية متطورة 
و12 مكتبا للخدمات اللوجستية 
وأكثر من 500 من شركاء القنوات 
وم���ا يزيد عل���ى 2000 موظف 
يعمل���ون في تلبي���ة متطلبات 
الكهربائية منخفضة  املع���دات 
الفولتي���ة. تخض���ع املنتجات 
لالختبارات الصارمة واالعتماد 
 ASTAو KEMA-KEUR من قبل

وBVQI وغيرها.
إندوإيش���يان اسم  ان  يذكر 
رائد في قطاع املعدات الكهربائية 
ولوح���ات املفاتي���ح منخفضة 
الفولتية لالستخدامات املنزلية 
والصناعي���ة وقطاع اخلدمات، 
وتدخل قطاع املشاريع والبناء 
العربية املتحدة  اإلم���ارات  في 
بقوة بعد أن أمضت ثالثة عقود 
ش���اركت فيها بفاعلية في بناء 

شبكة توزيع الكهرباء.

األمر قال فيمال ماهندرو رئيس 
مجموع���ة ليجراند ف���ي الهند 
والش���خصية البارزة في قطاع 
املنتجات الكهربائية عامليا: »إننا 
الفخ���ر بالتعاون مع  في غاية 
الكندي لإللكترونيات من أجل 
تنفيذ مش���اريعنا في اإلمارات 
املتح���دة وخارجها،  العربي���ة 
فاملنطقة تش���كل س���وقا بالغ 
األهمي���ة بالنس���بة إلينا وإلى 

خططنا االستراتيجية للنمو.
وزاد قائال: »بفضل استمالك 
وح���دة إندوإيش���يان للوحات 
املفاتي���ح فإنن���ا نتمتع مبكانة 
متكننا من االنطالق في مسارنا 
التوس���عي بنج���اح. ونح���ن 
نتطلع إلى العمل في مجموعة 
من أبرز املش���اريع في اإلمارات 

واملنطقة«.
وأض���اف: »متكنت ليجراند 

التابعة  إندوإيش���يان  وشركة 
لها عبر السنوات من احلصول 
على مكانة عاملية مميزة بفضل 
منتجاتها وخدماتها في الشرق 
األوس���ط وافريقي���ا وغيرهما، 
ونعمل اآلن على اتخاذ خطوات 
ملموسة لتعزيز االختراق السوقي 
والريادة في هذه األسواق التي 
تتمتع باحتماالت هائلة للنمو. 
ومن خالل الكندي لإللكترونيات، 
فإننا نتمتع اآلن بوجود الشريك 
املناسب لتحقيق هذا النجاح«.

من جانبه، أفاد أجاي والي، 
رئيس قسم األعمال الدولية لدى 
إندوإيش���يان أن اس���م الشركة 
يعتبر الي���وم رديفا للمنتجات 
عالية اجلودة في قطاع معدات 
الكهرب���اء واحلماية،  توزي���ع 
وبفض���ل اخلب���رات العاملي���ة 
ملجموع���ة ليجران���د واخلبرة 

اإلقليمية الواسعة لدى الكندي 
لإللكترونيات، فإننا نتمتع مبكانة 
ممتازة في منطقة الشرق األوسط 

وافريقيا«.
وزاد قائال: »يسر شركة الكندي 
عقد هذه الشراكة مع إندوإيشيان 
من خالل هذه االتفاقية، ونحن 
على ثقة تامة بأن السمعة املميزة 
للش���ركتني في السوق احمللي 
ستكون مفتاحا أساسيا لنجاح 
أعمالنا. فقد اكتس���بت املعدات 
الكهربائية من كل من ليجراند 
وإندوإيش���يان س���معة عاملية 
بالتمي���ز، كما أنهم���ا تتمتعان 
بقاعدة واس���عة من العمالء في 
اإلمارات. ويتمثل هدفنا من هذه 
الشراكة في تعزيز مكانتنا في 

القطاعات املعنية«.
 جتدر اإلشارة إلى أن ليجراند 
قد عملت، عبر الشركة التابعة 

د.ناصر معرفيه

تعيين ناصر معرفية عضوًا بمجلس
إدارة االتحاد العالمي لصناعة االتصاالت

أعلنت مجموعة كيوتل لالتصاالت 
عن تعيني الرئيس التنفيذي للمجموعة 
د.ناص���ر معرفيه، عضوا في مجلس 
إدارة احتاد »جي اس ام ايه« وهو الهيئة 
الدولية التي تصيغ اس���تراتيجيات 
تطوير صناع���ة االتصاالت اجلوالة 

في العالم. 
حيث سيعمل د.معرفيه، بصفته 
عضوا في مجلس إدارة االحتاد، بشكل 
وثيق الصلة مع أعضاء املجلس اآلخرين 
البال���غ عددهم 25 عض���وا، لتحديد 

االجتاه���ات اإلس���تراتيجية وتوفير 
اإلرشاد الالزم لتطوير مستقبل صناعة 

االتصاالت اجلوالة في العالم.
وبهذه املناسبة، قال د.ناصر معرفيه: 
»يشرفني اختياري لعضوية مجلس 
إدارة إحتاد »جي اس ام ايه«، وانضمامي 
إلى هذه املجموعة من الرواد في قطاع 

االتصاالت اجلوالة«.
وأضاف: »ستعمل مجموعة كيوتل 
على مساندة ودعم رؤية ال� »جي اس ام 
ايه« على املدى الطويل والتي تتماشى 

مع رؤيتنا كمجموعة، ونحن نتطلع 
إلى املس���اهمة كعضو مجلس إدارة 
لتحقيق هذه الرؤية«. ويضم ال� »جي 
اس ام ايه« ما يقرب من 800 مش���غل 
خلدمات االتصاالت في العالم، إضافة 
إل���ى أكثر من 200 ش���ركة عاملة في 
مجال االتصاالت اجلوالة بشكل عام، 
مبا في ذلك مصنعو أجهزة الهواتف، 
وشركات البرمجيات، وموردي املعدات، 
وشركات اإلنترنت، واملؤسسات العاملة 

في مجال اإلعالم والترفيه. 

الشيخ أحمد العبداهلل

تعقد 23 الجاري وتناقش تقرير األمين العام

العبداهلل يترأس وفد الكويت
في اجتماعات »أوابك« بالقاهرة

»الصناعي« ينظم ندوة حول وضع 
منتجات األلبان الكويتية في السوق المحلي

اعلن بنك الكويت الصناعي عن تنظيمه ندوة 
بعنوان: »وضع منتج����ات األلبان الكويتية في 
السوق احمللي ومدى رضا املستهلك«، وذلك يوم 
15 ديسمبر اجلاري في مقر البنك، حيث شارك في 
الندوة عشرون مشاركا ميثلون شركات صناعات 
األلبان الكويتية وممثلون عن احتاد الصناعات 
الكويتية واحتاد منتجي األلبان، وبحضور محفظة 

التمويل الزراعي التابعة للبنك.
وقال البنك في بيان صحافي ان ذلك يأتي في 
اطار االهتمام الذي يوليه بنك الكويت الصناعي 
خلدمة القطاعات الصناعية بإعداد وتقدمي الدراسات 
البحثية املتخصصة لوضع املنتجات الوطنية في 
االسواق احمللية والتصدير اخلارجي، وتدعيما 
الهداف البنك الرامية الى اشتراك املنشآت الصناعية 

في عرض ومناقشة نتائج دراسات ابحاث السوق 
القطاعية.

وقدم البن����ك خالل الندوة عرضا للدراس����ة 
املعدة لهذا املوضوع، والتي اش����تملت على عدة 
فصول منها: مقارنة حجم العرض والطلب احمللي 
ملنتجات األلبان، والعوامل املؤثرة على تسويق 
منتجات األلبان في االسواق الكويتية والتوقعات 
املستقبلية، ودراسة قياس مدى رضا املستهلك 
عن هذه املنتجات من خالل تأثير املنافس����ة في 

السوق احمللي.
واختتمت الن����دوة اعمالها بنق����اش عام بني 
املش����اركني والباحثني في البنك حول تطورات 
صناعة وتسويق املنتجات الوطنية في األلبان 

ومشتقاتها في االسواق الكويتية.

القاهرة ـ هناء السيد
يرأس وزي����ر النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل وفد 
الكويت املشارك في اجتماعات 
منظمة االقطار العربية املصدرة 
للبترول )اوابك( في اجتماعها 
اخلامس والثمانني ملجلس وزرائها 
في القاهرة خالل الفترة من 23 
الى 25 اجلاري ملناقشة املواضيع 
املدرجة على جدول االعمال كما 
يش����ارك في االجتماعات االمني 
العام ملنظمة اوابك عباس نقي.
وس����يعقد االجتماع برئاسة 
الطاق����ة االماراتي محمد  وزير 
الهاملي الذي تترأس بالده الدورة 
احلالي����ة للمنظمة، كما يناقش 
االجتماع اقرار امليزانية التقديرية 
لالمانة العامة والهيئة القضائية 

التابعتني للمنظمة.
كما يس����تعرض نش����اطات 

االمانة العامة خالل العام احلالي 
والدراسات الفنية واالقتصادية 
الت����ي قامت به����ا باالضافة الى 
متابعة الشؤون البيئية والتغير 
املناخي الى جانب مناقشة نتائج 
مؤمتر الطاقة العربي التاس����ع 

الذي عقد في قطر منتصف العام 
احلالي.

وسيتضمن االجتماع االعالن 
الفائزين  الباحثني  عن اس����ماء 
بجائ����زة اواب����ك العلمية للعام 
2010 والتي تهدف الى تشجيع 
البحث العلمي في مجال الصناعة 
البترولية، حيث س����يتم نشر 
االبحاث الفائزة في مجلة النفط 
والتعاون العربي الصادرة عن 

املنظمة.
يذك����ر ان املنظم����ة متارس 
نش����اطاتها واختصاصاتها من 
خالل اربعة اجهزة هي مجلس 
الوزراء واملكتب التنفيذي واالمانة 
العامة والهيئة القضائية ومجلس 
الوزراء هو السلطة العليا التي 
حتدد سياسات املنظمة بتوجيه 
نشاطاتها ووضع القواعد التي 

تسير عليها.

جناح بنك بوبيان في املعرض 

مع تزايد عدد الزوار لجناح البنك

»بوبيان« يواصل عروضه المميزة 
في معرض السيارات 2010

أعلن بنك بوبيان عن االس����تمرار في تقدمي 
عروضه املميزة في متويل السيارات لزوار معرض 
السيارات 2010 املقام حاليا في أرض املعارض، 
حيث يتوقع ان يرتفع عدد زوار املعرض خالل 
اليومني األخيرين اللذين يصادفان عطلة نهاية 

االسبوع.
وقال البنك في بي����ان صحافي ان موظفيه 
املوجودين ف����ي جناح البن����ك داخل املعرض 
يقومون بتقدمي عروض مختلفة ملجموعة من 
اخلدمات التمويلية للس����يارات واملتوافقة مع 
أحكام الشريعة االسالمية التي تسهل حصول 
املواطنني واملقيمني على السيارة التي يحتاجها 
بطريقة سلسة ومريحة، ما يجعل البنك متميزا 

عن غيره من البنوك.
وذكر ان����ه الى جانب اخلدم����ات التمويلية 
للسيارات، يقدم البنك أيضا لعمالئه مجموعة 
ممي����زة من اخلدم����ات الش����خصية التمويلية 
واالس����تثمارية املتوافقة مع أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية ومن أهمها أدوات التمويل االسالمية 
املتعددة الت����ي متنح العمي����ل كل احتياجاته 
املختلفة، س����واء كانت مواد إنش����ائية أو أثاثا 

وه����ي التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء 
منزل أحالم����ه بطريقته اخلاصة باالضافة الى 
أنواع التمويل األخرى التي تلبي كل احتياجات 
العمالء املختلفة س����واء كانت سيارات، قوارب 

ومعدات بحرية أو الكترونيات.
كما يقدم بنك بوبيان أيضا حس����اب الراتب 
مبزاياه العديدة التي متنح العميل خدمة الرسائل 
القصيرة مدى احلياة واخلدمة املصرفية عبر 
االنترن������ت وإعفاء من رس����وم احل����د األدنى 
الرصيد وبرنام����ج خصوم���ات وعروض  من 
مميزة على العدي���د من احمل����الت التجاري���ة 

واملطاع��م.
باالضافة الى حس����اب التوفير الذي مينح 
العمالء أرباحا ش����هرية تنافسية وودائع بنك 
بوبيان الثابتة التي متن����ح العميل اختيار ما 
يالئمه من بني وديع����ة الوكالة العالية املرونة 

ووديعة املضاربة ذات األرباح التنافسية.
يذكر ان بنك بوبيان كان قد حصل اخيرا على 
جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام 2010 
من مجلة »اربيان بزنس« املعروفة بس����بب ما 

شهده من تطور خالل الفترة األخيرة.


