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ه على الموظفين ونعرضه للجمهور« البلوشي: »عممنا

طرح���ت ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت خدمة جديدة وفريدة 
من نوعها باس���م »صيده« أو ما 
يسمى ب� Stop Thief وهي عبارة 
عن برنامج يحمي بيانات الهواتف 
النقالة في حالة س���رقتها، فضال 
عن الكشف عن رقم هاتف السارق 
ومعرفة مكان وجوده، باإلضافة 
إل���ى إمكانية مس���ح أي بيانات 
الهاتف  يتم حتديدها مسبقا في 

املسروق.
وقال مدي���ر تدريب املبيعات 
لشركة املستقبل لالتصاالت محمد 
البلوشي »إننا نؤمن بأهمية حماية 
البيانات الشخصية للهواتف النقالة 
ولذلك فقد أصدرنا قرارا ملوظفينا 
يدعوهم إلى استخدام هذا البرنامج 
املهم«. ودعا البلوشي أفراد املجتمع 
املهتمني واحلريصني على حماية 
بيانات أجهزتهم النقالة إلى اقتناء 
هذا البرنامج أو ال� Software اآلمن 
الذي مت إعداده على نحو ميكنه 
من إخبار صاحب اجلهاز فور قيام 
الهاتف  السارق بتغيير شريحة 
SIM، باإلضافة إلى التحديد الدقيق 
ملكان الهاتف. ويضيف البلوشي 
»ليس هذا فحسب بل ميكن أيضا 
للمستخدمني التحكم في الهاتف عن 
بعد من خالل قفل اجلهاز ومسح 

كل البيانات املخزنة فيه«.
وأش���ار إل���ى أن الوظائ���ف 
الرئيس���ية التي يتمت���ع بها هذا 
البرنام���ج عديدة منها: س���هولة 
تفعيله وتشغيله، وإمكانية تنبيه 
أكثر من ثالثة مستخدمني فور قيام 
السارق بتغيير شريحة الهاتف، 
ومنع االستخدام غير املسموح به 
للهاتف، وإمكانية مسح بيانات 
اجله���از عن بعد، وال يس���تهلك 

أعلن منتجع »حياة ريجينسي 
كوراساو غولف وسبا ومارينا« 
الذي سيصبح قريبا املنتجع الفخم 
األحدث في جزيرة كوراس���او، 
عن البدء في تس���لم احلجوزات 
لإلقامة اعتبارا من ش���هر يناير 
2010 ويضم املجمع الشاطئ الراقي 
الذي ميتد على مساحة 1500 فدان 
بني أحراج ومزارع سانتا باربارا، 
أكثر من 350 غرفة أنيقة مجهزة 
بش���كل كامل، ويتمتع بإطالالت 
خالبة على الش���واطئ من ثالث 
جهات، كم���ا ميتاز املنتجع بناد 
صحي مميز )حياة بيور( ومارينا 
مجه���ز بالكامل، وقاعات خاصة 
باالجتماعات واملؤمترات، باإلضافة 
إلى ملعب الغولف الوحيد على 
اجلزيرة )18 حفرة( الذي وضع 
تصاميمه العب الغولف الشهير 

»بيتي داي«.
وق���ال املدير الع���ام ملنتجع 
»حياة ريجينسي كوراساو« ديغو 
كونشا: »لقد أبدينا اهتماما وعناية 
فائقة بجمي���ع التفاصيل عندما 
شرعنا بوضع التصاميم اخلاصة 
باملنتجع، فق���د أردنا أن يعكس 
املنتجع الثقافة التاريخية الغنية 
التي تتميز بها جزيرة كوراساو 
بأجوائها الساحرة، كما أننا بذلنا 
جه���ودا صادقة للحف���اظ على 
احمليط الطبيعي والطابع احمللي 
من خالل االستفادة من العناصر 
احمللية داخل املنتجع قدر اإلمكان 
كمواد البناء والعناصر الداخلة 
في الديكورات والتصاميم. إننا 
نهدف إلى توفير جتربة فندقية 
فريدة لضيوفنا في الوقت الذي 
نعمل فيه على تعزيز أس���اليب 
الضيافة األصيلة التي أصبحت 

السباحة. كما يوفر مطعم »شور« 
في نادي اجلولف »كلوب هاوس« 
أشهى املأكوالت البحرية بأسلوب 

معاصر.
الباحثني عن متعة  وألولئك 
استجمامية خالصة، يضم نادي 
Hyatt Pure الصحي املجهز بشكل 
كامل والذي ميتد على مس���احة 
4500 ق���دم مربع���ة أربع غرف 
للعالجات املختلفة لتوفير أفضل 
الداخلية واخلارجية.  اخلدمات 
ومن التسهيالت واملنشآت األخرى 
»كامب حياة« لألطفال بني سن 3 
� 13، وعدد من أحواض السباحة 
اخلارجية التي تضم ردهة خاصة، 
ناهيك عن مس���تويات اخلدمة 
الراقية الت���ي تتميز بها فنادق 
حياة. وبالنس���بة لالجتماعات 
واحلفالت واألنش���طة اخلاصة 
سيوفر منتجع حياة ريجينسي 
كوراس���او أكثر من 18500 متر 
الداخلية  مربع من املس���احات 
واخلارجية اخلاصة باالجتماعات 

واحلفالت.
وتقع جزيرة كوراس���او في 
اجلن���وب الغرب���ي م���ن البحر 
الكاريبي، وتتباهى مبزيج رائع 
التاريخ والثقافة. وتشتهر  من 
اجلزي���رة الت���ي تأث���ر الطابع 
الفري���د والثقاف���ة  الهولن���دي 
األوروبية بتطورها وتشجيعها 
للس���ياحة البيئي���ة ناهيك عن 
احتضانها ألجمل أماكن الغوص. 
وباإلضافة إلى الشمس والرمال 
والكثير من أماكن الغوص اخلالبة، 
تتميز جزيرة كوراساو بالعديد 
من النواحي الثقافية والتاريخية 
الت���ي ترتقي جلميع  والبيئية 

الذواقة من السياح والزوار.

اس���ما رديفا لفنادق حياة حول 
العالم«.

وتتميز جميع الغرف البالغ 
عددها 350 غرفة مبختلف فئاتها 
)املزدوج���ة � األجنحة امللكية � 
األجنحة الصغيرة � أجنحة كبار 
الشخصيات( بأرضيات مصنوعة 
من احلجر الرملي الطبيعي، كما 
أنها حتتوي على سرير »حياة« 
الضخم، وتلفزيون بالزما مسطح، 
وحمام ديلوكس وإطالالت خالبة 
على الشواطئ اإلسبانية أو البحر 
الكاريبي. كما س���يتيح املنتجع 
أيضا إمكانية الوصول إلى قسم 
خاص يحتوي على ثالثة أكواخ 

شاطئية.

ويوف���ر منتج���ع »حي���اة 
ريجينسي كوراساو« الكثير من 
اخليارات للمصطافني، إذ يتيح 
الغولف  الفرصة لهواة رياضة 
الختبار ملع���ب »أولد كواري« 
للجول���ف الذي يحتوي على 18 
حفرة والذي وض���ع تصاميمه 
الش���هير »بيتي  الغولف  العب 
التمتع  إل���ى  داي«، باإلضاف���ة 
بأفضل األجواء االس���تجمامية 
والصحية ف���ي النادي الصحي 
الذي يفتح أبوابه 24 ساعة على 
مدار األسبوع، ولعب التنس وكرة 
الطائرة في واح���د من املالعب 
الرياضي���ة املتع���ددة، وركوب 
الدراجات الهوائية والركض، أو 

استكشاف أماكن الغوص الرائعة 
في أرجاء اجلزي���رة. كما تتيح 
املطاعم الثالثة في املنتجع فرصة 
تذوق أشهى األطباق واملأكوالت 
املستوحاة من أفضل املكونات 
األصيلة التي تنتجها اجلزيرة، 
ويختص مطع���م »ميدي« الذي 
يقدم ثالث وجبات يوميا بإعداد 
األطعمة واملأكوالت املتوسطية، 
كم���ا يقدم مطعم »س���ومي« من 
املميز مبحاذاة أحواض  موقعه 
السباحة ما لذ وطاب من األطباق 
الالتينية ومازات البار التقليدية 
التي ستكون محط إعجاب الذواقة 
املاء والتمتع بأجمل  من محبي 
السهرات على جوانب أحواض 

البرنامج طاقة تذكر من البطارية، 
وال يحتاج إلى مساحة تخزينية 
كبيرة، السيما أنه ميتاز بأن طريقة 
استخدامه سهلة جدا. ويعد هذا 
أكثر أمنا من جهة االس���تخدام إذ 
إنه محل ثقة آالف املس���تخدمني 

حول العالم.
وقال البلوش���ي إن املستقبل 
لالتصاالت FCC حت���رص دائما 
على مراعاة مس���توى األمان في 
أجهزتها وهو ما يدفعها دوما إلى 
البحث عن كل ما هو جديد في هذا 
املجال وتقدميه إلى عمالئها حتى 
ميكنه حماية أجهزتهم من »مخاطر 
السرقة التي تتفاقم لألسف الشديد 

حول العالم«.
يذكر أن ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت FCC، الكويتية النشأة، 
هي املوزع املعتمد ألجهزة نوكيا 
في الكويت، وهي إحدى شركات 
تكنولوجيا االتصاالت الرائدة في 
املنطقة منذ ع���ام 1996، كما أنها 
شركة تابعة ملجموعة املستقبل 
العاملية القابضة FCCG املدرجة في 

سوق الكويت لألوراق املالية.

»المستقبل لالتصاالت« تطلق برنامجًا جديدًا يحمي 
بيانات الهواتف المسروقة ويكشف رقم السارق

برنامج »أوقف السارق«

منتجع »حياة ريجينسي كوراساو« اجلديد

منظر عام للمنتجع

محمد البلوشي

عدنان احلداد توفيق اجلراح

إياد شهابي

اعتبارًا من يناير 2010

منتجع »حياة ريجينسي كوراساو« يبدأ تسّلم الحجوزات

»مجمعات األسواق« تعلن رعايتها البالتينية 
لمؤتمر التسويق وصناعة الفرص

تنظمه مجموعة الخليج في البحرين أكتوبر المقبل

»أرسكو« تنفذ عقدًا قيمته 140 مليون دوالر 
لبناء مصنع أسمنت في سيناء

في 25 شهرًا بالتعاون مع »إف إل سميدث« 

609 ماليين دوالر حجم تعرض 
»أبوظبي التجاري« لمجموعتي »سعد والقصيبي«

»سمارت ورلد« تطلق منتجات وخدمات 
جديدة في »جيتكس 2009«

دبي � رويترز: أظهرت نش����رة اكتتاب في أذون 
متوس����طة األجل لبنك أبوظب����ي التجاري أن حجم 
تعرض البنك ملجموعتي سعد والقصيبي السعوديتني 
املتعثرتني يبلغ أكثر من 600 مليون دوالر وهو ما 
يعني أنه س����يتعني على البنك جتنيب مخصصات 
اضافية. وجاء في النشرة الصادرة في 17 سبتمبر 
أن البن����ك معرض مببلغ 1.487 مليار درهم )404.8 

ماليني دوالر( ملجموعة سعد ومببلغ 751 مليون درهم 
)204.5 ماليني دوالر( ملجموعة القصيبي.

وق����ال البنك إن����ه يتوقع جتني����ب مخصصات 
خسائر اضافية في املس����تقبل القريب فيما يتعلق 
بتعرضه ملجموعة سعد ومجموعة القصيبي بناء 
على تغير التوقعات املتصلة بامكانية استرداد هذه 

القروض.

أعلنت شركة أسيك للتصنيع واملشروعات 
الصناعية )أرسكو(، وهي شركة مقاوالت متكاملة 
اخلدمات تعمل لصالح قطاعات األسمنت والطاقة 
والبتروكيماويات والبترول والصناعات العامة، 
عن امتامها ألعمال إنش���اء خط اإلنتاج الثاني 
مبصنع سيناء لألسمنت الرمادي في العريش 

بسيناء.
وقد قامت شركة أرسكو، بالتعاون مع شركة 
توريد املعدات إف إل سميدث بإمتام هذا املشروع 
الذي تبلغ قيمته 140 مليون دوالر في فترة 25 
ش���هرا فقط، وهي مدة أقل بكثير من متوسط 
مدة إمتام مشروع بهذا احلجم حيث متتد عادة 

إلى ما يزيد عن 32 شهرا.
ويعمل خط اإلنتاج حاليا بكامل طاقته، حيث 
وضعت شركة أرسكو التصميم املثالي ليتمكن 
خط اإلنتاج الثاني ملصنع س���يناء لألسمنت 
الرمادي من زيادة متوسط اإلنتاج اليومي املتوقع 
إلى أكثر من 4200 طن من الكلنكر باس���تخدام 
زيت الوقود الثقي���ل. من جانبه، صرح املدير 
التنفيذي لشركة أرسكو بول دونوهيو، قائال: 
»إن ما حققته ش���ركة أرسكو في خط اإلنتاج 
الثاني ملصنع سيناء لألس���منت الرمادي هو 
إجناز حقيقي، حيث مت تنفيذ العقد بالكامل في 

وقت قياسي ووفقا مليزانية محددة، حيث يقوم 
املصنع اآلن بإنت���اج ما يفوق معدالت اإلنتاج 

اليومية املتوقعة من الكلنكر«.
وأضاف دونوهيو قائال »حرصت أرسكو على 
استثمار الكثير من أجل تطوير فريقها اإلداري 
املتميز والقادر على تنفيذ مش���روعاتها بهذا 
املستوى. ولدينا اآلن فريق قوي من املديرين 
واملهندس���ني يعملون على التوسع في خدمة 
الصناعات اجلديدة وغزو األس���واق اجلديدة 

على املستوى اإلقليمي«.
اجلدير بالذكر أن شركة أرسكو التابعة لشركة 
أسيك القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة 
القلعة في قطاع املقاوالت واخلدمات الصناعية، 
قد أعلنت في شهر مارس من هذا العام عن عملية 
إعادة هيكلة شاملة ترمي إلى حتسني الكفاءة 
التشغيلية وبناء قدرات وطاقات إضافية من أجل 

زيادة حصتها السوقية في مصر واملنطقة.
ويركز الفريق اإلداري اجلديد للش���ركة كل 
جهوده للوفاء باجلدول الزمني للمش���روعات 
املتعددة التي تنفذها الشركة في قطاع األسمنت 
وغيرها من املشروعات الصناعية، مثل إنتاج 
الصلب، والتي متتد اس���تثماراتها من اجلزائر 

إلى مصر والسودان.

لتعود بفائدة على االقتصاد.
ومن جهة أخرى قال رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة مجمعات 
األس���واق توفيق اجلراح ان 
األزمات املتتالية التي ضربت 
االقتصاد في كل اجتاه حتتاج 
إلى أدوات جديدة نس���تطيع 
من خالله���ا معاجلة ما حدث 
ومؤمتر التس���ويق وصناعة 
الفرص الذي سيقام بالبحرين 
في أكتوب���ر املقبل هو خطوة 
ف���ي تل���ك االجتاه���ات حيث 
إلى توضيح وأس���س  يهدف 
وقواع���د التس���ويق احلديث 
في كيفية مواجهة املعضالت 
اجلديدة فالتسويق أصبح على 
عاتقه حتري���ك كل القطاعات 

االقتصادية.

شيء وتسبب ذلك في تضخم 
غير منطقي ألسعار كثيرا من 

السلع واملنتجات.
التفاعالت  ان  وأكد احلداد 
احلالية التي مير بها االقتصاد 
العاملي ستبرز مفاه��يم جديدة 
لعملي���ات التس���ويق خاصة 
االس���تثمارية منه���ا حي���ث 
البيع  التس����ويق ال يعن���ي 
والشراء كما كان معروفا من 
قبل بل أصب���ح يعني إيجاد 
الف���رص وصنعها على ارض 
الواقع لذلك كن���ا بحاجة إلى 
إقامة ه���ذا املؤمت���ر في تلك 
الظروف الدقيقة التي تعكس 
مدى عمق األزمة االقتصادية 
فالتسويق اجليد يعني إيجاد 
الفرص���ة ومضاعف���ة قيمتها 

فئة »اخلدم����ات الذكية لتقنيات 
املعلوم����ات واالتص����االت«، مع 
تركيز خاص على مجال »خدمات 
امل����دارة«، و«خدمات  االتصاالت 

الشركات املدارة«.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة »سمارت ورلد« 
إي����اد ش����هابي: »بوصفنا إحدى 

صرح الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
بأن شركة مجمعات األسواق 
أعلنت عن رعايتها البالتينية 
ملؤمت���ر التس���ويق وصناعة 
الفرص الذي سيقام بالبحرين 
املقبل، حيث  أكتوب���ر  في 13 
يعتبر املؤمتر من الفرص املهمة 
املتاحة حاليا إللقاء الضوء على 
التي  التحديات واملش���كالت 
تواجه احلركة التسويقية في 
الكويت وخاصة العقارية منها 
الت���ي باتت تعاني من ضعف 
التسويق بشكل عام وخاصة في 
منطقتنا اخلليجية واإلقليمية 
حيث ساهمت النظم والقوانني 
االستثمارية واالئتمانية بتعقيد 
عمليات التسويق وذلك نتيجة 
للممارس���ات املضاربية التي 
ابتعدت عن املعايير الصحيحة 
في تنشيط السوق اقتصاديا أما 
في الكويت وبغياب السياسة 
التسويقية الشاملة والتخبط 
الواضح في آلية اتخ���اذ القرار 
فقد اجته���ت رؤوس األم��وال 
إل���ى ال���دول املج���اورة التي 
عرفت تسويقيا كيف جتذب 
إليه��ا تل���ك األموال وتصنع 
فرصا اقتص��ادية وصناعية 
واجتماعية لديهم كما أن غياب 
التنمية شجع رؤوس األموال 
إلى املضاربة في كل  للتوجه 

أعلنت شركة »سمارت ورلد«، 
املزود الرائد للخدمات القائمة على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الش����رق  ف����ي منطقة  املتطورة 
األوسط، امس عن مشاركتها في 
معرض »جيتكس 2009«، حيث 
تعتزم إطالق تش����كيلة واسعة 
م����ن املنتجات واخلدم����ات التي 
تلبي مختلف متطلبات الشركات 
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، 
وذلك في جناحه����ا اخلاص رقم 

)20C-( في »قاعة زعبيل«.
وتوفر »سمارت ورلد« خدماتها 
ومنتجاتها املتنوعة ضمن مجموعة 
فئ����ات ه����ي: »اخلدم����ات الذكية 
لتقنيات املعلومات واالتصاالت«، 
و»اخلدمات الذكية لقطاع الطيران« 
و»اخلدمات الذكية للرصد والتتبع« 
و»خدمات املدينة الذكية« وتأتي 
املنتجات واخلدمات اجلديدة التي 
تعت����زم الش����ركة إطالقها خالل 
معرض »جيتكس 2009«، ضمن 

أبرز الشركات اجلديدة في قطاع 
الش����رق  التقنية في  اخلدم����ات 
األوسط، فإننا نحرص على الوفاء 
التزاماتنا جتاه املنطقة،  بجميع 
وتوفير أفضل احللول واخلدمات 
التي تلبي متطلبات عمالئنا على 
اختالفها. وم����ن هنا تبرز أهمية 
»معرض جيتكس« بالنسبة لنا، 
حي����ث أنه يوفر منص����ة مثالية 
للتواصل مع عمالئنا وشركائنا، 
السيما أننا نعتزم إطالق مجموعة 
جديدة م����ن املنتجات واخلدمات 
الذكية التي تتيح للشركات دفع 
عجلة منو أعماله����ا عبر خفض 
الكلفة اإلجمالية المتالك التقنيات، 

وتعزيز قدراتها التنافسية«.
كما تتولى »سمارت ورلد« التي 
تأسست في عام 2008، مسؤولية 
تطوير اجليل القادم من املنتجات 
واخلدمات التقنية لقاطني مشروع 
»دبي ورلد س����نترال«، شركات 

وأفرادا.


