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»زين« تعقد منتدى لإلبداع التكنولوجي في البحرين

كونا: نظمت مجموعة زين 
لالتصاالت املتنقلة في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا املنتدى 
االول لالبداع التكنولوجي في 
مملكة البحرين مبشاركة ممثلي 
التابعة للمجموعة  الشركات 

من املوردين.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي امس ان هذا التجمع 
الذي حمل عنوان »مؤمتر زين 
للتكنولوجي����ا« جاء بغرض 
تبادل احدث اخلبرات والتقنيات 
بني الشركات التابعة ملظلة زين 
بالبائعني ومراجعة  وااللتقاء 
اح����دث التقنيات ومناقش����ة 

القضايا املشتركة.
وأش����ار البي����ان الى طرح 
الش����ركات للقضايا التي تهم 
هذه الصناعة املتغيرة وفتح 
أمام تب����ادل اخلبرات  املجال 
في القضايا التي تهم قطاعات 
الشبكات الرئيسية وعمليات 
البث وخدمات القيمة املضافة 

والشبكات الذكية.
وافاد ب����ان من ب����ني أبرز 

مت اإلعالن اول من أمس عن أس���ماء أفضل وأش���هر الش���ركات 
والشخصيات في مجال األعمال، حيث كشفت شركة »ليدرز افينتس« 
عن أس���ماء الفائزين لهذا العام بجوائز الش���رق األوسط الجنازات 

 .2009 )MEBA( األعمال
وكان في طليعة الصفوة من أصحاب االجنازات في مجال األعمال 
كولم ماكلولني، العضو املنتدب لسوق دبي احلرة، الذي حصل على 
جائزة أفضل رجل أعمال لهذا العام، صفاء عبدالرحمن الهاشم، مؤسس 
ورئيس مجلس اإلدارة والعض��و املنتدب لشركة ادفانتج لالستشارات، 

التي حصل��ت على جائزة أفضل سيدة أعمال لهذا العام. 
كما مت تكرمي كل من شركة االحتاد للطيران حلصولها على أفضل 
إستراتيجية تسويق للعام، كما حصلت شركة إيثوس لالستشارات 
على جائزة أفضل ش���ركة للعام، في حني مت اختيار شركة ماميمو 
لإلنتاج جلائزة االجناز البيئي للعام، كما حصلت ش���ركة »ذا ون« 
على جائزة املسؤولية االجتماعية لهذا العام. وحصلت شركة باور 
ليفنغ على جائزة أفضل شركة صغيرة للعام، بينما مت تكرمي مكارم 
صبحي بترجي، الرئيس واملدير التنفيذي ملؤسس���ة شبابكو، على 
جائزة رواد األعمال الش���باب لهذا العام. وقد مت تكرمي الفائزين هذا 
العام بحضور جميع املشاركني من رجال األعمال من منطقة اخلليج 
العربي وضيوف الش���رف واملفكرين العامليني املشاركني في مؤمتر 

قادة األعمال بدبي.

مساح قانوني يعيش في قطر منذ 2005، وقام بتقدمي 
العديد من اخلدمات االستشارية في مجال املمتلكات 
والعقارات على مس����توى املنطقة مبا فيها دراس����ات 
التثمني، ودراسات اجلدوى االقتصادية، وبيع املمتلكات 
وإجارتها، وأس����واق رأس املال، حتدث بإس����هاب عن 
مالبسات وتأثيرات الركود االقتصادي من وجهة النظر 
التأمينية من حيث تثمني العقارات، والتأمني اخلاص 

باملقاولني، وتعرضات البنوك لقطاع العقارات. 
وقال وكيل التأمني الرئيسي لشركة سكور الفرنسية 
جان ب����ول بيروج في كلمت����ه إن التحدث عن اخلطأ 
الصفري أو عدم وجود خلل في اإلنشاءات أمر ينطوي 
على مراوغة، فمن املمكن أن يتعرض أي مشروع بناء 

جديد للضرر لكن بشكل ال يظهر أثره مباشرة.
كما أوضح من خالل العرض املرئي التأثير السلبي 

بعيد املدى لإلنشاءات املعطوبة على االقتصاد.
وألقى رئيس دائرة اخلدمات املصرفية لألفراد لدى 
بنك الدوحة لويس سكوتو الضوء على الدروس التي 
يجب على سوق قطر للممتلكات العقارية أن يستفيدها 

من أسواق دول اخلليج األخرى.
كما قام بعرض التحديات التي تواجه س����وق قطر 

للممتلكات العقارية.

نظم بنك الدوحة وشركة بنك الدوحة للتأمني ندوة 
بعنوان »القطاع العق����اري بعد الركود االقتصادي«، 
في ظل التوقعات بخلو ما نس����بته 10% من املس����اكن 
بحلول عام 2010، فإن هذا هو الوقت األنسب ملناقشة 

القضايا العقارية.
وبهذه املناسبة قال العضو املنتدب لدى بنك الدوحة 
ر.س����يتارامان انه فيما يتعلق باألعمال، فقد كان أداء 
دولة قطر جي����دا إلى حد كبير، إذ حقق إجمال الناجت 
احمللي منوا بنسبة 9 - 10% رغم األزمة، وفيما يخص 
قطاع العقارات، فقد كان هنالك تراجع حاد في تطوير 
املش����روع الذي سيكون معلما من معالم قطر أال وهو 
مشروع اللؤلؤة، موضحا أن متوسط أسعار الوحدات 
السكنية بنسبة تراجع بنسبة 35%. ويعتبر ذلك مؤشرا 
على التراجع احلاد في الطلب من قبل املس����تثمرين 

األجانب.
ويقال إن متوس����ط إيجار الڤلل قد تراجع بنسب 
تراوحت من 15- 20% خالل فترة الشهرين األولني من 
عام 2009، بينما حافظت إيجارات الشقق على استقرارها، 
مما يدل على املرونة التي تتمتع بها إيجارات الشقق 

وخاصة إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة. 
واوضح سيتارامان انه من غير احملتمل أن ترتفع 

إيجارات املكاتب في قطر حتى نهاية عام 2010. فارتفاع 
معدالت العرض في الس����وق وتراجع معدالت الطلب 
في أعقاب األزمة املالية العاملية س����يؤدي إلى خفض 

معدالت اإليجار. 
وبدوره، حتدث رئيس التثمني في شركة »دي تي 
زد« البريطانية بالش����رق األوسط إيد بروكس، وهو 

واملستويات تهدف الى تلبية 
االحتياجات املس����تقبلية في 
مجال خدمات الصوت والنطاق 

العريض.
وأشار البيان الى استعراض 
شركة »نت ووركس سيمنز 
نوكيا« آلخر منتجاتها املتمثلة 
في مساعدة مجموعة زين على 
تقدمي خب����رات ثرية ومعززة 
الوقت  العمل في  للعمالء مع 
ذاته على رفع مستوى الكفاءة 

التشغيلية.
واشار البيان الى ان انعقاد 
املنتدى تزامن مع اعالن شركة 
زي����ن � البحرين ع����ن عزمها 
استثمار 25 مليون دوالر في 
سبيل تطبيق أول تكنولوجيا 

)ال تي ايه( في املنطقة.
واضاف ان تلك التكنولوجيا 
س����تؤدي الى جع����ل العمالء 
يستفيدون من سرعات تنزيل 
عالية جدا على نحو من املتوقع 
له أن يخلق حتسنا كبيرا في 
اخلدمات الصوتية وخدمات 
البيانات والوسائط املتعددة.

ما ركز عليه العرض التقدميي 
الذي قدمته الشركة مشيرة الى 
أن الشبكات الالسلكية ستتطور 
لتصبح بيئة متعددة املعايير 

األساس����ية من شكلها احلالي 
الذي يقوم على أساس شبكات 
اخلدمات املتعددة لتتحول الى 
منصة عنقودية مشتركة وهو 

الش����ركات املش����اركة شركة 
»اريكسون« التي استعرضت 
اجليل التالي من أنظمة الشحن 
التي تتميز بتطور ش����بكتها 

جانب من املشاركني في املنتدى

صفاء الهاشم لدى تسلمها اجلائزة

ر.سيتارامان يتوسط املشاركني في الندوة

35% تراجع في أسعار الوحدات السكنية القطرية  

..وتختار »أيوا جلف« ضمن أفضل  »إيرادات الخدمات المضافة«

الهاشم تفوز بجائزة 
أفضل سيدة أعمال لـ 2009

حققت شركة ايوا جلف )الشركة املتخصصة في الشرق 
األوسط في خدمات القيمة املضافة للهواتف املتنقلة( إجنازا 
جديدا يضاف إلى سلسلة إجنازاتها، حيث مت اختيارها من 
قبل شركة زين لالتصاالت املتنقلة كإحدى أفضل الشركات في 

إيرادات اخلدمات املضافة للربع الثالث من العام احلالي.
وقال مدير التس����ويق اإلقليمي لشركة ايوا جلف غسان 
رحيم تعليقا على اجلائ����زة »لقد مت فوزنا بهذا املركز على 
الرغم من حدة املنافس����ة التي يشهدها سوق خدمات القيمة 
املضافة في الكويت وهي املنافس����ة الت����ي تتزايد يوما بعد 
يوم مع تزايد أعداد الش����ركات التي تقدم هذه النوعية من 

اخلدمات«.
وأضاف أن حرص الشركة على تزويد عمالئها دوما بكل 
ما هو جديد وحديث جعلها دائما في مقدمة الش����ركات التي 
تتعامل مع »زين«، حيث تعتبر ايوا جلف من ش����ركاء زين 
املميزي����ن في خدمات القيمة املضاف����ة. وحول أبرز خدمات 
الش����ركات في الفترة املقبلة، قال رحيم إن األش����هر القليلة 

املقبلة ستشهد طرح املزيد من اخلدمات اجلديدة والتي يعتبر 
بعضها جديدا متاما على السوق الكويتي الذي يعد من أنشط 
وأسرع أسواق املنطقة منوا في مجال خدمات القيمة املضافة 

التي تقدم عبر أجهزة الهواتف املتنقلة. 
وأضاف أن نوعية اخلدمات التي تقدمها الشركة مقارنة 
بالشركات األخرى تتميز بكونها األقرب للعمالء واألكثر قبوال 
من مختلف الش����رائح على اختالف مراحلها العمرية، حيث 
دائما ما تلبي متطلباتهم ورغباتهم، السيما ان الهاتف النقال 
لم يعد مجرد وسيلة الستقبال وإرسال املكاملات والرسائل 
بل بات ميثل محورا أساسيا حلياة اإلنسان اليومية. واشار 
رحيم إلى أن ش����ركة ايوا جلف التي تأسست في عام 1998 
اس����تطاعت أن تتبوأ مركزا متقدما بني الشركات املماثلة في 
ظل توس����عاتها اإلقليمية وتطلعاته����ا العاملية، حيث تقدم 
حاليا خدماتها في 14 دولة في املنطقة من خالل 13 مش����غال 
من مشغلي نظم االتصاالت الدولية املتنقلة وبذلك فهي تقدم 

خدماتها ألكثر من 75 مليون نسمة. غسان رحيم مع مسؤولي »زين« و»أيوا جلف«


