
االحد 13 ديسمبر 2009   35اقتصاد
»كويت إنفست« غير منكشفة على دبي 

وإجراءات اندماجها مستمرة
عمر راشد

كشفت مصادر لـ »األنباء« أن »كويت انفست« 
غير منكشفة على أزمة مديونية دبي، وأن الشركة 
لديها استثمارات بعيدة عن دبي العاملية ونخيل 

أو أي من شركاتها التابعة األخرى.
وقالت إن إجراءات االندماج مع شركتي »الدولية 
للتمويل« و»جيـــزان القابضة« تســـير بخطاها 
املرســـومة لها، وأنه ال تأثير على األزمات املالية 
سواء العاملية أو اإلقليمية على مسارها، مستدركة 
بأن تصميم إدارات الشركات على االندماج أقوى 
من ذي قبـــل، وأن االجتماعات بني أعضاء اللجنة 
املشـــكلة بني الشـــركات الثالث مستمرة الختيار 
املقيم واالختيار بني الشركات املتقدمة إلجراءات 
عمليـــات التقييم، ولفتت الى أن الشـــركة تدخل 

في اســـتثمارات في مجال الوساطة املالية، وأنها 
تسعى إلى الدخول في استثمارات بعوائد مرتفعة 

ومخاطر منخفضة.
وكان رئيس مجلـــس اإلدارة أنس الصالح قد 
اشـــار إلى أن قرار االندماج بني الشركات الثالث 
يأتي في إطار توجه مجموعة »ايفا« بإعادة هيكلة 
جميع شركات املجموعة خللق كيانات كبيرة ذات 
عوائد تشغيلية وهذا التوجه مت اإلعالن عنه منذ 
بداية 2008 على لسان جاسم البحر في اجلمعية 
العمومية مليزانية 2007، موضحا أن ذلك يؤكد أن 
هذا التوجـــه ليس وليد األزمة االقتصادية، وامنا 
خطة املجموعة اإلستراتيجية، مشيرا إلى أنه مت 
إجناز أول عملية دمج باملجموعة في أبريل املاضي 

بني شركة »الديرة« و»الدولية للمشروعات«. فهد املخيزمي

حميد الرشيد في جانب من عملية التكرمي

»بيتك« أول بنك يقدم خدمة لمستخدمي »البالك بيري« في الكويت

الرشيد: »الدولي« حريص على تقليل الخسائر وحماية العمالء

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عـــن إطالقـــه برنامج 
KFH ملســـتخدمي جهاز الهاتف 
النقال »البالك بيري« كأول بنك 
في الكويت يقـــدم هذه اخلدمة 
لعمالئـــه وللجمهـــور، حيـــث 
يتضمن البرنامج عدة خدمات من 
بينها احلسبة التجارية وحتويل 
أسعار العمالت بتحديث مستمر، 
ومعلومات شاملة عن »بيتك« 

وقطاعاته وأنشطته املختلفة.
وأوضح مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة م. فهد املخيزمي 
أن »بيتـــك« يحرص على تعدد 
قنوات التواصل مع العمالء وذلك 
بتسخير وسائل التقنية احلديثة 
واإلمكانيات املتاحة في خدمتهم 
كما أنه يؤكد بهذه البادرة مدى 
اهتمامه مبواكبـــة تكنولوجيا 

منى الدغيمي 
قال العضو املنتدب في بنك الكويت الدولي حميد الرشيد 
ان القيــــام باألعمال اخليرية املختلفة والســــيما في مجال 
املسؤولية االجتماعية ميثل احد أهم األهداف التي يسعى 
البنك لتحقيقها عبر مبادرته لدعم العديد من املشــــاريع 
التنموية باعتباره مؤسسة وطنية تدرك انه من بني واجباتها 
ومسؤولياتها املساهمة في النهضة املجتمعية للبالد ودعم 

االقتصاد والتنمية املستدامة.
وأضاف الرشــــيد من خالل الكلمة التــــي ألقاها خالل 
انشطة ملتقى بنك الكويت الدولي الثاني الذي أقامه مؤخرا 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء حتت شعار »سالمتكم 
غايتنا« وشاركت في املعرض الذي أقيم مبشاركة العديد 
من الشركات املتخصصة في معدات اإلطفاء وأنظمة األمن 
والسالمة، وأضاف أن إقامة »الدولي« لهذا امللتقى بالتعاون 
مع اإلدارة العامة لإلطفاء جاءت إللقاء الضوء على اهمية 
تطبيق معايير السالمة واالمن في الشركات وتوضيح الدور 
الكبير الذي يبذله رجال اإلطفــــاء للحفاظ على ممتلكات 
البلد وامنه االقتصادي السيما بعد تعرض عدد كبير من 
الشركات مؤخرا الى احلرائق مما أدى الى تعطيل انشطتها 
ومصاحلها وإحلاق اكبر االضرار بها، مشيرا الى ان مبادرة 
»الدولــــي« تعكس مدى حرصه علــــى احلفاظ على ارواح 
العاملني بالشركات املتضررة والتقليل من اخلسائر املالية 
وحماية مصالح العمالء مبا في ذلك تســــليط الضوء على 
دور االدارة العامة لالطفاء وترســــيخ الرسالة املهمة التي 

يؤديها »الدولي« للشــــركات التي يهتم بها ويتعامل معها 
ويحرص دائما على املساهمة في تأمني مصاحلها واستدامة 
نشــــاطها. واشار الرشيد الى ان »الدولي« يرى في امللتقى 
وسيلة جيدة لتحقيق املزيد من التواصل مع العمالء وعرض 
املنتجات واخلدمات املصرفية املتميزة التي يقدمها البنك 

واملتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية.
واشــــار الى النجاح الكبير الذي حظي به ملتقى البنك 
االول الذي اقامه حول االسكان والرعاية السكنية املستحقة 
للمواطنني وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لالسكان مما 
اســــهم في تعزيز مســــؤوليته االجتماعية لنشــــر الوعي 

املجتمعي وتثقيف اجلمهور مبا لهم من حقوق وما عليهم 
من واجبات.

ومن جانبه، اســــتهل املدير العام لالطفاء اللواء جاسم 
املنصوري كلمته بتقدمي الشكر لبنك الكويت الدولي على 
مبادرته لتنظيم امللتقى عارضا للجمهور مســــيرة الدولة 
منذ االربعينيات واخلمسينيات في تعزيز وتأمني احلماية 
ضد احلرائق وما واكب ذلك من تشريعات وقوانني انتهت 
بتأسيس االدارة العامة لالطفاء والتي تزامن انشاؤها مع 
تطــــور احلياة على جميع االصعدة وزيادة عدد الســــكان 

ومن ثم ظهور النفط.
ودعا املنصوري الى مضاعفة جهود القطاعات احلكومية 
واالهلية اخلاصة للتوعيــــة باالخطار وآلية التصدي لها 

للحفاظ على االرواح واملمتلكات.

دور التأمين

ومن جانب اخر القت ممثلة شركة رتاج للتأمني التكافلي 
هبة بوخمسني كلمة عرضت فيها خلفية تأسيس الشركة واهم 
اخلدمات التي تقدمها لصالح حماية االقتصاد واملجتمع. 

واشارت الى ان مشاركة رتاج للتأمني التكافلي في هذا 
امللتقى تؤكد مسؤولية الشركة نحو نشر الوعي االجتماعي 

بأهمية التأمني على األرواح واملمتلكات.
 وعبرت بوخمسني عن املها ان يتواصل التنسيق بني 
القطاعات احلكومية واخلاصة واالهلية مبا يضمن املسيرة 

التنموية للكويت.

املعلومات والتي تشهد تطورا 
مستمرا.

وبـــني املخيـــزمي أن العميل 
بإمكانه احلصول على رابط تنزيل 
البرنامج من خالل الدخول على 
الرابط www.kfh.com/bb ومن ثم 
يستطيع تصفح اخلدمات املقدمة، 
إلى أن »بيتك« سيعمل  مشيرا 
على نشر أخباره اليومية وبشكل 
مستمر عبر البرنامج باإلضافة 
إلـــى آخر العـــروض املصرفية 

والتجارية والعقارية.
وذكر املخيـــزمي أن اخلدمة 
مجانية بالكامل وليس هناك أي 
رسوم أو طلب تفعيل لتحميلها 
كما أنها في الوقت احلالي ال تتصل 
مبتابعة احلســـابات املصرفية 
والعمليـــات البنكيـــة اخلاصة 
بالعميل، وهي مخصصة فقط 

ملستخدمي أجهزة البالك بيري 
وال يتـــم تنزيلها على الهواتف 
واألجهزة النقالة املشابهة لها. 

وأضاف أن »بيتك« سيعمل 
البرنامج بخدمات  على تعزيز 

أخـــرى فـــي املســـتقبل تلبي 
العمـــالء وذلك من  احتياجات 
خالل إضافـــة روابط خلدمات 
مباشـــرة، كما أنه سيعمل على 
توســـيع نطاق اخلدمة لتشمل 
أجهزة متطورة أخرى على غرار 
»البالك بيري« والذي أصبح عدد 
مستخدميه محليا وعامليا يتزايد 
خالل السنة األخيرة، حيث تشير 
بعض االحصائيات إلى بلوغها 
حوالي 35 ألف جهاز مستخدم 

داخل الكويت.
الدراسات األخيرة  وتوضح 
البـــالك بيري  أن مســـتخدمي 
تتفـــاوت مراحلهم العمرية كما 
أن نسبة كبيرة منهم من رجال 
األعمال احلريصني على االطالع 
على كل ما هو جديد أوال بأول 
في عالـــم االقتصاد وخصوصا 

أثنـــاء فترة اإلجازة حيث يلجأ 
83% من املستخدمني إلى البالك 
بيري بدال من احلاسب الشخصي 
الذي  ملتابعة مستجدات املجال 

يعملون به.
البالك بيري  وتتميز خدمة 
بأنها تقنية تبقي املســـتخدمني 
على اتصال باألشخاص والبيانات 
أثناء حتركاتهم املستمرة وذلك 
بتمريـــر الرســـائل تلقائيا إلى 
اجلهاز الـــذي يعمل على كونه 
هاتفا جواال ومتصفحا لالنترنت 
ومنظما لألعمال في وقت واحد، 
كما يتميز بالتقليل من استهالك 
حجم البيانات وسرعة الدخول 
إلى التطبيقات ومن بينها تطبيق 
KFH الذي سيكون إحدى وسائل 
التواصـــل الفاعلة مـــع عمالء 

»بيتك«.

تشمل 35 ألف جهاز محلي

أقام ملتقاه الثاني بمشاركة اإلدارة العامة لإلطفاء و»رتاج للتأمين التكافلي«

شركات عقارية تقترح على الجهات المعنية تأسيس 
صندوق بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار دينار

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن عددا 
من شــــركات عقارية تقدمت مبشروع قانون 
حول تأسيس صندوق عقاري بقيمة تتراوح 
بني 500 ومليار دينار إلــــى عدد من اجلهات 

احلكومية املعنية.
وبينت املصادر أن مشروع تأسيس الصندوق 
ســــيكون موجها في األساس لشراء العقارات 
املتأثرة بتداعيات األزمة املالية العاملية، بهدف 

حتقيق االنتعاش املطلوب في السوق.

وأشارت إلى أن الصندوق سيكون موجها 
لـ 3 أنواع مــــن العقارات تتمثل في العقارات 
املبنية واملنتهيــــة البناء والتي ال يوجد فيها 
مستأجرون وعقارات حتت اإلنشاء وعقارات 

منتهية التخطيط.

تأجيل الدورة الرابعة
 لجائزة الكويت لإلبداع 

اإلعالني العربي
العليا  اللجنـــة  أعلنـــت 
الكويت  املنظمـــة جلائـــزة 
العربي  لإلبـــداع اإلعالنـــي 
أنه قد تقـــرر تأجيل الدورة 
احلالية للمسابقة إلى أكتوبر 
املقبل، إلتاحة املجال واسعا 
أمام اجلهات سواء كانت من 
الشركات أو الوكاالت اإلعالنية 
واألفـــراد والتـــي ترغب في 
املشـــاركة من جميع البلدان 
العربية التي مت اإلعالن عن 

اجلائزة فيها.
وأكدت رئيسة اللجنة سارة 
الرفاعـــي في تصريح لها أن 
تأجيل موعد الدورتني الرابعة 
واخلامســـة جلائزة الكويت 
العربي  لإلبـــداع اإلعالنـــي 
تشجيعا للمبدعني العاملني في 
مختلف املجاالت اإلعالنية من 
خالل منحهم املزيد من الوقت 
لتقدمي إبداعاتهم للمنافســـة 
على هذه اجلائـــزة التي لها 
مركز ومكانة مرموقة وسط 
جوائز اإلعالن على الساحتني 
العربية واإلقليمية، مشيرة 
إلى التأثـــر أيضا بالظروف 
االقتصاديـــة واألزمة املالية 
العامليـــة التي حدت بالكثير 
من الشـــركات إلى إيقاف أو 
العمـــل والتعامل مع  إبطاء 
اجلانب اإلعالنـــي ملنتجاتها 

أو لعمالئها.
وأوضحت أن جلان اإلشراف 
على اجلائزة مســـتمرة في 
عملها والتواصل مع مختلف 
اجلهات الراغبة في املشاركة 
ملختلف الفئات والشرائح التي 
تشملها اجلائزة، مؤكدة أن من 
أهداف هذه اجلائزة تشجيع 
الشباب الكويتي على اقتحام 
اإلبداع اإلعالني والدخول في 
مجال اإلعالن والتسويق من 

خالل القطاع اخلاص.


