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تأكيداً على ريادتها في تقديم الحلول والمنتجات التقنية

السعيد: إنجاز جديد يواكب إستراتيجيتنا في تقديم المنتجات والنظم للبنوك اإلسالمية

»كواليتي نت« و»المباركية المتحدة« تنجزان
»B.O.T« البيرق مول« في الفنطاس بنظام الـ« 

 »ITS« تحصد جائزة أفضل مزود عالمي للحلول التقنية اإلسالمية

أعلنت شركة كواليتي نت ـ الرائدة 
فــــي توفير احللول املتكاملة في مجال 
االتصــــاالت املعلوماتية واملزود األول 
خلدمــــات االنترنت فــــي الكويت ـ عن 
االنتهــــاء مــــن اإلعداد الكامل لشــــبكة 
االتصاالت املعلوماتية وحلول األمتتة 
اخلاصة بأحدث املجمعــــات التجارية 
بالدولةـ  البيرق مولـ  الذي مت افتتاحه 
في أواخر شهر أكتوبر املاضي مبحافظة 
األحمدي ليمثل صرحا اقتصاديا جديدا 
يخدم منطقة متتاز بالكثافة السكانية 
الكويتيني  بــــني  التــــي جتمع  العالية 

والوافدين.
ويضم املجمع عددا هائال من احملالت 
التجارية ألشهر املاركات العاملية، والعديد 
من املطاعم السريعة والفاخرة، باإلضافة 
إلى أحدث صاالت العرض الســـينمائي 
املجهزة بنظام رقمي ثالثي األبعاد والذي 
يقدم حصريا في الكويت، كما يضم املجمع 
أشهر العيادات الطبية ومراكز التجميل 

واملعاهد الصحية الكبرى.
ومبناسبة االنتهاء من املشروع، صرح 
العضو املنتدب بشركة كواليتي نت راشد 
عبداهلل »انه ملن دواعي سرورنا أن يتم 
االنتهاء من اإلعداد لهذا املشروع الضخم 
في وقت قياسي ويعتبر ذلك داللة واضحة 
على مدى استعداد شركة كواليتي نت 
لتنفيذ مثل هذه املشاريع وجعلها الشريك 
التقني األمثل ومزود اخلدمات األفضل 
فـــي الكويت، حيث مت إعداد املشـــروع 

باإلضافة إلى حتديث الشبكة الداخلية 
وتطوير البنية التحتية باستمرار ملواكبة 
احتياجات الســـوق احمللي بحلول ذات 

مواصفات عاملية.
من جهته، صرح نائب رئيس مجلس 
إدارة شـــركة املباركيـــة املتحدة ناصر 
مبارك الصيفي »نحن فخورون بتعاوننا 
املثمر مع شركة كواليتي نت، ولقد كانت 
جتربة مميزة أضفت الكثير من األهمية 
على اجناز املشروع بشكل عام، لتجعل 
منه صرحا اقتصاديـــا ضخما مصمما 
على أحدث مستويات اجلودة والتقنية 
احلديثة، حيث أن صناعة العقار ال تعتبر 
اآلن مجرد أدوات بناء ومعمار بل تتعدى 
ذلك لتوفر كل الوظائف احليوية التي 
يحتاج إليها املستأجر سواء على املستوى 
الشخصي أو العملي، لقد أصبح عميل 
اليوم على قدر واسع من الثقافة والتطور 
واحلاجة املاسة للتكنولوجيا بكل أشكالها، 
لذا كان لزاما على شركات العقارـ  ونحن 
من رواد العقار في الكويتـ  مواكبة أحدث 
التقنيات العاملية في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت مما يســـتدعى التعاون مع 
مزود خدمات بريادة شركة كواليتي نت 
وخبرتها وامكانياتها. ولقد القي البيرق 
مول إقباال جماهيريـــا منقطع النظير 
الســـتراتيجية موقعه وافتقار املنطقة 
سابقا ملثل هذا املشروع املتطور، ونتمنى 
أن يستمر جناح املول وتطوره باستمرار 

تلبية الحتياجات الرواد الكرام.

بنظام الـ B.O.T، حيث يحق لكواليتي 
نت تقدمي خدماتها كمزود حصري ملركز 
التسوق وكافة املستأجرين من محالت 
بيع بالتجزئة ومكاتب جتارية، لينضم 
املشروع بدوره ملشاريع ضخمة مماثلة 
الشـــركة على مدار السنوات  اجنزتها 
املاضية، فمنذ أن مت طرح خدمات األمتتة 
واملباني الذكيـــة في عام 2006 اجنزت 
الشركة العديد من املشاريع املهمة على 
مستوى الدولة، والتي كان آخرها مجمع 

360 ومجمع البيرق«.
وأضـــاف: نحن وبـــكل فخر منتلك 

الكثير من مقومـــات النهوض واإلعداد 
ملشـــاريع عقارية متكاملـــة من ناحية 
خدمات االتصاالت املعلوماتية والشبكات 
ونظم األمتتة واألمن واملراقبة وشبكات 
الهاتف واالنترنت ملا متتاز به الشركة من 
مواكبتها ألحدث تقنيات عالم االتصاالت 
املعلوماتية ولكفاءة فريق اإلعداد وخبرة 
القيادات املسؤولة، إضافة لتوافر الدعم 
الفني الكامل وخدمة ما بعد البيع ذات 
اجلودة العالية. كما حترص الشركة دائما 
على عقد اتفاقيات استراتيجية مع شركاء 
عامليون لضمان أعلى مستويات اخلدمة، 

ناصر الصيفي )ميينا( وراشد عبداهلل ومحمد النصف وإسالم محمد رشوان

خالل أكتوبر الماضي ومحافظة على الحصة التشغيلية األكبر للرحالت من مطار الكويت الدولي

»طيران الجزيرة« تحقق زيادة 83.3% بأدائها 
التشغيلي و72.9% في طاقتها االستيعابية

حققت شركة طيران اجلزيرة 
زيادة في نسبة حركتها وأدائها 
الكويت  التشــــغيلي في مطار 
الدولي بنســــبة 83.3% لشهر 
أكتوبر من العام احلالي مقارنة 
بالفتــــرة ذاتها مــــن عام 2008 
وزيادة في طاقتها االستيعابية 

بنسبة %72.9.
وقــــال الرئيــــس التنفيذي 
للشركة ســــتيفان بيتشلر في 
بيان صحافي ان اجلزيرة شغلت 
1.973 قطاع خالل شهر أكتوبر 
املاضي مبا يعادل زيادة بنسبة 
أكتوبر  72.9% مقارنة بشــــهر 

.2008
وأشار ســــتيفان الى زيادة 
احلصــــة التشــــغيلية لطيران 

مــــن اجمالي رحالت  اجلزيرة 
مطار الكويت بنسبة 51% منذ 
بداية هذا العام من تشغيل 1.301 
قطاع في شهر يناير2009 الى 
1.973 قطاع في أكتوبر من العام 

احلالي.
كما اشار الى مواصلة الشركة 
اداءها خالل شهر أكتوبر 2009 بعد 
اعادة هيكلة شبكتها التشغيلية 
التي شـــهدتها في منتصف هذا 
العام فمن خالل منو عملياتها في 
مطار الكويت استطاعت احلفاظ 
على مكانتها كأكبر مشـــغل في 
املطار لتحتل حصة تشغيلية 
من اجمالي رحالت املطار زادت 

على نسبة %25.
يذكــــر ان طيــــران اجلزيرة 

تأسســــت عــــام 2004 وبدأت 
عملياتها في أكتوبر 2005 وهي 
أول ناقلة جوية تابعة للقطاع 

اخلاص في الشرق االوســط.
تشغل الشركة حاليا أسطوال 
جديدا من عشر طائرات من طراز 
ايرباص )ايــــه 320( برحالت 
مباشرة الى 23 وجهة في الشرق 
االوســــط وأفريقيا الشــــمالية 
الى  وايران والهنــــد باالضافة 
ثالث وجهات صيفية موسمية 
وستتسلم طائرة ايرباص )ايه 
320( جديدة في شــــهر يناير 
2010 ولديها طلبات شــــراء لـ 
29 طائرة اضافية من ايرباص 
سيتم تســــليمها في السنوات 

القادمة.

ستيفان بيتشلر

خالد السعيد

من جديـــد تثبت مجموعة 
أنظمـــة الكمبيوتـــر املتكاملة 
العاملية ITS )املجموعة الرائدة 
في حلول ونظـــم تكنولوجيا 
املعلومات( ريادتها على مستوى 
املنطقة وذلك من خالل حصولها 
على جائزة أفضل مزود عاملي 
 Best« للحلول التقنية اإلسالمية
Technology Provider«وذلـــك 
 Islamic Business« ضمن جوائز
and Finance Award 2009« التي 
 CPI Financial متنحها مؤسسة

العاملية.
 وقد تسلمت ITS هذه اجلائزة 
خــــالل حفل ضخــــم أقيم لهذه 
املناسبة في فندق أبراج اإلمارات 
في دبي، بحضور كبار املديرين 
التنفيذيني والشخصيات املرموقة 
التي متثل كبريات املؤسسات 
املالية من جميع أنحاء املنطقة 
والعالم، لالحتفاء بالتفوق الذي 
حققته هذه الشركات في القطاع 
املالي والتقنــــي والبنكي على 

مســــتوى املنطقة.  وقال خالد 
السعيد العضو املنتدب واملدير 
العـــام ملجموعـــة ITS تعليقا 
على ذلك »انـــه إجناز يضاف 
إلى سلسة إجنازات املجموعة 
في مجال تقدمي احللول والنظم 
التقنية  واملنتجات واخلدمات 
ملختلف القطاعات االقتصادية 
في املنطقة وعدد من دول العالم« 
مضيفا أن اجلائزة تعتبر أفضل 
تقدير لرؤية شركتنا واإلدارة 
الناجحة وامياننـــا بالتمويل 
اإلســـالمي والـــذي نعتقد أنه 
في ظل األزمـــة املالية الراهنة 
سيحقق مزيدا من النمو خالل 

األوقات الصعبة.
الفوز   وأوضح السعيد أن 
بالعديد مـــن اجلوائز العاملية 
واإلقليمية في مجال اخلدمات 
املالية واملصرفية اإلسالمية إمنا 
يعكس حجم اإلجنازات والتطور 
الذي أحرزته ITS خالل السنوات 
األخيـــرة في هذا املجال والذي 

وضح في حجم وكم املنتجات 
واخلدمات التي تقدمها ITS إلى 
جانب تزايد عدد العمالء الذين 
تخدمهم الشركة في مختلف دول 

املنطقة.
وأضاف أن سوق اخلدمات 
املالية اإلســـالمية يعتبر من 
أسرع وأكثر األسواق منوا وهو 
ما يزيد من التحديات امللقاة على 

عاتق ITS والتي كان عليها دائما 
متابعة هذه التطورات ومواكبة 
متطلبات العمالء املتزايدة في 
ظل املنافسة احلادة التي يشهدها 
هذا السوق سواء بني وحداته 
املختلفة أو مع سوق اخلدمات 

املالية التقليدية.
 CPI« يشار إلى أن جوائز 
Financials« السنوية للتمويل 
اإلسالمي قد انطلقت في العام 
2005 وذلـــك لتلبية متطلبات 
قطاع اخلدمات املالية اإلسالمية 
الذي يعتبر من أسرع القطاعات 

املالية منوا في العالم.
العـــام احلالـــي  وخـــالل 
استطاعت ITS احلصول على 
مجموعة كبيـــرة من اجلوائز 
تضـــاف إلى ســـجلها احلافل 
الســـنوات  واملميز على مدى 
املاضية كان آخرها جائزة أفضل 
شـــركة للخدمات والعروض 
الشاملة وذلك تقديرا لدورها 
في خدمة قطاع االتصاالت في 

القـــارة اإلفريقية وذلك خالل 
قمة االتصـــاالت اجليل القادم 
لالتصاالتNGT إلى جانب جائزة 
املنتدى املصرفي اإلسالمي الذي 
عقد فـــي العاصمـــة املاليزية 

كواالملبور الشهر املاضي.
 ITS كما حصلـــت مجموعة
على جائزة أفضل مزود حللول 
تقنية املعلومات لقطاع التمويل 
املنتدى  اإلسالمي وذلك خالل 
املالي اإلســـالمي IIFF والذي 
أقيم في دبـــي في ابريل 2009 
وتعد مجموعة ITS من الشركات 
الرائدة في مجاالت تقدمي احللول 
التقنية حيث توفـــر حلولها 
للقطاعات املصرفية التقليدية 
واإلســـالمية حيث تستحوذ 
الشـــركة على احلصة األكبر 
في سوق البنوك واملؤسسات 
املالية اإلسالمية من حجم هذه 
السوق املتنامية وذلك نتيجة 
احللـــول املبتكرة التي تقدمها 

لهذه األسواق.

في اجتماع لجنة الصناعة الخامس في »الغرفة«

ضمن خطته السنوية لتطوير مهارات الكفاءات الوطنية

الصقر: تقييم المشاكل البيئية للمصانع 
يجب أن يتم بدراسات تحليلية وعلمية

عقدت جلنـــة الصناعة 
والعمل املنبثقة عن مجلس 
ادارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت اجتماعها اخلامس 
ادلى  للسنة احلالية، حيث 
اللجنة خالد الصقر  رئيس 
بتصريح عقـــب االجتماع 
اشـــار فيـــه الـــى ان جلنة 
الصناعة والعمـــل اطلعت 
على آخر مســـتجدات قرار 
مجلس الوزراء بشأن مصانع 
الشعيبة الصناعية الغربية، 
واشار الصقر الى ان الغرفة 
ترى عند وجود مشكلة بيئية 

فإن تقييم ذلك يكون من خالل القيام بدراسة 
حتليليـــة ملعايير متطلبـــات البيئة جلميع 
املصانع القائمة، حيث تقوم بهذه الدراسة جهة 

علمية ومرجعية عاملية، مع 
االخذ بعني االعتبار الدراسات 
السابقة التي اعدت حول هذا 
املوضوع، كما اشار الى ضرورة 
اشراك اجلهات االخرى املعنية 
باألمر، كالهيئة العامة للصناعة 
الكويتية،  واحتاد الصناعات 
واكـــد الصقـــر ان الغرفة في 
اطار سعيها إليجاد حل لهذا 
املوضوع فإنها تنوي االلتقاء 
بالهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامـــة للصناعـــة واحتاد 
الصناعات الكويتية للوصول 
الى حل مشترك يحقق التوازن 
املطلوب بني متطلبات احلفـــاظ على البيئة 
وحمايتها، ومبـــا ال يؤثر على عجلة التنمية 

الصناعية.

»التجارة واالستثمار العقاري« راعٍ ماسي لمؤتمر صناع العقار الثاني

العثمان: السياسة االقتصادية المتبعة 
تؤدي لهروب رؤوس األموال

اتحاد الصناعات ينظم برنامجًا تدريبيًا 
حول دراسات الجدوى للمشاريع

الكويـــت ـ كونـــا: ينظم 
احتـــاد الصناعات الكويتية 
برنامجا تدريبيا حول اعداد 
دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروعات الصناعية في 
27 ديسمبر اجلاري ويستمر 

اربعة ايام.
وقـــال االحتاد فـــي بيان 
صحافي امـــس ان البرنامج 
الذي سينظم برعاية الهيئة 
الى  العامة للصناعة يهدف 
زيـــادة معرفة املشـــتركني 
باجلوانب العلمية والعملية 
لدراسة اجلدوى للمشروعات 

الصناعية عبر التركيز على اجلوانب التسويقية 
واالحصائية والفنية واملالية للمشروع.

البرنامـــج  ان  واضـــاف 
سيســـهم بشـــكل كبير في 
تنمية معلومات املشـــاركني 
حول احدث ســـبل ووسائل 
وادوات اعـــداد دراســـــــات 
للمشـــاريع  اجلــــــدوى 
الصناعية وما مييزهـــا عن 
غيرها من مشاريع القطاعـــات 

االخــرى.
البرنامج يأتي  وافاد بأن 
ضمـــن اخلطـــة الســـنوية 
التي  التدريبيـــة  للبرامـــج 
اعتمدها االحتاد بهدف تطوير 
العاملة في  الكوادر  مهارات 
القطاع الصناعي وتنمية الكفاءات الوطنيـــة 

والعنايـــة بهـــا.

احلداد يتبادل العقد مع طارق العثمان

التجـــارة  أعلنـــت شـــركة 
العقاري »جتارة«  واالستثمار 
عن رعايتها املاسية ملؤمتر صناع 
العقار الثانـــي الذي يهدف إلى 
ألقاء الضوء ويحاول معاجلة 
التي تواجه  املشكالت احلالية 
العقاري ويبحث في  الســـوق 
أســـباب عـــدم منوه بالشـــكل 
املطلـــوب واملتوقع، حيث وقع 
عقد الرعاية كل من طارق العثمان 
نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة »جتارة« 
وعدنان احلداد الرئيس التنفيذي 

ملجموعة اخلليج.
وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب طارق 
العثمان بأن القطاع العقاري في 
الكويت بات يشهد معوقات كبيرة 
وكثيرة أثرت بشكل مباشر على 
عمليات التنمية في البالد منها 
على سبيل املثال ال احلصر قانونا 
8 و9 لعام 2008 اللذان ينظمان 
متلك القطـــاع اخلاص ألراضي 
الســـكن اخلاص حيث كان من 
املمكن إيجاد حلول عملية أكثر 
سهولة وتنظيما وذلك خلفض 
أسعار القسائم السكنية ومنع 
املضاربات بدال من سن قوانني 
مبثل هذه الصرامة واللجوء إلى 
إيقاف الرهن العقاري، وأضاف: 
نحـــن هنا ال نشـــكك في نوايا 
املشـــرع فيما يتعلق مبصلحة 
املواطـــن ولكـــن دون اإلضرار 
بالقطـــاع اخلاص الذي يتحمل 
دورا رئيسيا في تطوير منظومة 

البناء واإلعمار في البلد.
وأشار العثمان إلى ضرورة 
إعادة النظر في القوانني املتعلقة 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وذلك بغرض تفعيل مشـــاركة 
القطـــاع اخلاص في مشـــاريع 
املؤسســـة، مشـــيرا أيضا إلى 
ضرورة طرح املزيد من األراضي 

الذي سيؤدي  الســـكنية األمر 
تلقائيا خلفض األسعار وتقليل 
االحتكار نظرا لزيادة العرض 
بدال من كيل االتهامات للقطاع 
اخلاص بأنه مســـتغل ويسعى 
إلى ذبح املواطن، وأضاف: نعم 
هناك من يستغل هذا األمر لكن 
ال ينبغي أن ينســـحب االتهام 
على جميـــع القطاع، فكل دول 
العالم يوجد بها فئة تسعى إلى 
الســـيطرة واالحتكار، وميكن 
حتجيـــم عمل هـــذه الفئة من 
خالل قوانني تنظيمية حتارب 
االحتكار بذاتـــه ولكن ال تضر 
بباقـــي الفئات التي قد تتضرر 
نتيجة قوانني تعســـفية تكبل 
أيدي القطاع بأكمله ومتنعه من 
إكمال مسيرته التنموية ودوره 
املنوط به في دعم مسيرة البناء 

واالعمار.
وقال العثمان: إننا نشـــعر 
بأســـف شـــديد إذ أننا كنا من 
الشركات القليلة التي تفاخرت 
بأنها لم تخرج من الكويت وذلك 
لالستثمار في اخلارج ولكن مع 
األسف اضطررنا فيما بعد إلى 
اخلروج حيث أرهقتنا القوانني 

املقيدة مع ما يصاحبها من شح 
الرأسمالي  حكومي في اإلنفاق 
على املشاريع التنموية عدا عن 
التقصيـــر الواضح في تطوير 
البنية التحتيـــة التي باتت ال 
تتالءم مع ذلك املارد العمراني 
الذي يسعى إلى الظهور ولكنه ال 
يجد له البنية املالئمة الحتوائه، 
ومن جهة أخرى فإننا نحمل بني 
جنباتنا أعباء تلك األمانة امللقاة 
على عاتقنا اجتاه املساهمني حيث 
ان من حقهم علينا أن نبحث لهم 
عن أفضل سبل االستثمار املجدية 

واملربحة ومبعزل عن املكان.
وأضاف قائال: لقد سعينا في 
املاضي إلقامة مشاريع محلية 
متطورة بفكر اقتصادي جديد 
وقمنا بتنفيذ بعضها بالفعل إال 
أننا واجهنا العديد من املشاكل مما 
اضطرنا إلى االستثمار باخلارج، 
واليوم متتلك »جتارة« مشاريع 
عديـــدة ومتنوعة في عدة دول 
لكن أغلبها في اململكة العربية 
السعودية وذلك لتمتع هذه الدولة 
ببيئة اقتصادية مستقرة حيث 
قامت منذ مدة بإجازة عمليات 

الرهن العقاري.

خالد الصقر

»المالية البرلمانية« تناقش االثنين المقبل 
الخطة اإلستراتيجية للدولة

أحمد يوسف
قال رئيس اللجنة املاليـــة البرملانية النائب 
د.يوســـف الزلزلة ان اللجنة ستجتمع مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشـــؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشـــيخ احمد الفهد االثنني املقبل وذلك 

ملناقشة اخلطة اإلستراتيجية للدولة.
وتوقع الزلزلة في تصريح خاص لـ »األنباء« 
ان تشهد املرحلة املقبلة مزيدا من احلراك السياسي 
واالقتصادي مبا يحقق املنفعة واملصلحة العامة 
للبالد، خصوصا جتديد الثقة لسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

حسني اخلرافي


