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عبدالعزيز البالول 

عصام الصقر

عبداهلل العبار مترئسا عمومية الشركة

محمد بلوشي 

الصقر: »الوطني« يجدد اتفاقيته مع »فيرست داتا«

ز عمالءها  »الوطنية لالتصاالت« ُتميِّ
»Maxpress« وتطور خدمتها الريادية

العبار: »استهالكية« تدرس االستحواذ على مصانع 
قائمة داخل الكويت وخارجها العام الحالي 

نتائج الشركة المتوقعة لعام 2009 إيجابية ونسعى لتطوير أدائنا التشغيلي

»المستقبل لالتصاالت« تطرح هواتف بخاصية الراوتر
N900 وتقدم خدمة الكتابة باللغة العربية لهاتف

عليهم فقط االتصال على 505 
واختيار أرقام األشخاص الرابعة 
إلضافتهم على الئحة »العائلة 
واألصدقاء«، أو عبر استخدام 
قائمة USSD. وأي تغيير يتم 
في الالئح���ة املختارة يخضع 

لرسوم إضافية.
 وختم البالول قائال: »لطاملا 
املبادرات في  الوطنية  اتخذت 
تقدمي أحدث اخلدمات وأكثرها 
مالءمة لعمالئه���ا، األمر الذي 
كرسها شركة ريادية بامتياز في 
صناعة االتصاالت في الكويت. 
النجاح  ونحن نبني على هذا 
عبر استمرارنا في تقدمي خدمات 

متتاز باالبتكار والنوعية«.

البنك بتمديد االتفاق  ق����رار 
في����ما بيننا يؤكد على ثقتهم 
بنا، وإدراكهم جلودة واتساع 
آفاق حلول الدفع التي نقدمها، 
ونتطلع قدما لالستفادة من ذلك 
في حتقيق مزيد من النجاح في 

املستقبل«.
يذك���ر أن فيرس���ت فيجن 
تق���دم اليوم دعمه���ا للعمالء 
ف���ي أنحاء أمي���ركا الالتينية 
وأوروبا والش���رق األوس���ط 
وآس���يا، وتقدم ح���ال موحدا 
يوفر وظائف وتقنيات متكاملة 
تدع���م املصارف وش���ركات 
البيع بالتجزئة الكبرى حول 

العالم.

التشغيلي منها  و2011 خاصة 
والتي س���تقوم فيها الشركة 
بقطف ثمار عملها في الفترات 

املاضية. 
وحول توس���ع الشركة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
خاصة اإلم���ارات، قال العبار: 
نحن ندرس فرصا عديدة داخل 
دول مجل���س التعاون وأينما 
الف���رص فنحن نذهب  توجد 
إليها. واس���تدرك بأن الشركة 
لديها استثمارات في السعودية 
واإلمارات والكويت، الفتا الى أن 
الشركة تركز على املصانع ذات 
القيم���ة املضافة وذات رؤوس 
األموال املتوسطة. وقال العبار 
إن الشركة تركز على تطوير 
قدراتها التشغيلية في أي مكان 

تقوم باالستثمار بداخله.

 FCC شركة املستقبل لالتصاالت
أنه أصبح اآلن ملستخدمي هاتف 
نوكي���ا N900 امكانية الكتابة 
باللغ���ة العربية األمر الذي لم 
يكن متوافرا بالصورة املطلوبة 

من قبل.
مش���يرة إل���ى أن ش���ركة 
املس���تقبل لالتصاالت تسعى 
دائم���ا إلى تطوي���ر املنتجات 
واخلدم���ات وتق���دمي احللول 
لتتناسب مع احتياجات العمالء، 
فالش���ركة »التبي���ع الهواتف 
فقط| وإمنا حت���رص على 
تقدمي خدمات مثالية ومبتكره 
ترضي كل العمالء حتى ما بعد 
بيع املنتج أو اخلدمة« وتلبي 

احتياجاتهم.

2009 لتس���مح لهم بالتواصل 
املستمر، وفق تعرفة مدروسة 
واقتصادية حيث متنحهم مكافأة 
بنس���بة 25% على اتصاالتهم 

اليومية.
وم���ع التطور املضاف على 
اخلدمة يس���تطيع كل مشترك 
في خدم���ة Maxpress، اختيار 
العائلة أو  4 أش���خاص م���ن 
األصحاب للحصول على خصم 
بنسبة 25% عند اتصاله بهم، 
لتنخفض بذلك تعرفة االتصال 
العادية، مما  مقارنة بالتعرفة 
مينحهم فرصة أكبر للتواصل 

ألوقات أطول.
وح���ول تطوي���ر اخلدمة، 

أنظمة إدارة بطاقات االئتمان 
في البنك.

وكان بنك الكويت الوطني 
أحد عمالء فيرس���ت داتا منذ 
الع���ام 2001، وبتحول���ه إلى 
حلول »فيرست فيجن« متكن 
البنك من توسيع عمله خارج 
األسواق احمللية وطرح بطاقاته 
االئتمانية في باقي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وبهذه املناسبة قال عصام 
الصق���ر، الرئي���س التنفيذي 
الوطني: »إن  الكوي���ت  لبنك 
إجنازات فيرست داتا في توفير 
أنظمة قوية وقابلة للتوسع 
كان عامال حاسما في اتخاذنا 

وقال إن األجهزة التي تعمل بهذا 
 Nokia ،Nokia N97 :النظام هي

.6710 Nokia ،E72
مشيرا إلى أن خدمة الراوتر 
لم يعد يستغني عنها مستخدمو 
اإلنترنت، حيث إنها متكنهم من 
الدخول على اإلنترنت في أي 
مكان س���واء في املنزل أو في 
العمل، األمر الذي ييسر التواصل 
املهام  م���ع اآلخرين وإجن���از 

املطلوبة بسهولة ويسر.
وأوضح بلوشى أن كل ما على 
مستخدم هواتف نوكيا املزودة 
بالراوتر فعل���ه هو أن يبحث 
القريبة  الواي فاي  عن شبكة 
WLAN منه، ثم يحاول االتصال 
بها عبر حاس���وبه احملمول أو 

حريصة على تس���هيل عملية 
التخابر اليومي لعمالئها سواء 
العائلة وفق  أو  مع األصحاب 
أسعار مدروسة تناسب جميع 
اإلمكانيات املادية. وانطالقا من 
اهتمامنا املطلق بتلبية رغبات 
عمالئن���ا بالتواصل على مدار 
الساعة نقدم لهم اليوم خدمة 
Maxpress مع توس���يع آفاقها 
لتشمل أفرادا مختارين يرغب 
عميلنا في التواصل معهم دائما 

بينما نوفر عليه الكلفة«. 
وجتدر اإلشارة الى أن امليزة 
اجلديدة خلدمة Maxpress، ميكن 
إضافته���ا للعمالء من دون أي 
رسوم إضافية، حيث يتوجب 

واملوثوقية في خدمات السداد، 
التي تقدمها  وبفضل احللول 
املنصة املوحدة من فيرست داتا 
واستثمارنا املستمر في التقنية 
وفهمنا العميق للسوق احمللية، 
فقد متكنا من بناء عالقات قوية 
مع زبائننا وتوسيع أعمالنا 

خارج الكويت«.
ق���ال برايان  من جهت�����ه 
كاري، املدير العام لفيرس���ت 
الش���رق األوس����ط:  داتا في 
»إنه ملن دواعي س���رورنا أن 
يج���دد عميلنا الق���دمي بن���ك 
الوطني تفويض�����ه  الكويت 
لنا بإدارة التعامالت اخلاصة 
ببط���اقات االئتمان لديه، وإن 

العام���ة كاملقاهي  في األمكنة 
واملناطق السكنية واملطارات 
وبع���ض الدوائ���ر احلكومية، 
بحيث يتمتع اآلخرون بخدمة 
الهاتف  اإلنترنت، ويع���د هذا 
هو من اجليل الثالث 3G ذات 

اخلدمات احلديثة املطورة.
مؤكدا أن عملية اس���تخدام 
الراوتر عب���ارة عن »خطوات 
س���هلة ذات فائ���دة كبي���رة 

لآلخري�����ن«.
 وأشار بلوشي إلى أنه مع 
استخدام هواتف نوكيا لم »تعد 
احلاجة ملحة إلى شراء راوتر 
آخر فهو س���يكون في جيبك« 

على حد تعبيره.
م���ن جانب آخ���ر أوضحت 

البالول، مدير  قال عبدالعزيز 
العالق���ات العامة في الوطنية 
لالتص���االت: »ان الوطني���ة 

التجدي���د، لكي نحافظ  قرار 
على ريادتنا في السوق فإننا 
بحاجة ملورد يتمتع باخلبرة 

يتم متثيل عبداهلل عبدالرحمن 
العصيمي بدال منه في الفترة 
املتبقية من مجلس اإلدارة التي 

املقبلة، أوضح العبار أن الشركة 
ستقوم بالتركيز على أنشطتها 
التشغيلية خالل العام احلالي 

تنتهي في ش���هر مارس 2011. 
وردا على س���ؤال ل� »األنباء« 
حول نشاط الشركة في الفترة 

املكتبي ثم يتمتع بخدمة راوتر 
هاتف نوكيا الالسلكي، الذي هو 
مبنزلة الراوتر العادي املوجود 

من منطلق س���عيها الدائم 
نحو الريادة حترص الوطنية 
لالتصاالت على توفير أحدث 
خدمات النقال وأكثرها ابتكارا 
الى عمالئها ف���ي الكويت، مبا 
يساعد على تطوير خبراتهم في 
عالم النقال واثرائها في الوقت 
ذاته. وبناء عليه، قامت الوطنية 
 Maxpress عل���ى تطوير خدمة
لتعطيه���ا بعدا ش���امال وأكثر 
مرونة، حيث تش���مل فوائدها 
العائلة واألصدقاء  اليوم فئة 

 .»FnF« حتت شعار
وكانت الش���ركة قد ميزت 
عمالءها من فئة الدفع املسبق 
بإطالق خدمة Maxpress في أبريل 

أعلنت أمس »فيرست داتا«، 
عن جناحها في حتويل تعامالت 
بطاقات االئتمان التابعة لبنك 
إلى حلول  الوطن���ي  الكويت 
املالية  اإلصدار والتعام���الت 
االستهالكية العاملية من فيرست 
داتا واملعروفة باسم فيرست 

فيجن.
ويأتي هذا التحول في أعقاب 
التعامالت  جتديد عقد حلول 
بني فيرست داتا والبنك ملدة 

خمس سنوات جديدة.
ومبوجب االتفاقية اجلديدة، 
ستواصل فيرست داتا بتزويد 
مجموعة من حلول التعامالت 
وخدمات مكافحة االحتيال إلى 

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
الش���ركة  املنتدب في  العضو 
الوطنية للصناعات االستهالكية 
م.عب���داهلل العبار عن حتقيق 
الشركة لنتائج إيجابية جيدة عن 
عام 2009، الفتا أن هناك الكثير 
من الفرص التي تدرسها الشركة 
داخل وخ���ارج الكويت وكلها 
فرص تشغيلية جيدة. ولفت 
العبار في تصريح صحافي على 
هامش عمومية الش���ركة التي 
انعق���دت بنصاب قانوني %81 
أمس الى أن العمومية وافقت 
على قبول استقالة عضو مجلس 
اإلدارة عبدالرحمن العصيمي 
وانتخاب ممثل من شركة قاروه 
إلدارة املشاريع بدال منه، حيث 
قدمت الشركة كتابا مبقتضاه 

أعلنت ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت FCC عن طرح عدد 
من هوات���ف نوكيا التي تعمل 
كموزع السلكي خلدمة اإلنترنت 
لألجهزة األخرى القريبة منها 
أو ما اصطلح على تس���ميته 
بال���� Router األمر الذي ميكن 
مس���تخدم الهاتف من التمتع 
بخدمة االنترنت مع أصدقائه 

وأسرته من جهاز واحد.
وصرح مدير التدريب بقطاع 
املبيعات محمد بلوش���ي بأن 
خدمة اإلنترن���ت عبر الراوتر 
هي خدمة عملية جدا وزودت 
بأحدث الطرق اآلمنة التي تكفل 
عمل األجهزة املوصلة بالرواتر 
الهاتفي من دون أي أضرار فنية. 

بهدف توفير أنظمة قوية وقابلة للتوسع

»FnF« خصومات نوعية عند االتصال باألصحاب والعائلة عبر ميزة

عموميتها وافقت على تعيين ممثل لشركة قاروه كعضو مكمل لمجلس اإلدارة 

ن مستخدم الهاتف من التمتع بخدمة االنترنت مع أصدقائه وأسرته من جهاز واحد تمكِّ

الحداد: »الراية« تسعى لتوسيع عملياتها 

القاضي:بدء االكتتاب بزيادة رأسمال »بوبيان« 
24 الجاري بسعر 255 فلسًا للسهم

يستمر حتى 7 فبراير للمساهمين المسجلين بدفاتر البنك حتى 21 الجاري

الريس لـ »األنباء«: »القناعات« تبدأ مفاوضات 
لتنفيذ مجمعات تجارية في المنطقة 

أن باكورة هذا التعاون هو اقامة 
أول مؤمتر مشترك بني شركة 
الراية والشركة البريطانية عن 
الفرص االستثمارية وذلك في 
القادم وسيعقد  شهر فبراير 
في مقر البورصة البريطانية 
وسيحاضر في املؤمتر كبار 
العاملي���ني واخلبراء  احملللني 
املالي���ني واالقتصادي���ني من 
جميع الدول وسيطرح املؤمتر 
نوعية الفرص احلالية اجليدة 
لالستثمار وكيفية االستفادة 
من األزمة املالية وجعلها دافعا 
للنجاح وليس للفشل وسيقدم 
عدة دراسات علمية يتم أخذها 
في االعتبار عند اإلقدام على مشاريع استثمارية 
وهذه الدراسات منها ما هو يخص منطقة أوروبا 
وما يخص منطقة اخلليج وهذه الدراسات متت 
بناء على أحدث بيانات مت التوصل إليها على 
ضوء األحداث األخيرة التي تعرضت لها منطقة 

اخلليج.

أعلن���ت ش���ركة مجموعة 
الراية ع���ن توقيعها اتفاقية 
حصرية مع الشركة البريطانية 
لالستثمار واخلدمات إلقامة 
ع���دة مؤمت���رات ومعارض 
مش���تركة بينهم���ا دوليا في 
أوروبا ومنطقة اخلليج العربي 
حيث س���تتيح هذه االتفاقية 
ملجموعة الراية احلق احلصري 
في متثيل الشركة البريطانية 
لالستثمار في اخلليج وأوروبا 

معا.
 واوض���ح رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة مجموعة الراية 
عدنان احلداد أن مجموعة الراية 

تسعى من خالل توقيعها مع الشركة البريطانية 
الى توسيع عملياتها اخلارجية والداخلية على 
حد سواء بعقد مجموعة من االتفاقيات احلصرية 
مع كبريات الش���ركات العاملية وكانت الشركة 
البريطانية لالستثمار هي أهم اتفاقية مت توقيعها 
حتى اآلن فمؤمتراتها تنصب في اجتاه االستثمار 

واخلدم���ات االقتصادية 
الفرص  والبح���ث ع���ن 
االستثمارية في أوروبا 
واخلليج مما يسهل على 
املستثمرين الباحثني عن 
فرص استثمارية حقيقة 
الش���اقة  البحث  عملية 
الى  التع���رض  وجتنب 
خسائر حيث تقوم الشركة 
البريطانية لالس���تثمار 
بتقدمي تلك املشاريع بعد 
دراسة وبحث مستفيض 
من قبل اخلبراء واملتابعني 
لألس���واق اخلليجي���ة 
واألوروبية. وأكد احلداد 

أعلن رئي���س مجلس إدارة 
بنك بوبيان ابراهيم القاضي أن 
البنك قد أنهى جميع اإلجراءات 
القانونية الالزمة لتنفيذ قرار 
اجلمعية العمومية بشأن زيادة 
رأسمال البنك والتي كان آخرها 
صدور املرسوم األميري اخلاص 
باملوافقة على زيادة رأس املال 
وقرار وزير التجارة والصناعة 

رقم 3 لسنة 2010. 
وأوض���ح القاضي أنه على 
ض���وء ذلك فقد ق���رر مجلس 
إدارة البنك فتح باب االكتتاب 
للراغبني من املساهمني باملشاركة 
في الزيادة ابتداء من يوم األحد 

املوافق 2010/1/24 وحتى نهاية عمل يوم األحد 
املوافق 2010/2/7، وذلك من خالل تعبئة النموذج 
املعد لهذا الغ���رض واملتوافر في جميع فروع 

بنك بوبيان.
وأض���اف ان االكتت���اب 
س���يكون بنس���بة 50% من 
رأسمال البنك وسيكون متاحا 
أمام جميع املساهمني املقيدين 
في سجالت البنك حتى تاريخ 
2010/1/21 بسعر إصدار 255 
القيمة  فلسا للس���هم متثل 
االسمية للسهم وهي 100 فلس 
اليها عالوة اإلصدار  مضافا 
متضمنة مصاريف االكتتاب 
وذلك حسب قرار اجلمعية 
العمومية للبنك، التي عقدت 

في سبتمبر املاضي.
 هذا وجتدر اإلشارة إلى أن 
بنك الكويت الوطني يعتبر املساهم األكبر في 
البنك وبنسبة تبلغ 40%، يليه البنك التجاري 

20% ومؤسسة التأمينات %4.

منى الدغيمي 
إدارة  كش����ف عضو مجلس 
القناع����ات للتس����ويق  ش����ركة 
والتطوير العقاري ومستشارها 
القانوني سعد الريس أن شركة 
القناعات للتس����ويق والتطوير 
العقاري ستس����تثمر في مناطق 
محددة السيما قطر وكردستان 
الع����راق واألردن والهند وعمان 
والبحرين ولبنان، مشيرا إلى أن 
»القناعات« اتخذت من دولة قطر 
مقرا إقليميا وستعمل وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية. 
الريس في تصريح  وأش����ار 
خاص ل� »األنباء« إلى أن الشركة 

أقرت إستراتيجيتها للعام اجلديد، مؤكدا أنها بدأت 
في إج����راءات إقامة مجمعات جتاري����ة في املنطقة 
ومنها مجمع جتاري في كردستان العراق مبساحة 
تصل إلى 8 آالف متر مربع بقيمة استثمارات تصل 
إلى 6 ماليني دوالر وستقوم شركة بريطانية بإدارة 
ذلك املجمع واستثماره وفق دراسة شاملة للسوق 
العراقي.  وأضاف الريس ان رأسمال شركة القناعات 
للتس����ويق والتطوير العقاري 15 مليون دينار مت 
طرحه لالكتتاب اخلاص والداخلي على مستوى دول 
مجل����س التعاون اخلليجي مع تركيزنا على دخول 
مستثمرين استراتيجيني، موضحا أن قيمة االكتتاب 
للسهم تبلغ 100 فلس إلى جانب 10 فلوس مصاريف 

االكتتاب، وعهد مسؤولية تنظيم 
االكتتاب إلى ش����ركة استثمارية 
كويتية جرى التنسيق والتفاوض 
معها في فترة سابقة وقد جنحت 
في مهمة جمع رأس املال املطلوب 

للتأسيس.
وبني الريس أن مالك الشركة 
انتهوا من تشكيل فريق عمل مهني 
لشغل مختلف اإلدارات واألقسام 
املطلوبة النطالق الش����ركة ومت 
اختيار الكوادر البشرية مبهنية 
عالية وفقا ملتطلبات نظام حوكمة 

الشركات.
ولفت إلى أن كبار مس����اهمي 
الش����ركة ه����م د.محم����د املطوع 
وعبير السالم وأبرار القناعي وم.نورية البدر وفجر 
املس����لم باإلضافة إلى مس����اهمني استراتيجيني من 

دول اخلليج.
وأش����ار الريس إلى أن د.محم����د املطوع انتخب 
رئيسا ملجلس اإلدارة وعضوية آخرين وذلك من خالل 
اجلمعية العمومية التأسيسية التي عينت احملاسبني 

القانونيني واإلدارة القانونية والشرعية. 
أعم����ال انط����الق  أن  الري����س   وكش����ف 
 الشركة س����يكون وفق آلية مدروسة ونوعية في 
املناطق محل االستثمار ومن املتوقع أن تشهد عمليات 
لالستحواذ، خاصة أن الفترة احلالية مناسبة لتشكيل 

كيانات كبرى في ظل األزمة العاملية.

بعد توقيعها اتفاقية مع الشركة البريطانية لالستثمار والخدمات

إبراهيم القاضي

سعد الريس

عدنان احلداد

)كرم دياب(


