
االربعاء   17  مارس  2010   39اقتصاد
25 شركة في المعرض العقاري المصري 

تعرض فرصًا عقارية بقيمة تتجاوز المليار دوالر

 )سعود سالم(قيس العلي والوزير التجاري املفوض عبد الوهاب محمد خالل املؤمتر الصحافي

عمر راشد
 أكد مدير عام إدارة املعارض 
واملؤمترات في مجموعة الراية قيس 
العلي أن معرض العقار املصري 
في دورته الثالثة سيش����هد عددا 
من االنشطة التي تقام ألول مرة 
على مستوى املعارض العقارية في 
الكويت وهي تواجد مكتب محاماة 
داخل املعرض لتقدمي استشارات 
مجانية للعمالء وذلك منعا حلاالت 
التدليس والغش التي قد يواجهها 
بعض العمالء، الفتا الى أن وزارة 
التجارة والصناعة بالتنسيق مع 
السفارة املصرية ووزارة التجارة 
والصناعة املصرية وضعت الكثير 
من الضوابط ملنع حاالت الغش 
والتدليس في املعرض من خالل 

الشركات املشاركة في املعرض.
وق����ال العل����ي ف����ي تصريح 
صحاف����ي أمس ان����ه ومنذ بدأت 
العاملية  املالية  تداعيات األزم����ة 
جتتاح العالم، فإن القطاع العقاري 
يواجه صعوبات في جميع قطاعاته 
السكنية والتجارية واالستثمارية، 
مبينا أن املعرض سيقوم بطرح 
مش����اريع متنوع����ة ف����ي جميع 
العقاري����ة وكذلك في  القطاعات 
جميع محافظات مصر مبشروعات 

تتجاوز قيمتها مليار دوالر.
وبني أن تنوع وجودة املشاريع 
العقارية يعطي زخما وحضورا 
العقاري داخل  القطاع  كبيرا في 
الكويت وخارجها ويعزز العالقات 
التجاري����ة واالس����تثمارية بني 

البلدين.
من جهت����ه، أوض����ح الوزير 

الس����فارة  التجاري املفوض في 
املصرية عبدالوه����اب محمد أن 
املعرض العقاري املصري في دورته 
الثالثة حرص ومع تعاون اجلهات 
الكويتية واملصرية على توفير 
أقصى درجات احلماية للمواطن 
الكويت����ي ومنعه م����ن التدليس 
التأكيد على  والغش من خ����الل 
العقارات املعروضة حقيقية  ان 
وموجودة على أرض الواقع، مبينا 
أن جميع الشركات املشاركة متت 

املوافقة عليها وبشكل كامل.
وق����ال إن كل حاالت التدليس 
تعاملت معها الس����فارة املصرية 
بجدية كبيرة وبش����كل يعزز من 
أداء وض����ع املنتج����ات العقارية 
املصرية املعروضة، مبينا أنه مت 
حل كل املشكالت التي مت عرضها 
الس����فارة املصري����ة وذلك  على 
منعا ألي معوق����ات حتول دون 
تعزيز العالقات االقتصادية بني 

اجلانبني.
واس����تعرض الوزير املفوض 
في رده على الصحافيني حاالت 
التدليس والغ����ش التي واجهت 
عمل مكتب املفوض التجاري في 
السفارة، مبينا أن كل الشركات 
التي يتم التعامل معها واملوافقة 
عل����ى مش����اركتها ف����ي املعرض 
جاءت بعد موافقة وزارة التجارة 
والصناعة املصرية وبعد استيفاء 
الضوابط الت����ي وضعتها وزارة 

التجارة والصناعة في الكويت.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة افرس����ت املصرية 
للمؤمت����رات واملعارض هش����ام 

عنبة أن املعرض يشهد مشاركة 
25 شركة مصرية وكويتية موزعة 
على أساس 3 شركات كويتية و22 

شركة مصرية.
وقال إن املعرض سيشهد في 
دورته اجلدي����دة طرح مجموعة 
مميزة م����ن املش����اريع العقارية 
املميزة ف����ي جميع مناطق مصر 
والت����ي ترضي جمي����ع األذواق 
إلى أن جملة  واملستويات، الفتا 
االس����تثمارات املصرية التي يتم 
إلى  تسويقها في املعرض تصل 
مليار دوالر من أراض وشقق وڤلل 

ومشاريع.
وأش����ار عنبة إلى أن هناك ما 
يقرب من مائة مش����روع سكني 
وس����ياحي وجتاري وإس����كاني 
للشباب يتم عرضها خالل املعرض 
الذي ميتد ل����� 5 أيام، األمر الذي 
يتيح ملن يريد أن يشتري أن يقوم 
عن طري����ق معارفه أو أقاربه في 
مصر بالسؤال عنها والتأكد من 
املشاريع قبل الشراء أو التعاقد، 
موضح����ا أن املعرض في دورته 
اجلديدة يعد اكبر معرض عقاري 

مصري في الكويت.
الس����وق  إلى أن  ولفت عنبة 
املصري يتمت����ع بثقة كبيرة بني 
العربية  املصريني واجلاليت����ني 
واخلليجية املتواجدين في الكويت، 
مشيرا إلى أن املسؤولني في السفارة 
املصرية دعو إلى اإلكثار من هذه 
التي تساهم في زيادة  املعارض 
التواصل بني مصر والكويت في ظل 
العالقات املتميزة بني البلدين على 

املستوى الرسمي واحلكومي.

افتتح فرعًا جديدًا للبنك في منطقة أسواق القرين وشدد على أن التأني في اإلقراض يرجع إلى شّح الفرص

عبدالسالم: دخول »برقان« في عمليات اندماج
 مع بنوك محلية أو شرق أوسطية مطروح.. ولكنه ليس خيارًا

8 شركات تتقدم بعروض لمناقصة الصيانة الميكانيكية
في مصفاة الشعيبة أقلها لـ »امكو« بـ 32.7 مليون دينار

أحمد مغربي
علم���ت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة في ش���ركة 
البترول الوطنية ان 8 شركات محلية تقدمت ملناقصة أعمال 
الصيانة امليكانيكية ملصفاة الشعيبة التي طرحتها الشركة 
مؤخرا، مشيرة إلى أن اقل العروض التي قدمت للمناقصة 
كانت من قبل شركة امكو للهندسة واإلنشاءات بقيمة 32.7 
ملي���ون دينار. وأوضحت املص���ادر املطلعة على املناقصة 
أن ش���ركة امكو قد تكون األقرب للفوز بهذه املناقصة التي 
طرحتها الش���ركة في 20 ديسمبر املاضي وتقرر إغالق باب 
التقدم للعطاءات في 9 اجلاري، مشيرة إلى أن اإلعالن النهائي 
عن الفائز بهذه املناقصة سيس���تغرق على األقل من شهر 

ونصف الش���هر إلى شهرين من اآلن حيث سيأخذ الفحص 
الفني واملالي لكل عرض من العروض ال� 8 حوالي أس���بوع 
أو 10 أيام على أعلى تقدي���ر. وبينت املصادر أن العطاءات 
التي قدم���ت ملناقصة أعمال الصيان���ة امليكانيكية ملصفاة 
الشعيبة قريبة من بعضها من حيث القيمة املالية للمناقصة 
حيث تقدمت شركة اخلرافي ناشيونال بعرض قيمته 35.5 
مليون دينار، وقدمت ش���ركة املير للخدمات الفنية بعرض 
قيمته 34.4 مليون دينار، وقدمت شركة اخلدمات املتكاملة 
للمقاوالت امليكانيكي���ة واآلالت الدقيقة عرضا بقيمة 33.1 
مليون دينار. وأشارت املصادر إلى أن شركة كي. سي. سي 
للهندسة واملقاوالت تقدمت بعرض قيمته 34.1 مليون دينار، 

وتقدمت شركة الدار للهندسة واإلنشاءات بعرض قيمته 34.9 
مليون دينار، موضحة ان شركة فنيسكو العاملية للتجارة 
العامة واملقاوالت تقدمت بعرض قيمته 33.8 مليون دينار، 
وكان آخر العروض ال� 8 لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن بقيمة 35.1 مليون دينار. وأضافت املصادر أن 
الشركة الفائزة ستتولى القيام بإعمال الصيانة امليكانيكية 
في مصفاة الشعيبة ملدة 8 س���نوات، مشيرة إلى أن العقد 
ميثل واحدا من سلسلة من العقود التي طرحتها وستطرحها 
ش���ركة البترول الوطنية الكويتية، باإلضافة إلى أن شركة 
نفط الكويت تهدف إلى االرتقاء بخدمات الصيانة وعملياتها 

في املنشآت النفطية املختلفة في البالد.

طارق عبدالسالم والشيخ علي عبداهلل السالم 
يفتتحان الفرع الجديد

 )كرم دياب(جانب من احللقة النقاشية التي نظمتها »تكنولوجيا املستقبل«

خالل ورشة عمل ضمت ممثلي البنوك والشركات االستثمارية بالتعاون مع »ويب سنس« العالمية

»تكنولوجيا المستقبل« تطرح أحدث الحلول 
للحماية من تسريب البيانات

التي حتتاج الى حماية بياناتها، 
السيما في مواجهة سعي األطراف 
التي تسعى الختراق  اخلارجية 
ح����دود املعلومات اخلاصة بتلك 

املؤسسات.
وأوضح أن األضرار الناجمة عن 
مداهمة بيانات املؤسسات املصرفية 
والبن����وك وغيرها من القطاعات 
االقتصادي����ة تأت����ي ف����ي معظم 
األوقات نتيج����ة جلهل املوظفني 
الس����تخدام عمليات البحث عبر 
شبكة اإلنترنت، األمر الذي يؤكد 
أن%95 من تسريب البيانات تتم 
عن طريق اخلطأ أو الصدفة حتى 
عند االستخدام الصحيح لشبكة 
املعلومات، مبينا أن تلك البيانات 
تخترق دون شعور من أصحابها. 
ولفت العقلة الى أن املؤسس����ات 
االقتصادية وشركات االستثمار 
العاملية تنف����ق ماليني الدوالرات 
سنويا في محاولة منها للمحافظة 
على بيانتها اخلاصة وعدم قدرة 
الغير عل����ى اختراقها، مؤكدا أن 
هناك ايضا بعض الشركات التي 
تعمل ف����ي مجال القرصنة تنفق 
أمواال باهظ����ة للوصول الى تلك 
املعلومات، معتبرا أن تلك جرمية 
كبرى تقف عائقا أمام منو تقدم 
القطاعات االقتصادية السيما ما 
ال����دول ومعلوماتها  أمن  يخص 

الوثائقية.
وذكر العقلة أن عالقة شركة 
أنظمة تكنولوجيا املستقبل مع 
شركة »ويب سنس« العاملية متتد 
لسنوات طويلة لتقدمي التقنيات 

واحللول التكنولوجية املتطورة 
اخلاصة بأمن املعلومات في السوق 
احمللي، مشيرا الى حصول الشركة 
على املركز األول كشريك بالتيني 

لويب سنس في الكويت.
واشاد العقلة بورشة العمل وما 
دار فيه����ا من محاور ذات جدوى 
للحضور السيما مع مناقشة أحدث 
ما توص����ل اليه العلم في الندوة 
التي ضم����ت العديد من اخلبراء 
واملتخصصني في أمن وس����المة 
املعلومات، الفتا الى سعي الشركة 
التقنيات  الدؤوب لتقدمي أفضل 
والنظ����م احلديث����ة لعمالئها في 
السوق احمللي وخصوصا في ظل 
التنموية والتكنولوجيا  الطفرة 
التي تشهدها الكويت في الوقت 

الراهن.
من جهته أكد املدير اإلقليمي 
لشركة »ويب سنس« في الشرق 
األوسط فؤاد على أن جهود الشركة 
مس����تمرة في البحث عن أفضل 
التقنيات التي تخدم عمالئها على 
العالم، مبينا أن معظم  مستوى 
الش����ركات املتخصصة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات تعتمد في 
تقدمي خدماتها على ردة الفعل بينما 
»ويب سنس« تبحث في الصورة 
الوقائية قبل وقوع الضرر، الفتا 
الى أنها اصبحت رائدة في طرح 
حل����ول حماية البيان����ات ومنع 
تسريبها باالضافة الى انها تركز 

على حماية املستخدمني.
وقال فؤاد ان معظم األضرار 
الناجتة عن تس����ريب املعلومات 

أكب����ر من االس����تثمارات  تكون 
والربحية املس����تقبلية املباشرة 
وغير املباش����رة لها، ما يؤكد أن 
النظام املطروح من الشركة يعمل 
على تقليص اخلسائر واملساعدة 
على رف����ع معدالت الربحية على 

املديني القريب والبعيد.
وأملح فؤاد الى أن »ويب سنس« 
متتلك %50 من احلصة السوقية 
العاملية ف����ي مجال تقنية حماية 
وأمن املعلومات وتهدف الى تطوير 
وتنمية حصتها في السوق العاملي 
وذلك عن طريق االس����تثمار مع 
شركاء عامليني ومحليني، مشيرا 
الى أن شركة أنظمة تكنولوجيا 
املس����تقبل هي الشريك األول في 
السوق الكويتي ل� »ويب سنس«، 
مشيدا بدورها الرائد في تطبيق 
وتنفيذ أحدث النظم التكنولوجيا 
حلماية املعلومات وتنظيم ورش 
العمل للعمالء اخلاصة بهذا املجال 

بالتنسيق مع »ويب سنس«.
وكش����ف فؤاد ع����ن اجمالي 
املبيعات لش����ركة »ويب سنس« 
على مس����توى العالم الذي يقدر 
ب�400 مليون دوالر س����نويا من 
خالل 35 فرعا على مستوى العالم، 
مبينا أن الشركة لديها 1400 موظف 
وتتميز بنسبة منو على االستثمار 
تربو على 20% سنويا. وبني فؤاد 
أن »ويب سنس« تخصص نحو 
%20 من عائداتها السنوية لتطوير 
املنتج����ات ومواكب����ة التطورات 
احلديثة، السيما فيما يخص طرح 

املنتجات املبتكرة عامليا.

عاطف رمضان 
عقدت شركة أنظمة تكنولوجيا 
املستقبل »FutureTEC« املتخصصة 
في مج����ال أم����ن املعلومات أمس 
حلق����ة نقاش����ية بالتع����اون مع 
»Websense« العاملية تضمن طرح 
برنامج جديد يحمي من تسريب 
املعلوم����ات والبيان����ات اخلاصة 
باملؤسسات والبنوك والشركات 
في كل القطاعات. وبهذه املناسبة 
أك����د املدير العام لش����ركة أنظمة 
تكنولوجيا املستقبل فراس العقلة 
أن اخلسائر التي تكبدتها الشركات 
واملؤسسات بس����بب عدم وجود 
حماية كاملة لتس����رب املعلومات 
فاقت 1.5 مليار دوالر، مشيرا الى 
أن نظم »Websense« تهدف الى منع 
كل التس����ريبات للمعلومات التي 
قد تسبب أخطارا كبيرة في حال 
احلصول عليها من جهات أخرى.

وأضاف العقلة أن أكثر البرامج 
التكنولوجي����ة  واالس����تثمارات 
تقتص����ر فقط عل����ى تنظيم عمل 
الشبكات املعلوماتية، مشيرا الى 
أن »Websense« تق����وم بحماي����ة 
نفس البرام����ج، فضال عن العمل 
على عدم تسريب البيانات لغير 
املخولني باالطالع عليها في اطار 

تقني حديث وآمن.
البرنامج حقق  أن  إلى  وأشار 
جناحا كبيرا على املستوى العاملي 
كما مت اس����تخدامه في عدد كبير 
من دول الشرق األوسط، وأثبت 
جناحه املنقط����ع النظير على كل 
املستويات االقتصادية والتعليمية 
واألمنية واخلدمية، مشيرا الى أن 
فيتش����رتك تعمل باستمرار على 
البرام����ج احلديثة ذات  طرح كل 
التقنية العالية بالسوق الكويتي 
ليدخل ضم����ن املنظومة العاملية 

فراس العقلة 

أحمد مغربي 
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
بنك برقان طارق عبدالسالم ان البنك املركزي يحرص 
على دعوة البنوك احمللية إلى ضرورة تسهيل عمليات 
اإلقراض، ولكن وف����ق الضمانات املقررة واحلدود 
االئتمانية املوضوعة من اجل احلفاظ على حقوق 
املودعني واملس����اهمني، مشيرا إلى أن عملية التأني 
في اإلقراض والتمويل ترجع إلى قرار البنوك نفسها 
بسبب شح الفرص في السوق وضعف قدرة الشركات 

على النمو بسبب األزمة املالية العاملية.
حديث عبدالسالم جاء خالل افتتاح فرع لبرقان 
مبنطقة أس����واق القرين، وأوضح أن فكرة دخول 
البنك في عمليات اندماج مع بنوك محلية أو عاملية 
مطروحة س����واء في ش����مال افريقيا أو في منطقة 
الشرق األوسط، موضحا أن فكرة عملية االندماج 
موجودة، لكنها غير مطروحة على طاولة اخليارات 
خالل الفترة احلالية بسبب تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وأشار عبدالس����الم الى أن افتتاح الفرع الثالث 
والعشرين في أس����واق القرين يجعل برقان البنك 
األول الذي يطرح خدماته في هذه املنطقة، مشيرا 
إل����ى أن هذه املنطقة واعدة وتس����توعب املزيد من 
اخلدم����ات، باإلضافة إلى أن افتت����اح الفرع اجلديد 
سيوفر ملمثلي املجمعات التجارية ورواد األسواق 

تقدمي اخلدمة املصرفية السريعة، خاصة أنها منطقة 
حديثة وتفتقر إلى مجال اخلدمات املصرفية. 

ولفت إلى أن اإلستراتيجية التوسعية مستمرة على 
املستويني احمللي والدولي، مشيرا إلى أن التوسعات 
اجلغرافية تركز على تقليل املخاطر من خالل تنويع 
مصادر الدخل عبر توزيع االس����تثمارات، مبينا أن 
افتتاح املزيد من فروع جديدة خالل الفترة املقبلة 
جزء رئيسي من إستراتيجية وخطة البنك، حيث 
يهدف البنك إلى زيادة عدد فروعه إلى 30 فرعا خالل 
الفترة املقبلة، بهدف رفع احلصة السوقية ومعدل 

النمو في العائدات.
من جانبه ق����ال محافظ مبارك الكبير الش����يخ 
علي عبداهلل الس����الم ان منطق����ة القرين احلرفية 
وأس����واق القرين تعد من املناطق الواعدة في إطار 
النمو االقتصادي والتسويقي، مشيرا إلى أن السوق 
احمللي لديه القدرة االستيعابية الحتواء املزيد من 
املش����اريع واملجمعات التسويقية، مبينا أن منطقة 
مبارك الكبير تختص بكونها منطقة س����كنية ذات 
كثافة س����كانية عالية حتتاج للمزيد من اخلدمات 

التسويقية واملصرفية.
وأشاد السالم بدور بنك برقان لتوفير أول خدمة 
مصرفية في املنطقة والتي توفر اجلهد والوقت لرواد 
املنطقة، داعيا البنوك األخرى إلى دراسة فتح أفرع 

جديدة لها باملنطقة.


