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»الديرة القابضة« تؤسس شركة تابعة في الواليات المتحدة 
ش����ركة ABC العقارية، وشركة ايوا غلف 

Aiwa Gulf وشركة فاست تيلكو. 
اما على املس����توى العاملي، فقد قامت 
الشركة باملساهمة في شركات عاملية مثل 
شركة BPL Global، ش����ركة PCNY بولو 
كمبيرو، شارت فينتشر بارتنرز، شركة 
تشارت غروب وشركة Sea Mobile وهي 
بذلك تعتم����د على توزيع اس����تثماراتها 

جغرافيا بهدف توزيع املخاطر. 
واختتم النقيب قائال »ستستمر شركة 
الدي����رة القابضة في البح����ث عن افضل 
الفرص الواعدة التي ستعود على الشركة 
ومساهميها باملنفعة التامة وستمكننا من 

تصدر الشركات القابضة في املنطقة«.

اخلطوة تأتي إميانا منا بأهمية الس����وق 
األميركي خاص����ة في املرحل����ة احلالية 
واملقبلة، حيث تتسم هذه املرحلة بتوافر 
فرص استثمارية مميزة كما ان حتالفاتنا 
االستراتيجية مع شركات رائدة في الواليات 

املتحدة األميركية ستمكننا من االطالع عن 
كثب لتطورات األسواق هناك والقطاعات 
الواعدة. اجلدير بالذكر ان شركة الديرة 
القابضة تعتبر احدى الش����ركات الرائدة 
في مجالها، وتركز الشركة نشاطها على 
املدرجة وغير  الش����ركات  االستثمار في 
املدرجة في القطاعات التي تش����هد منوا 
قويا، ومن ابرز مساهماتها على املستوى 
احمللي: شركة االستشارات املالية الدولية 
)ايفا(، ش����ركة كويت انفس����ت، الشركة 
الدولية للتمويل، الشركة الوطنية الكويتية 
لتصنيع زيوت التزييت، ش����ركة الوافر 
خلدمات التسويق، االولى للتأمني التكافلي، 
شركة جيزان القابضة، يونفست غروب، 

منا على حقوق مساهمينا. 
وأضاف قائال: »ما حققناه من إجنازات 
في الس����ابق يفرض علينا مس����ؤوليات 
جديدة ،  فزيادة حجم النشاط االستثماري 
 وضمان استمرار وتيرة العمل وفقا للرؤية 
املتبعة يحتمان املتابعة املستمرة لألصول 
واالس����تثمارات وذلك ملواكب����ة خططنا 
الديرة  املستقبلية وتعزيز ركائز شركة 
القابضة األم ف����ي الكويت.  وبني النقيب 
أن خالد مجدي املرصفي سيتولي منصب 
 AL-Deera الرئي����س التنفيذي لش����ركة
Holding USA باإلضافة الى منصبة احلالي 

كمدير عام لشركة الديرة القابضة. 
من جانبه قال خالد املرصفي ان هذه 

أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة الديرة القابضة عبد الوهاب 
النقيب عن االنتهاء من تأس����يس شركة 
الدي����رة القابضة في الوالي����ات املتحدة 
 AL-Deera Holding األميركية حتت اسم
USA وهي ش����ركة تابعة لشركة الديرة 
القابضة وستتخذ من نيويورك مقرا لها.

وأوضح النقيب في بيان صحافي أمس 
انه نظ����را للثقل االقتصادي في الواليات 
املتحدة األميركي����ة باإلضافة إلى وجود 
مجموعة من استثمارات الشركة املتنوعة 
هناك فلقد ارتأينا تأسيس شركة الديرة 
القابضة USA ، وذلك إلعطاء مجموعتنا 
القدر الكافي من املتابعة عن كثب حرصا 

اتخذت من نيويورك مقرًا لها وعينت خالد المرصفي في منصب الرئيس التنفيذي

)أسامة البطراوي( لقطة جماعية لألعضاء من الشركتني 

خالد املرصفي عبد الوهاب النقيب

»متكو« و»أڤايا« توقعان شراكة إستراتيجية 
لصياغة معايير جديدة في مجال اتصاالت األعمال

احمد يوسف
أعلنت شركتا »متكو« و»أڤايا» عن 
حزمة حلول متطورة في مجال صناعة 
االتصاالت تعبر خاللها عن خريطة طريق 
استش���رافية حتدد املعالم املستقبلية 

لصناعة اتصاالت األعمال. 
جاء ذلك في مؤمتر صناعة اتصاالت 
األعمال الذي دعت إليه »متكو« أمس، 
وذلك مبناس���بة تبوئها مركز الشريك 

البالتيني لشركة »أڤايا« العاملية. 
وقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة 
متكو كريس لوجن النقاب عن اجلهود 
الدؤوب التي تبذلها الش���ركة لصياغة 
معايير جديدة في مجال حلول اتصاالت 
األعمال، مشيرا الى ان الشركة حصدت 
أڤايا  البالتيني لشركة  الش���ريك  لقب 
العاملية، وبذلك فهي تش���كل أثرا كبيرا 
في جعل االتصاالت إحدى أبرز ركائز 

حتفيز فاعلية األعمال.  
وبني ان رؤية الش���ركة مبنية على 
املفتوح���ة، ونظم  املعايي���ر  مفه���وم 
األعمال املرتكزة إلى حلول االتصاالت 

الفائقة، واالتصاالت 
الفعالة والسياقية 
واآلنية.  باإلضافة 
ال���ى االس���تعانة 
 ،)SIP( ببروتوكول
الذي ميكن الشركات 
الكبرى والصغرى 
من أن تنتقل بسهولة 
إل���ى  وانس���يابية 
منظومة اتصاالت 
متقدمة وبالسرعة 
التي تالئمها وحماية 
استثماراتها احلالية 
في نظم االتصاالت 

القائمة.  
أهمية  ان  وقال 

نظم اتص���االت األعمال في عالم اليوم 
تكمن في أنها حتقق االنسيابية املنشودة 
على امتداد عمليات األعمال عبر توفير 
االتصاالت اآلنية وإمكانية النفاذ الفورية 
إلى املعلومات املتوافقة مع طبيعة املهام 
املنفذة مما يؤدي الى حتقيق قيمة فائقة 

لألعم���ال وفاعلية 
عالية للمستخدمني.  
وأك���د ان خريطة 
التي نبرز  الطريق 
مالمحه���ا العام���ة 
التزام  اليوم تدعم 
شركة متكو املطلق 
عمالئها  بتزوي���د 
بحلول االتصاالت 
الت���ي  املتقدم���ة 
يحتاجونها إلدارة 
أعمالهم وتنميتها. 
تطويرن���ا  وف���ي 
حلزم���ة حلولن���ا 
كان  املتكامل���ة، 
هاجس���نا األول أن 
العريض���ة من عمالئنا  نوفر للقاعدة 
أفضل نظم وخدمات االتصاالت املتقدمة 
ذات التكلفة املجدية.  وأشار لوجن الى 
أبرز املعالم التي تشكل خريطة الطريق 
وهو حلول االتصاالت املوحدة، مراكز 
االتصال، اتصاالت املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة وحلول البيانات. من جهته 
صرح مدير املبيعات ملنطقة اخلليج في 
شركة أڤايا ستيف جوينر نيابة عن املدير 
اإلقليمي روجر الطويل، عن س���عادته 
بتبوؤ متكو مركز الش���ريك البالتيني 
لشركة أڤايا ملا يشكل ذلك من أثر بالغ 
األهمية في تطوير مجال اتصاالت األعمال 
في الس���وق الكويتي���ة وتقدمي آخر ما 
توص���ل إليه العلم في عالم االتصاالت 
مما يعزز اإلنتاجية والتعاون ويطور 

خدمة العمالء.
ومن جانبه أكد مدير مبيعات القطاع 
العام في شركة متكو الكويت م.هاني 
إدريس أهمي���ة احلدث الذي جتلى عن 
تبوؤ متكو مركز الش���ريك البالتيني 
لشركة أڤايا والتي بدورها استحوذت 
على شركة نورتل، والذي سيقدم الى 
صناعة اتصاالت األعمال في الكويت مزيج 
العاملية واإلمكانات  فريد من اخلبرات 
الالمحدودة من احللول التقنية توازي 
اخلدم���ات املتط���ورة املطروحة حول 

العالم.

لونج: نسعى لتوفير أفضل النظم لقاعدة عمالء الشركة

حلول االتصاالت الموحدة
»أڤايا أورا« ستش���كل الدعامة األساسية 
حلزمة حل���ول االتصاالت املوحدة اذ توحد 
 )SIP( هذه املنص���ة املبنية على بروتوكول
ش���بكات االتصاالت املعقدة بالشكل االمثل، 
وذل���ك بفضل قدرتها عل���ى احلد من تكلفة 
البنية التحتية ونشر التطبيقات التعاونية 
وتطبيق���ات خدم���ة العم���الء ذات الصفة 
املركزية بسهولة استثنائية، هذا باالضافة 
الى املنظومة البرمجية )ACE( ذات الطبيعة 
اخلدمية لتسهيل تطبيقات االتصاالت الالزمة 

بالسرعة املطلوبة.
وستشكل حلول »أڤايا أورا« دعامة حزمة 
حلول مراكز االتص���االت، فانطالقا من هذه 
املنصة ستنتقل مراكز البيانات الى هيكلية 
ذكية ذات صفة خدمية ومبنية على بروتوكول 
)SIP( لتدعم امناطا مختلفة من االتصاالت 
على نحو متزامن، وس���تعتمد حلول مراكز 
االتص���ال اجلديدة عل���ى منظومة تعاونية 
غير مسبوقة تربط بني العمالء والوسائط 

واملعلومات في آنٍ واحد.

كريس لوجن 


