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)أحمد باكير(وائل السلطان وإيهاب مصطفى في جانب من املؤمتر الصحافي

»جلف سات«: القطع المبرمج للكهرباء
لن يؤثر على استمرارية خدمات اإلنترنت

اتحاد الغرف الخليجي 
ينظم منتدى المياه 

والطاقة بالبحرين 
ينظ����م احتاد غ����رف دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي 
 ،bme global  بالتعاون مع شركة
منتدى ومعرض املياه والطاقة 
اخلليجي ملدة ثالث أيام خالل 
فت����رة 27/25 أبريل في مركز 
الدول����ي للمعارض  البحرين 
باملنامة، وذلك حتت رعاية وزير 
األشغال � الوزير املسؤول عن 
هيئة الكهرباء واملياه م. فهمي 

بن علي اجلودر.
ويشارك باملنتدى نخبة 
من املختص���ن واخلبراء 
ذوي العالق���ة م���ن داخل 
وخارج دول املجلس في 
حفل االفتت���اح يتقدمهم 
الهيئة السعودية  رئيس 
البراك،  للكهرب���اء عل���ي 
الس���ابق الحتاد  الرئيس 
التجارة والصناعة  غرف 
والزراعة )اإلمارات( صالح 
بن عمير الشامسي وأمن 
عام احت���اد غ���رف دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
الرحيم  )السعودية( عبد 

حسن نقي.
ويتن���اول املنتدى من 
أربعا من  انش���طته  خالل 
ورش العمل اخلاصة باملياه 

والطاقة. 

قالت مديرة التسويق واملشاريع اخلاصة 
بش����ركة »جلف سات« لينا الصالح ان القطع 
املبرم����ج للكهرباء خالل الصيف املقبل أو أي 
أعطال اخرى كالقطع الذي يحدث أحيانا في 
بعض الكيبالت الناقلة خلدمة االنترنت، لن 
تؤثر عل ى استمرارية تقدمي خدمات شركة »جلف 
سات« لعمالئها نظرا العتمادها على تقنيات 
حديثة جديدة في مجال تكنولوجيا االتصاالت 
تضمن تواصل تقدمي اخلدمات املختلفة للعمالء 
دون انقطاع. وقالت الصالح في تصريح صحافي 
امس ان شركة »جلف سات« قامت بتركيب احدث 
منظومة للبث الفضائ����ي تعتمد على االقمار 
الصناعية اخلاصة التي متتلكها وتديرها الشركة 
بالتوافق مع احملط����ات االرضية في الكويت 
والواليات املتح����دة االميركية، وتعتمد على 
احدث ما توصل اليه العلم في مجال تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات، والتي ميكن من خاللها 

تقدمي اخلدمات املختلفة لكل الشركات سواء في 
مقراتها الرئيسية أو من خالل ربط كل فروعها 
داخل وخارج الكويت لتسهيل انسيابية العمل 
لهذه الشركات في القطاعات املختلفة، اضافة 
الى اخلدمات التي ميكن تقدميها لالفراد ايضا 

خاصة في شبكة االنترنت.
وأضافت ان ه����ذه املنظومة لن تتأثر بأي 
قطع مبرمج للكهرباء خ����الل الصيف املقبل 
أو أي اعطال اخ����رى مما يجعل جميع عمالء 
الش����ركة في مأمن من انقطاع اخلدمة املقدمة 
اليهم، موضحة ان الشركة لديها فرق طوارئ 
من الفنين املتميزين باخلبرة والكفاءة وتعمل 
على مدار الساعة طوال أيام االسبوع ولديهم كل 
االمكانيات التي متكنهم من معاجلة أي أعطال 
حتى قبل وقوعها. وأشارت الى ان شركة »جلف 
سات« لديها تصور مستقبلي تعمل على البدء 
في تنفيذه لالستحواذ على حصة واسعة من 

السوق احمللي، اضافة الى النفاذ بقوة لبعض 
االسواق االقليمية املجاورة، فضال عن االسواق 
العربية والعاملية من خالل تقدمي خدمات البث 
الى  التلفزيونية، اضافة  الفضائي للمحطات 
امتالكها ألحدث استوديو تسجيالت في الكويت 
مجهز لتقدمي كل اخلدمات التلفزيونية للشركات 
واالفراد س����واء تلك التي تسجل أو التي تبث 
على الهواء مباشرة، مؤكدة ان الشركة كانت 
اول م����ن أدخل عربات البث الفضائي املتنقلة 
والتي مت عرض آلية عملها على اجلمهور في 

معرض كابسات الذي اقيم في دبي مؤخرا.
وكش����فت الصالح في تصريحها ان االيام 
القليلة املقبلة ستش����هد بدء حملة تسويقية 
مكثف����ة للتعريف بكل اخلدم����ات التي ميكن 
للشركة تقدميها لكل العمالء وبأسعار منافسة 
وجودة عالية للحفاظ على ثقة العمالء احلالين 

واكتساب املزيد منهم.

الداللي: »األهلية للتأمين« تمكنت من سداد 20 مليون دينار من قرضها 

»مايكروسوفت« و»شبكة الخليج لالتصاالت« 
تطلقان أحدث مفاهيم الحوسبة في الكويت

منى الدغيمي 
قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للش���ركة األهلية 
للتأمن سليمان حمد الداللي ان الش���ركة حققت نتائج ايجابية 
لعام 2009 مس���جلة أرباحا صافية مببلغ 7.16 مليون دينار بعد 
إطفاء خسائر غير محققة في حساب األرباح واخلسائر ومقدارها 
5.33 مالين دينار مقابل خسارة مببلغ 3.81 مالين دينار في عام 

.2008
وأضاف خالل انعقاد اجتماع عمومية الش���ركة العادية أمس 
بنسبة حضور 72.6% أن النتائج االيجابية احملققة تعكس السياسة 
املتحفظة واملدروسة التي تنتهجها الشركة وحرصها على دراسة 
االنحرافات وتقلبات السوق طبقا لإلستراتيجية املرنة التي تتبعها 
في مجال التأمن واالس���تثمار، مشيرا إلى أن الشركة قامت خالل 
2009 بسداد مبلغ 20 مليون دينار من القرض املمنوح لها من احد 
البن���وك احمللية ليصبح رصيد القرض في عام 2009 2.5 مليون 

دينار مقارنة بعام 2008 حيث بلغ 22.5 مليون دينار.
وكشف الداللي عن أن الشركة حققت تقدما من حيث تصنيفها، 
حيث قامت وكالة ستاندرد أند بورز برفع التصنيف للشركة من 
»--/BBB+/Negative« إلى »--/BBB+/Stableمستقر«، مشيرا 
إلى أن الش���ركة اعتم���دت في ذلك على تنوع مص���ادر اإليرادات 
وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى املنطقة وتقدمي 
منتجات تأمينية جديدة مما ترتب عليه حتقيق نتائج قياسية مع 
االستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي 

على املستوين احمللى واإلقليمي.
وعن مدى حتسن سوق التأمن عام 2009 قال الداللي ان سوق 
التأمن العاملي متيز بالتحسن التدريجي بعد اخلسائر التأمينية 
الكبيرة التي واجهها في عام 2008 باإلضافة إلى توابع األزمة املالية 

عاطف رمضان
اعلنت شركة شبكة اخلليج لالتصاالت »جلف 
نت« بالتعاون مع »مايكروسوفت � الكويت« عن 
طرح مفاهيم حوسبة جديدة ومبتكرة جتمع بن 

شبكة االنترنت وخدمات السحابة في الكويت.
ج����اء ذلك خ����الل مؤمتر صحاف����ي عقد بهذه 
املناس����بة أمس، حيث تعد »س����حابة جلف نت« 
اجلديدة والقائمة على تقنيات »مايكروسوفت«، 
اول نظام للحوس����بة السحابية في الدولة، وهو 
مصمم خصيصا للشركات الصغيرة واملتوسطة من 
اجل متكينها من التواصل بفاعلية اكبر ودفع عجلة 
جناح اعمالها. وتوفر السحابة القائمة على تقنيات 
»مايكروسوفت« قدرة كاملة على التنقل وسهولة 

التوس����ع مع أعلى معايير األمان واخلصوصية 
للبيان����ات التي يتم تخزينه����ا وتبادلها وتضمن 
احللول السحابية التي توفرها »جلف نت« لقطاع 
األعمال، التوافقي����ة والتكامل مع جميع منتجات 
وخدمات »مايكروسوفت« وكذلك مزودو احللول 
اخلارجيون كما تعتبر هذه السحابة منصة مثلى 
للتع����اون في عالم األعمال، فهي مزودة بباقة من 

احللول املتميزة والقابلة للتوسع.
وبهذه املناس����بة قال مدير »مايكروس����وفت � 
الكويت« ايهاب مصطفى: »نقف حاليا على عتبة 
حقب����ة جديدة في مجال احلوس����بة، حيث توفر 
تطبيقات البرمجيات املبتكرة في األجهزة الذكية، 
والتي تكملها ميزة تخزين البيانات واخلدمات القائمة 

على االنترنت، للش����ركات الصغيرة واملتوسطة 
قدرة أعلى على التحكم مبعلوماتها، وجتارب أكثر 
سالسة على صعيد األجهزة املتعددة، وينطوي هذا 
اجليل اجلديد من احلوسبة على كثير من الفرص 
املتميزة، حيث ميكن لقطاع الش����ركات الصغيرة 
واملتوسطة النظر الى السحابة كحل بديل يسهم 
في تقليص التكاليف، ويتمتع باملرونة والسالسة 
الكبيرتن، ويسعدنا التعاون مع »جلف نت« على 
اطالق هذا احلل اجلديد في الكويت، بهدف تعزيز 

مرونة وتنافسية هذه الشركات«.
وذكر مصطفى ان الشركة تتطلع خالل الفترة 
املقبلة الى تقدمي خدمات جديدة ومميزة لعمالئها، 
مشيرا الى ان تكلفة مفاهيم احلوسبة السحابية 

بأسعار مخفضة جدا تبدأ من 550 فلسا للمستخدم. 
وأضاف مصطفى ان الشركة بدأت بتقدمي خدماتها 
مع شركات كبرى لديها مركز رئيسي في الكويت. 
وأشار الى ان الشركة تقدم خدماتها ايضا للموظفن 

بالوزارات.
م����ن جانبه، ق����ال مدير عام »ش����بكة اخلليج 
لالتصاالت« وائل السلطان: »نفخر بأن نكون اول 
شركة تطرح حل احلوسبة السحابية في الكويت، 
ومن خ����الل العالقات الوطي����دة التي تربطنا مع 
»مايكروسوفت« نأمل ان يتيح هذا احلل للشركات 
الصغيرة واملتوس����طة ادراك السالس����ة واألمن 
واملوثوقية التي يتمتع بها كل من البرمجيات في 

املقر واخلدمات القائمة على االنترنت.

الشخصية بجانب احلصول على العديد من التأمينات التجارية 
والصناعية الضخمة التي ميكن تبادل حصص منها مع الشركات 

الشقيقة والزميلة، مما يشجع على زيادة االحتفاظ.
وكشف الداللي انه باإلضافة إلى الشركات الشقيقة في األردن 
ولبنان والسعودية ومصر واليمن والعراق فإن الشركة تعمل على 
دراسة أسواق عربية أخرى متهيدا لزيادة هذا االنتشار وحتقيق 
هذا الهدف االس���تراتيجي الهام باملساهمة في حصص مؤثرة في 

بعض شركاتها.
وأضاف انه بجانب اجتهاد الشركة في توسيع نشاطها بفتح 
مجاالت جديدة ضمن أنواع التأم���ن التقليدية واالهتمام بإدارة 
الفروع والتس���ويق في نش���رها، فإن تنمية قطاع التأمن الوارد 
عن طريق إع���ادة التأمن تدريجيا تدخل ضمن إس���تراتيجيتها 
وحتظى باهتمامها، وأوضح أن ما حققته الشركة من نتائج جيدة 
يدل على استمرارها في تعزيز االحتياطيات الرأسمالية والفنية 
ضمانا لنجاح الطموحات وحتقيق مختلف األهداف األخرى دون 
التعرض ألي اهتزازات أو ذبذبات في النتائج ولزيادة إمكانيات 
النمو والتطور. هذا وقد متت املوافقة على كل البنود الواردة في 
جدول أعمال الشركة السيما توزيع أرباح نقدية على املساهمن 
بواقع 20% من رأس املال املدفوع باإلضافة إلى توزيع 15.62 مليون 
سهم في صورة أس���هم منحة مجانية بواقع 10% على املساهمن 

املسجلن في سجالت الشركة.
وفي ه���ذا اإلطار أعلن الداللي انه س���يتم توزيع األرباح يوم 
5 مايو القادم، مش���يرا إلى أن عمومية الشركة غير العادية التي 
سيقر فيها املوافقة على زيادة رأسمال الشركة من 15.62 مليون 
دينار إلى 17.19 مليون دينار ستؤجل إلى وقت الحق لعدم اكتمال 

النصاب الذي يجب أال يقل عن %75.

العاملية التي ضربت استثمارات شركات التأمن وإعادة التأمن في 
العالم مما عرض العديد من الشركات الكبرى ملخاطر اإلفالس.

وأوضح الداللي أن مرور عام 2009 بدون كوارث تأمينية كبيرة 
وحدوث انتعاش نسبي في أس���واق االستثمار ساعد ذلك سوق 

التأمن على االنتعاش. 
وأضاف أن »األهلية« أثبتت جدية تعامالتها باالكتتاب السليم 

والرغبة في زيادة مش���اركتها في النتائج برفع حدود احتفاظها، 
مشيرا إلى أن هذا يعتبر أحد أهدافها وضمن إستراتيجيتها وجنحت 
في حتقيق ذلك تدريجيا كما عكس���ته األرقام باملقارنة مع نتائج 

السنوات األخيرة.
وأفاد بأن سياسة االنتش���ار والتوسع االقليمي ساعدت على 
تعزيز وحتسن احملفظة التأمينية عن طريق االهتمام بالتأمينات 

أكد أن الشركة تدرس التوسع عربيًا وعموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال

)أسامة البطراوي(سليمان الداللي مترئسا عمومية »األهلية«


