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وقع���ت بوليتكنك البحري���ن ومقرها مملكة 
البحرين مع مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة 
العاملية )ITS( عقد تنفيذ )Banner ERP( والذي 
يشمل تطبيق مجموعة من األنظمة العاملية وهي 
نظام Banner للقبول والتسجيل من خالل االنترنت 
ونظام البوابة الرقمية ونظام Banner للشؤون 
املالية واإلدارية ونظام Banner لألرشفة االلكترونية 

وأنظمة التعليم االلكتروني.
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للبوليتكنك 
جون سكوت بقوله: »لقد اجتمعت أهداف خطط 
التنمية اإلس���تراتيجية ملجلس أمناء بوليتكنك 
البحرين وأولويات تطوير طرق عمل البوليتكنك 
وكفاءة النظم اإلدارية وأهمية استخدامات شبكة 
االنترنت في تق���دمي أفضل اخلدم���ات لطالبنا 

وطالباتنا مع توفير مميزات حلول أنظمة البرامج املتكاملة املقدمة 
من ش���ركة ITS إضافة إلى إمكانات الشركة وتطبيقاتها الناجحة 

لألنظمة في مؤسسات تعليمية عربية أخرى في املنطقة«.
وأضاف »في الغد القريب سيكون مبقدور بوليتكنك البحرين 
تقدمي خدمات متميزة لطالبها في مملكة البحرين سواء احلاضرون 
في حرم البوليتكنك أو عن طريق االنتس���اب أو التعلم عن بعد 
باالضافة إلى تق���دمي خدمات جديدة ألعض���اء الهيئة األكادميية 
والتعليمية وللشركات املساهمة واخلريجني وأهالي الطالب والهيئات 

واملجالس التعليمية املتفاعلة مع البوليتكنك«.
وقال العضو املنتدب واملدير العام ملجموعة ITS خالد السعيد 

تعليقا على ه���ذا االتفاق ان التطورات األخيرة 
التي ش���هدها قطاع التعلي���م العالي في مملكة 
البحرين خلقت املزيد من التحديات أمام اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية املتواجدة فيها ومن بينها 
بوليتكنك البحرين خاصة فيما يخص التحديات 

املتعلقة باجلوانب التقنية.
وأضاف ان ITS جتد نفس���ها دائما في موقع 
يؤهلها لتلبية احتياجات ش���ركائها في قطاع 
التعلي���م وذلك من خ���الل البرام���ج واحللول 
التي متتلكها والتي تس���عى دائما إلى تقدميها 
لعمالئها من منطلق حرصها على تلبية جميع 

متطلباتهم.
من ناحيته أكد املدير اإلقليمي ومساعد املدير 
الع���ام ملجموعة ITS في منطقة اخلليج العربي 
خالد العميري أهمية توافق استراتيجية نظم املعلوماتية املقدمة 
مع رؤية البوليتكنك لتحقيق أهدافها موضحا ان من أهم ما تتميز 
ب���ه مجموعة ITS هو وجود العناصر البش���رية العربية املؤهلة 
واملتخصصة في تطبيقات برامج اجلامعات ومؤسسات التعليم 
العالي وهي النتيجة الطبيعية للسياس���ة طويلة األمد للشركة 
منذ عام 1981 لالستثمار في تدريب وتطوير املختصني من املنطقة 
العربية نفسها، ولقد أثبتت هذه االستراتيجية جناحها في إمكانية 
تطبي���ق برامج عاملية مع األخذ في احلس���بان اخلصوصية التي 
تتمتع بها اجلامعات في منطقة الش���رق األوسط وتوفير فرص 

العمل حسب أفضل املقومات العاملية.

الشطي: »أعيان اإلجارة« تطلق موقعها
 اإللكتروني الجديد وفق أحدث التقنيات

»كويت إنرجي« تعلن اكتشافًا
نفطيًا جديدًا شرق رأس قطارة في مصر

تأكيدا ملا أنفردت بنشره »األنباء« أمس، أعلنت 
شركة كويت إنرجي أمس عن اكتشاف نفطي جديد 
في حقل شرق رأس قطارة الواقع في صحراء مصر 
الغربية والذي تتولى تشغيله شركة سيبترول، ويعد 
هذا االكتشاف السابع لشركة كويت إنرجي في مصر 
والرابع في حقل شرق رأس قطارة منذ مارس 2009. 
وقالت الش���ركة ان االكتشاف النفطي اجلديد مت من 
خالل البئر ضياء )1( التي بدأ احلفر فيها في فبراير 
2010، ومن خالل هذه البئر مت اكتشاف النفط بطبقات 
بحرية العليا والسفلى وطبقة خريطة، وعلى عمق 
يتراوح بني 10.700 و 12.000 قدما، حيث أنتجت البئر 
خالل االختبارات األولية ما معدله 1.600 برميل في 
اليوم من طبقة خريطة.  وقالت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي���س التنفيذي لش���ركة كويت إنرجي 

س���ارة أكبر: »إن هذا االكتشاف النفطي يعد إجنازا 
آخر يضاف لرصيد اإلجنازات التي حققتها الشركة 
من خالل عمليات االستكشاف واإلنتاج الناجحة التي 
تنفذها في مصر«، وأضافت: »نأمل أن تشهد الفترات 
القادمة مزيدا من مثل هذه االكتشافات، بفضل اجلهود 
احلثيثة واملتواصلة التي يبذلها فريق عمل الشركة 
في مص���ر، والتعاون املثمر ال���ذي تبديه احلكومة 
املصرية وشركاؤنا وهو ما يصب في نهاية املطاف 
في صالح جميع األطراف«.  اجلدير بالذكر أن حصة 
شركة كويت إنرجي في حقل شرق رأس قطارة تبلغ 
49.5% بعد قيام الشركة في مارس 2008 باالستحواذ 
على حصص شركة »أويل سيرتش« في كل من مصر 
واليمن، كما تعكف الش���ركة في الوقت الراهن على 

حفر بئرين استكشافيتني في هذا احلقل.

نجاح متميز للحملة الترويجية
 لـ »الكويت الدولي« في »المارينا مول«

أعلن مساعد مدير إدارة تطوير 
املشاريع في شركة أعيان اإلجارة 
القابضة سالم الشطي عن إطالق 
املوقع اإللكتروني اجلديد للشركة 
في ش����كل مميز وبباقة خدمات 
تفاعلي����ة تهدف إل����ى تقدمي كل 
اخلدمات املمكنة للعمالء إلكترونيا 

من أجل راحتهم.
وبني الشطي أن املوقع اجلديد 
)www.aayan-leasing.com( يتيح 
للعمالء اختيار السيارة املرغوبة 
لديهم من بني عشرات السيارات 
املعروضة على املوقع نفسه، سواء 
لالستئجار التشغيلي أو للشراء، 

وكذلك القيام بحجز السيارة املرغوبة عبر املوقع إلى 
حني الذهاب لتفقد السيارة في املعرض املتواجدة فيه، 
وهو ما يوفر على العميل عناء زيارة عدد مختلف 

من املعارض بحثا عن السيارة التي يرغب بها.
كما يتيح املوقع أيضا للعمالء خدمة دفع األقساط 
بواسطة خدمة »كي نت«، وذلك لتوفير الوقت على 
العمالء بدال من الذهاب شهريا إلى أحد مواقع الشركة 
لدفع القس����ط، حيث ذكر الش����طي أن هذه اخلدمة 

تريح العميل أيضا من عناء التنقل 
وزيارة مواقع الشركة ملجرد دفع 
القس����ط وتؤمن له إمكانية دفع 
أقس����اطه دون مغادرة منزله أو 

مكان عمله.
الش����طي أن املوقع  وأضاف 
اإللكتروني للش����ركة ال يكتفي 
بتق����دمي خدمات بي����ع املركبات 
ودفع األقساط ولكنه يوفر عددا 
من خدمات ما بع����د البيع التي 
يحت����اج إليها الكثير من العمالء 
واملس����تأجرين. ومن ذلك خدمة 
استخراج تفويض سفر وخدمة 
كتاب املرور وشهادات ملن يهمه 
األمر. وكان العميل في السابق يضطر إلى استقطاع 
الوقت لزيارة أحد أفرع الشركة من أجل احلصول على 

مثل هذه اخلدمات واستخراج الوثائق املطلوبة.
وأكد الش����طي حرص أعيان اإلجارة الدائم على 
توفير أفضل اخلدمات جلمهورها وتطوير خدماتها 
باستخدام أحدث التقنيات املتوافرة من أجل تلبية 
احتياجات العمالء وحتقيق رضاهم وتوفير أعلى 

درجات الراحة واليسر، توفيرا لوقتهم ومالهم.

صرحت مدير العالقات العامة 
ببنك الكويت الدولي هدى الشايع 
بأن املعرض التسويقي الذي نظمه 
البنك ف����ي مجمع »املارينا مول« 
بالساملية خالل الفت�����رة من 29 
من ابري����ل املاضي إلى األول من 
مايو اجل����اري للترويج حلملة 
»من الت����أسيس.. إلى التأثيث« 
والتي أطلقها البن����ك مؤخرا، حقق 
جناحا متميزا وإقباال كبيرا من 

قبل اجلمهور. 
وقالت الشايع إن اإلقبال على 
احلملة فاق التوقعات، وذلك رغبة 
م����ن العمالء في االس����تفادة من 
العروض املتمي����زة التي تقدمها 

احلملة، مشيرة إلى أن التواجد املستمر 
بالقرب من العميل والتواصل الدائم مع اجلمهور كان 
السبب الرئيسي في اإلقب�����ال املتمي���ز الذي شهده 
املعرض، خصوصا أن حملة »من التأس����يس.. إلى 
الت���أثيث« تقدم أحد أفض����ل حلول التمويل الشخصي 

امليسرة واملوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وأضافت الش����ايع أن بنك الكويت الدولي، وبعد 
النجاح املتميز ملعرض »املارينا مول« س����يتواجد 
خ����الل الفترة املقبلة في العديد من األماكن األخرى 

التي حتظى بتجمعات كبيرة للترويج حلملة »من 
التأس����يس.. إلى التأثيث«، باإلضافة إلى تس����ويق 
منتجات وخدمات البنك التي تتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية، والتي تشمل احلسابات اجلارية، حساب 
التوفير، وديعة اجلود املثمرة، الودائع االستثمارية، 
بطاقات االئتمان، حساب حبوب لألطفال، وحسابي 
الراتب السيدات )رمياس(، والراتب ألصحاب املهن 
املميزة )النفيس(، باإلضاف����ة إلى خدمة صناديق 

األمانات.

يقّدم خدمات التأجير وبيع السيارات وتسديد األقساط وخدمات ما بعد البيع 

ضمن أنشطة حملة »من التأسيس إلى التأثيث«

سالم الشطي

خالد السعيد

جناح البنك في »املارينا مول«

م.أحمد العيسى متبادال وثائق عقد الرعاية مع نبيلة العنجري

العنجري: مشاريع خطة التنمية 
محور أساسي بالمؤتمر

قال��ت نائب رئيس اللجن��ة العليا املنظمة 
للمؤمتر نبيلة العنجري، ان حرص مجموعة 
األنظمة الهندس��ية على املشاركة في رعاية 
املؤمتر نابع من قناعته��ا التامة بأهمية هذه 
املشاريع وضرورة التواصل بني املشاركني في 
طرح احللول املناسبة للمشاكل التي تعترض 

طريقها.
وأشارت إلى أن الظروف االقتصادية الراهنة 
قد انعكست على شركات القطاع اخلاص الذي 
يقف عاجزا عن تنفيذ بعض املشاريع بسبب 
األزمة االقتصادية، األمر الذي يتطلب إعادة 
 B.O.T �نظر من احلكومة لطرح مش��اريع ال
من جديد خاصة ان أس��عار األراضي مازالت 
في ارتفاع وهو ما ميثل عبئا ماليا كبيرا على 
الش��ركات العقارية ويق��ف حائال امام تنفيذ 

مشاريع التنمية املتوقعة بالكويت.
وبينت أن املؤمتر يهدف في دورته اجلديدة 
إلى تسليط الضوء على مجموعة من احملاور 
املهمة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة املدى 
)خط��ة 2020( وبرنامج عمل احلكومة، حيث 
سيناقش هذا احملور خطة التنمية واملشاريع 
التي ستطرح فيها للقطاع اخلاص على مدار 
السنوات العش��ر املقبلة وأهداف تلك اخلطة 
ومدى إمكانية مساهم القطاع اخلاص فيها كما 

سيناقش املؤمتر دور القطاع اخلاص في تنفيذ 
برنامج عمل احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص في املساهمة 
بدور حيوي في تلك املش��اريع واإلمكانيات 
التي ميتلكها وأيضا اجتاه احلكومة إلنش��اء 

.B.O.T �مدن جديدة وفق نظام ال
هذا، وذكرت العنجري أن الدورة اجلديدة من 
املؤمتر ستتضمن العديد من األفكار اجلديدة 
الرامي��ة إلى زيادة جرعة املش��اركة من قبل 
القطاع اخلاص في مش��اريع التنمية، مبينة 
أن املؤمتر س��يناقش وللمرة األولى مشاريع 
القطاع النفطي التي يبل��غ حجمها 25 مليار 

دينار ودور القطاع اخلاص فيها.
وأضافت أن املؤمتر سيناقش هذا احملور 
نظرا ألهمية القطاع النفطي ومستقبل املشاريع 
التي ستنفذ فيه ومدى االستفادة من القطاع 
اخلاص في القيام بدور حيوي فيه واحلصول 
على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحة ان 
هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود 
مشاريع مليارية من املتوقع تنفيذها على املدى 
القريب والتي في مقدمتها مش��روع إنش��اء 
املصفاة اجلديدة ومشروع تطوير الوحدات 
اإلنتاجي��ة ملصافي التكرير التابعة لش��ركة 

البترول الوطنية.

»ITS« توّقع عقدًا مع بوليتكنك البحرين
 لتنفيذ نظام معلومات الطالب

العيسى: »مجموعة األنظمة الهندسية« نفذت 6 برامج 
لتطوير العمل في جميع المنافذ الجمركية عدا »العبدلي«

أعلنت رعايتها لمؤتمر الـ B.O.T التاسع تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

بإعداد وثيقة املناقصة للمكاتب 
التي ستتنافس على  الهندسية 
الفوز باملشروع من خالل تقدميها 
للتصاميم الهندسية التي تتناسب 
مع الدراسة التي أعدتها الشركة 
ومن ثم يتم مراجعة التصاميم 
املقدمة للتأكد من مطابقتها لدراسة 
املشروع كما تتابع الشركة عملية 
اإلشراف على التصميم الفائز على 
ارض الواقع وصوال إلى التنفيذ 
واجناز املشروع وفق املواصفات 
املطلوبة انته���اء مبرحلة ادارة 

املنشآت.

مشاريع عمالقة

وبنينّ ان الشركة أجنزت خالل 
الفترة املنصرمة مشاريع عمالقة 
في هذا اإلطار ومنها على سبيل 
املثال: مكتبة البابطني والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج وفندق 
سفير »الفنطاس« وفي مجال 
االدارة والتقي���م الفني واملالي 
للمنشآت فان الشركة تقوم حاليا 
بإدارة كل من املقر الرئيس���ي 
الكويتية  البترول  ملؤسس���ة 
واملقر الرئيسي ملؤسسة اخلليج 
لالستثمار كما أنها انتهت من 
1300 منشأة تابعة لوزارة املالية 
وشركة املشروعات السياحية 

ومؤسسات أخرى.
وق���ال ان قائم���ة عم���الء 
املجموعة تتضمن أيضا كال من 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج، 
اإلدارة العامة خلفر السواحل � 
وزارة الداخلية، اإلدارة العامة 
للجمارك، وزارة األشغال العامة، 
البابطني،  عبدالعزيز س���عود 
شركة الصفاة لالستثمار، شركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار، شركة 
اخلدم���ات التعليمية املتكاملة 
الدولية، شركة عقارات الكويت، 
شركة املراكز الطبية الكويتية، 
مجموعة أعم���ال القابض�����ة، 
العقارية،  التجارية  الش���ركة 
ش���ركة مجمع����ات األسواق، 
االس���تثم����ارية  املجموع���ة 
العقاري���ة الكويتي���ة، األمانة 
الع�����ام���ة لألوق���اف، جامعة 
الكويت ووزارة املالية وشركة 

املشروعات السياحية.
وأضاف العيسى أن من ابرز 
املش���اريع التي قامت الش���ركة 
بتنفيذها وفق نظام ال� B.O.T هو 
مشروع تطوير العمل اجلمركي 
جلمي���ع مراف���ق اإلدارة العامة 
للجمارك ماعدا منفذ العبدلي حيث 
ان الشركة هي استشاري املالك 
لهذا املشروع الضخم الذي تقوم 
بتنفيذه شركة جلوبل كليرجن 
التابعة  هاوس إحدى الشركات 
لشركة اجيليتي ملدة انتفاع 25 

عاما.
وأوض���ح أن هذا املش���روع 
يتضم���ن 6 برام���ج هامة وهي 
برنامج أعمال املناولة والتفتيش 
اجلمرك���ي وبرنام���ج اخلدمات 
املس���اندة والصيانة وبرنامج 
الكالب البوليسية )كالب األثر( 
وبرنامج ميكنة العمل اجلمركي 
وبرنام���ج مبن���ى ادارة جمارك 
املوانئ اجلنوبية مبنطقة الشعيبة 
وبرنامج تطوير املراكز اجلمركية 

الساملي والنويصيب.
كما تقوم الشركة أيضا بإدارة 
الوطني حيث  مشاريع احلرس 
إنها تقوم مبهام مدير املشروع في 
معظم املراكز اخلاصة باحلرس 

الوطني.

والسوق احمللي، وتقدمي احللول 
التي تستجيب حلاجات السوق 
وتناسب طبيعة املشاريع لالرتقاء 
مبس���توى اخلدم���ات التي يتم 
تقدميها في مجال إدارة املشاريع 
واالستشارات الهندسية والتدريب 
إضاف���ة إلى اخلدم���ات األخرى 

املساندة.

أنشطة الشركة

وقال ان احد نشاطات الشركة 
هو تق���دمي دراس���ات اجلدوى 
واالستش���ارات ما قبل تصميم 
املشاريع وذلك من خالل توفير 
الدراس���ات الالزم���ة للجه���ات 
لتنفيذ مشاريعها بشكل سليم 
ومتناغم ومن ثم تقوم الشركة 

من املساهمني هم شركة عقارات 
التجارية  الكوي���ت والش���ركة 
العقارية واألمانة العامة لألوقاف 
هذا باإلضافة إل���ى أكثر من 15 
مكتبا هندسيا ومهندسني والحقا 
انضمت شركة بيان لالستثمار 
)حساب العمالء( إلى املساهمني 
وتعم���ل على توفي���ر اخلدمات 
املهني���ة والفني���ة  الهندس���ية 
العام  املتخصص���ة للقطاع���ني 
واخلاص، معتمدة في ذلك على 
مجموعة من املهندسني واملكاتب 
االستش���ارية احمللية والعاملية 
م���ن ذوي اخلب���رة واإلمكانات 
املتمي���زة لتوفير خدماتها وفقا 
ملعايير اجلودة الدولية واملعرفة 
الش���املة بآليات مزاولة املهنة 

وقبل احلديث عن مشاريع التنمية 
وأنواع املشاريع التي ستنفذ يجب 
أن تك���ون لدين���ا رؤية واضحة 
تتضمن أولوية طرح املشاريع بناء 
على احتياجات املجتمع كما يجب 
أن تكون متضمنة عالج املشاكل 
القائمة منذ س���نوات س���واء في 
النقص احلاد في مشاريع البنية 
التحتية الالزمة لتلك املشاريع أو 
في سن القوانني والتشريعات التي 
 B.O.T �تخدم وتس���اند قانون ال
ومنها على س���بيل املثال قانون 

العمل والتجارة والهجرة.

مشاريع متنوعة 

وبنينّ العيس���ى أن الش���ركة 
تأسست في العام 1999 مبجموعة 

أعلن���ت مجموع���ة األنظمة 
الهندسية عن رعايتها للمؤمتر 
القطاع اخلاص  التاس���ع لدور 
التنمية والبنية  في مشروعات 
التحتية الت���ي تقام وفق نظام 
ال� B.O.T ال���ذي تنظمه كل من 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتع���اون مع ش���ركة اخلليج 
لتنظيم املعارض والذي يقام حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد خالل الفترة من 9 إلى 
10 مايو املقبل والذي يقام حتت 

شعار »الكويت 2020«.
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
املدير الع���ام ملجموعة األنظمة 
العيسى  الهندسية م.احمد بدر 
مع نائب رئي���س اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر نبيلة العنجري، 
حيث أوضح العيسى أن الشركة 
قررت املشاركة في املؤمتر للمرة 
األولى وذلك من منطلق األهمية 
الكبيرة التي يحظى بها املؤمتر 
الذي يع���د اكبر ح���دث محلي 
 يناقش مشاريع التنمية ومشاريع
 ال� B.O.T في الكويت، مؤكدا أن 
هذه املش���اريع تساهم في دفع 
عجلة االقتصاد الكويتي وتطوير 
القطاع االس���تثماري في البالد 
وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى 
املثلى  للدخل وتوفير اخلدمات 

للمواطن.

أهمية مشاريع التنمية

 B.O.T �وأك���د أن مش���اريع ال
من أهم املشاريع التي تساهم في 
تطوير ونهض���ة الكويت والتي 
تسمح مبشاركة القطاع اخلاص في 
توفير أفضل اخلدمات التي تخدم 
ف���ي النهاية مصلحة املواطن من 
خالل تطوير العديد من املشاريع 

واملرافق العامة. 
وأوض���ح أن اجن���از القانون 
اجلديد ملشاريع ال� B.O.T من قبل 
مجلس األمة يعتب���ر من األمور 
االيجابية لدعم هذه املشاريع بعد 
فترة من التوق���ف، كما انه يعد 
اجنازا كبيرا نظرا ألنه س���يفتح 
الباب من جديد أمام الش���ركات 
 B.O.T �ملعاودة تنفيذ مشاريع ال
في الكوي���ت، وهو أيضا ترجمه 
ملطالبات العديد من االقتصاديني 
واشار الى أن األمور حتتاج إلى 
تسارع وتيرة العمل حتى تدور 
عجلة هذه املشاريع من جديد مبا 
يخدم مشاريع التنمية بشكل عام 
وحتقيق الرغبة األميرية السامية 
بالتحول إلى مركز مالي وجتاري 

إقليمي.
وب���نينّ العيس���ى أن جتمي���د 
مشاريع ال�  B.O.T قد انعكس سلبا 
على توقف مشاريع التنمية في 
الكويت كما انه انعكس على تراجع 
حجم اإلنفاق املالي من الشركات 
وبالتالي على الدورة االقتصادية 
للكويت، مؤكدا أن استمرار توقف 
تلك املشاريع ليس في مصلحة 
الكويت أو الشركات احمللية التي 
تعاني نقص الفرص االستثمارية 
املتاحة مما دفعها للبحث عن تلك 

الفرص خارج الكويت.
وقال ان املشاريع املزمع طرحها 
ضمن خطة التنمية اجلديدة تعتبر 
واحدة من احللول املهمة لتنشيط 
االقتص���اد ولكنها ليس���ت بديال 
ملشاريع ال�  B.O.T، مشيرا إلى انه 
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