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»المستقبل لالتصاالت« شاركت
بمعرض نوكيا العالمي في لندن

الكندري: »حيات لالتصاالت« توقع عقدين
بـ 5.6 ماليين دوالر مع »هواوي« 

»الخليج« يعلن عن الفائزين الـ 10
في حساب »الدانة«

أعلنت شركة حيات لالتصاالت )حيات كوم( عن توقيع عقدين 
مع شركة هواوي الصينية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.6 ماليني دوالر 
لتنفيذ أعمال لصالح احدى شركات االتصاالت الكويتية، علما بان 
العقد األول يتضمن توريد وتركيب مولدات الطاقة بقيمة إجمالية 
تصل إلى 1.7 مليون دوالر وتصل مدة التنفيذ لـ 4 شهور أما العقد 
الثانـــي فتصل قيمته إلى 3.8 ماليـــني دوالر ويتضمن تنفيذ أعمال 

توسيع البنى التحتية وتصل مدة تنفيذه إلى 9 شهور.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة حيات 
لالتصاالت طارق عبدالرزاق الكندري »يسرنا أن نقوم بتنفيذ مثل 
هذه العقود مع أكبر الشركات العاملية لتقدمي أفضل اخلدمات واحللول 
املبتكرة في سوق الكويت الذي ميثل سوقا هاما الستراتيجية الشركة 
في منطقة الشـــرق األوســـط« موضحا أن شركة حيات لالتصاالت 
تســـعى لتقدمي ما يناســـب تطلعات خدمات االتصاالت في تطوير 

البنى التحتية بهذا املجال.

أجرى بنـــك اخلليـــج في 26 
سبتمبر اجلاري السحب األسبوعي 
الـ 34 حلســـاب الدانة معلنا بذلك 
عن أســـماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم علـــى جائـــزة قدرها 1000 
دينـــار وهم كاآلتـــي: عبدالهادي 
عبداهلل العجمي، ياســـمني محمد 
عبداحلميد فراس، ميادة يحيى بكر 
جان، ماهر الياس الزاقي، فهد غطار 
علي شعالن، عبداحملسن عيسى 
عبدالعزيز القطان، جميلة سالم بن 

عيد العازمي، انتصار عبدالرسول 
املسيري، سويرة طماح ساهي ثاني، 
وياسمني محمد حسني املوسى. هذا 
ويتعني علـــى العمالء إيداع احلد 
األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 
دينار للتأهل ودخول السحوبات 
األسبوعية، ربع السنوية والسنوية 
الدانة  تلقائيا. كما يتميز حساب 
من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى 
كونه حسابا مينح فرصا متعددة 
العمالء أيضا  للفوز، فهو يشجع 

على توفير املال. فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 
زادت الفـــرص املتاحة للفوز. كما 
العديد  الدانة أيضا  مينح حساب 
من اخلدمات املتميزة منها خدمة 
الدانة لإليداع احلصري«  »بطاقة 
التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 
عمالء الدانة من حساب ما لديهم من 

فرص للفوز في سحب الدانة.

أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت )FCC( أن وفدا 
منها قد حضر معــــرض نوكيا العاملي الذي أقيم في 
العاصمة البريطانية لندن، في وقت ســــابق من هذا 
الشهر، حيث مت االطالع على أحدث أجهزة الهواتف 
النقالة املزمع طرحها باألسواق والتي متتاز مبواصفات 

تنافسية عالية اجلودة ومتفردة املواصفات.
وقال رئيس وفد الشركة إلى املعرض محمد بلوشي 
مدير تدريب قطاع املبيعات باملستقبل لالتصاالت انه 
التقى املدير التنفيذي اجلديد لشــــركة نوكيا )األم( 
ستيفن أيلوب، املنتقل من شركة مايكروسوفت، بعد 
التغيرات الكبيرة في اإلدارة العليا لشــــركة نوكيا. 
وقد اطلع من خالل هذا اللقاء على آخر أخبار الشركة 
واستمع إلى توجهاتهم في مجاالت االتصاالت التي 
يتوقع أن تشــــهد نقلة نوعية في منتجاتها من جهة 

التكنولوجيا املستخدمة على نحو تنافس فيه الهواتف 
العاملية احلديثة. وذكر بلوشي ان الهواتف اجلديدة التي 
كشف عنها النقاب في معرض لندن كانت ذات مواصفات 
عالية وسوف تطرح تباعا في األسواق العاملية ومنها 
Nokia E7 – Nokia C7 – Nokia C6. وذكر أن شــــركة 
املستقبل لالتصاالت أعلنت في وقت سابق أنها بدأت 
في إحداث تغييرات جديدة في سياستها البيعية وهو 
حتول سلسلة معارضها في دولة الكويت إلى متاجر 
لبيع هواتف عاملية مثل iPhone وبالك بيري، إضافة 
إلى جميع أنواع هواتف نوكيا، التي كانت تعتمد عليها 
منذ انطالقتها في عام 1996. مشيرا إلى أن »املستقبل 
لالتصاالت« تقدم حاليا خدمة الصيانة لهواتف نوكيا 
وبالك بيري وiPhone من قبل فنيني متخصصني في 

الهواتف املذكورة ومعتمدين عامليا.

التقت الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نوكيا األم

السوق الكويتي يمثل ركيزة مهمة إلستراتيجية الشركة في الشرق األوسط

وفد املستقبل لالتصاالت املشارك في املعرض

)فريال حماد(الغامن مكرما د.كالوس هشمير على هامش لقاء وفد الغرفة بالوفد األملاني

طارق الكندريطالل اخلرافي متوسطا وفد الغرفة املشارك

هيثم التركيت

الغانم: المحكمة أيدت رأي »الغرفة« في دستورية قانونها
ومن حق أي نائب اقتراح تغييره والحكم النهائي لمجلس األمة

»بيتك« يبدأ تطبيق نظام thincleint اإللكتروني المتطور

»الدولي«: يطور إدارة خدمة أمالك الغير
أعطال التكييف، انسداد املجاري العمومية، أعطال تغذية 
املياه والكهرباء، باإلضافة إلى خدمات الصيانة الدورية 
)الوقائية( من فحص دوري وجتهيز ماكينات التكييف، 
ومضخات رفع املاء، وخطوط الصرف الرئيسية، وإجراء 
الالزم للمحافظة على املظهر العام للعقار. وكذلك عمل 
الصيانة التخصصية مثـــل صيانة املصاعد أو معدات 

التكييف اخلاصة باملجمعات.
وأشار إلى ان قسم متابعة القضايا القانونية يقوم 
برفع القضايا اإليجارية ضد املستأجرين املتأخرين عن 
سداد القيمة اإليجارية واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
ضدهم مع عمل التســـويات املالية بحق املســـتأجرين 

الراغبني في تسديد اإليجارات املتأخرة.
أما قسم حتصيل اإليجارات فيقوم ومن خالل مجموعة 
من احملصلني أصحاب اخلبرة بتحصيل اإليجارات لكافة 
العقارات املدارة من قبـــل البنك باإلضافة إلى مراجعة 
اجلهات احلكومية مثل وزارة الكهرباء واملاء لدفع الفواتير، 
وكذلك مراجعة بلدية الكويت ووزارة العدل والتنسيق 

مع اإلدارة القانونية.
كذلك تقوم إدارة أمالك الغير بإجراء املزادات العلنية 
وذلك حســـب طلب العميل مـــع مراعاة كافة اخلطوات 

القانونية.

وقال البنك ان قســـم خدمات الصيانة يقوم بجميع 
خدمات الصيانة املتعارف عليها بواســـطة مهندســـني 
وفنيني مختصني في األعمال املدنية، الصحية، الكهربائية، 
والتكييف مبا يحقق مســـتوى خدمة مميزة للســـكان 
واحملافظـــة على ســـالمة العقار، مع مراعـــاة الناحية 
االقتصادية التي تتناســـب مع دخـــل العقار، كما يقدم 
هذا القسم خدمة جتهيز الوحدات لإليجار، والتي تشمل 
عمل الصيانة الالزمة لتجهيز الوحدات وتسليمها للسكان 
وتسلم تلك الوحدات من الساكن في نهاية فترة اإليجار 
وحصر أي تلفيات، والتأمني على العقار بناء على موافقة 
املالك، ودراسة مساحة العقار ومحاولة استغالل بعض 
املســـاحات إذا ســـمحت القوانني، وعمل تقارير دورية 
عـــن حالة العقار وعمل الترميمات إذا اســـتدعى األمر، 
ومتابعة املصاريف من كهرباء وماء وغيرها. كما يقدم 
هذا القسم خدمات طلبات الصيانة الطارئة، والتي تشمل 

استكماال لسلسلة خدماته التمويلية املبتكرة، أعلن 
بنك الكويت الدولـــي عن حتديث وتطوير إدارة خدمة 
أمالك الغير، عبر تخفيض الرسوم املعتادة واحملصلة 
مقابل توفير هذه اخلدمة، والتي تهدف إلى إرضاء العمالء 
وجتنيبهم عناء إدارة العقارات ســـواء كانت مجمعات 
جتارية، بنايات استثمارية، ڤلال سكنية لعمالء البنك 
أو مالك خاصني وجهات حكومية، مبينا أن إدارة أمالك 
الغير تقدم خدماتها من خالل عدة أقســـام تشمل قسم 
إدارة العقار، خدمة الصيانة، متابعة القضايا القانونية، 

وقسم احملاسبة، وقسم التحصيل واملتابعة.
وأوضح بنك الكويت الدولـــي في بيان صحافي أن 
قسم إدارة العقار يقوم من خالل مجموعة من املوظفني 
ذوي اخلبرة العاملية في إدارة العقارات بتأجير وتسويق 
الوحدات االيجارية، وعرضها على املستأجرين بكافة طرق 
التسويق، والوقوف على مشاكل وشكاوى املستأجرين 
وإيجاد احللول املناسبة ومتابعتها مبا يوفر الراحة لهم 
وفق الضوابط املنصوص عليها، كما يقوم القسم أيضا 
بإعداد الدراسات والتقارير الالزمة حول الوحدات الشاغرة 
والعمل على تقليصها، وتقييم الوحدات املؤجرة التي 
مضى على تأجيرها أكثر من 5 ســـنوات طبقا ألسعار 

السوق.

الـشــــرق  رئيــــس وحــــــدة 
أفريقيا في  األوسـط وشمال 
وزارة االقـتصــــاد األملانيــــة 
إلى أن  د.كـالوس هـشــــمير 
التعاون بني الكويت وأملانيا 
يسير بشكل جيد، مستدركا 
بان الوفد يسـتعرض القدرات 
االســــتثمارية للشركات في 
مجــــاالت التـطوير وصناعة 
النقل اجلوي من خالل الشركات 
الصغيرة واملـتوسطة، مبينا 
أن القطـاع الطبي يستعرض 
الكثير من الفرص اجليدة ذات 

العوائد للجانبني.
وقــــال إن تلك الشــــركات 
تســــعى احلكومة إلى دعمها 
التي يتم  املنتجــــات  ألهمية 
طرحها من قبل تلك الشركات 
والتي يحتاج إليها الســــوق 
الكويتي باعتبارها قطاعات 
الــقــــدرة على  ناشـــــئة لها 
االبتــــكار والتطوير بشــــكل 

مستمر وفعال.
وأضــــاف ان تلك القدرات 
املتعددة للشركات الصغيرة 
واملتوســــطة لها القدرة على 
العالية  حتقيق االســــتفادة 
لقطاع الصحة وصناعة النقل 
اجلوي خالل املرحلة املقبلة 
خاصــــة ان تلــــك الصناعات 
ناشئة وحتتاج إلى دعم كبير 

من قبل احلكومة.
وبــــني أن هناك شــــركات 
كثيرة تســــعى إلى الدخــول 
في السوق الكويتي ألهمــيته 
الكبيرة في تطوير تلك القدرات 

على املدى الطويل.
هــــذا، وقــــد اســــتعرض 
اجلانبان أســــماء الشــــركات 
املشــــاركة من اجلانبني ومت 
استعراض الفرص االستثمارية 
الشــــركات األملانية  من قبل 
فــــي القطاع الطبــــي والنقل 
اجلوي والصحة والتطوير، 
بعدها استمع اجلانبان ألهم 
األسئلة املطــروحة وكيفية 
تعزيز العالقات بني الشركات 
املســــتثمرة في البلدين على 

املدى الطويل.

التجاري  القطـــاع  مســـتوى 
وقطاعات البنك األخرى، مشيرا 
في هذا الصدد إلى أن تطبيق 
هـــذه التقنية يعكـــس رؤية 
استشرافية مهنية للمستقبل 
حيـــث ينتظـــر أن حتل محل 

أنظمة الكمبيوتر احلالية.
التركيـــت ان قطاع  وذكر 
تكنولوجيـــا املعلومـــات في 
»بيتك« يعقد اجتماعا دوريا في 
شهر أكتوبر من كل عام لوضع 
خططـــه التشـــغيلية للفترة 
املقبلة، مع اتسام هذه اخلطط 
باملرونة ملواكبـــة التطورات، 
جنبا إلى جنـــب مع االهتمام 
مبشاريع تهيئة البنية التحتية 
الستيعاب املستجدات في قطاع 
التقنيـــة من حيـــث جهوزية 
البرامج، وكفاية األجهزة، إضافة 
إلى ســـعة الشبكة الستيعاب 

ومتابعة اخلدمات والدعم.

املعلومات طبقا لسياسات »بيتك« 
األمنية التي يحرص عليها في كل 
أنظمته وبرامجه وتقليل املخاطر 
التـــي تتعرض لهـــا املعلومات 
املســـتخدمة من قبل املوظفني، 
فضال عن الســـماح لألفراد من 
خـــارج »بيتـــك« واملخولني من 
البرامج  قبله باستخدام بعض 
اخلاصة بالبنك حســـب طبيعة 
أعمالهم واختصاصهم من بينهم 
على سبيل املثال املوردون الذين 
يرتبطون بعالقات وثيقة وأعمال 

مع البنك.
وأشـــار التركيت إلى أنه مت 
بداية تطبيق هذه التقنية على 
قطاعات »بيتك« حسب األولوية 
التجارية  بدءا بوكاالت »بيتك« 
ذات األولويـــة على صعيد أمن 
ثـــم مركز  وســـرية املعلومات 
االتصال »call center«، على أن 
التطبيق تباعا على  يســـتكمل 

احمللي في األخذ بها.
من جانبه أوضح مدير ادارة 
التحتية في  البنيــــة  خدمــــات 
قطاع تكنولوجيــــا املعلومات 
هيثــــم عبدالعزيز التركيت، ان 
تكنولوجيا thincleint التي تعتمد 
على مــــزود أو خادم واحد لكل 
األجهزة والشبكات، يبدو مالئما 
لـ »بيتك« نظــــرا لتنوع برامج 
وأنظمة ومشاريع تكنولوجيا 
املعلومات مع تعــــدد قطاعات 
فــــي »بيتــــك« وتنوع  األعمال 
أنشــــطتها وتناميها فضال عن 
احلاجة الدائمــــة ملواكبة أحدث 
التطورات التقنية، مشــــيرا في 
هــــذا الصدد إلى أن تطبيق هذه 
التكنولوجيا يحقق للمؤسسة 
العديد من اخلصائص واملزايا 
التي ال توفرها أنظمة وتقنيات 
أخرى، أهمها ســــرعة وسهولة 
مواكبة التطبيقات اجلديدة في 

قطاع التقنية املصرفية، اآلخذة 
في التطور، من قبل جهة مركزية 

واحدة.
وأضاف التركيت في تصريح 
صحافي قائال: من أهم مزايا هذه 
التقنية أيضا تعزيز أمن وسرية 

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيتك( عن تطبيق تكنولوجيا 
thincleint اجلديدة، وهي التقنية 
التي تهدف إلى الربط بني جميع 
األنظمة واألجهزة على مستوى 
»بيتـــك« بغـــرض معاجلة كل 
املعلومـــات والبيانات وإدخال 
التطبيقـــات احلديثة من خالل 
جهـــة مركزيـــة واحـــدة، األمر 
الذي يتناسب مع واقع األنظمة 
والبرامج التقنية للبنك في ضوء 
التنوع والتوسع الكبيرين لهذه 
التي تخدم  البرامج واألنظمـــة 
مختلف القطاعات، ويعد تطبيق 
املتطـــورة اجنازا  التقنية  هذه 
جديدا فـــي إطار التـــزام قطاع 
تكنولوجيا املعلومات بتطبيق 
التقنية  إليه  أحدث ما توصلت 
احلديثة في املجـــال املصرفي، 
الســـيما أن »بيتك« كان سباقا 
على مســـتوى القطاع املصرفي 

وأملانيا، أوضح الغامن أن أملانيا 
حتتل املرتبة الثانية أو الثالثة 
بــــني الدول املصــــدرة للكويت 
سنويا، متوقعا أن زيارة صاحب 
الســــمو األمير ستزيد من تلك 

العالقات التجارية.

3 قطاعات رئيسية

ومــــن جانبه، أشــــار نائب 

بشكل عام وأملانيا بشكل خاص، 
مؤكدا أن تلك االستثمارات أخذت 
بعدا اســــتراتيجيا بعد زيارة 
صاحب السمو األمير إلى أملانيا 
منذ شهرين. ولفت الى ان هناك 
الكثير من الشــــركات األملانية 
سوف تساهم وبشكل فعال في 
تنفيذ مشــــاريع خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، مبينا 

ان ذلك يعود إلى اخلبرات العريقة 
التي متتلكها تلك الشركات في 
تأسيس وبناء البنية األساسية 
في الكويت. وبني ان هناك عددا 
كبيرا من تلك الشــــركات بدأت 
بالفعل في املســــاهمة في تلك 

االستثمارات.
وفيما يتعلــــق بنمو حجم 
التبادل التجــــاري بني الكويت 

عمر راشد
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتــــارة وصناعة الكويت علي 
الغامن ان قانون الغرفة »واضح« 
و»دســــتوري« وأن القانونيني 
أجمعوا على دستوريته وصحته 
من الناحية القانونية، مستدركا 
بان من حق أي نائب إبداء رأيه في 
تغيير قانون الغرفة واالحتكام 
لرأي السلطة التشريعية إلبداء 

رأيها في التعديالت.
فــــي تصريح  الغامن  وكرر 
صحافي، أمس، على هامش لقاء 
الغرفة بالوفد األملاني الذي يزور 
الكويت حاليا بأنه من حق أي 
نائب طرح أي أفكار يرى أن فيها 

ردودا أو نتائج إيجابية.
وفيما يتعلق برأي الغرفة، 
قال إن الغرفــــة أبدت رأيها في 
القانون أكثر من مرة في السابق، 
وأكد على أنه ال حاجة لتغييره، 
مستندا في ذلك إلى آراء فقهاء 

القانون والدستوريني.
وردا علــــى حكــــم احملكمة 
برفض دعوى بعض الشركات 
االســــتثمارية إللغاء رســــوم 
تســــجيل الشركات، قال الغامن 
ان احملكمة أيدت رأي »الغرفة« 
في دســــتورية قانونها، مبينا 
أن الغرفة ســــتصدر بيانا فور 

تسلمها نص احلكم.
وفــــي اســــتعراضه حلجم 
البلدين،  التجاري بني  التبادل 
أشار الغامن الى أن حجم التبادل 
بني اجلانبــــني يصل إلى مليار 
يورو ســــنويا، األمر الذي يدل 
على أهمية العالقات االقتصادية 
التــــي متتــــد على  ومتانتهــــا 
مدى نصف قــــرن من التعاون 

االقتصادي املستمر.
وبــــني ان القطــــاع اخلاص 
يســــتثمر بقوة في الكثير من 
القطاعات االقتصادية في أملانيا، 
مبينا أن أبرز تلك االستثمارات 
في سيارات مرسيدس والكثير 
من القطاعات التي جذبت الكثير 

من املستثمرين.
وقــــال ان الكويت هي أقوى 
الدول املســــتثمرة في أوروبا 

على هامش اللقاء بالوفد األلماني

يهدف لربط جميع أنظمته التقنية وتعزيز أمن المعلومات

مليار يورو حجم التبادل التجاري سنويا مع ألمانيا وبعض شركاتها تساهم في تنفيذ خطة التنمية


