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»زين« األولى كأفضل موقع إلكتروني
للشركات على مستوى الشرق األوسط

»انهام« تنجز المرحلة االنتقالية من عقد 
المورد الرئيسي مع الحكومة األميركية

»بوبيان« يرعى مؤتمر »اتجاهات الرابع«
حول منظور االقتصاد اإلسالمي لألزمة العالمية

أعلنت مجموعة »زين« ع���ن تصدرها قائمة 
التصنيف ألربع فئات من النس���خة الثانية من 
تصني���ف »GCC Webranking« الذي يضم أفضل 
وأكبر 80 ش���ركة رائدة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وفقا للقيمة الس���وقية، مشيرا إلى أن 
هذا التصنيف تعده مؤسس���ة »هالفرس���ون آند 
هالفرسون« املتخصصة في هذا النوع من التصنيف 

في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي أن احلفل 
الذي أقيم في أبوظبي، منح موقع مجموعة »زين« 
اإللكتروني جائزة أفضل موقع الكتروني للشركات 
على مستوى منطقة الش���رق األوسط، وجائزة 
أفضل موقع في الكوي���ت، وجائزة افضل موقع 
لوسائل اإلعالم، باالضافة إلى جائزة أفضل موقع 

للتواصل االعالمي االجتماعي.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجاري���ة في مجموعة زين بش���ار عرفة خالل 
احلف���ل: »إن هذا التصنيف املتق���دم جاء مبثابة 
ش���هادة تقدير حقيقية للمجموعة، فهو يبرز بال 
ش���ك مدى التأثير الذي حققته العالمة التجارية 
للمجموعة على مخيلة اجلمهور ووسائل اإلعالم 
ومجتمع املستثمرين على مدى السنوات الثالث 
املاضية«. وأضاف: »لقد باتت العالمة التجارية 
»زين« العبا اساسيا على الساحة بني الشركات 
في منطقة الشرق األوسط، ففي الوقت الذي تشهد 
فيه املنطقة العديد من التطورات في هذه الصناعة، 

فإن عالمة زين التجارية باتت عالقة في االذهان 
كواحدة من العالمات الرائدة«.

من جانبه، قال الش���ريك التنفيذي ملؤسسة 
»هالفرسون آند هالفرسون«، ستافان ليندغارين: 
»إن عدد املستثمرين الدوليني الباحثني عن فرص 
في دول اخلليج يتزايد يوما بعد يوم ولذلك فإن 
االتصال عبر االنترنت هو مجال ال ميكن للشركات 

اإلقليمية في منطقة اخلليج ان تتجاهله.
واضاف: »لقد قطعت »زين« ش���وطا اضافيا 
في هذا املجال، فهي كشركة اتصاالت اثبتت انها 
تدرك أهمية حضورها بقوة عبر االنترنت بالنسبة 
للمحللني ووسائل اإلعالم ومجتمع املستثمرين 
باعتبار أن ذلك يعد جانبا رئيسيا من جوانب أي 

استراتيجية ناجحة للعالقات مع املستثمرين.
وبني بقوله: »عالوة على ذلك فإن »زين« أدركت 
أهمية وسائل االعالم االجتماعية من أجل تلبية 
متطلبات واحتياجات جميع االعمار في عصرنا 

احلالي الذي بات يعتمد على االنترنت بشكل«.
اجلدي���ر بالذكر ان »زين« س���عت جاهدة إلى 
إشراك جميع عمالئها في عالم التواصل االعالمي 
االجتماعي من خالل التواجد النش���ط لكثير من 
ش���ركاتها التابعة على مواقع شبكات التواصل 
االجتماع���ي عبر االنترنت مثل مواقع فيس بوك 
وتويتر ويوتيوب، باإلضافة إلى تواصل املجموعة 
بشكل نشط مع مجتمع املدونني في شتى ارجاء 

املنطقة.

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
ملؤمتر اجتاه���ات الرابع الذي 
تنظمه كلي���ة العلوم اإلدارية 
اليوم وغدا حتت عنوان »األزمة 
االقتصادية العاملية من منظور 
االقتصاد اإلس���المي«، وذلك 
حرصا منه على املشاركة في 
دعم مختلف األنشطة واملؤمترات 
املالية  التي تتعلق باخلدمات 

اإلسالمية.
املناسبة، قال مدير  وبهذه 
عام مجموعة املوارد البشرية 
البن���ك ع���ادل احلماد ان  في 
رعاية البنك لهذا احلدث تأتي 

م���ن منطلق حرصه على دعم القضايا التي تهم 
االقتصاد اإلسالمي واملؤسسات املالية والبنوك 
التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية باعتباره 

جزءا من منظومتها.
وأضاف احلم���اد في تصري���ح صحافي ان 
التطورات األخيرة التي شهدها العالم جراء األزمة 
املالية واالقتصادية التي أصابت تقريبا جميع 
الدول فرضت حتديات عدة أمام جميع االقتصادات 
أبرزها التأكد من عدم تكرار نفس األزمة مستقبال 

من خالل اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة.

وأوضح ان االقتصاد اإلسالمي 
فرض نفس���ه خالل السنوات 
األخيرة كج���زء من االقتصاد 
العاملي بسبب التطورات والنمو 
الذي ش���هده والذي ساهم في 
ارتفاع نسبة مساهمته عامليا 
وبالتالي فانه ميكن النظر الى 
األزمة من ابعادها التي تتعلق 
باالقتصاد اإلسالمي كما يهدف 

املؤمتر.
من ناحية أخرى أكد احلماد 
ان بنك بوبيان ال يدخر جهدا 
في مساندة املؤمترات واملعارض 
إلى زيادة الوعي  التي تسعى 
لدى اجلمه���ور بالقطاعات االقتصادية املختلفة 
إميان���ا منه بضرورة رفع درج���ات الوعي لدى 

جميع شرائح املجتمع.
ويهدف املؤمتر الى دعوة الباحثني واألكادمييني 
واملهتمني في العلوم اإلدارية باإلضافة إلى رجال 
األعم���ال ومؤسس���ات القطاع اخل���اص والعام 
وقطاعات أخرى مختلفة ومبشاركة املؤسسات 
الدولية ذات الصلة لاللتقاء والتباحث ومناقشة 
احملاور املقترحة والتي تتناول مواضيع عنوان 

املؤمتر.

»ان  انهام:  شركة 
توفير خدمة املورد 
الرئيس����ي يعطي 
ش����ركتنا الفرصة 
لبناء س����جل من 
يتج����اوز  األداء 
توقعات عمالئنا«، مضيفا: »لدينا تاريخ طويل 
م����ن عمليات ناجحة واس����عة النطاق تنفذ في 
اصعب الظروف في جميع أنحاء العالم وتنفذ 

ضمن الوقت وامليزانية احملددة للمشروع«.
 واوضح انه: »سوف تس����تمر شركة انهام 
في تس����يير اخلدم����ات التي تقدمه����ا من خالل 
الشراكات احمللية مع الش����ركات ذات الكفاءات 
املناسبة ملتطلبات العمل بالكويت والعراق، حيث 
يتجاوز عدد الشركات احمللية التي تتعاون معنا 

في تنفيذ هذا العقد املائة شركة«.
ولفتت شركة انهام في بيانها الصحافي الى ان 
هذا اإلعالن يأتي بعد حملة من التقارير اإلخبارية 
التي وصفتها ب� »اخلاطئة« والتي تدعي بأن عملية 
االنتقال لم تعد مستمرة كما كان مقررا، مؤكدة 
ان العقد قد انتقل كليا منذ 16 نوفمبر 2010 إليها، 
وانها هي الشركة الوحيدة املسؤولة بالكامل عن 
تنفيذ هذا العقد، مشددة على انها سوف تستمر 

في تلبية احتياجات احلكومة األميركية.

أعلنت ش����ركة 
انهام اكتمال املرحلة 
االنتقالي����ة لعقد 
املورد الرئيسي مع 
احلكومة األميركية، 
مشيرة الى ان العقد 

قد انتقل بالكامل اليها، حيث تقوم الشركة بتوفير 
املواد الغذائية وغير الغذائية واخلدمات املساندة 

في الكويت والعراق.
 وقالت الشركة في بيان صحافي انه بنهاية 
هذه الفترة االنتقالية من املورد الس����ابق التي 
كانت مدتها سبعة أشهر حسب الشروط املبرمة 
في العقد األصلي الذي منح للش����ركة في أبريل 
2010، تصبح ش����ركة انهام منذ تاريخه املورد 

الرئيسي والوحيد للعقد.
واوضحت ان هذا العقد يتطلب من »انهام« 
توفير نطاق واس����ع من املنتجات الغذائية، من 
الفواكه واخلض����راوات الطازجة إلى الوجبات 
اجلاهزة إضافة الى متطلبات تشغيلية أخرى، 
وتقدر قيمة العقد املبرم ب� 2.16 مليار دوالر قد 
تصل إلى قيمة 6.47 مليارات دوالر، كما ان مدة 
العقد االولى هي 18 ش����هرا مع امكانية التمديد 

لفترة تصل الى 6 سنوات.
 وفي ه����ذا الصدد، قال ديڤي����د براوس من 

ضمن النسخة الثانية من تصنيف »هالفرسون« في أبوظبي

حققت الطاقة التشغيلية الكاملة في تنفيذ العقد المبرم 

الصفحة الرئيسية ملوقع »زين« اإللكتروني

احلليل والعنزي يكّرمان رئيس هيئة الطيران املدني اإلماراتي

الزميل محمد البدري مستمعاً الستعراض العنزي الجنازات مركز األعمال ويبدو سعد العتيبي

العنزي خالل اختتام ورشة العمل األخيرة في دبي

م.عبداهلل العنزي م.خالد احلليل

مركز األعمال لم يتأثر باألزمة العالمية 
ومؤهل للتعامل مع خصخصة »الكويتية«

العتيبي: المؤسسة حريصة على تعزيز األمن 
والسالمة بصناعة الطيران في العالم

حول مدى تأثر مركز األعمال باحتماالت خصخصة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، قال رئيس املركز م.عبداهلل العنزي: »لدينا خطط مهنية واضحة 
ومتميزة بش����أن اخلدمات التي نقدمها في احملطات اخلارجية، واملركز 
يدر موارد مالية كبيرة للمؤسس����ة باإلضافة إلى اخلدمات التي يقدمها 
لصيانة أس����طول الكويتية دون أن يحملها اي تكلفة، فضال عن وضع 
املركز برامج إلحداث تدرج في التعامل مع متطلبات خصخصة الكويتية 
بايجابية وفاعلية وكفاءة، وبالتالي فإن مركز األعمال مؤهل ولديه املرونة 
والكفاءة الالزم����ة للتعامل اإليجابي مع متطلبات اخلصخصة في حال 
حدوثه، وأتوقع أال يتأثر وضع املركز س����لبا في هذا اخلصوص، حيث 

لدينا برامج كفيلة بحدوث قبول إيجابي لهذا األمر حني حدوثه«.
وأكد العنزي ان نشاط مركز األعمال لم يتأثر باألزمة املالية العاملية 
بل العكس فقد ازداد وتضاعف نش����اطه، نظرا ألن السبيل للخروج من 
هذه األزمة هو التدريب الذي هو أحد اخلدمات الرئيس����ية التي يقدمها 

املركز.

أكد رئيس املكتب اإلعالمي 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية سعد العتيبي حرص 
التواصل مع  املؤسسة على 
ش��ركات الطي��ران العربية 
واألجنبية مب��ا يخدم تقدم 
وازدهار صناعة الطيران في 
العالم، مشيرا إلى أن اخلطوط 
اجلوي��ة الكويتية تنظر إلى 
توثيق التع��اون مع هيئات 
املدني  الطي��ران  ومنظمات 
بش��كل متواص��ل ومكثف 

ومستمر.
العتيب��ي في  وأض��اف 

تصريح صحافي على هامش احلفل الس��نوي 
الذي أقامته »الكويتية« لتكرمي شركائها في مجال 
النقل اجلوي والطيران املدني، أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تؤكد على التواصل املستمر مع شركات 
الطيران من باب التكامل وليس التنافس، موضحا 
ان تب��ادل اخلبرات بني املنظم��ات ذات العالقة 
بصناعة النقل اجلوي سيعود بالفائدة على سوق 
النقل ويرفع من كفاءة الهيئات والشركات العاملة 

في هذا القطاع احليوي.
وبني العتيبي ان املؤسسة 
اس��تطاعت أن توجد وحدة 
متكاملة مثل مركز األعمال 
ال��ذي يتخذ م��ن دبي مقرا 
ليك��ون راف��دا  رئيس��يا، 
رئيس��يا لتحقيق اإليرادات 
حيث يدر إي��رادات احلركة 
والشحن واملبيعات، موضحا 
أن املركز جنح خالل السنة 
املالية 2010/2009 في حتقيق 
م��ا قيمته 9.6 ماليني دينار 
نظير ما قدمه من اخلدمات 
الهندس��ية لنحو 70 شركة 

طيران حول العالم.
وأشاد العتيبي بالكفاءات الوطنية التي تزخر 
بها اخلطوط اجلوية الكويتية، مش��يرا إلى أن 
املؤسسة لديها أفضل املهندسني وقائدي الطائرات 
في املنطقة، مما يعد داللة واضحة على حرص 
املؤسسة على مدى مسيرتها التي جتاوزت 56 
عاما، على التدريب املهني الصارم، األمر الذي 

يعزز مكانة »الكويتية« وقدرتها التنافسية.

مركز أعمال »الكويتية« في دبي لم يتأثر باألزمة
ومؤهل للتعامل مع متطلبات خصخصة المؤسسة

الحليل: »الكويتية« س�طرت س�جاًل ناصعًا في تقديم خدمات الصيانة الهندس�ية بفض�ل كفاءاتها الوطنية

العنزي: المؤسسة أكبر مزود لخدمات 
الصيانة الهندس�ية لش�ركات النقل الجوي

على هامش حفل تكريم شركائها العالميين واإلقليميين السنوي العاشر في دبي

األمن والسالمة في املنطقة، فإنها 
تركز على توثيق التعاون والتكامل 
م����ع ش����ركات الطي����ران العاملية 
واإلقليمي����ة من أجل حتقيق هذه 

األولوية املطلقة.
من جهة اخرى، لفت م.العنزي 
الى أن املؤسسة تقوم حاليا بخدمة 
69 شركة طيران في املجاالت الفنية 
ومجاالت التدريب، حيث بلغ عدد 
العقود املتوافرة لدى املؤسسة 127 
عقدا في مختلف احملطات املتواجدة 
بها، مشيرا الى انها تقدم خدمات 
الصيانة ل� 70 ش����ركة في العالم 
منها في القاهرة وجدة ودمش����ق 

وبيروت ومحطات اخرى.
واشار م.العنزي الى ان مؤسسة 
اخلطوط الكويتية ممثلة في مركز 
االعمال، تقوم بالصيانة الفورية 
ل� 58 محطة في اإلمارات منها 40 

محطة في دبي وحدها.

مركز األعمال

على صعيد متصل، قال رئيس 
مركز األعمال مبؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية م.عبداهلل العنزي 
ان املركز أنشئ عام 2000، لتحقيق 
أهداف اس����تراتيجية في مقدمتها 
تقدمي خدم����ات الصيانة اجلوية 
للمؤسس����ة والش����ركات العاملة 
فيها، وذلك عبر تنظيم ورش العمل 

املتخصصة في هذا الشأن.
واضاف م.العنزي أن نش����اط 
املركز يتضمن تق����دمي اخلدمات 
الفنية، واخلدمات االستش����ارية، 
وخدمة التدري����ب بأنواعه الفني 
واإلداري واملال����ي والتج����اري، 
باإلضافة إلى خدمة إجناز صيانة 
الطائرات في احملطات اخلارجية 
او ما يع����رف بالصيانة الفورية، 
وبني ان املركز يعد رافدا اليرادات 
املؤسس����ة من خدم����ات الصيانة 
إلى  والتدريب. وأشار م.العنزي 
أن املركز نظ����م حتى اآلن نحو 6 
ورش متعاقبة، بلغ عدد املتدربني 
بها حوالي 500 متدرب من 49 دولة 
حول العالم، وبلغ عدد مفتش����ي 
الطيران الذين تلقوا تدريبا خالل 
هذه الدورات التدريبية نحو 149 
متدربا، الفتا الى ان هذا النظام يعد 
جديدا بالنسبة لقطاع الطيران في 
العالم العرب����ي. وحول اإليرادات 
التي حققها املركز، قال م.العنزي 
انه خالل السنة املالية 2009 � 2010 
فإن املركز جنح في حتقيق إيرادات 
من اخلدمات الهندسية التي قدمها 
لعدد من الشركات، بلغت 10 ماليني 
دينار )ما يعادل 34.3 مليون دوالر( 
في حني انه كان يخطط لتحقيق 9 
ماليني دينار)ما يعادل 30.8 مليون 

دوالر(، أي بزيادة قدرها %11.3.
وبخصوص عمالء املركز، اشار 
م.العنزي الى ان عدد العقود التي 
أبرمتها مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عن طريق مركز األعمال 
في دبي بلغ����ت 127 عقدا، مؤكدا 
ان املركز كان سباقا فيما يتعلق 
الكويتية على  بتدريب طي����اري 
أحدث الطائرات حتى قبل أن تضم 

ألسطول املؤسسة.

اخلاصة بالطيران املدني »إياسا.
ب����ارت.ام« خالل الفترة من 7 إلى 
9 اجلاري، حيث ش����ارك في هذه 
الورش����ة العديد من املتدربني من 
هيئة الطيران املدني في اإلمارات 
العربية املتحدة وشركات الطيران 
املختلفة، حيث قام بتنفيذ ورشة 
العمل من مركز األعمال م.عارف 

العدواني.
وفي اختتام ورشة العمل قام كل 
من رئيس مركز األعمال م.عبداهلل 
العنزي ورئيس املكتب اإلعالمي 
مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
س����عد العتيبي بتسليم شهادات 
التقدير الى املتدربني املش����اركني 

في الدورة التدريبية.
وف����ي ه����ذا الس����ياق، اوضح 
م.عبداهلل العن����زي انه في إطار 
األولوي����ة التي توليها مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية لتعزيز 

الشهادات والهدايا الى املوظفني من 
احملطات اخلارجية. كذلك مت تكرمي 
كل من: ش����كري عثمان، ودانيال 
ميزم����ور، وميليكيت تاديس����ي، 
ورين����ني ج����ون. كم����ا مت تكرمي 
ممثلي عدد من الشركات العاملية 
إيرباص،  واإلقليمية منها شركة 
واخلطوط اإلماراتية، كما مت تكرمي 
عدد من الشخصيات تقدمها: مدير 
دائرة الهندسة باخلطوط اجلوية 
الكويتية م.خالد احلليل. وفي ختام 
احلفل مت توزيع العديد من الهدايا 

على املشاركني.

ورش عمل لتعزيز األمن والسالمة

في سياق ذي صلة، اختتم مركز 
األعمال مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ورش����ة عمل نظمها في 
دبي أيضا خالل الفترة من 7 الى 
9 اجلاري حول األنظمة األوروبية 

والصيانة الفورية لهذا الطراز من 
الطائرات.

تكريم مستحق

تخلل برنام����ج احلفل عرض 
مصور للمناسبات التي مت خاللها 
تكرمي مركز األعم����ال باخلطوط 
الكويتي����ة، كم����ا تضم����ن احلفل 
فق����رات موس����يقية م����ن التراث 
الكويتي واإلمارات����ي، ثم تكللت 
مراسم االحتفال بتكرمي الشركات 
املش����اركة، كما مت تكرمي عدد من 
الشخصيات في مقدمتها: رئيس 
هيئة الطيران املدني اإلماراتي سيف 
السويدي، ومدير دائرة الهندسة 
م.خال����د احلليل من قبل احملطات 
املتواصل  اخلارجية وذلك للدعم 
لهذا القطاع احليوي باملؤسس����ة، 
وقد ش����ارك م.احلليل، مع املدير 
اإلقليمي م.مشعل الصالح، بتقدمي 

دبي � محمد البدري
وسط أجواء جمعت بني املهنية 
البروتوكولي  العالية وااللت����زام 
من ناحية، وحسن التنظيم وكرم 
الضيافة من ناحية أخرى، وضمن 
التقاليد االحتفالية التي اعتادت أن 
حتييها كل عام، نظمت مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مساء 
يوم 9 ديس����مبر اجلاري، احلفل 
الس����نوي لتك����رمي عمالئه����ا من 
الشركات العاملية واإلقليمية التي 
ترتبط معها بعقود خدمات فنية 

أو عقود تدريب.
التقليد  ج����اء تنظي����م ه����ذا 
السنوي، الذي عقد في إمارة دبي 
التوالي، في  العاشرة على  للمرة 
إطار حرص اخلط����وط الكويتية 
على التواصل املس����تمر والفعال 
مع شركائها من منظمات وهيئات 
وشركات الطيران املدني في املنطقة 
والعالم، وذلك حتت رعاية رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
الفالح، وبحضور كل من  م.حمد 
مدير دائرة الهندس����ة باملؤسسة 
م.خالد احللي����ل، ورئيس املكتب 
العتيبي، ورئيس  اإلعالمي سعد 
مركز األعمال م.عبداهلل العنزي، 
وبدعم من شركة إيرباص العاملية، 
وقد حضر احلفل العديد من شركات 
الطيران وموظفي هيئات الطيران 
املدني املختلفة. وقد استهل احلفل 
بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مركز 
األعم����ال م.عبداهلل العنزي حيث 
إلى حرص مؤسسة  أش����ار فيها 
اخلطوط اجلوي����ة الكويتية على 
التواصل املس����تمر مع شركائها 
العامليني واإلقليميني الذين ترتبط 
معهم بعقود فنية او تدريبية او 
استشارية، مؤكدا أن املؤسسة تولي 
اهتماما كبيرا لهذا التواصل الهادف 
إلى حتقيق أولوياتها املطلقة في 
ضمان وتعزيز األمن والس����المة 
فيما يتعلق بالنقل اجلوي وذلك 
الهيئات  بالتعاون والتنسيق مع 
واملنظمات املعنية بالطيران املدني 

في املنطقة وحول العالم.

»الكويتية«.. سجل ناصع

ثم ألقى مدير دائرة الهندس����ة 
باملؤسسة م.خالد احلليل كلمة أكد 
فيها على السجل الناصع للخطوط 
اجلوية الكويتية، مش����يرا الى ان 
املؤسسة تقدم اخلدمات الهندسية 
ألكثر من 70 ش����ركة طيران حول 
العالم وذلك نتيجة املستوى الرفيع 
للصيانة في املؤسس����ة ومتتعها 

بالكفاءات الوطنية.
وق����ال ان اخلط����وط اجلوية 
الكويتية تولي الصيانة والسالمة 
اهمية قصوى حيث اهتمت املؤسسة 
منذ نشأتها مبفهوم األمن والسالمة 
االهتمام األول واألكبر، وحرصت 
على تكريس����ه في جميع مرافقها 
الهندسية، موضحا ان املؤسسة من 
الشركات الرائدة عامليا وإقليميا في 
هذا املجال وبالرغم من عدم امتالكها 
لطائرات االيرباص A380 اال انها 
الهندسية  تقوم بأعمال اخلدمات 

سعد العتيبي

عادل احلماد


