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أعلنت عن مشاركة اتحاد الشركات االستثمارية في منتدى »مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت«

..و»الوطنية لالتصاالت« أفضل شركة اتصاالت
حصلت الوطنية لالتص���االت على جائزة 
Hero Service ألفض���ل ش���ركة اتصاالت لعام 
2010 وجائزة شرفية عن قطاع مزودي خدمات 
اإلنترنت، وهذا رصيد كبير يضاف إلى اجلوائز 
املمي���زة التي حازت عليها الوطنية في الفترة 

األخيرة. 
وقالت الشركة في بيان صحافي ان »الوطنية« 
ومنذ انطالقتها التجارية قبل 11 عاما، أحدثت ثورة 
في صناعة االتصاالت في منطقة الكويت والشرق 
األوسط من خالل ابتكاراتها التكنولوجية، مما 
كرسها شركة رائدة في منطقة اخلليج، وساعدها 
في التركيز على خلق منتجات وخدمات تتيح 
لعمالئها االستمتاع بتجربة فريدة، في سعي 

جاهد جلعل تفاعلهم مع عالمة الوطنية خبرة 
ال تنسى.وفي تصريح له بهذه املناسبة، أعرب 
املدير العام والرئيس التنفيذي في »الوطنية 
لالتصاالت« س���كوت جيجنهامي���ر عن فخره 
بحصول الشركة على جائزة »هيرو سيرفس« 
قائال: »إن فريق شركة الوطنية لالتصاالت يعمل 
جاهدا ومنذ س���نوات على تلبية نداء العمالء 

وحتقيق جميع متطلباتهم.
 كم���ا إننا نحرص على البقاء مع مس���افة 
قريبة جدا مع عمالئنا والتركيز على مالحظاتهم 
وبفضلها وصلنا الى هذا االجناز، كما نسعى 
دائما الى املواظبة على حتسني األداء واخلدمات 

املقدمة لهم«.

»كاريبو كوفي« تفوز بجائزة  أفضل خدمات الكوفي شوب 
أعلنت شركة امتيازات الساير 
ممث���ل كاريبو كوف���ي عن فوز 
 Service« كاريبو كوفي بجائزة
Hero« لتق���دمي أفض���ل خدمات 
الكوفي شوب لعام 2010، متفوقة 
على 29 مرشحا آخر للفوز باملركز 
األول في هذه املسابقة.وقد صرح 
العضو املنتدب لشركة امتيازات 
الساير حمد مساعد الساير بهذه 
املناس���بة قائال: نحن ال نعمل 
في قطاع املقاهي فحس���ب، بل 
في قطاع املقاه���ي القائمة على 
خدمة الناس، فعمالؤنا يعيشون 
جتربة مميزة بتصدرهم لقائمة 
أولوياتنا، ونحن نركز على تقدمي 
األفضل له���م دائما من خدماتنا 
املميزة ومنتجاتنا ذات اجلودة 

العالية.
وأضاف قائ����ال: »الفوز بهذه 
اجلائزة اليوم هو شرف كبير لنا، 
 Service« خاصة أنه����ا مقدمة من
Hero« املتخصص في حتليل معايير 
التي  اخلدمة للشركات. اجلائزة 
تسلمناها اليوم هي نتاج العمل 
اجلاد الدؤوب جتاه عمالئنا لنقدم 
أفضل جترب����ة ممكنة لهم، نحن 

اليوم نشعر بتقدير عمالئنا من 
خالل تصنيفنا في املرتبة األولى 
لفئة تقدمي أفضل خدمات الكوفي 
شوب، ما يعد إثباتا على اختيارنا 
لالستراتيجية الصحيحة القائمة 

على مبدأ »العميل أوال دائما!«.
من جانبه، ق����ال املدير العام 
بولس يونس: »هذه اللحظة هي 

تتويج لروح املثابرة، والتصميم 
والتركيز على أهمية التأكيد على 
مغ����ادرة ضيوفنا لكاريبو كوفي 
وهم في غاي����ة الرضا عن جودة 
منتجاتنا وخدماتنا ومتيزها، فكل 
فرد من أفراد فريق يعمل يدا بيد 
مع اآلخر لبلوغ هذا املستوى من 

التميز في اخلدمة«.

وأوضح أن اقتران جودة قهوتنا 
الفريدة باخلدمة املمتازة كان عامال 
حاس����ما في من����و كاريبو كوفي 
وشعبيتها املتزايدة. فما الشهرة 
والتقدير اللذان حظينا بهما اليوم 
سوى نتيجة طبيعية لنجاحنا في 
تنفيذ رؤيتنا ورسالتنا التي قطعنا 
على أنفسنا عهدا بالتزامنا بها. 

درويش: شركات االستثمار سيكون لها دور في التنمية
أعلن احتاد الشركات االستثمارية عن مشاركته 
في منتدى االس����تثمار في مش����اريع التنمية حتت 
شعار »مش����اريع التنمية بوابة مستقبل الكويت« 
الذي تنظمه شركة كويت إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية 
وجامعة الكويت متمثلة ف����ي كلية العلوم اإلدارية 

خالل الفترة من 18 إلى 19 يناير 2011.
وبهذه املناسبة رحبت مدير مكتب الدعم الفني 
في احتاد الش���ركات االستثمارية فدوى درويش 
مبشاركة االحتاد في املنتدى حيث قالت إن االحتاد 
دائما سباق في حضور مثل هذه االنشطة وسيركز 
فيها هذه املرة ومن ضمن مساهمته االجتماعية 
على دعوة عدد من الطلبة اجلامعيني للحضور في 
أنشطة املنتدى ومناقشتهم للمسؤولني وأصحاب 

القرار في الدولة عن مشاريع التنمية ومدى مساهماتها في حتسني 
املن���اخ االقتصادي في الكويت بعد معانات���ه الكبيرة من تداعيات 

األزمة املالية.
وأوضحت درويش إن شركات االستثمار سيكون لها دور كبير في 
تنفيذ العديد من مش����اريع التنمية، مبين����ة إن تداعيات األزمة املالية 
بدأت تخف وطأتها على االقتصاد الكويتي وبالتالي ستشهد الشركات 
احمللي����ة ليونة في احلصول على متويالت م����ن قبل القطاع املصرفي 
لتنفيذ مشاريع اخلطة، مش����يرة الى أن العام 2011 سيكون االنطالقة 
األولى ملش����اريع التنمية في الكويت.وأضافت درويش قائلة: »األزمة 
املالية أثرت على جميع الشركات وليس على شركات االستثمار فقط، 
ولكن تأثر ش����ركات االستثمار كان اش����د وطأة عن الشركات األخرى، 
ومع شدة األزمة وجدنا ان الشركات االستثمارية حتركت بسرعة عن 
الشركات العقارية واخلدماتية للخروج من تداعيات األزمة وذلك من 
خالل إعادة هيكلة ش����املة لبعض أعمالها وعقد حتالفات واندماجات 
مع شركات استثمارية، وهذا بالفعل شيء ايجابي لم نره في قطاعات 

أخرى في السوق«.
وبينت إن هذه التحالفات واالندماجات أنتجت شركات كبيرة قادرة 
في الدخول واملساهمة بشكل فاعل وايجابي في مشاريع التنمية، مبينة 
إن الكويت لديها شركات استثمارية كبيرة وقادرة على متويل مشاريع 
التنمية واملس����اهمة بشكل مباشر أو غير مباش����ر في هذه املشاريع، 
وكان لشركات االس����تثمار احمللية دور تاريخي كبير في إقامة العديد 

من املشاريع بالكامل في إمارة دبي ومصر ولبنان.
وقالت إن احتاد الش����ركات االس����تثمارية سيكون له دور كبير في 
منتدى مشاريع التنمية حيث سيعمل على توصيل استفسارات وأفكار 
الشركات االستثمارية إلى اجلهات الرسمية املختصة مبشاريع التنمية 
إلحداث نوع من تقريب وجهات النظر في كيفية مش����اركة الش����ركات 
االستثمارية في مشاريع التنمية، باإلضافة الى توصيل وجهة نظر احتاد 
الش����ركات في إن الشركات االستثمارية قادرة على الدخول واملشاركة 

بكل فعالية في مشاريع خطط التنمية.

وبينت درويش إن دور االحتاد لن يقف عن هذا 
احلد خالل الفترة املقبلة وإمنا سيعمل بقوة لتغيير 
القوانني التي تعيق الشركات االستثمارية وحتدث 
نوعا من اجلمود في تنفيذ املشاريع مثل قانون ال�
B.O.T الذي قيد العديد من املش����اريع في الكويت، 
مشيرة الى ان مش����اريع ال� B.O.T ينبغي ان يكون 
لها إجراءات متغيرة حس����ب نوع املش����روع وان ال 
يوضع لها قانون مثل القانون احلالي الذي قتل فكرة 

مشاريع ال� B.O.T في الكويت.
 وقالت درويش إن ال����دور الذي يقوم به احتاد 
الش����ركات االستثمارية هو استش����اري، مبينة إن 
االحتاد تلقى العديد من االستفسارات واألفكار من 
قبل الش����ركات األعضاء حول كيفية مساهمتها في 
خطة التنمية، مشيرا إلى ان االحتاد حترك لتحقيق 
هذه االطروحات ولكي يحدث نوعا من التواصل مع اجلهات الرسمية 

في تسهيل عمل الشركات االستثمارية.
وعن احلصة املتوقعة ملشاركة شركات االستثمار في خطة التنمية 
قالت درويش ان نسب املشاركة لن تتضح بعد خاصة وان الرؤية العامة 
ملش����اريع خطة التنمية لم تظهر الى وقتنا هذا، وبالتالي من الصعب 

التكهن بحصة الشركات االستثمارية في تنفيذ املشاريع.
وقالت إن هناك عددا من ش���ركات االستثمار التي رمبا ال يوجد 
بها س���يولة مالية وال مالءة مالية كبيرة في تنفيذ بعض املشاريع 
فأمام هذه الش���ركات عقد حتالفات مع جهات أجنبية أو من خالل 
إنش���اء الصناديق، وتاريخ الشركات االس���تثمارية الكويتية في 
إنشاء هذه الصناديق كبير.وذكرت إن االحتاد يقوم بدور أساسي 
في تهيئة املناخ االس���تثماري في الكويت وذلك جنبا الى جنب مع 
وزارت وهيئات الدولة املسؤولة عن هذا األمر، مشيرة إلى إن الكويت 
بحاجة الى تعديل العديد من القوانني لكي تسهل دخول الشركات 
األجنبية، ولكن حرية االستثمار في الكويت مقيدة.االحتاد كان له 
دور كبير في إعداد قانون أسواق املال ونادى بضرورة وجود مثل 
ه���ذا القانون منذ فترة، خاصة وان القانون س���يعطي ثقة كبيرة 
للمستثمرين اخلارجيني في الدخول إلى البورصة، مشيرة إلى إن 
االحتاد يدفع أيضا الى ضرورة تغيير قانون الشركات احلالي الذي 

يعيق االستثمار في الكويت.
من جانبها رحبت مدير عام شركة كويت اكسبو لتنظيم املعارض 
سعاد الهارون مبشاركة احتاد الشركات االستثمارية في املنتدى، مبينة 
أن تلك املشاركة قائمة من منطلق حرص االحتاد على التواجد في هذا 

احلدث الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في الكويت.
وأكدت الهارون على أن أهمية املنتدى تأتي من أهمية خطة التنمية 
التي يعول الكثير عليها النتشال االقتصاد الوطني من تداعيات األزمة 
املالية العاملية التي أصابت كافة القطاعات االقتصادية بالبلد بالوهن 
الش����ديد، مشيرة إلى أن اخلطة مبا حتتويه من مشاريع تقدر بحوالي 

130 مليار دوالر تعتبر احلل الوحيد للخروج من تداعيات األزمة. 

حمد مساعد الساير متسلما اجلائزة 

لمواكبة النمو الكبير والسريع لعدد مستخدمي هذه األجهزة 

»مواقع« تطرح لعمالئها خدمات بناء  
أنظمة تعمل على هواتف آي فون وآي باد

الوطنية  الش���ركة  أعلنت 
للمواقع اإللكترونية )مواقع( 
عن إطالق خدم���ات متكاملة 
لتطوي���ر أنظم���ة تعمل على 
الهوات���ف الذكية مثل هواتف 
آي ف���ون، غوغ���ل اندروي���د 
ومايكروسوفت باإلضافة إلى 
اللوحية »آي  الكمبيوت���رات 

باد«.
 وقال الرئي���س التنفيذي 
لشركة »مواقع« محمد الباوي 
ان طرح هذه اخلدمة جاء ملواكبة 
النمو الكبير والس���ريع لعدد 
مستخدمي هذه األجهزة محليا 

وعامليا بش���كل ميكن هذه األجهزة مس���تقبال من احللول بدال عن 
الكمبيوترات املتعارف عليها حاليا وأيضا ملا ملس���ناه من حاجة 

ماسة لهذه اخلدمات لدى عمالئنا. 
وأش���ار الباوي إلى أنه من خالل هذه اخلدمة يستطيع عمالء 
ش���ركة »مواقع« تطوير خدماتهم ومنتجاته���م بطريقة محترفة 
واس���تثنائية الستهداف شريحة أكبر من عمالئهم من مستخدمي 
هذه األجهزة من خالل األنظمة التي سيتم تطويرها والتي تستخدم 
فيها مواقع أحدث تكنولوجيا حديثة عامليا، مشيرا إلى أنه قامت 
»مواقع« باس���تقدام خبرات عاملية متخصصة من اململكة املتحدة 

لتنضم الى فريقها لتضيف إلى خبرات الشركة املتميزة. 
وأش���ار إل���ى أن »مواقع« تق���وم بتطوير ه���ذه األنظمة وهي 
موجهة ملستخدمي هواتف غوغل أندرويد وآي فون ومايكروسف 
والكمبيوترات اللوحية آي باد لتضاف بذلك إلى ما تقدمه »مواقع« 
من خدمات الكترونية اس���تثنائية متكاملة على شبكة اإلنترنت 
تش���مل تصميم وتطوير مواقع الش���ركات واملؤسسات، وتوفير 
خدمات أنظمة إدارة املواقع اإللكترونية، الفتا إلى أن هذه اخلطوة 
الرائدة تندرج ضمن إطار حتقيق رس���التها التي طاملا اتخذت من 
التفرد واالستثنائية والتميز في اخلدمات معايير متقدمة عاملية 

هدفا للفوز بثقة عمالئها وكسب تقديرهم واحترامهم. 

فدوى درويش

محمد الباوي 


