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فريق عمل الشركة في جناح »الوطنية لالتصاالت« في املعرض

اخلرافي مجربا خدمة البث التلفزيوني بحضور كل من عيسى الكوهجي ومحمد النصف 

وليد املرشود وعبداهلل املانعي عقب توقيع االتفاقية

جاسم اخلرافي يتسلم شهادة تقدير من موضي الغامن 

فارس كرم وسط العاملني في اجلناح بعد استضافته من قبل الشركة

مجلس إدارة »دار االستثمار« يوافق على البنود 
التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة

»أنظمة الكمبيوتر المتكاملة« 
توقع اتفاقية مع »قرطاس« األميركية

أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية 
ITS ع����ن توقيع اتفاقية مع ش����ركة قرطاس تصبح 
مبوجبه����ا الوكيل املعتمد جلميع أنش����طة وخدمات 
الشركة في منطقة الش����رق األوسط والتي تتضمن 
تقنيات حتويل أي مطبوعات س����واء كانت كتبا أو 
مراجع أو خرائط إلى مستندات إلكترونية في أسرع 

وقت وأقل مجهود ممكن.
ومتتلك قرطاس واحدة من أهم التقنيات احلديثة 
في الترقيم والتي ميكن من خاللها حتويل أي املجلدات 
والكتب واملستندات الورقية إلى ملفات الكترونية ميكن 
حفظها في أجهزة الكمبيوتر وذلك من خالل أجهزة 

املسح الضوئي التي تعتبر األسرع في العالم.
وقال العضو املنتدب واملدير العام في ITS خالد 
الس����عيد ان التقنية اجلديدة التي تطرحها قرطاس 
تعتبر من أهم اخلدمات الت����ي حتتاج إليها املنطقة 
في ظل تراكم كم هائل من املطبوعات واملس����تندات 

الت����ي حتتاج إلى حفظ وترتيب يحميها من الضياع 
أو التلف. 

وأضاف في تصريح صحافي ان ITS كعادتها دائما 
تبحث عن التقنيات التي متثل قيمة مضافة حقيقية 
لعمالئها ومتنحهم فرصة التطور وتقليل التكاليف 
واجلهد ومبا ينعكس في النهاية على خدمة عمالئهم 
في كل مكان. ومبوجب االتفاقية فإن ITS تكون مخولة 
ببي����ع أجهزة قرطاس في املنطقة إلى جانب إمكانية 
تقدمي العروض واحللول الرقمية املتكاملة مثل التقاط 
ومعاجلة الصور والبحث واألرش����يف، واملخرجات، 
وحيث ميكن للمؤسسات اختيار اخلدمات التي تلبي 
احتياجاتهم على أفضل وجه، ونحن نقوم بتقدمي أفضل 
احللول بأقل التكاليف، واحللول تقدم حسب حاجة 
العميل، والتي ميكن ان تشمل مجموعة واسعة من 
املوارد التعليمية، مبا في ذلك االستشارات والتدريب، 

واالستعانة بخدمات الغير.

أص����درت ش����ركة دار االس����تثمار واللجنة 
التنسيقية التي متثل بنوك ومستثمري الشركة 
بيانا مش����تركا بخصوص خطة إعادة الهيكلة 
املالية لش����ركة دار االس����تثمار، والذي أشارت 
فيه الى انه بعد حصول اللجنة التنسيقية على 
مالحظات البنوك واملس����تثمرين على العرض 
التوضيحي للخطة التكميلية املعدلة والتي مت 
تعميمها على جميع البنوك واملس����تثمرين من 
قبل اللجنة بتاري����خ 21 يناير 2011، فقد أصدر 
مجلس إدارة ش����ركة دار االستثمار امس قرارا 
يوافق مبوجبه على البنود التجارية الواردة في 
اخلطة التكميلية املعدلة والتي تشمل حتسينات 
جوهرية على اخلطة التكميلية التي مت تقدميها 
إلى الدائرة اخلاصة مبحكمة االستئناف للدخول 

في قانون تعزيز االستقرار املالي.
وأوضح البيان ان اخلطة التكميلية املعدلة 
تشمل تسهيالت مستحدثة ليس من شأنها فقط 
احلفاظ على النسخ احملس����نة من التسهيالت 
الرئيسية والتي مدتها حوالي 3 سنوات وتسهيالت 
املشاركة باألرباح الثانوية والتي قدمتها شركة 
دار االستثمار في اخلطة التكميلية مع اضافة 

عنصر أساسي يتمثل في متلك األسهم.
وفي هذا الس����ياق، لفت البيان الى ان حجم 
التسهيالت الرئيسية شهد منوا وقدره 55 مليون 
دينار ليصل إلى 405 ماليني دينار مع ارتفاع في 
نسبة األرباح النقدية السنوية على التسهيالت 
الرئيسية من 2% إلى 5% باإلضافة إلى عنصر 

السداد ألرباح عينية مؤجلة
)»PIK («Payment in Kind والذي تبلغ نسبته 
6% سنويا يتم تسديدها خالل السنتني الثالثة 

والرابعة من برنامج اخلطة.
وأضاف البيان ان هذا يعني أن إجمالي نسبة 
األرباح على التسهيالت الرئيسية يكون قد حقق 
منوا سنويا من 10% إلى 11%، مشيرا الى انه مت 
تخفيض الفترة الزمنية لتس����هيالت املشاركة 
باألرباح من 8 سنوات إلى 6 سنوات مما سيؤدي 
إلى التس����ديد املبكر ملبل����غ إضافي وقدره 600 

مليون دينار للبنوك واملستثمرين.

الخطة التكميلية

وذكر البيان ان اخلطة التكميلية املعدلة ستقوم 
بشكل فعال بتحويل جزء من مطالبات أصل دين 
البنوك واملستثمرين على شركة دار االستثمار 
إلى أسهم ملكية في الشركة، وستتاح الفرصة 
أمام مساهمي شركة دار االستثمار باسترجاع 
جزء من أسهم امللكية في حال مت االلتزام بجدول 

تسديد االلتزامات املالية بالكامل.
كما انه حتت مظلة اخلطة التكميلية املعدلة 
سيتم حتويل 10% من أسهم شركة دار االستثمار 
إلى البنوك واملستثمرين كجزء من صفقة ضمن 
خط����ة إعادة الهيكلة املالية، باإلضافة إلى قيام 
مساهمي شركة دار االستثمار بضخ مبلغ يصل 
إلى 20 مليون دينار بشكل أسهم ملكية جديدة 
في شركة دار االستثمار وذلك خالل السنة األولى 

من برنامج اخلطة.

مخصصات جديدة

وتشمل اخلطة أيضا حزمة من املخصصات 
اجلديدة واخلاصة بحوكمة الشركات، هادفني الى 
ان يت����م االنتهاء من وضع اخلطة حيز التنفيذ 
بتاري����خ 30 يونيو 2011 ش����ريطة االنتهاء من 
الوثائق القانونية واحلص����ول على املوافقات 

الالزمة لذلك.

وفي هذا السياق، صرح عدنان املسلم رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لدار االستثمار 
قائال: »نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنتني 
التنسيقيتني السابقة واحلالية ومستشاريهما 
على جهودهم في حتسني اخلطة التكميلية املعدلة 
وتوجهاتهم البناءة خالل املناقشات وذلك من أجل 
التوصل إلى اتفاق على بنود اخلطة»، واضاف: 
»لق����د أصدر مجلس اإلدارة قرارا اليوم »امس» 
معلنا موافقته على البن����ود التجارية الواردة 
ف����ي اخلطة التكميلية املعدلة والتي من خاللها 
ستسعى الشركة إلى الوفاء بجميع التزاماتها 
املالية مع األرباح خالل فترة 6 سنوات»، مؤكدا 
ان مجلس إدارة شركة دار االستثمار على ثقة 
تامة بأن اخلطة التكميلي����ة املعدلة متثل حال 
عمليا قابال للتطبيق ف����ي خطة إعادة الهيكلة 
املالية للشركة، وتصب في صالح جميع األطراف 

ذات صلة بالشركة.
وأوض����ح بالقول: »س����نواصل عملنا جنبا 
إلى جنب مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ جميع 
اخلطوات املطلوبة للوصول إلى خطة متوافقة من 
الناحية التجارية، آملني ان يعود التطبيق السريع 
للخطة التكميلية املعدلة بالفائدة على البنوك 

واملستثمرين واملساهمني على حد سواء».

نجاح كبير

ومن جانبها، عبرت اللجنة التنسيقية عن 
سرورها لتحقيق تقدم كبير خالل فترة زمنية 
وجيزة من تأس����يس اللجنة التنسيقية املعاد 
انتخابها وذلك في تصريح على لس����ان ناطق 
باسمها، قائال: »علمنا بقرار مجلس إدارة شركة 
دار االستثمار باملوافقة على بنود اخلطة التكميلية 
املعدلة، ونقدر جهود اإلدارة التنفيذية ملساندتهم 
ودعمهم في صياغة اخلطة التكميلية املعدلة، 
والتي نثق بأنها متماشية مع املبادئ التوافقية 
في عملي����ة إعادة الهيكلة، وهي مبادئ تتوافق 
فيها البنود والهيكلة مع مصالح جميع األطراف 
ذات الصلة بالش����ركة، وتلتزم باملعايير التي 
وضعها بنك الكويت املركزي مؤخرا، ومتكننا 
من احلصول على مصادقة احملكمة، وحتسن من 

العائدات اإلجمالية للبنوك واملستثمرين».
واضاف: »ونتطلع قدما الى املزيد من النقاش 
مع البنوك واملستثمرين في اجتماعات ستعقد 
ف����ي الكويت ودب����ي ف����ي 21 و22 اجلاري على 

التوالي.
وقد عق����دت اللجنة التنس����يقية يوم أمس 
اجتماعا عبر الهاتف ضم بنوك ومس����تثمري 
شركة دار االستثمار وذلك للوقوف على بنود 
اخلطة التكميلية املعدلة وتوضيح وتفس����ير 
مضمونها لهم وذلك اس����تباقا جللسة محكمة 

االستئناف اخلاصة بتاريخ 10 اجلاري.

في بيان صادر عن الشركة واللجنة التنسيقية

»الوطنية لالتصاالت« حققت نتائج فاقت التوقعات 
خالل مشاركتها بمعرض »إنفوكونكت 2011« 

.. و»كواليتي نت« تحقق نجاحًا كبيرًا بالمعرض
وتقدم عرضًا تجريبيًا للبث التلفزيوني عبر اإلنترنت

»أطياب المرشود« ترعى معرض الصيد والرماية األول
أعلنت ش���ركة اطياب املرش���ود عن رعايتها 
ملعرض الصيد والرماية في الكويت الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي حتت رعاية 
رئيس االحتاد اآلسيوي والكويتي للرماية الشيخ 
سلمان صباح السالم احلمود الصباح على ارض 
املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 27 إلى 

30 ابريل املقبل.
وبهذه املناس���بة أكد مدير عام شركة اطياب 
املرشود وليد املرشود على املبادرة برعاية ذلك 
احلدث الرياضي املهم باعتباره اول معرض للصيد 
والرماية يقام في الكويت مع األهمية التي ينطوي 

عليها مثل هذا القطاع احليوي.
وأضاف في تصريح صحافي: ان إقامة مثل هذا 
املعرض ألول مرة في الكويت يعني اس���تقطاب 
شريحة جديدة لم تستقطب من قبل الى سلسلة 
املعارض التي تشهدها الكويت على مدار العام، 
موضحا انه س���عيد الختياره���م ضمن نحو 40 
شركة وجهة لرعاية ذلك املعرض الذي يقام وفق 
استعدادت خاصة وترتيبات لم تشهدها املعارض 
من قبل، الفتا الى انه يسعى للتواجد وسط ذلك 

التجمع اجلديد لكسب شريحة جديدة من الزبائن 
لم يلتقها من قبل في املعارض.

وذكر ان اطياب املرشود تستعد لطرح العديد 
من منتجاتها اجلديدة التي لم يسبق طرحها من 
قبل وهي منتجات تخاطب الشريحة اجلديدة التي 
سيلتقونها في املعرض، مشيرا الى انه سيتم طرح 

عروض خاصة مبناسبة إقامة املعرض.
جتدر اإلشارة الى ان معرض الصيد والرماية 
ف���ي الكويت قد حظي برعاية الش���يخ س���لمان 
الصب���اح إميانا منه بأهمي���ة إقامة معرض لهذا 
القطاع احليوي واملهم، حي���ث انه من املقرر ان 
يجمع املعرض حتت س���قفه قطاعات عديدة من 
شأنها ان تخلق س���وقا متنوعا ورحبا في عالم 
رياضات الصيد الفسيح الذي يجذب اليه العديد 
من اف���راد املجتمع، حيث يضم املعرض نحو 23 
قطاعا مختلفا تضم الفروس���ية ومعدات الصيد 
والسالح والذخائر وأدوات التلقيم وصيد السمك 
ورياض���ة الرماية ومس���تلزمات الصيد واجهزة 
املراقبة ومعدات األمان واأللبس���ة ومستلزماتها 

ومنتجات فنيه ذات عالقة.

أك���دت الش���ركة الوطني���ة 
لالتص���االت انه���ا تألق���ت هذا 
العام مبشاركة مميزة مبعرض 
»إنفوكونكت2011» وبشكل فاق 
جميع التوقع���ات حيث حازت 
إعجاب الكثير من الزوار الذين 
انبهروا مبدينة الوطنية املتكاملة 
والتي صممت لتقدم في كل زاوية 
من زواياها خدمة من خدماتها 

املبتكرة واحلصرية. 
العديد من زوار  وبش���هادة 
املعرض هذا الع���ام، فقد أكدوا 
خوضهم رحلة ممتعة في جناح 
الوطنية املكون من عدة محطات، 
تقدم كل محطة أحدث منتجات 
الوطنية املش���وقة  وع���روض 
بش���كل حي وراق، واستمتعوا 
كذلك بالتع���رف عن قرب على 
آخر ما توصلت اليه »الوطنية» 
ابت���كارات وإبداعات من  م���ن 
اخلدم���ات واملنتجات باإلضافة 
الى عروض أخرى مغرية. وتضم 
املوبايالت  أحدث تكنولوجي���ا 
والتصميم���ات اجلدي���دة، هذا 
الى تلبية احتياجات  باإلضافة 
ال���زوار وبأس���عار مناس���بة 

للجميع.
ومبناسبة انتهاء املعرض، 
أكدت مدير أول إدارة االتصال 
بالوطني����ة لالتصاالت ريهام 
العيار جناح مشاركة الوطنية 
في معرض »انفوكونكت» لهذا 
العام بجدارة واستحقاق، قائلة: 
»استطاعت الوطنية من خالل 
املشاركة في املعرض على أن 
تثبت وبشكل واضح أنها تخطو 
خطوات واضح����ة ومتقدمة 
في س����وق االتصاالت بدليل 
املميزة واحلصرية  العروض 
الت����ي طرحناها خ����الل فترة 
املع����رض، خاص����ة ف����ي ظل 
تزايد وعي املستهلك خلدمات 

النقالة  االتصاالت والهواتف 
في الكويت».

وأضافت: »لقد كانت مشاركتنا 
ه���ذه الس���نة حافل���ة بالكثير 
واستقبلت مدينة الوطنية آالف 
الزوار يوميا ولم يأل موظفونا 
جهدا في استقبال الزوار واجلمهور 

والعمالء بصدر رحب ومرافقتهم 
خالل جولتهم في أقسام اجلناح 
املختلفة واستضافتهم في مقهى 

الوطنية».
إلى حرص  العي���ار  ولفتت 
انهاء  »الوطني���ة» على ع���دم 
مش���اركتها باملع���رض إال بعد 

ت���رك بصمة ل���دى عمالئها من 
كبار الشخصيات حيث نظمت 
في اليوم األخي���ر من املعرض 
مزادا عل���ى ارقام ملكية مميزة 
انتقتها خصيصا لعمالئها من 

 .V.I.P �ال
وحرص���ت الوطنية على أن 

يش���مل جناحها محطة خاصة 
مبس���ابقة GiveKuwait والت���ي 
تعد أكبر مسابقة إلكترونية من 
نوعها في البالد وأطلقت خالل 
ديس���مبر املاضي، حيث شارك 
العديد من الزوار في املس���ابقة 
من خالل ستديو خاص في جناح 
الشركة وقاموا بتسجيل أغنية 

والتأهل للفوز. 
التي  كما تع���ددت احملطات 
شملها اجلناح لتضم ركنا خاصا 
ببرنامج مكافآت »الوطنية»، وآخر 
 Wink يضم ركنا ملشتركي برنامج
املخصص للشباب يشمل ألعابا 
الكترونية والعديد من اخلدمات 

املمتعة والعروض املشوقة. 
كما ضمت مدينة »الوطنية» 
محطة أخ���رى خصصت فقط 
لعمالء الوطنية من V.I.P حيث 
ستقدم لهم خدمات خاصة مميزة 
وحصرية في أجواء من الفخامة 
والرقي. وفي ركن آخر كان الزوار 
على موعد مع سماع آخر األغاني 
واأللبومات املطروحة في األسواق 
واالستمتاع بتجربة خدمة جديدة 
وحصرية لعمالء الوطنية باسم 
Backstage وذلك بالتعاون مع 

.Universal Music Group
ولم تنس الوطنية أن تشمل 
العام عروضا  مش���اركتها هذا 
موس���يقية يومية ومسابقات 
ترفيهية قدمها كل من املذيعني 
محمد طاحون وأماني البلوشي، 
حيث حظ���ي العديد من الزوار 
الف���وز بجوائز قيمة،  بفرصة 
كما كان زوار اجلناح على موعد 
خاص مع أملع جنوم العالم العربي 
حيث منحتهم »الوطنية» فرصة 
التقاط صور مع كل من فارس 
كرم وميريام فارس وعبدالفتاح 
قريني ومنى أمرشا، كما وحصلوا 

على تواقيع خاصة لهم.

أعلنت ش���ركة كواليتي نت عن اختتام مش���اركتها 
احلادية عشرة في معرض انفو كونكت بشكل كرنڤالي 
رائع مبشاركة حش���ود من عمالئها وموظفيها. وقالت 
الشركة انها تشرفت بزيارة رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وتفقده جناحها في املعرض، حيث أشاد بحجم 
العمل وجهود العاملني واطلع على اخلدمات واجلديدة 

واملبتكرة التي تقدمها ألول مرة في الكويت.
وأكد مدير عام قطاع األفراد في »كواليتي نت» عيسى 
الكوهجي ان مش���اركة كواليتي ن���ت في معرض إنفو 
كونكت 2011 الذي ج���رى تنظيمه خالل الفترة من 30 
يناير إل���ى 5 فبراير اجلاري، قد حققت جميع األهداف 
التي وضعت لها وبنجاح منقط���ع النظير، مضيفا أن 
جناح هذه املش���اركة جاء ضمن النج���اح الكبير الذي 

حققه املعرض بشكل عام.

وأضاف الكوهجي في تصريح صحافي ان »كواليتي 
نت» وجريا على عادتها في كل عام شاركت كراع رئيسي 
وفاعل في معرض إنفو كونكت 2011 وللس���نة احلادية 
عشرة على التوالي، من خالل مجموعة من اخلدمات التي 
مت طرحها خالل فترة املعرض وألول مرة على مستوى 
الكويت، باإلضافة إلى مجموع���ة مميزة من العروض 
على هدايا قيمة مع عروض »امسح واربح» والسحوبات 

اليومية على العديد من اجلوائز املميزة. 
واشار إلى ان النجاح الذي حققته »كواليتي نت» في 
هذا املعرض إمنا يدل على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها 
الشركة في سوق تكنولوجيا املعلومات في الكويت، كما 
يدل على مدى الرضا الكبير الذي يكنه عمالء الش���ركة 
لها، وعل���ى العالقة الوثيقة الت���ي أصبحت تربط بني 
الشركة وشريحة املستفيدين من خدماتها من املواطنني 

والشركات واألفراد على حد سواء.
وأوضح الكوهجي ان جناح »كواليتي نت» في املعرض 
شهد إقباال كبيرا من العمالء احلاليني واجلدد على خدمة 
النايترو اجلديدة وخدمة األلعاب عبر االنترنت، كما مت 
عرض اخلدمة التجريبية للبث التلفزيوني عبر االنترنت 
والتي القت استحس���ان العديد من العمالء والذين مت 
تس���جيل بيانات الراغبني منهم ف���ي اخلدمة إلعطائهم 

االولوية في التركيب فور طرحها.
ولفت الى ان »كواليتي نت» حققت قفزة كبيرة في 
أعداد املشتركني لديها من خالل مشاركتها في املعرض، 
واعدا العمالء بأن تستمر الشركة األولى في مجالها في 
الكويت بتقدمي كل ما هو جديد في عالم االنترنت وخدمات 
االتصاالت، حتى يواكب عمالؤها التغيير ويبقوا على 

اطالع دائم بكل ما هو حديث ومتطور محليا وعامليا.

استقبل جناحها آالف الزوار يوميًا طوال فترة المعرض


