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»ليدرز جروب« تطلق »هوريكا 
الكويت 2015« في 19 يناير

»بيتك« مستمر في تعزيز خدماته

صرحت املدير العام لشركة ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير نبيلة العنجري بأن الشركة تواصل استعداداتها 
على قدم وساق لتنظيم معرض »هوريكا الكويت 2015«. 
وأضافت ان معرض هوريكا الكويت الذي تنظمه شركة 
ليدرز جروب بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفسيز 
الراب����ع على  للع����ام 
التوالي ستنطلق دورته 
الفترة  اجلديدة خالل 
إل����ى 21 يناير  من 19 
املقبل بفندق اجلميرا 
باملس����يلة، مؤكدة انه 
حقق أصداء واس����عة 
بني اخلبراء واملختصني 
واملعنيني خالل دوراته 
املاضي����ة، نظرا  ال� 3 
ملساهمته في حتقيق 
طفرة كبيرة في قطاع 
الضياف����ة، وإب����رازه 
املع����ارض  ألهمي����ة 
املتخصصة في دعم خطط التنمية، وتوفير فرص عمل 
للشباب وتعزيز دور املشروعات املتوسطة والصغيرة 
في دعم االقتصاد الوطني، مضيفة ان املعرض جنح في 
اس����تقطاب مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة العاملة 
في قط����اع الضيافة والصناع����ات الغذائية والتجهيزات 
الفندقية، ومنها على سبيل احلصر ال املثال، احتاد أصحاب 
الفنادق، التقدم التكنولوجي، املبروك للتجهيزات الفندقية، 
اليسرة للمواد الغذائية، مجموعة الزاد التجارية، ستار 
فروت، البروتني، فارم الند، محمد ناصر الهاجري وأوالده، 
مجموعة البابطني، إنتركير للتجارة العامة واملقاوالت، دايت 
كير للتغذية، املروج ألجهزة ومعدات الفنادق وغيرهم. 
وحتدثت العنجري عن الدورة املاضية من املعرض، قائلة 
إن »هوريكا 2014« شهد جناحا كبيرا، سواء على مستوى 
التنظيم الرائع، أو مستوى املشاركة الفعالة من الشركات 
الكبرى من داخل الكويت وخارجها، أو من اجلمهور الكبير 
الذي تابع فعاليات����ه. ولفتت إلى أن حفل ختام املعرض 
السابق شهد تكرمي 90 متسابقا بعد فوزهم في مسابقات 
الطهي العاملية التي أقيمت على هامش املعرض، وهو ما 
يسهم بش����كل فعال في استحداث أطباق جديدة وابتكار 
طرق عرض متنوعة وتطوير اخلدمات التي يتطلع إليها 

العمالء.

قال رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد بالوكالة في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك(، عماد عبدالعزيز الصرعاوي، 
ان »بيتك« مستمر في تعزيز شبكته املصرفية من خالل 
إضافة خدمات جديدة تضيف قيمة للتعامالت املصرفية 
وتشكل رافدا مهما من روافد خدمة العميل، مؤكدا االستمرار 
في مواكبة آخر وأحدث 
البنية  التطورات في 
التحتي����ة مب����ا يخدم 
جهود تقدمي اخلدمات 
الس����اعة  على م����دار 
ويس����اهم في توفير 
الراح����ة والس����هولة 

للعمالء.
وأضاف الصرعاوي 
في تصريح صحافي ان 
أتاح عمليات  »بيتك« 
العملة اجلديدة  إيداع 
على كل أجهزة الصرف 
اآللي لديه )الش����امل( 
واملنتشرة في أرجاء الكويت، مشيرا الى ان البنك يتمتع 
بش����بكة كبيرة من أجهزة الصرف اآللي يصل عددها الى 
314 جهازا، من ضمنها 57 جهازا »ش����امل« تتمتع بأعلى 
املواصفات التقنية والعصرية، و6 أجهزة »موبي بيتك« 
املتنقلة، األمر الذي يعزز الثقة في »بيتك« املؤسسة املالية 
االسالمية الرائدة عامليا، الذي يوفر خدمات متطورة وفقا 

ملفهوم التنوع والشمولية.

نبيلة العنجري

عماد الصرعاوي

يعقد في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر برعاية رئيس الوزراء وإشراف اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

الفوزان: منتدى احلكومة اإللكترونية الثاني يطرح دور ومستقبل مراكز 
املعلومات احلكومية في ضوء البرامج واالجتاهات التكنولوجية املستقبلية

في سلم التحول نحو مجتمع 
املعلومات واخلدمات احلكومية 

اإللكترونية املتميزة.

شركات تكنولوجية عالمية 
تحجز موقعها في  المنتدى

وفي ختام تصريحه وجه 
د.ثاليا الفوزان الدعوة لشركات 
التكنولوجيا احمللية والعاملية 
أماكنهم  للمس����ارعة بحج����ز 
ف����ي املنتدى أو ف����ي املعرض 
املصاحب له، حي����ث لم يزل 
هناك بعض الف����رص القليلة 
املتاحة، وشكر في الوقت نفسه 
املؤسسات والشركات املشاركة 
على التعاون الذي أبدته خالل 
املراحل التحضيرية ملشاركتها، 
كما توجه بش����كر خاص إلى 
عبداللطيف سريع السريع مدير 
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات ورئي����س اللجنة 
العليا املنظمة للمنتدى لدعمه 
املتواصل لكل اللجان العاملة 
ليأتي املنتدى على املس����توى 
املنش����ود، كما توجه بالشكر 
أيضا لش����ركة نوف إكس����بو 
)NoufEXPO( على جهودها في 
تنظيم هذا احلدث، ودعا أخيرا 
كل من يود املش����اركة أو لديه 
أي اقت����راح لالتصال باللجنة 
العلمية على الرقم 22469921 
965+ أو على البريد اإللكتروني 

.info@noufexpo.com.kw

املعلوم����ات احلكومي����ة، قال 
املواضي����ع  ان  د.الف����وزان: 
املطروحة اس����تقطبت العديد 
العاملية لتطرح  من الشركات 
أبحاثه����ا ومنتجاتها وحلولها 
والت����ي تعتبر نقل����ة نوعية 
في مس����ار مراك����ز املعلومات 
وتكنولوجياتها، ونوه الفوزان 
مبشاركة شركات تكنولوجيا 
وشركات استش����ارية عاملية 
تلع����ب أدوارا أساس����ية ف����ي 
تطوير تقنيات مراكز املعلومات 
املس����تقبلية مثل Microsoft و

 Ernst & Youngو CISCOو IBM
 Generalو Aruba Networksو
 Dynamics Fidelis Cybersecurity
Solutions، كما تشارك العديد من 
الشركات احمللية ذات احلضور 
 Agility اإلقليمي والعاملي مثل
وKNET، وأكد في الوقت نفسه 
على مسؤولية مراكز املعلومات 
احلكومية في تطوير قدراتها 
الفنية والبشرية، حيث يفتح لها 
املنتدى آفاقا تشكل نقطة انطالق 
لذلك، وهذا ما يتوخاه اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
م����ن خالل اإلش����راف ورعاية 
أو املؤمترات  املنتدي����ات  هذه 
املراكز  املش����ابهة ليمكن تلك 
من تطوي����ر قدراتها لتحقيق 
أهدافها وتنفيذ برامج احلكومة 
اإللكترونية لديها مبا يضمن 
لدولة الكويت مواقع أكثر تقدما 

املتس����ارعة التي تفرض على 
مراكز املعلومات االطالع عليها 
ودراس����تها ووض����ع اخلطط 
الكفيل����ة باالس����تفادة منها، 
وفي ه����ذا املجال البد أن نذكر 
التكنولوجيات املدمجة في بناء 
مراكز املعلومات والش����بكات 
التي حتددها البرمجيات، وال 
ننسى اجتاهات مراكز املعلومات 
الس����حابية وبرمجيات قواعد 
البيانات الضخمة وبرمجيات 
حتليل البيانات املنبثقة عنها«، 
وعن تأثير تلك الظواهر على 
مراكز املعلومات احلكومية، قال 
د. الف����وزان: »ان املهام امللقاة 
على عاتق مراك����ز املعلومات 
احلكومية لناحية تطوير برامج 
احلكوم����ة اإللكترونية حتتم 
عليها مواكبة كل تلك التطورات 
وحتديث أجهزتها وبرمجياتها 
مبا يت����الءم وخططها احلالية 
واملس����تقبلية، ولكن التحدي 
الفعلي يبقى في حتديث أساليب 
عمل مراكز املعلومات وتطوير 
قدراتها البشرية وأطر احلوكمة 

والعمليات لديها«.

 أطر الحوكمة
وتحديث أساليب العمل 

وتعليقا على املش����اركات 
الهامة التي سيشهدها منتدى 
الثاني:  احلكومة اإللكترونية 
االجتاه����ات احلديث����ة ملراكز 

بدولة الكويت«.

التكنولوجيا المدمجة والحوسبة

وعن األهداف التي توختها 
اللجن����ة العلمية م����ن اختيار 
موضوع االجتاهات احلديثة 
ملراكز املعلوم����ات احلكومية 
ملنتدى احلكومة اإللكترونية 
ق����ال د.ثاليا  الس����نة  له����ذه 
الفوزان: »نشهد حاليا العديد 
من التط����ورات التكنولوجية 

الفوزان  أع����رب د.ثالي����ا 
 رئيس اللجنة العلمية اخلاصة

ب� »منتدى احلكومة اإللكترونية 
الثاني: االجتاه����ات احلديثة 
ملراكز املعلومات احلكومية«، 
ع����ن س����عادته باملش����اركات 
املتميزة التي س����تطبع أعمال 
املنت����دى لهذه الس����نة قائال: 
العلمية للمنتدى  اللجنة  »ان 
بذلت جه����دا مضاعفا نتيجة 
أهمية املوضوع الذي يتناوله 
املنتدى والذي يتعلق بحاضر 
ومس����تقبل مراكز املعلومات 
احلكومية«، وأك����د د.الفوزان 
ان اللجنة العلمية على وشك 
االنتهاء من دراسة وحتديد كل 
التي تقدمت بها  العمل  أوراق 
شركات عاملية متخصصة في 
محاور املنتدى، وشدد على ان 
املنتدى الذي يعقد في الفترة 
من 9 � 11 نوفمبر في قاعة الراية 
بفندق ماري����وت كورت يارد 
س����يكون برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك، وأضاف: »إنها رعاية 
كرمية متثل دعما ملا تش����هده 
الكويت من تطور تكنولوجي 
بصف����ة عام����ة، وحرصا على 
تطوير قدرات مراكز املعلومات 
احلكومية التي تقوم بتوجيه 
وتنسيق من قبل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بتنفيذ 
برامج احلكوم����ة اإللكترونية 

د. ثاليا الفوزان

أعلنت Ooredoo الكويت عن انضمام حمد املرزوق 
للشركة مبنصب مدير أول قطاع مبيعات الشركات 

وذلك في قسم املبيعات في الشركة. وقد شغل حمد 
املرزوق عدة مناصب ملدة تزيد على العشر سنوات 

في كل من Huawei وMotorola وتعتبر هاتان 
الشركتان من أكبر شركات تكنولوجيا االتصاالت 

عامليا.

وأعرب املرزوق عن سعادته لتوليه هذا املنصب في 
 Ooredoo الشركة قائال: »يسعدني أن أنضم لشركة
الكويت التي تعد جزءا من مجموعة عاملية عنوانها 

النجاح ونتطلع دوما إلثراء جتربة العمالء، كما 
أتطلع قدما للتعاون والعمل جنبا إلى جنب مع فريق 
قطاع املبيعات في الشركة«. يحمل املرزوق شهادتي 

البكالوريوس في الهندسة من جامعة الكويت 

واملاجستير في إدارة االعمال من جامعة الشرق 
األوسط األميركية.

ويأتي انضمام حمد املرزوق لفريق العمل في 
الشركة من أجل تطوير قطاع املبيعات وخصوصا 

قسم مبيعات الشركات، هذا وتؤكد الشركة على 
التزامها باالستفادة من خبرات الكوادر الشبابية 

الوطنية في مختلف املجاالت.

انضمام حمد املرزوق لعائلة Ooredoo الكويت
ليشغل منصب مدير أول قطاع مبيعات الشركات

حمد املرزوق 

»اخلليج« يعلن الفائز في السحب ربع السنوي لـ »نفط الكويت«
كهدي���ة ترحيبية ملن يقوم 
بفتح حس���اب راتب جديد 
باإلضافة إلص���دار مجاني 
لبطاقات ڤيزا وماستركارد 
إلى  االئتماني���ة، باإلضافة 
خصوم���ات خاص���ة عن���د 
اس���تخدامهم بطاقات بنك 
اخلليج ل���دى أكثر من 100 
الكويت. وسيتم  متجر في 
إجراء السحب ربع السنوي 
املتبقي في 23 ديسمبر بفرع 
بنك اخلليج في املقر الرئيسي 

لشركة نفط الكويت.
جتدر اإلشارة إلى ان بنك 

اخلليج لديه فرع مصرفي في 
الرئيسي لشركة نفط  املقر 
الكويت، وأن جميع موظفي 
الكويت ممن  ش���ركة نفط 
يقومون بتحويل رواتبهم 
إلى بنك اخلليج ويحملون 
بطاقة س���ارية الصالحية 
م���ن بطاقات���ه االئتماني���ة 
يتأهل���ون تلقائي���ا لدخول 
الس���حوبات ربع السنوية 
ومتكنهم من احلصول على 
املميزة  الهدايا  العديد م���ن 
والتمتع بخدمات مالية عالية 

اجلودة.

وينظم بنك اخلليج هذه 
السحوبات حصريا ملوظفي 
ش���ركة نفط الكويت الذين 
يحتفظون بحس���اب راتب 
لديه، وذلك في إطار حزمة 
صممت خصوص���ا لتلبية 

احتياجاتهم املالية.
وهذه احلزمة هي عبارة 
عن حساب جار دون فوائد 
تتي���ح لهم التمت���ع مبزايا 
متعددة ومنها قسائم شرائية 
من معارض X-س���ايت من 
الغامن تتراوح  إلكترونيات 
قيمتها بني 50 د.ك و100 د.ك. 

أعلن بنك اخلليج عن فوز 
الزعبي  عبداهلل فهيد خالد 
بسيارة يوكن جديدة في ثالث 
سحوبات البنك ربع السنوية 
ملوظفي شركة نفط الكويت 

لعام 2014.
وقد قام مدي���ر تنفيذي 
ف���ي اخلدم���ات املصرفية 
الشخصية في بنك اخلليج 
ياسر سليمان بتسليم مفاتيح 
السيارة اجلديدة من جي ام 
س���ي يوكن الزعبي في مقر 
الوكالة اخلاص بس���يارات 

ياسر سليمان يسلم مفاتيح السيارة الى عبداهلل فهيد خالد الزعبيجي ام سي.

»توب العقارية« تواصل طرح مشاريعها املميزة في بريطانيا وتركيا
والتس����ليم يبدأ اعتبارا من 
الربع الرابع من العام 2014 
لبرج����ني وعل����ى ان يكتمل 
الوحدات على  تسليم باقي 
مراحل تنتهي في منتصف 

العام 2015.
القدومي أن من  وأضاف 
التي نعمل على  املش����اريع 
عرضها حاليا مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
سكنيني جاهزين للتسليم 
في منطقة أتاكنت، وهي من 
املناطق الرئيسية واحليوية 
في اسطنبول وتبعد عن مطار 
اتاتورك حوالي 8 كم بينما 
تبع����د عن منطقة تقس����يم 
وشارع االس����تقالل حوالي 

26 كم.
املنطق����ة  ان  وأض����اف 
تتمتع بوجود شبكة طرق 
ومواص����الت كبيرة تربطها 
املناط����ق واملراكز  مبختلف 
الرئيس����ية باملدينة بشكل 

سلس وسريع.

شبكة مواصالت متنوعة مع 
مختلف املدن البريطانية.

القدوم����ي أن  وأض����اف 
املجموعة تطرح أيضا أحد 
مشاريع الشركة في اسطنبول 
وهو مشروع »تيراس مكس« 
والذي يعد واحدا من املشاريع 
الرائدة التي تنفذها ش����ركة 
انانالر في موقع استراتيجي 
ومميز في منطقة اسينيورت 
في مدينة اسطنبول، ويقع في 
منطقة حيوية متتاز بوجود 
العديد من املجمعات التجارية 
واجلامع����ات  والس����كنية 
باإلضافة الى مقار عدد كبير 
الكبرى، واكد  من الشركات 
أن تيراس مكس يعد فرصة 
حقيقية لالستثمار الناجح.

وأش����ار القدومي الى ان 
املشروع يبعد حوالي 18 كيلو 
من مط����ار اتاتورك، ويبعد 
حوالي 31 كيلو عن منطقة 
تقسيم وش����ارع االستقالل 
وبني ان املشروع قيد اإلنشاء 

من االراضي االستثمارية في 
بريطاني����ا وتقع في منطقة 
كادجنتون -لوتن، ومتتاز 
األراضي مبوقعها املميز على 
شارع رئيس����ي في املنطقة 
ومحاطة مبنطقة س����كنية 
متكاملة اخلدمات باإلضافة 
الى مواقع لعدد من الشركات 
البريطانية، وأضاف القدومي 
أن إجمالي عدد األراضي في 
املش����روع يبلغ حوالي 300 
قطعة مبساحات تبدأ من 675 
مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 
15 ألف جنيه اس����ترليني، 
مشيرا الى ان ملكية األراضي 
حرة وملختلف اجلنسيات. 
القدوم����ي ان موقع  وب����ني 
األراضي يبع����د حوالي 32 
ميال عن ماربل ارش ونايتس 
بريدج في لندن، وحوالي 37 
ميال عن مطار هيثرو وحوالي 
19 ميال ع����ن مدينة ميلتون 
كيين����ز و3 اميال عن مدينة 
لوتن. وبني ان املنطقة تربطها 

بان سياس����ة املجموعة في 
طرحه����ا ألي من املش����اريع 
العقاري����ة لديها تراعي فيها 
فائدة ومصلحة العميل أوال 
سواء كان مستخدما نهائيا 
للعقار أو مستثمرا له، حيث 
ان املش����اريع التي تعرضها 
املجموعة حتقق عوائد جيدة 
للعميل على املديني القريب 
والبعيد، ونصح القدومي كل 
من يرغب في ش����راء العقار 
التأك����د مما يش����تريه وان 
تكون كاف����ة الوعود املقدمة 
والتسهيالت املمنوحة مذكورة 
في العقد وان تتم االستعانة 
مبحام ف����ي بلد العقار وهي 
الطريقة األجدى واألنس����ب 
حلفظ احلقوق وراحة البال 

للعميل.
وقال القدومي ان املجموعة 
تواص����ل طرح مش����اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
بتركيا وفي بريطانيا حيث 
تستمر املجموعة بطرح عدد 

قال نائب العضو املنتدب 
للتسويق في مجموعة توب 
ان  القدومي  العقارية محمد 
املجموع����ة حريص����ة على 
التواج����د واملش����اركة ف����ي 
املعارض العقارية إميانا منها 
بأن املعارض العقارية تشكل 
حلقة وصل ما بني الشركات 
العقاري����ة والعمالء وتخدم 
العمالء بشكل كبير من خالل 
تأمني مجموع����ة كبيرة من 
العروض العقارية من مختلف 
دول العالم حتت سقف واحد 
وهو ما يعطي العميل الفرصة 
اجليدة للمقارنة ما بني تلك 
العروض واالختيار األفضل 
واألنس����ب له وبني القدومي 
ان الشركات العقارية تعمل 
جاهدة من خالل مشاركتها 
باملعارض على تقدمي افضل 
ما لديها م����ن فرص عقارية 
والتباري فيما بينها لتقدمي 
افضل اخلدمات والتسهيالت 
املمكنة للعمالء وبني القدومي 

محمد القدومي 

القدومي: املعارض 
العقارية تشكل حلقة 
وصل بني الشركات 

العقارية والعمالء

»الوطني« يتيح حلاملي بطاقاته 
االئتمانية استبدال نقاط مكافآتهم 
فوراً لدى جميع أجهزة نقاط البيع

أطلق بنك الكويت الوطني خدمة االس����تبدال الفوري 
لرصيد نقاط برنامج مكافآت الوطني لدى جميع أجهزة 
نقاط البيع في احملالت التجارية املش����اركة في البرنامج 
والتي تتجاوز أكثر من 600 محل يشمل العالمات التجارية 
احمللية والعاملية. وقد قام بنك الكويت الوطني بتطوير هذا 
البرنامج على مراحل 
مختلفة ليصبح البنك 
الذي يوفر هذه  األول 
اخلدم����ة األول����ى من 

نوعها في الكويت.
وبإم����كان حاملي 
الوطن����ي  بطاق����ات 
)في����زا،  االئتماني����ة 
ماس����تركارد وداينرز 
كل����وب( االس����تفادة 
م����ن الطريق����ة اآللية 
واستخدام  والفورية 
نق����اط مكافآتهم عند 
الدفع لدى جميع أجهزة 
نقاط البيع في احملالت املش����اركة عوضا عن القس����ائم 
الشرائية. وقال مساعد مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد خالد العثمان 
إن برنام����ج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج مكافآت في 
الكوي����ت وهو مصمم حصريا لتلبي����ة تطلعات عمالئه 
ومواكبة اسلوب حياتهم العصري. وتأتي خطوة حتديث 
البرنامج في إطار حرص البنك الدائم على تطوير منتجاته 
بهدف تقدمي أفضل اخلدمات والعروض احلصرية لتلبية 

احتياجات عمالئه على اختالف شرائحهم. 

محمد العثمان 


