
  جنحت مجموعة Ooredoo في إج��راء 
أول مكاملة دولية جتريبية 5G على مستوى 
املنطقة، ف��ي جت��رب��ة برهنت على ال��ق��درات 

الهائلة في كل من قطر والكويت. 
وقد مت إجراء املكاملة من العاصمة القطرية 
الدوحة أمس الثالثاء، بحضور الشيخ سعود 
بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
  Ooredoo ورئيس العمليات في Ooredoo
قطر ي��وس��ف الكبيسي  وامل��دي��ر التنفيذي 
إلدارة االت���ص���ال امل��ؤس��س��ي ف��ي مجموعة 
Ooredoo فاطمة الكواري. واستقبل املكاملة 
في Ooredoo  الكويت الشيخ محمد بن عبد 
 Ooredoo �الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي ل

الكويت مهنئا اجلميع بهذا اإلجناز الباهر.
کما حضر هذه التجربة عدد من القياديني 
في Ooredoo الكويت ورص��د هذه اللحظة 

التاريخية وكاالت األنباء العاملية.  
ومت إج��راء املكاملة باستخدام اجهزة تدعم 
تقنية  5G املتصلة بسرعات 5G تصل إلى 
1 غيغابت بالثانية، والتي متت بنجاح باهر 

وجودة عالية الدقة .
وح��ول هذه املكاملة التجريبية األول��ى من 
نوعها، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، 
 “ :Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة
شعرنا بسعادة واعتزاز كبيرين لكوننا أول 
 5G شركة اتصاالت في العالم تطلق شبكة
جت��اري��اً في قطر، ، ي��زداد اعتزازنا بتحقيق 
جناح آخر متّثل في إج��راء أول مكاملة دولية 
عبر شبكة 5G على مستوى املنطقة. ودائماً 
ما نحرص في Ooredoo على حتقيق الريادة 
وتصدر مشهد التطور التكنولوجي، لضمان 
أن يكون جميع عمالئها في الكويت هم أول 
من يستمتع باستخدام احللول والتطبيقات 

العملية خلدمة 5G، ويسرنا أن نعلن عن 
جن��اح إج���راء ه��ذه املكاملة، ف��ي خطوة هامة 
 5G أخ��رى ضمن إط��ار سعينا لنشر خدمات
مستقبال وال��ت��ي م��ن شأنها إح���داث حت��والت 

إيجابية ملموسة في حياة األفراد اليومية.” 
ومن ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله 
آل ثاني أن اجلهود الرامية  إلط��الق اجليل 
اخل��ام��س م��ن اإلن��ت��رن��ت املتنقل ف��ي الكويت 
ما هو إال تأكيد على التزامنا بتحقيق رؤية 
الشركة من خالل إثراء جتربة العمالء اليومية 
و إستراتيجية التحول الرقمي. وأض��اف: 
“سعينا خالل األعوام املاضية لاللتزام بتقدمي 

األفضل لعمالئنا الكرام مبختلف احتياجاتهم، 
وتفعيل دورن���ا كمؤسسة قطاع خ��اص في 

الدفع بعجلة التنمية واملساهمة الفعلية في 
رؤية “كويت جديدة 2035”.  

وقال محمد آل ثاني إن هذه اخلطوة تندرج 
في إطار سعي )أوري��دو( إلى إحداث حتوالت 
إيجابية في حياة األف��راد اليومية ومبا يدعم 

حتقيق رؤية )كويت جديدة 2035(.
وأضاف آل ثاني أن الشركة بإطالقها شبكة 
)ف��اي��ف ج��ي( تعد أول مشغل ات��ص��االت في 
العالم يطلق هذه الشبكة جتاريا على أن يتم 
إطالقها تدريجيا خالل العام احلالي بالتنسيق 

مع هيئة االتصاالت الكويتية.
وأوض��ح أن اخلدمة ستساهم في تعزيز 
االقتصاد احمللي من خالل تشغيلها تطبيقات 
مفهوم )إنترنت األشياء( سواء على مستوى 
األشخاص أو الشركات واجلهات احلكومية 

مما يزيد من الكفاءة التشغيلية والسرعة في 
إجناز الدورة املستندية.وذكر أن خدمة )فايف 
ج��ي( ع��ب��ارة ع��ن نقل البيانات واملعلومات 
بشكل سريع مع القدرة على االتصال املستمر 
دون تقطع أو انخفاض مهما كان عدد املتصلني 

في الشبكة ذاتها.
ولفت آل ثاني إلى حرص الشركة على أن 
يكون عمالؤها جميعا في الكويت أول من 
يستخدم احللول والتطبيقات العملية خلدمة 
)فايف ج��ي( في خطوة مهمة ضمن سعيها 
لنشر ه��ذه اخل��دم��ة مستقبال بغية إح��داث 
حت��والت إيجابية ملموسة في حياة األف��راد 

اليومية.

اخلدمة تعزز االقتصاد احمللي من خالل تشغيل تطبيقات »إنترنت األشياء«

»Ooredoo« تطلق أول اتصال خلدمة »5G«  بني الكويت وقطر

مسؤولو الشركة خالل االحتفال باملناسبة

شاركت في معرض »هوريكا الكويت« للعام الثاني على التوالي

»املواشي«: نسعى إلى زيادة حصتنا السوقية

شاركت شركة نقل وجتارة املواشي، في معرض 
“هوريكا الكويت” للعام الثاني على التوالي خالل 

الفترة من 14 إلى 16 يناير اجلاري.
وأقيم املعرض برعاية وحضور وزي��ر الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي عقيل، وبحضور عدد من 
السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وامللحقيات 
التجارية والشخصيات، وذلك على أرض املعارض 
الدولية في مشرف صالة رقم )8(، مبشاركة فاعلة 
ألكثر من ثمانني شركة وجهة من القطاعني احلكومي 
واخل��اص لتوفير األنشطة واخلدمات التي تخدم 

قطاع الضيافة واملطاعم والتجهيزات الغذائية. 
و قالت “املواشي” ف��ي بيان صحافي، “إنه 
سعيا منها ل��زي��ادة حصتها ال��س��وق��ي��ة، قامت 
بعرض منتجاتها من اللحوم الطازجة واملبردة 
واملجمدة واملصنعة التي يتم جتهيزها خصيصاً  
للمطاعم والفنادق وشركات اخلدمات والتجهيزات 
الغذائية”، كما ق��ام��ت أي��ض��ا ب��ع��رض خدماتها 
للمتخصصني ف��ي ق��ط��اع��ات الضيافة والطعام 
والتغذية الباحثني عن منتجات اللحوم املوثوقة 
واملذبوحة محلياً والتي تنفرد بتقدميها شركة نقل 
وجتارة املواشي احلائزة على ثقة املستهلكني حتت 

مفهوم اجلودة احلالل. 
وي��ع��د م��ع��رض “هوريكا الكويت” أح��د أهم 

املعارض املتخصصة بقطاع الضيافة، ويعنى بكافة 
اخلدمات واملنتجات املتعلقة بالصناعات الغذائية 
وجتهيزات املطاعم والفنادق واملستشفيات، وقد 
حقق مكانة رائ���دة على مستوى منطقة الشرق 

األوسط. 
وتعتبر ش��رك��ة نقل وجت���ارة امل��واش��ي، التي 
تأسست ع��ام 1973، أكبر ناقل لألغنام احلية 
ف��ي ال��ع��ال��م، حيث متتلك ث��الث سفن مخصصة 
لنقل املاشية، وه��ي أق��دم شركة لتجارة املواشي 
األسترالية في املنطقة، مكتبها الرئيسي في دولة 
ال��ك��وي��ت ول��ه��ا ف���روع ف��ي ك��ل م��ن دول���ة االم���ارات 
العربية املتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا، ولديها 
مزرعة لتربية ورعاية املاشية في دولة الكويت، 
ومزرعة لتربية ورعاية املاشية في دولة االمارات 
العربية املتحدة، وتستثمر وتدير أكبر مسلخ في 
الكويت واملنطقة، ولدى الشركة أكثر من 35 نقطة 
بيع لتسويق وع��رض اللحوم الطازجة واملبردة 
واملجمدة واملصنعة، ومنصة لتسويق منتجاتها 
عبر الهواتف الذكية، ومركز اتصال يعمل على 
مدار الساعة الستقبال طلبات ومالحظات العمالء، 
وأول مصنع حلوم افتراضي تفاعلي تعليمي، وأول 
سفينة نقل ماشية افتراضية تفاعلية تعليمية في 

دولة الكويت )كيدزانيا الكويت(.

عبدالهادي بولند يتوسط جابر العيدان ومشعل املسعد
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5G الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني يستقبل أول مكاملة 

خالل ندوة للتكتل في اجلمعية االقتصادية

متضررو »النصب العقاري« يطالبون بلجنة حتقيق برملانية محايدة

ق����ال امل��ن��س��ق ال���ع���ام لتكتل 
متضرري النصب العقاري وغسل 
األم��وال املهندس حسن البحراني 
إن التكتل سيجتمع األسبوع املقبل 
م��ع رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن من أجل العمل على تشكيل 
جلنة حتقيق برملانية للنظر في 
النصب العقاري ودع��ا البحراني 
إلى تفعيل اللوائح والتشريعات 
والقوانني املوجودة في الكويت من 
أجل استرجاع األموال للمتضررين 
ب��أق��ص��ى س���رع���ة مم��ك��ن��ة ن��ظ��را 
للمشكالت التي نتجت لهم نتيجة 

عمليات النصب التي تعرضوا لها.
وأض��اف البحراني في الندوة 
التي عقدتها اجلمعية االقتصادية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ن����دوة حت���ت ع��ن��وان 
“ امل��ع��ارض العقارية ب��ني غياب 
الرقابة وضعف القانون” وذلك 
ف��ي مقر اجلمعية ف��ي بنيد القار 
إن ال��ن��ص��ب ال يعني ال��ع��ق��ارات 
الوهمية فقط بل أنه ميكن أن يطال 
ال��ع��ق��ارات امل��وج��ودة م��ؤك��داً على 
وج���ود الكثير م��ن ه��ذه احل��االت 
داخ��ل الكويت، مؤكداً على وجود 
قوانني منظمة للمعارض العقارية 
والعمليات العقارية في الكويت 
وق��وان��ني غسل األم���وال واجلنح، 
ولكن ه��ذه القوانني لم تطبق في 
قضايا النصب العقاري، مبيناً بأن 
الهدف الرئيسي لتكتل متضرري 
النصب العقاري وغسل االموال هو 
استرجاع أم��وال الناس من خالل 

تطبيق القانون احلالي املوجود.

وشدد البحراني على أن اخلطأ 
ه��و خطأ بعض وزارات ال��دول��ة 
وهيئاتها، م��ش��ي��راً إل��ى أن ق��رار 
تنظيم املعارض تشترك فيه وزارة 
التجارة ووزارة ال��ع��دل وبلدية 
الكويت والبنك املركزي، مبيناً بأن 
هذا القانون مت تعديله ثالث مرات 
منذ عام 2010 مؤكدا على أن الهدف 
اآلن ليس تعديل القوانني حيث مت 
تقنني املعارض ومت تعديل بعض 
ال��ق��وان��ني مب��ا يحد م��ن الضحايا 
املستقبليني، ب��ل ه��و اس��ت��رج��اع 
األموال للمتضررين الذين وصلت 
أعدادهم إلى أرق��ام كبيرة، مشيراً 
إل��ى أن التكتل توجه إل��ى وزارة 
التجارة وبني للمتضررين كيفية 
وضع الشكوى لوضع جميع تلك 
الشركات الستخراج مستنداتهم 
وأوراق����ه����م وم��ع��رف��ة م��ل��ك��ي��ات 
العقارات، مشيراً إلى دور البلدية 
في الكشف عن مخالفة العقارات 
ودور وزارة الداخلية أيضاً حيث 
يتوجه امل��ت��ض��ررون إل��ى املخافر 
لتقدمي شكواهم وال يتم الكشف 
عنها أمام النيابة للتحقيق والكشف 
على احلسابات واألم��ور األخ��رى 
ذات الصلة. كما أش��ار البحراني 
إلى دور وزارة اخلارجية بالنسبة 
للمشاريع اخلارجية والكشف عنها 
والتواصل السترجاع األم��وال في 

حاالت األحكام النافذة.
وخ��ت��م ال��ب��ح��ران��ي مبيناً ب��أن 
التكتل تقدم بورقة عمل تفصيلية 
أمام مجلس األمة ومجلس الوزراء 

وسوف يقدمها إلى الديوان األميري 
الس��ت��رج��اع أم����وال امل��ت��ض��رري��ن 
ومحاسبة املسئولني عن النصب 

العقاري.
وحت���دث ف��ي ال��ن��دوة الرئيس 
التنفيذي لشركة النوري جروب 
محمد النوري مشدداً على أهمية 
ال��ن��دوة لتعريف ال��ن��اس بكيفية 
الشراء والتعامل مع العقار، مبيناً 
بأن الكويت تعاني من مشكلة أزلية 
وهي أوالً غياب القانون الواضح 
ال��ذي ينظم العمل ب��ني الشركات 
العقارية والعمالء من مشترين 
ومستثمرين وال��دول��ة التي يجب 
أن حتمي الطرفني، وثانياً ضرورة 
وجود وكيل حصري للشركات في 
الكويت وال��ذي يتحمل املسئولية 
عن أية مشاكل قد تنشا من عمليات 

الشراء العقارية.
وأش����ار ال���ن���وري إل���ى مشكلة 
ال��وع��ي وامل��ع��رف��ة عند املشترين 
ال��ذي��ن ال يسألون وي��ت��أك��دون من 

وجود العقار وتفاصيله من حيث 
الترخيص وال��ض��رائ��ب واحلالة 
القانونية وغيرها من األساسيات 
مثل قانون التسجيل في الدولة 
التي يتواجد بها العقار خاصة 
وأن الكويت ال تفرض ضرائب على 
العقار فيعتقد بأن ذلك ينطبق على 
الدول األخرى، مشيراً إلى أن بعض 
الشركات تضع في إعالناتها ضماناً 
للعوائد بنسب عالية معينة جلذب 
املشترين وهو أمر غير صحيح وال 
ميكن ألي شركة أو أية جهة أخرى 

أن تضمن عوائد االستثمار.
من ناحيته، قال احملامي ناصر 
املنيخ إن موضوع النصب العقاري 
أث���ر ع��ل��ى ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة 
والسوق العقاري في الكويت بشكل 
سلبي كبير بسبب ف��ق��دان الثقة 
بالشركات العقارية، محمالً اجلزء 
األكبر من املسئولية للحكومة التي 
تساهلت مع الشركات في إصدار 
التراخيص مع غياب املراقبة الذي 

أدى إلى طمع الشركات في أموال 
املشترين والتوسع بعد ذلك ليكون 
عمل الشركة ستاراً ألم��ور أخرى 

مثل غسل األموال.
كما أش��ار املنيخ إل��ى اخللل في 
تراخيص بعض الشركات حيث 
ميكن أن ترخص احلكومة لشركة 
رأسمالها 50 أل��ف��اً أو م��ائ��ة ألف 
دي��ن��ار وت��ق��وم الشركة بتسويق 
م��ش��روع تصل قيمته إل��ى مليون 
دينار كويتي، متسائالً عن كيفية 
استرجاع األموال في حال النصب 
من شركة رأسمالها أقل من قيمة 
مشروعها ب��ع��ش��رات امل����رات!!!، 
مشيراً إلى قانون موائمة االستثمار 
امل��ع��م��ول ب���ه ف���ي ب��ع��ض ال���دول 
والذي ال يسمح للشركات بعرض 
مشاريعها الضخمة على أشخاص 
عاديني ليس لديهم سوى رواتبهم 
وسيكون دخولهم ف��ي مثل هذه 
امل��ش��اري��ع مشكلة كبيرة لهم في 

املستقبل. 

Ring الباقة اجلديدة تضم كاميرات مراقبة وأجراس الباب الذكية من شركة 

»زين« ُتطلق باقة جديدة ألمن املنازل 
Zain LIFE ضمن محفظة 

أعلنت زين عن إطالق باقة جديدة 
 Zain ألم��ن امل��ن��ازل ضمن محفظة
LIFE للمنزل الذكي، والتي تضم 
مجموعة من أجهزة األم��ن الذكية 
 Ring واحللول املُبتكرة من شركة
ال��رائ��دة عاملياً في مجاالت املنازل 

الذكية. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن إط���الق ال��ب��اق��ة اجل��دي��دة ضمن 
محفظة Zain LIFE يأتي في إطار 
خططها االستراتيجية التي تسعى 
من خاللها إلى التحّول إلى امل��زّود 
املتكامل لنمط احلياة الذكي، وهي 
اخل��ط��ط ال��ت��ي ترتكز ح��ول ري��ادة 
التحول الرقمي ومتكني املجتمع 
من االستمتاع بأسلوب حياة أكثر 
ذك��اًء دون احلاجة للتقّيد مبكان أو 
زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا 
احلديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة 

وأكثر فعالية. 
وبينت زي��ن أن الباقة اجلديدة 
– التي تأتي مع تركيب مجاني - 
ُت��ق��ّدم مجموعة م��ن أح���دث أجهزة 
األم���ن الذكية املُصممة خصيصاً 

لالستخدام خارج املنزل من شركة 
Ring ال��رائ��دة عاملياً في مجاالت 
املنازل الذكية، والتي مت تصميمها 
لتوّفر جتربة أمان فريدة من نوعها 
من خالل مجموعة من حلول املراقبة 
والكاميرات الذكية التي تقوم بإبالغ 
املُستخدم فور رصد أي حركة غير 

طبيعية خارج املنزل.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة أن الباقة 

اجلديدة تضم 4 أجهزة ذكية توّفر 
حلقة متكاملة للحفاظ على أمن 
امل��ن��زل، والتي تشتمل على جرس 
ذكي خارجي يعمل السلكياً ويحتوي 
على كاميرا تعمل بدقة عالية مع 
خاصية استشعار احلركة وإمكانية 
العمل ل��ي��اًل بكل وض���وح، والتي 
ميكنها إرسال واستقبال الصوت مع 

تطبيق الهواتف الذكية.

املتحدثون في الندوة

مطار الكويت يتوجه نحو عالم
التحول الرقمي عبر »مايكروسوفت«

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني 
أن مطار الكويت الدولي قد تبنى حلول 
 )Azure( سحابة مايكروسوفت أزور
بهدف تسهيل إدارة عمليات امل��ط��ار ، 
وستمّكن ه��ذه اخلطوة اإلدارة العامة 
للطيران املدني من دفع عملية التحول 
الرقمي من خالل زيادة تفاعل املسافرين 
، ومتكني املوظفني ، وتعزيز العمليات ، 

وحتويل خدمات املطار.
قد دفعت العمليات املتنامية التي 
بلغت ف��ي م��ط��ار الكويت ال��دول��ي إلى 
استضافة 13.7 مليون مسافر سنوياً 
منذ عام 2016 اإلدارة العامة للطيران 
امل��دن��ي إل��ى حتديث امل��ط��ار إل��ى منشأة 
جديدة تتسم باحلداثة والتطور ، بحيث 
ميكنها استيعاب 25 مليون مسافر 
سنوًيا وتوفير جتربة فريدة للمسافرين 
، فضاًل عن تلبية جميع اإلحتياجات 
اخلدمية املختلفة واملتغيرة ، وقد قررت 
اإلدارة العامة للطيران املدني مشاركة 
مايكروسوفت بجعل التكنولوجيا في 
صميم هذا املشروع الهادف إلى مواكبة 

التغيرات املستمرة في صناعة الطيران.
وق��ال محمد املطيري مدير عمليات 
تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة العامة 
للطيران املدني “ترغب حكومة الكويت 

في معاجلة التحديات التي تواجهها 
العديد من امل��ط��ارات الدولية والسيما 
مشاكل االزدح��ام ، واخلطوط الطويلة 
لإلنتظار ، وحل مشكالت البوابات الغير 
الفعالة ، وأود التنويه بأن قطاع الطيران 
ف��ي الكويت ق��د شهد حت��والً ف��ي م��داره 
ولعب دوراً حيوياً في تنمية االقتصاد ، 
وسيعزز مطار الكويت الدولي من خالل 
تطبيق أح��دث تقنيات مايكروسوفت 
من قدراته اخلدمية وكذلك قيادة عملية 

التحول في هذا املجال .”
وأض��اف املطيري قائالً “تساهم كل 

خطوة نعمل عليها في اإلدارة لتحديث 
عمليات املطار داخل الدولة مبنح مطارنا 
مكانة مرموقة مقارنة باملطارات األخرى 
، وهذا ما يجذب بدوره املزيد من األنشطة 
التجارية وال���زوار ، وتساهم سحابة 
مايكروسوفت بشكل كبير في حتقيق 
أهدافنا واالرت��ق��اء إل��ى أع��ل مستويات 
ه��ذا امل��ج��ال .” وق���ال ت��ش��ارل��ز نحاس 
املدير العام لدى شركة مايكروسوفت 
الكويت” تعتبر اإلدارة العامة للطيران 
امل��دن��ي أح��دى أفضل األمثلة الناجحة 

والتي يحتذى بها .

»VIVA « تطلق 
تطبيقها مبيزة 

التعرف إلى الوجه 

أط��ل��ق��ت ش��رك��ة االت���ص���االت الكويتية 
VIVA، تقنية ميزة التعرف إل��ى الوجه 
في تطبيقها، في متجر Apple، التي تعتمد 
بشكل فريد على النظر إلى اجلهاز وحتليل 
قوام وشكل الوجه، في خطوة “أكثر” سهولة 

لراحة تامة.
ومتنح هذه التكنولوجيا اجلديدة الفرصة 
للمستخدمني للوصول بسرعة إلى حساباتهم 
بعد خطوات سهلة وميزات مرنة دون أي 
صعوبات في كلمة املرور إلجراء معامالتهم، 
باإلضافة إلى ذلك، توفر لهم مستوى عاٍل من 

األمان حلماية بياناتهم ومعلوماتهم. 
وفي هذه املناسبة، قال عبد ال��رزاق بدر 
العيسى، مدير إدارة إت��ص��االت الشركات 
في VIVA: “إن هذه التقنية اجلديدة هي 
جزء من جتربتنا الرقمية اجلديدة الواعدة 
التي نوفرها لعمالئنا لنلبي دائماً رغباتهم 

وتطلعاتهم.”

امل����ن����ي����خ: ال���ن���ص���ب ال����ع����ق����اري أث������ر س��ل��ب��ًا 
ع���ل���ى ال����س����وق ال���ك���وي���ت���ي ب���ش���ك���ل ك��ب��ي��ر


