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افتتاح معرض عمار يا مصر اليوم

»بيتك«: 7 فائزين في السحب الثاني 
للحملة اجلديدة للبطاقات

»فيليبس« تطرح آلة حالقة »3 في واحد«

»زين« ترعى وتشارك في املؤمتر 
الطالبي الثاني لإلعالم االجتماعي

انطالق معرض إنفوبيز 
وإنفوكونكت 25 يناير 

على أرض املعارض

أكث���ر من 35 ش���ركة عقارية مصري���ة من كبرى 
 ش���ركات العقار تس���تعرض اليوم في معرض عمار 
يا مصر مجموعة ضخمة من احدث وأكبر املشروعات 
العقارية في ربوع أرض الكنانة، حيث تضم املشروعات 
املطروحة، كما متنوعا من الوحدات السكنية والتجارية 
واإلدارية والس���ياحية وحتاكي املشروعات اجلديدة 
آخ���ر صيحة في أنظمة البناء ونظام املدن الس���كنية 
»كمبوند«. وتقيم املعرض الشركة املتحدة للتسويق 
وتنظيم املعارض )UNIEXPO( بالتعاون مع ش���ركة 
عمار يا مصر لتنظيم املعارض والتس���ويق العقاري 
حتت رعاية وحضور الس���فير املصري لدى الكويت 
عبدالكرمي سليمان ووكيل وزارة التجارة والصناعة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية 
الشيخ منر الصباح وبحضور لفيف من كبار رجاالت 
الدولة والسلك الديبلوماسي ورجال األعمال وشركات 
االس���تثمار وذلك في متام الساعة اخلامسة والنصف 

مساء  األربعاء بفندق كراون بالزا � قاعة البركة.
وتتواصل عروض املعرض حتى 29 اجلاري، حيث 

يستقبل املعرض زواره خالل املواعيد التالية:
اخلمي���س: من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 5 – 10 
مساء، واجلمعة: 4 – 10 مساء، والسبت: من 10 صباحا 

حتى 1 ظهرا.

فاز 7 م���ن عمالء بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
بجوائز قيمة عب���ارة عن جهاز »iPhone 6 Plus« لكل 
منهم في الس���حب الثاني للحملة الترويجية اجلديدة 
للبطاقات املصرفية والتي حتمل عنوان »اربح كل يوم 
جهاز »iPhone 6 Plus« ملدة 80 يوما«، الس���تخدامهم 
بطاقات »بيتك« االئتمانية وبطاقات السحب اآللي في 

مشترياتهم داخل وخارج الكويت.
والفائزون هم: بدر صالح املير، نوف يوسف اجلديد، 
احمد يوسف احملمد، عمشة محمد الدلك، دالل عبدالباقي 

البسام، اشرف محمد سالم، وجنان فهد العودة.
وتستمر احلملة حتى 22 يناير 2015، وتتيح حصول 
كل مستخدم لبطاقات »بيتك« على فرصة واحدة لدخول 

السحب لربح جائزة يومية قيمة.

أطلقت »فيليبس« وبالتعاون مع شركائهم احلصريني 
X- سايت من الكترونيات الغامن في الكويت مجموعة 
BT8000 للعناية بالوجه وبحضور بدر الزيدان الوجه 
اإلعالني الرس���مي ل�»فيليبس« ع���ن مجموعة أدوات 

احلالقة للرجال. 
كشركة ملتزمة باالبتكارات املضفية للبساطة على 
حياة الناس، قامت فيليبس بتصميم ماكينة احلالقة 
BT8000 لتمك���ني الرجل العص���ري من احلصول على 

حالقة غاية في النعومة بدقة منقطعة.
 BT8000 مبجرد الضغط على زر التش���غيل، تقوم
املزدوج���ة الرأس بالقيام بجمي���ع املهام للحفاظ على 

مظهر جذاب وحلية مثالية غاية في النعومة.
وقد صرح مدير تسويق منتجات أسلوب احلياة في 
الشرق األوس���ط بان االبتكار اجلديد BT8000 يعكس 
التزام الشركة بجلب آخر االبتكارات واخلدمات الفريدة 
التي من شأنها إضافة قيمة حلياة املستخدم،وأضاف: في 
العام 2014 احتفلت فيليبس بعامها ال�75 من الريادة في 
ابتكار اختراعات معنية بالعناية مبظهر الرجل، وفي ذلك 
الوقت قامت فيليبس بتحويل وتطوير تقنيات طورت 
بها صناعة اجلمال بشكل عام، بحيث متكن املستهلك 
من حتقيق النتائج املطلوبة بطريقة فعالة، في فيليبس 
نساعد الرجل على إرساء وحتقيق قواعده اخلاصة وذلك 

لضمان حصوله على أفضل النتائج كل يوم.
املنت���ج الفريد يقدم حل���وال متكاملة للرجل املهتم 
مبظهره اخلارجي، بحيث ميكن للمستخدم أن يحافظ 

على أناقته في املنزل وفي أي وقت.
وأضافت مديرة فئة العناية الش���خصية لفيليبس 
الشرق األوسط منتجات أس���لوب احلياة »في صميم 
توجهاتن���ا، نبدأ بفهم معمق الحتياجات املس���تخدم: 
ابتكاراتنا مستلهمة من املستخدم لتلبي احتياجاته. لقد 
قمنا بإجراء العديد من األبحاث قبل طرح هذا املنتج في 
األسواق. لم يكن الهدف طرح آلة حالقة مبزايا جديدة 
فحس���ب ولكن كان علينا جلب آخر ما توصلنا له من 
التقنية للمستخدم في الشرق األوسط � بخاصية 3 في 
1 الفري���دة التنعيم، التخفيف، والتحديد للحفاظ على 

مظهر جذاب دائما«.
ميكن للمس���تخدم استبدال كل األدوات املستخدمة 
في احلالقة ب� BT8000 حيث ميكن للماكينة التنعيم، 

التخفيف والتحديد بدقة متناهية وحرية مطلقة.

أعلنت شركة زين عن رعايتها ومشاركتها في املؤمتر 
الطالبي الثاني لإلعالم االجتماعي للمرة الثانية على 
التوالي، والذي تنظمه كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت وس���ط حضور طالبي كبير ومبشاركة فريق 

اإلعالم االجتماعي في الشركة. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن املؤمتر الذي 
أت���ى حتت عنوان »اإلعالم االجتماعي: صناعة اإلبداع 
واالبتكار والتأثير« قد ناقش أهمية الدور الذي يلعبه 
اإلعالم االجتماعي ووسائل التواصل في تطوير األفراد 
واملؤسسات ودعم عملية اإلبداع واالبتكار، حيث متثلت 
مش���اركة زين في تسليط الضوء على جتربة القطاع 
اخلاص في عالم اإلعالم االجتماعي التي تفردت فيها 
الشركة من خالل نشاطها املكثف في وسائل التواصل 
املختلفة، إلى جانب إبراز أهمية دور املؤسسات والشركات 

اخلاصة في التواصل مع عمالئها واملجتمع. 
وأش���ارت »زين« ال���ى أن رعايته���ا للمؤمتر أتت 
م���ن منطلق كونها من أولى املؤسس���ات التي اهتمت 
بالدور الكبير الذي تلعبه مواقع الشبكات االجتماعية 
والتواصل االجتماعي، حيث تؤمن الشركة بأهمية التقدم 
التكنولوجي الذي يلعب دورا كبيرا في إثراء املجتمع 
ف���ي الوقت الراهن والذي نتج عن���ه أدوات التواصل 

االجتماعي احلديثة. 

أعلنت شركة انفوسنتر لتنظيم املعارض واالستشارات 
التس���ويقية عن انضمام مجموع���ة أخرى من اجلهات 
احلكومية ملعرض انفوكونكت وإنفوبيز الذي تنظمه 
الشركة خالل الفترة من 25 � 31 يناير 2015 على أرض 
املعارض الدولية مبشرف حتت رعاية اجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات. 
وقد صرح مساعد املدير العام بالشركة املنظمة صباح 
الشمري بأن مجموعة اخرى من اجلهات احلكومية قد أكدت 
مشاركتها في معرض انفوبيز 2015 وهي اإلدارة املركزية 
لإلحصاء وبنك االئتمان الكويتي ومعهد األبحاث واإلدارة 
العامة لإلطفاء ووزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
ووزارة املالي���ة، باإلضافة الى املش���اركات احلكومية 
الس���ابقة كاألمانة العامة لألوق���اف ووزارات الكهرباء 
واملاء واالشغال العامة والتربية والشباب وبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، كذلك ستكون هناك مشاركات 

أخرى قادمة من الوزارات واجلهات احلكومية. 
وبهذه املناسبة، أكد العقيد محمد القحطاني مدير مركز 
نظم املعلومات لدى اإلدارة العامة لإلطفاء أن مشاركتهم 
في معرض انفوكونك���ت وانفوبيز 2015 بهدف عرض 
ما تقدمه اإلدارة العامة لإلطفاء من خدمات الكترونية، 
معلوماتية واستعالمية متوافرة على البوابة اخلاصة 
باإلدارة والبوابة الرسمية للكويت، حيث تسعى إدارة 
مركز نظم املعلوم���ات الى حتقيق هدف اإلدارة العامة 
لإلطفاء في حماي���ة األرواح واملمتلكات من خالل تلك 
اخلدمات التي لعبت دورا فعاال في الوقاية من احلوادث 

ومكافحتها.
وأعربت مدير إدارة مركز نظم املعلومات في برنامج 
إع���ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
خلود شهاب عن سعادتها للمشاركة في املعرض، حيث انه 
يساهم بشكل فاعل في التعريف باإلجنازات التكنولوجية 
للبرنامج خلدم���ة املراجعني واملوظفني، وقالت إن هذه 
املشاركة حتقق األهداف املشتركة التي يسعى البرنامج 
الى تنفيذها بهدف الوصول إلى تقدمي جميع اخلدمات 
التي يحتاجها الشباب الكويتي من اخلريجني والباحثني 
عن عمل ومن هم على رأس عملهم واملراجعني للبرنامج 

في مختلف إداراته.
وفي السياق نفس���ه، صرح الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتنمية بوزارة األشغال العامة عبداحملسن 
العنزي بأن هدفهم من املش���اركة في املعرض هو إبراز 
دور وزارة األش���غال العامة من خالل تسليط الضوء 
على م���ا تقدمه من خدمات للمجتم���ع مبختلف فئاته 
م���ن جهات حكومية وخاصة، وللجمهور من املواطنني 
واملقيمني على حد س���واء، إضافة إلى موظفي الوزارة، 
ودورها في دفع عجلة التقدم في البلد من خالل االشراف 
ومتابعة تنفيذ املش���اريع املهمة واحليوية، ولفت الى 
أن الوزارة بصدد إطالق البواب���ة االلكترونية بحلتها 
اجلديدة، وسيتم عرض تلك اإلجنازات وجميع اخلدمات 
مجتمعة من خاللها والتي مت تصميمها مؤخرا بأحدث 
التقنيات لتكون املرآة التي تعكس أبرز إجنازات الوزارة 
م���ن خالل إتاحة جميع املعلومات عن خدماتها وإتاحة 
ج���زء كبير منها الكترونيا، باإلضافة إلى تفعيل الدفع 
االلكتروني لها بالتعاون مع شركة كي نت واإلعالن عن 
تفعيل نظام الش���كاوى وطوارئ األشغال )150( على 
البوابة االلكترونية باإلضافة إلى عرض كيفية استخدام 

التطبيق اخلاص به عن طريق األجهزة الذكية. 
وقالت مديرة املركز الوطن���ي للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية في معهد الكويت لألبحاث العلمية غنيمة 
نظر إن مشاركة املعهد باملعرض تتمثل في عرض فيلم 
وثائقي ملشاريع املعهد البحثية كمشروع »مجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة« وهو يعد جزءا من استراتيجية الكويت 
لتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى بعض املشروعات التي 
تخدم قطاعات مختلفة من الدولة والتي هي نتاج إسهامات 
املعهد في أبحاث البنية التحتية للدولة واالستشارات 

والدراسات املقدمة في مجال البحث العلمي.

صورة من املعرض السابق

تكرمي »زين« على رعايتها للمؤمتر

العقيد محمد القحطاني صباح الشمري 

جانب من احلفل 

أحد الفائزين يتسلم جائزته جانب من عملية السحب

احتفلت بالذكرى الثانية للشراكة مع »صناعات الغامن«

HUAWEI تطلق في الكويت 
Ascend Mate7 الهاتف الذكي

»عربي« تطرح عرضاً من ذهب على ماكيتا

عبدالرحمن خالد

 HUAWEI احتفلت ش����ركة
بالذكرى الثانية على شراكتها 
مع ش����ركة صناع����ات الغامن 
� الكتروني����ات الغ����امن املوزع 
احلص����ري ألح����دث املنتجات 
واالبتكارات التكنولوجية، وذلك 
مع إطالق الهاتف الذكي الرائد 
Ascend Mate7 في الكويت، تعد 
صناعات الغامن املوزع احلصري 
للعالمة التجارية HUAWEI من 
خالل سلسلة معارض التجزئة 
»X-سايت« وشركاء التوزيع في 
السوق احمللي، وقد مت توسيع 
HUA-  نطاق التعاون مع شركة

WEI منذ عام 2012 ما ساعد على 
زيادة االنتش����ار واإلقبال على 
تلك العالمة التجارية وخاصة 
بعد إطالق الهاتف الذكي اجلديد 
Ascend Mate7 املوجود حاليا في 

معارضنا وأماكن أخرى.
 Ascend 7الهات����ف احملمول
Mate ه����و واحد م����ن أفضل 
الذكية بشاش����ة 6  الهوات����ف 
إنشات، وأفضل تقنية بصمة 
الهواتف،  موجودة في عال����م 
وش����ركة HUAWEI أحس����نت 
وبش����كل كبير ف����ي التصميم 
وجودة التصنيع اخلاصة بهذا 

الهاتف احملمول.
وبهذا الصدد، قال مدير عام 
إلكتروينات الغامن آدم طالب إننا 
فخورون كوننا املوزع احلصري 
 HUAWEI في الكويت ملنتجات
للع����ام الثالث عل����ى التوالي، 
تلك العالمة التجارية املتميزة 
في عالم االتصاالت املتطورة، 
ونعمل دائما على زيادة وعي 
عمالئنا بكل ما تقدمه، ونحن 
الهاتف اجلديد  متفائلون بأن 
Ascend Mate7 سيحقق انتشارا 
واسعا وإقباال جيدا لدى زبائننا 

في الكويت.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
 � HUAWEI مجموعة أعم����ال �
الشرق األوسط أشرف فواخرجي 
إن الكويت تشكل أهمية كبرى 
الس����تراتيجية HUAWEI في 
الشرق األوسط، وكان لشركة 
صناعات الغامن دورا كبيرا في 
مساعدتنا لالنتشار في السوق 
وتطوي����ر وتش����جيع العمالء 

القتناء أجهزة HUAWEI خالل 
ال� 3 س����نوات األخي����رة، وقد 
صادف احتفالنا بالذكرى الثانية 
للشراكة معهم إطالق واحد من 
أفضل الهواتف الذكية والرائدة 
Ascend Mate7، الذي يعد رمزا 
حقيقيا من التزامنا الدائم نحو 
تقدمي أفضل األجهزة والتقنيات 
بأفض����ل األس����عار لتكون في 

متناول اجلميع.

أسلوب ذكي 

 Ascend Mate 7 ميل����ك   
تصميما وجودة تصنيع عالية 
فهو مستطيل الشكل ومنحن 
من اجلهة اخللفية لس����هولة 
إمساك الهاتف والتحكم به، كما 
أنه منحن من ناحية األطراف 
وبج����ودة تصني����ع عالية من 
املعدن، ال يتجاوز سمكه 7.9 
ملليمت����رات، وبفضل احلواف 
النحيفة للشاشة يبدو الهاتف 
 Galaxy Note 4 مقاربا حلج����م
بالرغم من أن شاشته ذات مقاس 

العالي واملولدات الكهربائية مبا 
تتطلب من لوازم واكسسوارات 

لهذه العدد.
ومم���ا ميي���ز ماكيتا عن 
غيرها التنوع لتغطية جميع 
االس���تخدمات مث���ل البن���اء 
واحلديد واخلش���ب ومعدات 

احلدائق.
عند شرائك بقيمة 15 دينارا 
من ماكيتا حتصل على كوبون 
لدخول السحب على سبائك 
ذه���ب والعديد م���ن اجلوائز 
االلكتروني���ة، حيث يحصل 
الرابح االول على عدد 7 سبائك 
ذهب عيار 24 قيراطا والرابح 
الثان���ي على عدد 5 س���بائك 
ذهب عيار 24 قيراطا والرابح 
الثالث على عدد 3 سبائك ذهب 
عي���ار 24 قيراط، والراحبون 
السبع على جوائز إلكترونية 

مميزة.
الس���حب األول  أقيم  وقد 
املقر  بتاريخ 30/10/2014 في 
الرئيسي للشركة في منطقة 

أكبر، وه����و متوافر ب� 3 ألوان 
متميزة هي األس����ود والفضي 
والذهبي، ويتميز بسرعة عالية 
في األداء ويدعم عددا كبيرا من 
 Cat ترددات شبكات اجليل الرابع
6 والتي تصل سرعات األنترنت 

إلى 300 ميغابت بالثانية.
يأتيAscend Mate 7 بشاشة 
IPS LCD بقياس 6 إنشات بدقة 
Full HD بكثافة تقدر بحوالي 
368 بكسل لإلنش الواحد، كما 
 HiSilicon Kirin 925 أن به معالج
وهو أول معالج ثماني النواة 
يدعم شبكات اجليل الرابع من 
النوع LTE Cat، كما ان البطارية 
تبدو مميزة، حيث تبلغ سعتها 
4100 مللي أمبي����ر، باإلضافة 
إلى أن الشركة قد طرحت 100 
تطبيق مختلف، صممت تلك 
التطبيق����ات بحيث تكون أقل 
استهالكا للطاقة، إذا تستطيع 
الطاقة بنسبة تتراوح  توفير 
بني %20 و%50. وتتميز كاميرا 
هاتف Ascend Mate 7 اخللفية 
 LED بدقة 13 ميغابكسل بفالش
مبتش����عر Sony BSI وعدسات 
باتساع 28 ملليمتر، لها القدرة 
عل����ى تصوي����ر الڤيديو بدقة 
1080 بكسل بسرعة 30 إطارا 
في الثانية، والكاميرا األمامية 
بدقة 5 ميغابكسل مع تصوير 
الڤيديو بدقة 720 بكس����ل مما 

مييز التقاط السلفي.
أما عن تقنية البصمة فهي 
تعتبر أفضل تقنية بصمة من 
ناحية االستجابة فهي سريعة 
جدا مبجرد ملس����ة، كذلك حتى 
لو كانت يدك رطبة أو بها قليال 
من املاء فإن التقنية قادرة على 
التعرف على البصمة اخلاصة 

بك من دون أي مشاكل.
ف����ي تقنية  املمي����ز أيضا 
البصمة أنه ال حاجة إلى إيقاظ 
الهاتف حتى تقوم بفتح الهاتف 
من خالل تقنية البصمة، حيث 
ميكن����ك ذلك م����ن دون تفعيل 
الشاشة، كما ميكنك استخدام 
تقني����ة البصمة ف����ي أكثر من 
وظيفة مثل التقاط صورة من 
خالل تقنية البصمة أو إغالق 
التطبيقات م����ن املتطفلني أو 
حتويل واجهة الهاتف إلى واجهة 

بعيدة عن األشياء اخلاصة.

في خطوة غير مس���بوقة 
وألول مرة في الكويت، أقامت 
شركة عربي الوكيل احلصري 
ملنتجات ماكيتا اليابانية للعدد 
الكهربائية في الكويت والوكيل 
احلصري أيضا في س���لطنة 
عمان، مهرجانا تسويقيا مميزا 
املنتج���ات اخلاصة  على كل 
مباكيتا، حيث تعتبر ش���ركة 
ماكيتا من أكبر وأعرق الشركات 
اليابانية املتخصصة بتصميم 
الكهربائية  الع���دد  وتصنيع 
مبختلف استخداماتها وتشمل 
املناش���ير الدوارة والتبادلية 
والثقاب واملجلخة ومفاتيح 
القطع  الش���د والف���ك وآالت 
واملفكات واملصابيح واملطارق 
ال���دوارة والتكس���ير وآالت 
الس���نفرة والتلميع والقص 
واملسحاج والتسمير، باإلضافة 
إل���ى معدات احلدائ���ق بعدة 
أش���كالها وأحجامها ومعدات 
إزالة العشب وتهذيب احلواف 
ومكائن الغسيل ذات الضغط 

الري – الغزالي، بحضور جمع 
غفير من الزبائن واملسؤولني 
واملوظفني بالش���ركة وحتت 
التج���ارة  وزارة  إش���راف 
والصناعة، ومن هذا املنطلق 
تؤكد شركة عربي على استمرار 
املهرجان حتى 10 يناير 2015 
لدى كل موزع���ي ماكيتا في 
الكويت وهم: ش���ركة حرف 
الفنون، شركة افراح اخلليج، 
ش���ركة جرين بور، ش���ركة 
املرج���ان، ش���ركة الطف���الن 
والعجمي، ش���ركة سن مون، 
ش���ركة نيو كوليتي، شركة 
نبيل أبوحسني، شركة سرحان، 
ش���ركة جواد الصفار، شركة 
محمد يوسف النصف، شركة 
ناصر الس���اير وافرع ماكيتا 

التابعة لشركة عربي.
وتدع���و »عربي« عمالءها 
إلى املسارعة لشراء منتجات 
ماكيتا ومضاعفة فرص الربح، 
للدخول في السحب خالل الفترة 

املتبقية من املهرجان..


