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وائل ديب: نفخر 
بشراكتنا مع 
»ميديا« ذات 

املنتجات عالية 
اجلودة بأسعار 

معقولة

تنفيذها يدويا وكذلك املجوهرات 
التقليدية وأيضا األعمال الفنية 
إن  الى  والتشكيلية. وأشارت 
ارتباط هذا احلدث باسم البنك 
التجاري إمنا يعد مصدر فخر 
واعتزاز للبنك وجتسيد واضح 
حلجم ورعاية البنك واهتمامه 
مبوظفي����ه ودعم����ه املتواصل 

لهواياتهم املختلفة. 
وكشفت الشيخة نوف أن 
معرض »ه����واة التجاري« لن 
يقتص����ر على موظف����ي البنك 
فقط بل س����يضم أيضا أعماال 
وأش����غاال يدوية ملجموعة من 
الش����باب واألطف����ال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة لتعزيز 
قدراتهم اإلنتاجية ودمجهم مع 
فئ����ات املجتمع وإتاحة فرصة 
املشاركة على طريق االهتمام 
بهم واالستفادة من طاقاتهم مبا 
يؤهلهم لالنخراط في نس����يج 
املجتمع الفتة الى أن هذه الدعوة 
إمنا تأتي في إطار الدعم الدائم 
التجاري على  الذي يح����رص 
تقدميه لفئة ذوي االحتياجات 
التي تكتسب أولوية  اخلاصة 
مطلقة في برامجه وأنش����طة 

مسؤوليته االجتماعية. 
وس����يقام املعرض في دار 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 

»التجاري« ينظم معرض »هواة التجاري«
للعام الـ 12 على التوالي

بقرطبة على م����دار ثالثة أيام 
يستقبل خاللها رواده وضيوفه 
يومي اخلميس واجلمعة على 
الساعة 5:00  فترة واحدة من 
وحتى 9:30 ليال، ويوم السبت 
عل����ى فترت����ن صباحية من 
الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 
والفترة املس����ائية من الساعة 
5:00 إلى الساعة 9:30 والدعوة 
الفعالية  عامة حلضور ه����ذه 
الس����نوية التي يحرص البنك 

على تنظيمها.

ينظ����م البن����ك التج����اري 
الكويتي معرضه الثاني عشر 
التج����اري« واخلاص  »لهواة 
البن����ك وعائالتهم  مبوظف����ي 
ف����ي الفترة م����ن 28-30 مايو 
اجل����اري. وتأتي هذه اخلطوة 
من جانب البنك تأكيدا على دوره 
املعهود جتاه موظفيه في إطار 
مس����ؤوليته االجتماعية كذلك 
لدعم مشاريعهم ومساندتهم في 
إبراز مواهبهم املتعددة وعرض 

هوايتهم املميزة.
وفي هذا السياق، قالت رئيس 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة 
بالبنك الشيخة نوف سالم العلي 
ان »التج����اري« يحرص على 
تنظيم هذا املعرض الس����نوي 
الذي يزداد تألقا وجناحا عاما 
تلو اآلخر، معربة عن سعادتها 
بتزايد عدد املشاركن من موظفي 
البنك ف����ي املعرض كل عام ملا 
يوفره هذا املعرض من فرصة 
للموظفن للتعبير عن أفكارهم 
الفني����ة واليدوية  وجتاربهم 
من خالل مع����رض خاص بهم 
التجاري«.  يحمل اسم »هواة 
ليضم مجموعة م����ن أعمالهم 
ومنتجاتهم املستوحاة من التراث 
إلى  الشعبي احمللي باإلضافة 
الشيخة نوف سالم العلي االكسسوارات املختلفة التي يتم 

في ادارة البطاقات املصرفية زيد 
عقاب اخلطيب بعض الفائزين 

جوائزهم.
وتتيح احلملة حصول كل 
مستخدم لبطاقات »بيتك« على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
لربح جائزة يومية قيمة عبارة 
 Galaxy عن جهاز »سامسونغ
 Gear وسامسونغ ،Note Edge
S« مقابل كل 10 دنانير للشراء 

فقط. 

»مجموعة األعم����ال املتحدة« 
لعمالئها االستفادة من منصة 
اإلبداع الرقمي اخلاصة بشركة 
»أي ب����ي ام« Bluemix به����دف 
تسريع عملية تطوير التطبيقات 
واختصار مدة نشرها من أشهر 

إلى دقائق معدودة.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيس شركاء األعمال في شركة 
»أي ب����ي أم« ملنطقة الش����رق 
األوسط وأفريقيا مروان مجاور: 
»إن تسهيل وصول العمالء إلى 
منصة احلوس����بة السحابية 
القائمة على املعايير  الهجينة 
املفتوحة س����يمكننا من كسر 
احلواج����ز بن ه����ذه املنصات 
وأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
في مق����رات العمل، مبا يضمن 
للعمالء مس����تويات عالية من 
الوضوح واألمان والتحكم عند 
اس����تخدام خدمات احلوسبة 
السحابية العامة واخلاصة. كما 
ان حتديد موقع البيانات ضمن 
عدد متزايد من منصات احلوسبة 
السحابية يشكل مثار قلق متنام 
للعمالء، لذا نحن مس����تمرون 
في الكشف عن خدمات جديدة 
للمطورين جلعل عملية اإلدارة 

أكثر سهولة وبساطة«.
وكان����ت »أي ب����ي ام« ق����د 
افتتح����ت مؤخرا مكتبها األول 
في الكويت لتعزيز قدرتها على 
توفير حلول وخدمات متكاملة 
لقاعدته����ا س����ريعة النمو من 
العمالء والش����ركاء في البالد. 
ويأتي افتتاح هذا املكتب ضمن 
إطار برنامج استثماري واسع 
النطاق أقرته الشركة في منطقة 

»بيتك«: 7 فائزين في سحب حملة البطاقات

»أي بي أم« تتعاون مع »مجموعة األعمال 
املتحدة« لتطوير خدمات احلوسبة السحابية

الشرق األوسط. ويشكل املكتب 
منصة للمبيعات وخدمة العمالء، 
كما يوفر مجموعة شاملة من 
عروض ومنتجات »أي بي أم« 

في املنطقة.
بدوره، قال مورالي دهرن نانو 
من »مجموعة األعمال املتحدة«: 
»نسعى لالستفادة من منتجات 
س����حابة )أي بي ام( وخدمات 
التحلي����الت واألجهزة املتنقلة 
التي تقدمها الشركة بغية طرح 
خدمات مجزية وأكثر تنافسية. 
ويتمحور هدفنا الرئيسي حول 
حتسن إنتاجيتنا التطويرية 
وموثوقيتنا لطرح خدمات أفضل 

لعمالئنا«.
يشار إلى أن إجمالي عائدات 
س����حابة »أي بي أم« � س����واء 
اخلاصة أو العامة أو الهجينة 
� وصلت إلى 7.7 مليارات دوالر 
خالل األش����هر ال����� 12 املاضية 
حتى نهاية م����ارس 2015، كما 
سجلت منوا بنسبة جتاوزت 
60% خالل الربع األول من عام 
2015. وتوفر س����حابة »أي بي 
أم« خدم����ات األعمال التجارية 
وخدمات أخرى تتضمن منتجات 
خاصة بالبني����ة التحتية من 

.»SoftLayer« شركة

فاز 7 من عمالء بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« بجوائز قيمة 
عبارة عن جهاز »سامس����ونغ 
Galaxy Note Edge، وسامسونغ 
Gear S« لكل منهم في السحب 
الترويجية  العاش����ر للحملة 
اجلدي����دة للبطاقات املصرفية 
والت����ي حتمل عن����وان »اربح 
 Galaxy يومي����ا سامس����ونغ
 Gear وسامسونغ ،Note Edge
S ملدة 90 يوما«، واملس����تمرة 
حتى 5 يونيو 2015، لتشجيع 
العمالء على استخدام بطاقات 
الفيزا وماستركارد )االئتمانية 
واالعتم����اد والدف����ع املس����بق 
والصرف اآللي( في مشترياتهم 

داخل الكويت وخارجها.
والفائزون هم: حنان حميدان 
احلميدان، ميامة مونس سالم، 
قماشة سليمان البدر، سعد راشد 
الشنفا، س����عد عبداهلل احمد، 
العمران،  س����عود عبدالعزيز 

عبدالعزيز يوسف السلطان.
وقد سلم مدير دعم اخلدمات 

أعلنت ش����ركة »أي بي أم«، 
املدرجة في بورصة نيويورك 
حتت الرمز )NYSE: IBM(، ان 
»مجموعة األعم����ال املتحدة« 
)UBG( � الش����ركة الرائدة في 
إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلوم����ات، وخدم����ات الدعم 
التقني، واستشارات تكنولوجيا 
املعلوم����ات، وتعهي����د املوارد 
التكنولوجية في الكويت � قد 
 IBM »اختارت سحابة »أي بي ام
Cloud كي تصبح مزودا للخدمات 

السحابية املدارة.
وستعمل الش����ركتان على 
توفير منصة حوسبة سحابية 
هجينة وعالية املرونة تعتمد 
على نظ����ام البيانات املفتوحة 
»أوبن ستاك« OpenStack لتقدمي 
خدمات مخصصة للعمالء في 
الكويت. ومتكن هذه اخلطوة 
الشركات من االحتفاظ ببياناتها 
داخل الدولة مع إمكانية تخزينها 

داخل أو خارج مقار عملها.
وتش����هد من����اذج األعمال 
املدعومة باحلوسبة السحابية 
منوا الفتا اليوم، حيث يتركز 
السلوك الشرائي بشكل كبير 
على اخليارات املقدمة كخدمات 
سحابية، والتي تسهم في حتقيق 
طلب كبير على اخلدمات املدارة 

احمللية واحلوسبة الهجينة.
وملواكبة ه����ذا التوجه في 
السوق، اس����تعانت »مجموعة 
األعمال املتحدة« بسحابة »أي بي 
أم« لتزويد عمالئها في الكويت 
بخي����ار منوذج االش����تراك في 
احلصول على عروض احلوسبة 
السحابية، والذي يضمن حتقيق 
وفورات في التكاليف وتعزيز 
املرونة التش����غيلية وسالسة 
األداء وتنوع اخليارات. ويتيح 
النموذج اجلديد للعمالء شفافية 
أكبر في استخدام جميع البيانات 
والتطبيقات عب����ر املنصات، 
وترس����يخ معايي����ر التحك����م 
واحلوكمة إلدارة أعباء العمل 
الضخمة، فض����ال عن توظيف 
منهج متعدد املستويات لضمان 
أعلى درجات األمان في كل نقطة 

تفاعل.
م����ن جهة ثانية، س����تتيح 

اخلطيب يسلم احد الفائزين جائزته 

جانب من احلضور 

»عيسى حسني اليوسفي وأوالده« تطلق أحدث األجهزة 
الكهربائية املنزلية ووحدات التكييف املبتكرة من »ميديا«

وصانع تصميم أصلي لصالح 
الكثير م����ن املاركات العاملية 

املشهورة.
في السنوات االخيرة بدأت 
ميديا في تدشن ماركة باسمها 
في عدد متزايد من االسواق 
البرازيل  اخلارجي����ة مث����ل 
واألرجنت����ن والهند ومصر 
ومعظم الدول في جنوب شرق 

آسيا والشرق األوسط.
وتش����مل فئ����ة املنتجات 
الرئيسية اخلاصة بالشركة 
املنزلية  التكيي����ف  أجه����زة 
والتجارية، االجهزة الكهربائية 
املنزلي����ة الرئيس����ية مث����ل 
الثالجات والغساالت ومبردات 

املياه وغساالت االطباق.
وتق����دم ميدي����ا أيض����ا 
مجموعة كبيرة من االجهزة 
الكهربائي����ة الصغيرة مثل 

أفران املايكروويف والغاليات 
واخلالط����ات والعص����ارات 

واملكانس الكهربائية.
العام  املدي����ر  وقد عب����ر 
إلدارة االلكتروني����ات ف����ي 
شركة اليوسفي وائل ديب عن 
سعادته وهو يعلن أن شركة 
اليوسفي تفخر بأن تكون أحد 
شركاء العمل مع شركة ميديا 
الكبيرة  بالنسبة للمجموعة 
من االجهزة الكهربائية املبتكرة 
والتي توفر أسعارا معقولة 
بدون االنتق����اص من جودة 

املنتجات.
وترتبط ميديا بش����ركة 
عيسى حسن اليوسفي وأوالده 
في السوق الكويتي كواحدة 
من جتار التجزئة األسرع منوا 
في السوق املعروفة باسمها 

التجاري »بست اليوسفي«.

الكهربائية  اجلودة لالجهزة 
التكييف  املنزلية ومنتجات 

االكثر شموال وتنوعا.
كما متتلك ميديا 14 قاعدة 
إنتاج رئيسية في الصن و7 
إنت����اج خارج الصن  قواعد 
العاملة بها  الق����وة  وتبل����غ 
108.000 موظف وعامل على 
العالم وقد وصل  مس����توى 
حجم مبيعاتها الى 23 مليار 
دوالر. ودخلت شركة ميديا في 
مشاريع مشتركة مع ماركات 
يابانية وأميركية ذات شهرة 
عاملية باالضافة الى مشاريع 
مشتركة مع ماركات محلية 

رائدة.
وهي تقوم ببيع املنتجات 
محليا باس����مها بينما معظم 
نش����اط التصدير الذي تقوم 
به بصفة صانع معدات أصلي 

أطلقات ش����ركة عيس����ى 
حس����ن اليوس����في وأوالده 
مؤخرا مجموع����ة كاملة من 
املنزلية  الكهربائية  االجهزة 
ووح����دات التكيي����ف ماركة 
ميديا. وقد مت تقدمي املجموعة 
الكاملة من املنتجات في فعالية 
الريجنسي  استضافها فندق 
وحضره����ا ضيوف ش����ركة 
اليوسفي وموزعوها وعمالؤها 
من الشركات ورجال الصحافة 
والقنوات االعالمية باالضافة 
الى مديري إدارة شركة عيسى 
حسن اليوسفي وشركة ميديا. 
وتعتبر ميديا واحدة من كبرى 
الكهربائية  شركات االجهزة 
الرائ����دة في الص����ن، حيث 
تأسست في عام 1968. وخالل 
تلك العقود الزمنية توسعت 
الشركة وأصبحت منتجا عالي 

لقطة جماعية تضم فريقي عمل »عيسى حسني اليوسفي وأوالده« و»ميديا« 

خالل الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو

»إكسبو سيتي« تستعد إلطالق املعرض الرمضاني للعقارات

»هواوي« تفوز بجائزتني من الفئة املاسية
مبلتقى »ديستري الشرق األوسط«

املهمة التي توفر فرصا مميزة 
الكويت  للعقارات سواء في 
أو اخلارج.  وتوقع زكري أن 
يبقى القط����اع العقاري قويا 
وأكثر صالبة في ظل ندرته 
وقدرته التنافسية، ما سيؤدي 
في النهاية إلجناح املعارض 

العقارية في الكويت. 
وأوض����ح أن املعرض في 
دورته االس����تثنائية يحظى 
باهتم����ام كبي����ر، حي����ث ان 
»إكسبو سيتي« جمعت كبرى 
العقارية واملميزة  الشركات 
سواء في الكويت أو في دول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
حلضور هذا احلدث العقاري 
الش����ركات  الرمضاني، وان 
اجلديدة واملشاركة في املعرض 
الرمضاني ستقدم مجموعة 
مختارة من املش����اريع التي 

حتظى باهتمام الكويتين. 
ولف����ت إل����ى أن املعرض 
كثي����رة  فرص����ا  س����يقدم 
للمس����تثمرين منها مشاريع 
سكنية واستثمارية وسياحية 
وغيره����ا م����ن اس����تثمارات 
عقارية ناجحة، مش����يرا إلى 
أن العروض واملشاريع التي 
س����تقدم في املعرض أغلبها 

الشرق األوسط. كما يشكل 
»ديس����تري« منصة إقليمية 
جتمع كبار جت����ار التجزئة 
والتجزئة اإللكترونية جنبا 
إلى جنب مع املوزعن والباعة 
من كافة أنحاء العالم لعرض 
أحدث االبتكارات والتقنيات 
وعقد الصفقات التجارية في 

املكان والتوقيت ذاته.
ويق����ول نائ����ب رئيس 
مجموع����ة أعم����ال »هواوي 

تعرض للمرة األولى خالل هذه 
الدورة.  وبن زكري ان الفرص 
التي ستتواجد في املعرض 
تشمل شققا استثمارية ومنازل 
وأراضي سكنية وزراعية وڤلال 
وصكوك اس����تثمارية، حيث 
ان الشركات املشاركة ستقدم 
هذه املشاريع في دول عديدة 
منها الكويت ودبي والشارقة 
وتركيا ومصر وس����راييڤو 
والسعودية والبحرين وعمان 

وبعض الدول األوروبية. 
واختت����م زك����ري قائال: 
العقارية تلعب  »املع����ارض 
دور الوس����يط بن الشركات 
والعمالء لتقدمي العروض التي 
تناس����ب كل شريحة حتتاج 
إلى عقار معن«، الفتا إلى أن 
املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية يسهم في 
املناس����بة  العقارات  تق����دمي 
لكل عميل باحث عن فرصة 
عقارية، وان جميع مؤشرات 
زوار معارض الشركة خالل 
الدورات السابقة تبن أهمية 
معرض العق����ارات الكويتية 
للعم����الء الراغبن في اقتناء 
املناس����بة وبأفضل  الفرص 

العروض.

ديفايس« ألجهزة املستهلك 
في الشرق األوسط سنديب 
سيغال: نشعر بالفخر الكبير 
لتكرمين����ا من قب����ل إحدى 
الهيئات املرموقة واملعتبرة 
في مج����ال من����ح اجلوائز. 
ونعتق����د أن حصولنا على 
هاتن اجلائزتن ميثل دليال 
ملموسا على التزامنا املستمر 
في »هواوي« جتاه هذه املنطقة 
وذلك بالتوازي مع مواصلتنا 

حتقيق النمو واالزدهار.
وترجح التوقعات مواصلة 
»ه����واوي« س����يطرتها على 
الس����وق، حي����ث ارتفع����ت 
شحناتها من األجهزة خالل 
عام 2014 بنسبة 7.8% ليصل 
مجموعه����ا إل����ى 138 مليون 
جهاز، منها 75 مليون هاتف 
ذكي، ولتس����جل بذلك منوا 
س����نويا بواقع 45% مقارنة 

بالعام املنصرم.

إن املشروعات التي ستعرض 
في املعرض ستكون من بلدان 
كثيرة سواء مشاريع محلية 
بالكوي����ت مبختلف مناطقها 
ومشاريع خليجية وعربية 
وأوروبية.  وأفاد زكري بأن 
السوق العقاري في الكويت 
مازال يتمتع بسيولة عالية 
مقتربا من حاجز املليار دينار 
خ����الل الرب����ع األول من عام 
2015، على الرغم من انخفاض 
التداوالت بنسبة %24  قيمة 
مقارن����ة بالرب����ع االخير من 
ارتفاع  العام املاضي، بع����د 
غير مسبوق ألداء التداوالت 
العقارية في عام 2014، وعدم 
تأثره باالنخفاض احلادث في 
النفط خالل النصف  أسعار 
األخير من عام 2014 وحتى 
اآلن، مع األخ����ذ في االعتبار 
التحس����ن النس����بي ألسعار 

النفط في الوقت احلالي. 
وأكد أن توافر الس����يولة 
العقاري  العالية في السوق 
عامل مهم في إجناح األحداث 
العقارية ومنه����ا املعارض، 
م����ن  كثي����را  أن  الس����يما 
املستثمرين العقارين يرون 
أن املعارض تعد من األحداث 

)ميرا( للعام 2015.
ويعتبر ملتقى ومعرض 
»ديستري الشرق األوسط« 
على م����دى الس����نوات ال� 11 
السابقة أحد أبرز الفعاليات 
املرموقة لكبار املس����ؤولن 
العامل����ن في  التنفيذي����ن 
البي����ع بالتجزئة في  قطاع 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإللكترونيات 
االس����تهالكية ف����ي منطقة 

أعلنت شركة إكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ومجموع����ة املس����ار ع����ن 
استعدادهم إلطالق املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية 
والدولية »العروض الرمضانية 
احلصرية« مبشاركة 40 شركة 
عقاري����ة محلي����ة وخليجية 
والذي سيقام خالل الفترة من 
28 يونيو إلى 1 يوليو املقبل 

في فندق الريجنسي.
وق����ال املدي����ر التنفيذي 
في الش����ركة إيهاب زكري إن 
شركته تس����تعد إلطالق هذا 
احلدث الكبير في الشهر الكرمي 
نظرا لإلقبال الكبير على شراء 
العقارات احمللية واخلليجية 
والس����يما الدولية في جميع 
أنحاء العالم من قبل املستثمر 
الكويتي الباح����ث دائما عن 
الف����رص العقارية من خالل 

املعارض في الكويت. 
وأشار زكري إلى أن دورة 
املعرض احلالية ستقدم فرصا 
كبيرة ومميزة لم تقدم من قبل 
في أي من املعارض العقارية 
الت����ي أقيم����ت خ����الل العام 
احلالي حتت شعار العروض 
الرمضانية احلصرية، حيث 

حصلت شركة »هواوي 
الش����رق األوس����ط«، تقديرا 
املج����ال  ف����ي  لتميزه����ا 
التكنولوجي، على جائزتن 
م����ن الفئة املاس����ية كأفضل 
مزود للهواتف الذكية لسوق 
التجزئة في منطقة الشرق 
األوسط وتقديرا ألداء الشركة 
املتميز، وذل����ك ضمن حفل 
توزيع جوائز أكادميية الشرق 
األوس����ط للبي����ع بالتجزئة 

إيهاب زكري 

»الكويتية للعلوم احلياتية« تشارك مبؤمتر »الكويت للتأمني الصحي«
أعلنت الشركة الكويتية للعلوم 

احلياتية، احدى شركات الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا، اململوكة للهيئة 

العامة لالستثمار، عن اختيار د.مساعد 
الرزوقي الرئيس التنفيذي لتطوير 

األعمال بالشركة متحدثا رئيسيا، في 
مؤمتر الكويت للتأمني الصحي 2015، 

الذي يعقد خالل الفترة من 26 إلى 
27 مايو اجلاري برعاية وزير الصحة 
د.علي العبيدي. ويستعرض الرزوقي 
خالل محاضرة علمية بعنوان »تطبيق 

نظام تأمني صحي متكامل خللق بيئة 
شفافة وحريصة على اجلودة« أنشطة 
الشركة واستثماراتها في قطاع الرعاية 

الصحية واملعدات الطبية، ودورها 
في نقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة 

والعاملية، في مجال العلوم احلياتية 
والتكنولوجيا الطبية بالكويت واملنطقة 

من خالل شراكاتها العاملية مع كبري 
املؤسسات واجلامعات واملستشفيات 

حول العالم، وكذلك من خالل 
استثماراتها في شركات إقليمية وعاملية 

في أميركا وأملانيا وفرنسا واململكة 
املتحدة.  وبهذه املناسبة قال الرزوقي 

في بيان صحافي »يعقد املؤمتر 
مبشاركة اهم رموز التأمني الصحي 

الى جانب مجموعة كبيرة من شركات 
التأمني الصحي وشركات إدارة املطالبات 

التأمينية احمللية والعاملية وشركات 
نظم املعلومات الصحية واملستشفيات 

اخلاصة من الكويت واململكة العربية 
السعودية وقطر واإلمارات العربية 

املتحدة وأملانيا« . 

د.مساعد الرزوقي

40 شركة تعرض 
مشاريع محلية 

وإقليمية


