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طالل التركي

منظر عام للفندق من اخلارج

فريق عمل »الوطني« في اخليمة الرمضانية

جانب من عملية التجهيزات ملوائد األفطار

جهود فريق »الوطني« تواصلت على مدار الشهر الفضيل حضور كبير في خيمة »الوطني« الرمضانية

أعلنت ش���ركة LG، امس أنها ستكشف 
النقاب هذا الش���هر عن الكمبيوتر املصغر 

.LG-X 130 اجلديد
 LG-X 130 ومن املقرر أن يتم إطالق جهاز

اجلديد خالل معرض جيتكس 2009.
وقال رئيس شركة LG Electronics اخلليج 
إتش إس بايك: »الشك أن النجاح الذي حققته 
الكمبيوترات املصغرة لم يكن بسبب املزايا 
الكثيرة التي تتمتع بها بل بفضل قابليتها 
للتنقل والتخصيص. أصبح املستهلكون اليوم 
يتطلعون إلى احلصول على جهاز كمبيوتر 
 LG ميكن اصطحابه في كل مكان. ونحن في
عملن���ا دوما على تطوي���ر أجهزة كمبيوتر 
مصغرة سهلة االستخدام من شأنها تسهيل 
حياة املستهلكني من خالل التركيز على إمكانية 
التنقل بكل حرية وإجراء العمليات املطلوبة 
والربط بكل سهولة دون احلاجة إلى القيام 

بعمليات ضبط ال داعي لها«.
ويتميز اجلهاز اجلديد LG-X 130 بخفة 
ال���وزن وأناقة التصميم إضاف���ة إلى غناه 
مبجموعة م���ن املزايا الذكية التي تس���هل 
عملية التنقل من مكان إلى آخر، حيث ميكن 

للمس���تخدمني تصفح االنترنت وممارسة 
األلعاب على الشبكة واالستمتاع مبحتوى 
الوس���ائط املتعددة في أي م���كان وفي أي 

وقت.
ويأت���ي الكمبيوتر املصغ���ر اجلديد من 
LG مبعالج إنتل أت���وم 1.6 جيجاهرتز مع 
ذاكرة وصول عش���وائي 1 جيجابت، إضافة 
إل���ى مجموعة من خيارات البطاريات من 3 
و6 وحدات خلية. كما يتوافر اجلهاز بخيار 
بطارية 9 وحدات والتي متكن املستخدم من 
تشغيل الكمبيوتر ملدة 9 ساعات متواصلة. 
كل ذلك م���ع وزن 1.45 كيلوجرام حتى مع 

بطارية 9 وحدات.
وقامت LG بتدعيم هذا الكمبيوتر املصغر 
بنظام معاجلة أخطاء يدعى نظام »الرعاية 
الذكية« الذي يحافظ على األداء املثالي للجهاز 
من خالل استكشاف أخطاء النظام وإصالحها 
بعدد قليل من النقرات. كما يتضمن هذا النظام 
محرك تشخيص أخطاء ذكي مع حتديثات حية 
عبر االنترنت ودعم لغات متعددة، إضافة إلى 
ميزة االسترداد الذكي التي تساعد النظام على 
التعافي من األخطاء اخلطيرة لضمان حماية 

املستخدمني خصوصا املبتدئني منهم.
وميك���ن جله���از 130LG-X اإلقالع في 5 
ثوان بفضل واجهة »سمارت أون« التي توفر 
الدعم لتطبيقات مشتركة مبا في ذلك متصفح 
الويب وبرامج احملادثة واأللعاب ومشغل 3 

MP وعارض الصور. 
ومتكن هذه امليزة احلصرية املستخدمني 
من تش���غيل اجلهاز وإجراء احملادثات على 
برامج الدردشة الفورية في غضون 10 - 15 
ثانية، وذلك مقارنة مع أكثر من دقيقة واحدة 

مع الكمبيوترات احملمولة التقليدية.
ومن املتوق���ع أن يجتذب اجلهاز اجلديد 
بشكله اخلارجي األنيق املستخدمني الباحثني 
عن أناقة التصميم، حيث سيتوافر اجلهاز 
بخيارات ألوان أصلية متعددة تشمل األسود 
واألبيض والوردي مع تصاميم متموجة على 
 LG-X 130الغطاء اخلارجي. كما يتضمن جهاز
مجموعة متطورة من خصائص الوس���ائط 
املتعددة مبا في ذلك كاميرا 1.3 ميجابيكسل 
لعقد مؤمترات الڤيديو والدردشة مع خصائص 
س���م���عية وبصرية متقدمة وشاشة بدقة 

1024 × 600 بكسل.

 كمبيوتر مصغر جديد من LG بمزايا ذكية ومتطورة

يضم 497 غرفة في معلم حديث في قلب المنطقة الحيوية

 افتتاح أول فندق »كورتيارد من ماريوت« في سيئول
غرفة للتنفيذيني و10 أجنحة. ومت 
الفسيحة لتتيح  الغرف  تصميم 
الراحة والعملي����ة وتتوافر فيها 
خدمة االنترنت السريع والبياضات 
الفاخرة واألثاث العصري ومساحة 
واسعة للعمل. وللمقيمني في غرف 
التنفيذي����ني واألجنحة تقدم في 
ردهة التنفيذي����ني في الطابق 15 
وجبات فطور مجانية ومقبالت 

وكوكتيالت.
وتتضمن التسهيالت االضافية 
في الفندق صالة لاللعاب الرياضية 
في الطابق الرابع وهي متاحة على 
مدار الس����اعة. كما تتوافر س����ت 
قاعات لالجتماعات على مساحة 
إجمالية تصل الى 304 أمتار مربعة 
وخدمات متوين مثالية لالجتماعات 
الصغيرة واملتوسطة أو املناسبات 

االجتماعية.
ويعتبر الفندق هو رابع منشأة 
من ماري����وت العاملية في كوريا 
اجلنوبية ال����ى جانب جي دبليو 
ماريوت سيئول املكون من 497 
غرفة، ورينيسانس سيئول املكون 
من 494 غرفة وش����قق ماريوت 
الفندق يوودو بارك سنتر املكون 

من 102 شقة.

ومس����رح بأكبر شاشة يتسع ل� 
2700 شخص. وعلى سطح املبنى 
أقيمت حديقة على مساحة 15 ألف 

متر مربع.
ويبعد فن����دق كورتيارد من 
ماريوت تاميز س����كوير س����يول 
خمس دقائق فق����ط عن املنطقة 
املالية و20 دقيقة عن مطار غيمبو 
الدولي. ويتضمن الفندق املكون من 
16 طابقا 214 غرفة فاخرة بأسرة 
كبيرة القياس أو مزدوجة، و59 

ستجعالن منه اخليار األمثل في 
تاميز سكوير سيئول«.

ويقع الفندق في قلب املدينة 
ويتيح موقع����ه لنزالئه امكانية 
االختيار ما بني 55 مطعما وأكثر من 
60 متجرا لألزياء من أشهر األسماء 
من ضمنها لوي فويتون وبرادا 
وغوتش����ي وكارتييه وبولغري. 
كم����ا تتوافر في املجم����ع الكبير 
مواقع للبي����ع باجلملة وحفالت 
الزف����اف واملؤمت����رات واملكتبات 

افتتح أول فن����دق من عالمة 
ماريوت من كورتيارد في تاميز 
سكوير العاصمة الكورية اجلنوبية 
س����يئول، في معلم حديث يجمع 
بني التسوق والنشاطات الثقافية 
والتربوي����ة واملكات����ب واملطاعم 

وغيرها. 
ويقع الفندق اجلديد في منطقة 
يونغدونغبو في وس����ط مدينة 
سيئول ويتيح الوصول بسهولة 
الى قطار االنفاق من خالل املجمع 
الذي يقع فيه الى املواقع الرئيسية 

في املدينة.
وتت����م ادارة الفندق من خالل 
اتف����اق ادارة موق����ع مع ش����ركة 
كيونغبانغ احملدودة، ويقدم الفندق 
حاليا عرضا ترويجيا مبناسبة 

افتتاحه.
وقال نائ����ب الرئيس واملدير 
العامل����ي لعالمة كورتي����ارد من 
ماريوت براين كينغ: »كورتيارد 
م����ن ماريوت هي العالم����ة ال� 11 
الكبرى في العالم في قطاع االقامة 
ونحن سعداء جدا بإدخالها الى هذه 
املدينة احليوية. احللة العصرية 
اجلديدة التي اعتمدناها، والقيمة 
الفندق  التي يتيحها هذا  املميزة 

اشتملت على توزيع أكثر من 150 ألف وجبة إفطار

»الوطني« يختتم بنجاح الفت حملة موائد اإلفطار الرمضانية

اخلاص ومؤسساته املختلفة، وقد 
أصبحت محطة س���نوية بارزة 
في س���جل مب���ادرات »الوطني« 
اخليرية واإلنسانية الرائدة محليا 

وإقليميا.
أن���ه على  التركي  وأض���اف 
التزاي���د امللحوظ في  الرغم من 
املتوافدين على  أعداد الصائمني 
مراك���ز اإلفط���ار اجلماع���ي في 
اخليمتني الضخمتني فقد حرص 
»الوطني« عل���ى توزيع وجبات 

خيم »الوطني« الرمضانية طيلة 
هذه الفترة في الوقت الذي تواجد 
فيه العشرات من املتطوعني من 
موظفي البنك لإلشراف على خدمة 
الصائمني واملصلني وتوفير أفضل 

األجواء الرمضانية لهم.
إلى جانب استضافة »الوطني« 
الرمضانية فقد  ملوائد اإلفط���ار 
متي���ز البرنامج االجتماعي الذي 
أعده البنك ملواكبة شهر رمضان 
املبارك هذا العام بغناه باألنشطة 
والفعاليات اخليرية واإلنسانية مبا 
في ذلك املساهمات وأنشطة الرعاية 
االجتماعي���ة املختلفة واملتمثلة 
في تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
ملختل���ف املؤسس���ات والفئات 
التطوعية  االجتماعية واألعمال 
التي تشمل دعم الفئات احملتاجة 
من املرضى وكبار الس���ن وذوي 
االحتياج���ات اخلاصة من خالل 
سلسلة من الزيارات امليدانية لدور 
األيتام ونزالء مستشفى الوطني 
لألطفال، عالوة على تنظيم حفالت 
القرقيع���ان لألطفال في مختلف 

فروع بنك الكويت الوطني.

وكس���رة اإلفطار عل���ى مختلف 
الكثيف للعمالة  التواجد  مناطق 
في الكويت وذل���ك وفق برنامج 
محدد بدأ بالتوزيع على كل مساجد 
الكويت قبل التوجه إلى س���كن 
الصيادين في شرق والذي يقطنه 
أكثر من 3000 من العاملني مبهنة 
الصيد ومن ثم مت توزيع وجبات 
اإلفطار على مدى أس���بوعني في 
منطقة الشويخ الصناعية املكتظة 
بالعمال الصائم���ني من مختلف 

الفئات واجلنسيات.
واختتم التركي أنه في الوقت 
ال���ذي تواص���ل فيه اس���تقبال 
الصائمني لتناول وجبات اإلفطار 
خالل أيام شهر رمضان املبارك فقد 
أبقى بنك الكويت الوطني أبواب 
الرمضاني���ة في منطقة  خيمته 
شرق مفتوحة على مدار الساعة 
الس���تقبال الصائمني في العشر 
األواخر من الش���هر الفضيل من 
أجل صالة القي���ام وإحياء ليلة 
القدر املبارك���ة كما حرص على 
توفير وتوزيع املرطبات واملياه 
والتمور على املصلني ومرتادي 

الفت سواء من جانب الصائمني 
الذين توافدوا باملئات على مراكز 
اإلفطار اجلماع���ي في اخليمتني 
املقامتني على مقربة من املسجد 
الكبير في ش���رق وفرع الوطني 
بجانب سينما الساملية، أو على 
صعيد العدد القياس���ي لوجبات 
وكسرة اإلفطار التي مت توزيعها 
في نهايات كل أسبوع على العديد 
من املساجد وأماكن تواجد العمالة 
الكثيفة في مختلف مناطق الكويت 
بواس���طة قوافل من الس���يارات 
املخصصة لهذا الغرض ومبشاركة 
وإشراف العشرات من املتطوعني 

من موظفي »الوطني«.
وأوض���ح التركي ال���ذي قام 
خالل شهر رمضان برفقة العديد 
من كبار املس���ؤولني ف���ي البنك 
بزيارات تفقدية ملشاركة الصائمني 
وجبات اإلفطار في خيمة اإلفطار 
اجلماعي قرب املسجد الكبير ان 
حملة موائد »الوطني« الرمضانية 
إلفطار الصائمني تش���كل تطورا 
نوعيا في مفهوم العمل اخليري 
واإلنساني على مستوى القطاع 

ش���هدت حملة بن���ك الكويت 
الوطني خالل شهر رمضان املبارك 
املاضي جناحا الفتا وإقباال متزايدا 
حيث اش���تملت على استضافة 
موائ���د لإلفط���ار اجلماع���ي في 
إلى  خيمتني ضخمتني باإلضافة 
توزيع وجبات وكس���رة اإلفطار 
على الصائمني في مختلف مناطق 
الكويت، وقد حققت هذه احلملة 
جناح���ا الفتا جتل���ى من خالل 
الذي ش���هدته  الش���ديد  اإلقبال 
موائد اإلفطار اجلماعي في خيم 
الوطني وتسجيل رقم قياسي في 
ع���دد الوجبات التي مت توزيعها 
على مدار الشهر وتعدت 150 ألف 

وجبة إفطار.
وقال مسؤول العالقات العامة 
بالبنك والذي تولى اإلشراف على 
احلملة هذا العام، طالل التركي إن 
حملة »الوطني« اخليرية إلفطار 
الصائمني التي أطلقها بنك الكويت 
الوطني مع بداية ش���هر رمضان 
املبارك في إطار برنامج اجتماعي 
حاف���ل بالفعاليات واألنش���طة 
اخليرية واإلنسانية حظيت بإقبال 


