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»إنفوسنتر« يفوز بجائزة أفضل أداء 
متميز للعام الثالث على التوالي

28% نسبة السياح الخليجيين 
في الشارقة احتلوا بها المرتبة الثانية

إنفوسنتر كجهة رسمية لتدريب 
مناهج »اوراكل« في الكويت حتت 
مسمى جامعة أوراكل وقد وصل 
معهد إنفوسنتر إلى هذا املستوى 
من الثقة والتعاون الرسمي مع 
شركة أوراكل من خالل احترافية 
األداء املتمث����ل بطاقم املعهد ذي 
العتيدة بأنظمة أوراكل  اخلبرة 
والقادر على تدريب آخر إصدارات 
تكنولوجيا »أوراكل« إلدارة قواعد 
البيانات والدورات املتقدمة منها 
أيض����ا. ويس����تعمل املعهد مواد 
تدريبية أصلية معتمدة ومطبوعة 
بشكل مباشر من شركة أوراكل 
مما ينعكس على املتدربني مبنهج 
واف يغطي وبشكل كامل زوايا 
الش����ركة  التطبيقات كما تراها 

املصنعة.

لإلم����ارة والبنية التحتية من 
موانئ ونقل ج����وي وعوامل 
اجلذب اخلاصة لالس����تثمار 
التجاري����ة  القطاع����ات  ف����ي 
والصناعية والسياحية على 

وجه اخلصوص.
الس����ركال: »إمارة  وق����ال 
إمارة  أكبر  الشارقة هي ثالث 
بني اإلمارات السبع التي تشكل 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ولق����د متيزت عب����ر العصور 
بأهميتها اجلغرافية حيث كانت 
دائما مركزا للتبادل التجاري 
في املنطقة، كما أنها تقع على 
تقاطع طرق التجارة العاملية، 
وتتميز عن باقي اإلمارات بكونها 
البواب����ة الوحيدة للعبور إلى 
اخلليج العربي وخليج عمان، 
وتتمتع اإلمارة مبيزة موقعها 
على الساحلني الشرقي والغربي 
مما يجع����ل منها محطة أكيدة 
لعمليات الشحن وإعادة الشحن 
والنقل البحري، كما أن موانئها 
وبنيتها التحتية املرتبطة بهذا 
املجال تعد من البنى التحتية 

املتطورة واحلديثة«.
وأضاف: »ميثل تعزيز خدمات 
البنية التحتية كما وكيفا، من 
مطارات وموانئ وخدمات، أهم 
املرتكزات التي تس����ير عليها 
اخلطة اإلستراتيجية للتنمية 
السياحية في الشارقة، لزيادة 
دور النشاط السياحي وتنميته 
مبا ينعكس إيجابا على الوضع 

االقتصادي عامة.

وس����ط جمع من الش����ركات 
ف����ي تقدمي احللول  املتخصصة 
والتطبيق����ات والدعم والتدريب 
لتكنولوجيا »أوراكل« إلدارة قواعد 
البيانات، وكإحدى أنشطة معرض 
جايتكس السنوي لتكنولوجيا 
املعلومات، تقوم ش����ركة أوراكل 
بتكرمي شركاء عملها على مستوى 
الشرق األوس����ط كل عام تقديرا 
لدوره����م في دعم الش����ركة في 
املجاالت املختلفة، ومتيز معهد 
إنفوسنتر بني اآلخرين في مجال 
التدريب فاس����تحق بذلك جائزة 
االمتياز في األداء. وقام بتمثيل 
املعهد لتس����لم اجلائ����زة مدير 
التس����ويق ميساء حمدان والتي 
أكدت على دور العمالء الكبير في 
هذا الفوز كما شكرتهم وشاركتهم 
حلظ����ة النجاح. ه����ذا وأضافت 
أن الفوز به����ذه اجلائزة لم تكن 
مهمة سهلة وس����ط سوق عمل 
تنافس����ي كسوق قطاع التدريب 
في الش����رق األوسط وخصوصا 
في الكوي����ت، كما أكدت أن وعي 
العمالء بأهمية تدريب كوادرهم 
العامل����ة ملواكبة آخ����ر تطورات 
إدارة  ومس����تجدات تكنولوجيا 
قواعد البيانات قد انعكس على 
مؤسساتهم بإنتاجية أكبر وأداء 

يعتمد عليه.
 وتعتمد شركة أوراكل معهد 

الس����ياح م����ن دول  احتل 
إمارة  إل����ى  العربي  اخللي����ج 
الشارقة املرتبة الثانية بنسبة 
28%، وذل����ك بف����ارق 4% عن 
السياح األوروبيني الذين احتلوا 
املرتبة األولى من زوار اإلمارة 
خالل النصف األول من 2009، 
جاءت هذه األرقام لتؤكد أهمية 
العالقات البينية الس����ياحية 
واالستثمارية بني الشارقة ودول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك 
الشارقة  خالل مشاركة هيئة 
لالستثمار والتطوير )شروق( 
في امللتقى األول ملجالس رجال 
األعمال في اإلمارات الذي نظمته 
غرفة جتارة وصناعة الشارقة 
األس����بوع املاضي ف����ي مبنى 
الغرفة، حتت شعار: »مجالس 
التجارية..  األعمال والغ����رف 

شراكة لتعزيز االستثمار«.
وقد متحورت أهداف امللتقى 
حول فتح املجال أمام التحاور 
البناء بني القطاعني احلكومي 
واخلاص في املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك من أجل دعم 
مس����يرة التنمية االقتصادية 
الشاملة، وذلك في إطار التعاون 
والتنسيق بني اجلانبني. كما 
تطرق امللتقى إلى سبل التعريف 
مبستجدات املناخ االستثماري 
القطاع  الدولة وإسهامات  في 
الع����ام واجله����ات الرس����مية 
البيئة  واحلكومية في تهيئة 
االستثمارية املالئمة له، والعمل 
عل����ى تعزي����ز الش����راكة بني 
اجلهات االقتصادية في اإلمارة 
واملستثمرين من خارج الدولة 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

على وجه اخلصوص.
وشارك في امللتقى مجموعة 
كبي����رة م����ن رج����ال األعمال 
واملس����تثمرين وممثل����ني عن 
وسائل اإلعالم، حيث قدم مروان 
السركال، املدير التنفيذي لهيئة 
الشارقة لالستثمار والتطوير 
)شروق(، مداخلة ضمن محور 
»استثمر في الشارقة« حتدث 
فيها ع����ن املزاي����ا اجلغرافية 

خالل معرض جايتكس السنوي لتكنولوجيا المعلومات 

على هامش الملتقى األول لمجالس رجال األعمال

افتتحت »بايك ورلد« الوكيل الرسمي ملجموعة 
بياجيو اإليطالية ف����ي الكويت، معرضها اجلديد 
مبنطقة الشويخ بجانب التالل خلف سيتي سنتر، 
ويشمل املعرض جميع احتياجات الدراجات النارية 
حتت س����قف واحد، حيث تض����م املجموعة حتت 
مظلتها عالمات متنوعة من الدراجات مثل فيسبا، 
إبريليا، جيليرا وموتو جوزي وبياجيو، اضافة الى 

مجموعة متكاملة من املالبس واالكسسوارات.
وفي هذا الصدد قال العضو املنتدب في شركة 
بايك ورلد حمد الس����ميط: اننا متشوقون لنكون 
شركاء مع بياجيو في متثيل مجموعة من أفضل 
العالم����ات من إيطاليا وأوروبا في الكويت، حيث 
نه����دف دائما إلى حتقيق رض����ا العمالء املهتمني 

باجل����ودة، وذلك من خالل ط����رح دراجات نارية 
تتخطى توقعاتهم فيما يتعلق بالرفاهية والسرعة 
في اجناز األعمال، لذا فإننا نستهدف أولئك الذين 

يبحثون عن التميز.
وأضاف السميط أنه لدينا في بايك ورلد خليط 
م����ن املنتجات لتلبية احتياج����ات جميع األعمال 
كخدمات توصيل البريد واملطاعم وخدمات األمن 
واحلراسة، فضال عن اختالف مستويات األسعار 
عبر فئات مختلفة من الدراجات كاجلوالة والسكوتر 
التي تناسب جميع األعمار حيث تتراوح أسعارها 
ب����ني 295 دينارا و7000 دينار كويتي، إضافة الى 
قسم خدمات ما بعد البيع الذي يقدم الدعم الفني 

والتقني ملستخدمي الدراجات النارية.

السميط: »بايك ورلد« تطرح حلواًل عصرية لتلبية
جميع االحتياجات بالشراكة مع »بياجيو« اإليطالية

بمعرضها الجديد في منطقة الشويخ

اجلائزة التي فاز بها »إنفوسنتر«

مروان السركال

محمد يوسف الصقر متوسطا عادل محمد السميط وحمد عبد العزيز السميط واحد الدراجات النارية لـ »بياجيو«


