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ضرار الطراروة 

بمناسبة عيدها العاشر وعبر أهدافها االجتماعية والثقافية

تنفرد الشركة بطرحه للمرة األولى في الكويت

»الوطنية لالتصاالت« تؤكد مسؤوليتها االجتماعية

»الدر المنثور« تطرح كميات جديدة
من البخور الهندي خالل مشاركتها في معرض العطور

أعلنت شركة الدر املنثور للعود والبخور في إطار 
استعداداتها مبناسبة حلول موسم الشتاء الذي يزداد 
فيها الطلب على البخور، انه قام فريق من الشركة 
بزيارة إلى الهند الشهر املاضي للتعاقد على كميات 
جدي����دة من البخور الهندي مبس����توياته وجودته 
املختلفة. وفي تصريح صحافي بهذه املناسبة، قال 
مدير عام شركة »الدر املنثور« ضرار الطراروة إن 
الشركة استعدت جيدا ملوسم الشتاء عبر تعاقدها 
على كميات مميزة من مختلف أنواع البخور، مشيرا 
إلى انه مت ش����راء نوع مميز من دهن العود الهندي 
تنفرد »الدر املنثور« بطرحه للمرة األولى على أرض 
الكويت خالل معرض العطور املقام حاليا على ارض 

املعارض الدولية.
وأش����ار إلى أن النوعية اجلديدة من دهن العود 

الهندي التي مت التعاقد عليها تتميز بأنها ذات جودة 
عالية، والتي يفضلها املستهلك الكويتي، الفتا إلى أن 
دهن العود الهندي والبخور الهندي بصفة عامة يلقى 
إقباال كبيرا م����ن املجتمع الكويتي الرتباط الكويت 
بالهند منذ قدمي األزل ويذكر باآلباء واألجداد، لذلك 
حرصت الشركة على جلب هذه النوعية املمتازة من 
دهن العود الهندي التي حتمل عبق التاريخ وتعيد 

إلى األذهان املاضي اجلميل.
وأوضح أن »الدر املنثور« تتميز عن غيرها من 
الش����ركات بأنها تتعامل في أكث����ر من 30 نوعا من 
أصناف البخور والعود املنتقاة جيدا وبعناية فائقة، 
منها البخور الكمبودي والهندي، والبخور الصيني 
والذي تتميز به »الدر املنثور« عن غيرها من الشركات 

وهو أجود أنواع البخور.

مبناسبة احتفاالتها بعيدها العاشر، نظمت الوطنية 
لالتصاالت العديد من املناسبات االحتفالية واخلدمات كما 
العروض التي أمتعت العمالء وكل الشركاء الذين دعموا 

مسيرة »الوطنية« على مدى سنواتها العشر.
ولم تقف مبادرات الوطنية عند هذا احلد فحس����ب، 
حيث شمل موس����م احتفاالتها أيضا املجتمع الكويتي 
برمت����ه انطالقا من مس����ؤوليتها االجتماعية جتاه كل 
فئاته. السيما فئة الشباب حيث عملت على رعاية عدد 
من املناس����بات الثقافية، االجتماعية والرياضية خالل 

شهر ديسمبر.
واستهلت الوطنية مناسباتها االجتماعية بتخصيص 
الش����باب ببرنامج خدمات حص����ري Wink، وهو األول 
م����ن نوعه في الكويت واملنطقة، حيث صمم لكي يلبي 
احتياجاتهم من خدمات نقال نوعية ومتميزة، ويشمل 
برنامج الشباب أكثر من 18 مفهوما ابتكاريا منها خصومات 
عدد من املتاجر، كما يتيح تنزيل املقطوعات املوسيقية 
واأللعاب باإلضافة إلى دعوات حصرية إلى مناس����بات 

خاصة وهذا غيض من فيض.
الى ذلك، وانطالقا من حرصها على األخذ بيد الشباب 
الكويتي الواعد باجتاه حتقيق النجاحات، بادرت الوطنية 

الى رعاية مش����روع رجال االعمال الكويتيني اليافعني 
Nedgar Entrepreneur Project الذي يهدف إلى تشجيع 
الشباب الكويتي لبناء أعمالهم عبر تزويدهم بكل الدعم 

والتوجيه الالزمني.
وفي إطار تشجيع شركائها ودعمهم، رعت الوطنية 
مناسبة اليوم املفتوح للشرطة مساهمة منها في منح 
العني الساهرة على أمن الكويت الفرصة للترويح عن 

أنفسهم مع عائالتهم في أجواء ترفيهية.
وفي هذا اإلطار قال عبدالعزيز البالول، مدير العالقات 
العامة في الوطنية لالتصاالت: »إننا في الوطنية مستمرون 
في العمل كفريق متكاتف لالستثمار في دعم تطوير الكويت 
وازدهارها، عبر العمل دائما على تشجيع شبابها ودعمهم 

ألننا نؤمن بأنهم عماد الوطن ومستقبله املشرق.
ومبناس����بة العيد العاشر للوطنية، فإننا نفخر بأن 
نؤكد أننا لن نألو جهدا في سبيل دعم املناسبات الثقافية 
لكي مند جذور التعاون بني ثقافتنا والثقافات األخرى«، 
وأضاف: »لقد كان شهرا حافال باملناسبات الهادفة التي 
عكست فخر الوطنية بحلول عامها العاشر وهي في قمة 
جناحاتها، وهي للمناسبة تعلن أنها مستمرة في تقدمي 

املزيد مما يتمناه عمالؤها واملجتمع الكويتي أيضا«.

وعلى الصعي����د الثقافي، بادرت الوطنية الى رعاية 
العي����د الرابع ل����� Kayamkulam NRIS في الكويت وهو 
ملتقى، نظم بالتعاون مع السفارة الهندية في الكويت 
يهدف الى حتقيق االنتعاش االجتماعي للجالية الهندية 
وعائالتها. تضمن احلفل عروضا ترفيهية مليئة باملرح 
واملوس����يقى التي أمتعت احلضور. كما رعت الوطنية 
حفل »تال س����ي تال« مع »الكا ياغنيك« الذي نظم من 
قبل املؤسسة الهندية الثقافية وهي مؤسسة غير ربحية 
تعمل على تأم����ني الرعاية االجتماعية للجالية الهندية 

في الكويت.
وعطفا على ما ذكر، وفي سياق الرعايات أيضا، قامت 
الوطنية برعاية »بازار الشتاء/ وندرالند« الذي عقد في 
املدرسة االجنليزية، مانحا الفرصة للعائالت بتمضية 

أوقات ممتعة وسط أجواء مليئة باحلماسة.
تضمنت املناسبة نشاطات ترفيهية للعائالت، مغارة 

سانتا، العابا باإلضافة الى أشغال يدوية.
وكل ما س����بق ذكره خير دليل على متسك الوطنية 
مبسؤوليتها االجتماعية التي امتدت لتشمل كل مرافق 
املجتمع الكويتي، عبر تقدمي دعم مس����تمر لها لتضمن 

لهذا املجتمع األفضل على كل األصعدة.

محمد بلوشي

احمد الفارس

أعلن���ت ش���ركة املس���تقبل 
لالتص���االت )FCC( عن طرحها 
هاتفا جدي���دا مميزا وهو نوكيا 
ال���ذي يتمت���ع مبزاي���ا   N900
احلاسوب احملمول )الب توب( 
والهاتف النقال في آن واحد، كما 
قدمت ايضا دورة تدريبية مجانية 

ملستخدمي الهاتف املذكور.
وصرح مدي���ر تدريب قطاع 
املبيعات محمد بلوشي بأن الهاتف 
املذكور هو مبثابة »جهازين في 
واحد« وميكن حمله في اجليب، 
وهو ما يلب���ي احتياجات كثير 
من املستخدمني في عالم األعمال 
وغيره���م من محبي اكتش���اف 
التكنولوجي���ا احلديثة املمتعة 

واملفيدة.
وعن مزايا الهاتف قال ان هذا 
اجلهاز يعتبر ثورة تكنولوجية 
حيث ال يعتبر مبثابة جهاز موبايل 
فقط ولكن يدرج حتت مس���مى 
Internet Tablet، وبسرعة 600 
MGHZ، وجاءت عملية كإضافة 
 ،Maemo5 املامي���و على اجهزة 
ك ما يتميز الهاتف بسرعة عمل 
التطبيقات ومرونتها وميكن فتح 

لآلخرين، ومزود ايضا بكاميرا 
النق���اوة اللتقاط  رقمية عالية 
الصور الفوتوغرافية مزودة بعدد 
2 فالش باضاءة عالية، والعدسة 
بحجم 5 ميغا بكس���ل وهي من 
نوع Carl Zeiss العاملية الشهيرة 
والتي مت اس���تخدامها لتصوير 

سطح القمر ألول مرة.
وأضاف بلوشي ان »املستقبل« 
تق���دم دورات تدريبية مجانية 
ملس���تخدمي الهاتف املذكور من 
عمالئها، حيث جتيء هذه الدورات 
الش���ركة في  انطالقا من رغبة 
توطيد عالقتها بعمالئها، وكقيمة 
مضافة جلملة ما تقدمه من خدمات 
متنوعة ومطلوبة ألفراد املجتمع 

ومؤسساته.
وذكر ان دورات املس���تقبل 
لالتص���االت يقدمه���ا مهنيون 
ل���دى  يعمل���ون  مختص���ون 
الش���ركة، وذلك الطالع العمالء 
على التفاصيل الفنية واخلدمات 
التي حتتويها اجهزة نوكيا، وهو 
دور تقوم به الشركة لرفع الوعي 
باملنتجات وحتقيق افضل استفادة 

ممكنة من الهواتف.

اكثر من ملف ف���ي وقت واحد، 
ومن مزاياه ايضا: شاشة عريضة 
برؤية سينمائية X 16 9 وتعمل 
 Resistive باللمس أو ما تس���مى
touch screen، وكذل���ك لوح���ة 
مفاتيح قابلة لالنزالق، وذاكرة 
32 غيغابايت، ومتصفح االنترنت 
Mozilla Fire Fox وم���ن خ���الل 
اخلدمة الالسلكية )واي فاي(، 
كما انه مصمم بحيث ميكنه اجراء 
املكاملات الهاتفية عبر االنترنت، 
وخدمة حتدي���د موقع الهواتف 

في إطار مواكبتها لتطور تكنولوجيا االتصاالت

بلوشي: »المستقبل لالتصاالت« تطرح
هاتف نوكيا N900 بمزايا الحاسوب المحمول

»المحاسبين« تعقد دورة للطلبة والطالبات
بالتعاون مع نادي المحاسبة بكلية العلوم

عقدت جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية بالتعاون مع نادي 
احملاس���بة بكلية العلوم االدارية في جامعة الكويت دورة تدريبية 
لطلبة وطالب���ات الكلية دعما لهم وألنش���طة النادي بهدف تفعيل 
انش���طته لتعميم الفائدة. وبهذه املناسبة، صرح امني سر اجلمعية 
بأن جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية احمد الفارس وانطالقا 
من اهتمامها باملش���اركة في جميع االنشطة التي تساهم في تنمية 
وتطوير املنتمني الى مهنة احملاس���بة واملراجعة من طلبة وطالبات 
باالضافة الى جميع القائمني على مهنة احملاسبة، فقد شاركت اجلمعية 
بالتعاون مع نادي احملاسبة بكلية العلوم االدارية بجامعة الكويت في 
عقد دورة تدريبية لطلبة وطالبات الكلية حول »حوكمة الشركات« 
على مدى يومي 30 و31 ديس���مبر 2009 بإحدى قاعات الكلية خالل 
الفترة املس���ائية، حيث حاضر فيها محسن الدوسري، وذلك برسم 

اشتراك رمزي بغرض إفادة الطلبة والطالبات.


