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ضمن السحب األسبوعي لـ »حصادي«

الجبار خان يفوز بـ 20 ألف دينار من »األوسط«

تعاون إستراتيجي بين »ITS« و جامعة الباحة السعودية
االتفاق والت����ي تقل عن العام 
 ITS إمنا يؤك����د قدرة مجموعة
على تلبي����ة متطلبات عمالئها 
بأق����ل فت����رة زمني����ة وبأعلى 
املواصفات القياس����ية العاملية 
إلى جانب قدرتها على تطبيق 
النظم العاملية كنظام بانر ومبا 
يتوافق مع متطلبات العمالء.

وكان����ت مجموع����ةITS قد 
متكنت خالل فترة قياسية من أن 
 Banner تعمل على تطبيق نظام
املعروف عاملي����ا بأنه األفضل 
في مجال تطبيقات اجلامعات 
املختلفة في حوالي 8 جامعات 
س����عودية إلى جانب جامعات 
أخرى في اإلمارات ولبنان وباقي 

دول املنطقة.
وح����ول طبيعة االتفاق بني 
املدي����ر اإلقليمي  الطرفني قال 
ملجموعة ITS خالد العميري ان 
االتفاق تضم����ن تطبيق نظام 
ال����ذي يتضمن قبول   Banner
الطلبة والطالبات  وتس����جيل 
وإدارة كل ما يتعلق بشؤونهم 
اليومي����ة من رص����د درجات 
وامتحانات وغيرها إلى جانب 

املكافآت املالية للطالب.

والتعل����م ع����ن بع����د � أنظمة 
املكتبات اإللكترونية � البوابات 
اإللكترونية( مع ضمان توفير 
احلماية والسرية لكافة البيانات، 
أيضا يتيح هذا البرنامج ألعضاء 
هيئ����ة التدريس واملرش����دين 
األكادمييني القيام مبهام إدارية 
وأكادميية منها احلصول على 
قوائم تسجيل الطالب وإدخال 
الدرج����ات واالس����تعالم ع����ن 
املعلومات املوجودة في قاعدة 
البيان����ات اخلاص����ة بالطالب 
والتواصل مع الطالب عبر البريد 

اإللكتروني.
وم����ن جانبه ق����ال العضو 
الع����ام  واملدي����ر  املنت����دب 
ملجموعة)ITS( خالد الس����عيد 
تعليقا على ذلك: »أن ITS تضع 
نفسها دائما كشريك استراتيجي 
لقطاع التعليم العالي في اململكة 
العربية الس����عودية وذلك من 
خ����الل منتجاته����ا وخدماتها 
التقنية التي تقدمها لهذا القطاع 
سريع النمو واألكثر تطورا على 

مستوى املنطقة«.
الفترة  ان  وأضاف السعيد 
الزمنية التي استغرقها تنفيذ 

مما يوف����ر اجلهد والوقت، كما 
الذاتية  أن تطبيق اخلدم����ات 
الكفاءة اإللكترونية  يرفع من 
ملوظفي اجلامعة وتوفير الكثير 
من الوقت واجلهد من خالل عدم 
احلاجة للحضور الش����خصي 
لعمادة القبول والتس����جيل أو 
ل����إدارات املعني����ة باجلامعة 

إلجناز تلك األعمال.
كما يتيح العديد من املزايا من 
أهمها التكامل مع أنظمة وبرامج 
عالية املستوى في عدة مجاالت 
منها )أنظمة التعليم اإللكتروني 

وتسجيلهم وإدارة كل ما يتعلق 
بش����ؤونهم اليومية من رصد 
درج����ات االمتحان����ات إضافة 
إل����ى بعض املعام����الت املالية 
اخلاصة بالطالب مثل املكافآت 

الشهرية.
وي����ؤدى اس����تخدام ه����ذا 
البرنام����ج م����ن قب����ل الطالب 
وعض����و هيئ����ة التدريس إلى 
تخفي����ف الكثير م����ن األعباء 
على موظف����ي اجلامعة حيث 
تتم العملية مباشرة من خالل 
الطالب وعضو هيئة التدريس 

الباحة  صرح مدير جامعة 
السعودية د.س����عد بن محمد 
ب����أن اجلامعة بدأت  احلريقي 
إدارة ش����ؤون  بتطبيق نظام 
الط����الب األكادميية إلكترونيا 
ب� »Banner« وذلك  واملعروف 
بالتعاون مع مجموعة أنظمة 
العاملية  املتكاملة  الكمبيوت����ر 
»ITS«، حرصا من اجلامعة على 
األخذ بالتقنيات احلديثة التي 
تساعدها في حتقيق رسالتها 
وأهدافها.وتع����د هذه اخلطوة 
إحدى خط����وات اجلامعة نحو 
العمل األكادميي بها،  حوسبة 
نظرا ألن اس����تخدام التقنيات 
احلديثة أصبحت من األهمية 
مبكان حتى بات����ت الكثير من 
اجلامعات حريصة على األخذ 
بهذه التقنيات، لذا كان هذا األمر 
من أولى أولويات جامعة الباحة 
بسبب توزيع كليات اجلامعة 
على محافظات املنطقة املختلفة 

ترشيدا للوقت واجلهد.
ويعتبر ه����ذا البرنامج من 
البرامج املستخدمة في  أفضل 
إدارة شؤون الطالب األكادميية 
من حيث إجراءات قبول الطالب 

د.سعد احلريقي خالد السعيد

ستيفان بيتشلر أمام إحدى طائرات اجلزيرة

جديد روائع جنيف لل�ساعات من 

الختيار الأنيق

لقد ُمدد خط الكورتني الناجح لي�شمل حجما جديدا 

يغوي الن�شاء اللواتي  يف�شلن �شاعة متنحهن �شعورا 

ناهيك  الأ�شلية،  وحقيقتها  ال�شاعات  بجوهر  اأكرث 

النموذج  لهذا  ال�شارخة  الأ�شكال  جمال  اأن  عن 

املتنوعة   A ل�شعارات  الفريد  الرتتيب  يف  يكمن 

العربية  والأرق���ام  ال�شاعة،  اإط��ار  على   املتو�شعة 

ال�شاعة  وجه  على  املدرجة  ال�شفيحة  على  املميزة 

واملحاطة  بتاأثري  �شريط  الظلل  اجلميل  املتلألئ  

متوفر  النموذج  وهذا  الهيكل.  يف�شلهاعن  ال��ذي  

ت�شكيلتها  بكامل  جتدونها  الذهبي.  باللون  اأي�شا 

لدى �شركة روائع جنيڤ لل�شاعات وخا�شة لدى فرع 

اجلهراء - املنار مول .

أعلن بنك الكويت والش���رق 
األوس���ط عن أس���ماء الفائزين 
في السحب األسبوعي لبرنامج 
»حصادي«، حيث فاز محمد عازم 
اجلبار خان باجلائزة األسبوعية 
الكبرى بقيمة 20 ألف دينار في 
السحب الذي أجري بتاريخ 20 

يناير املاضي.
وأعلن البنك عن فوز كل من 
يوسف جاسم علي املاي، عباب 
العازمي،  فرحان س���الم غريب 
التميمي، مهند  إبراهيم خلي���ل 
محمد عب���داهلل عبداحلس���ن، 
عبداالمير صالح عباس حسن، 
بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 

دينار.
بالذك���ر أن برنامج  جدي���ر 
»حصادي« الذي يعد أكبر برنامج 

للتوفير من نوعه في املنطقة، يقدم في موس���مه 
اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني 
دينار، وتشمل للمرة األولى سحوبات على جائزة 
مليون دينار تقدم على هيئة »راتب مدى احلياة« 

بقيمة 4000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا. 
هذا ويتميز البرنامج أيضا بجوائز الوالء، حيث 
يتمتع كل عميل يحتفظ برصيد ألف دينار أو أكثر 
في البرنامج بفرص مميزة إضافية للفوز بواحدة 
من مئات اجلوائز ربع السنوية بإجمالي 500 ألف 
دينار لكل سحب من السحوبات ربع السنوية التي 

جترى طيلة فترة البرنام���ج والتي تعتمد قيمة 
كل جائزة منها على مبلغ الرصيد احملتفظ به في 
برنامج حصادي، ما يعني فرصا هائلة ومستمرة 
للفوز بجوائز نقدية قيمة بانتظار عمالء البرنامج 

املميزين. 
وتأت���ي هذه اجلوائز انطالق���ا من رؤية البنك 
املتمثلة في أن يعود التوفير في برنامج حصادي 
عل���ى عمالء البنك الك���رام بجوائز كبرى وفرص 
متعددة تسهم في إحداث تغيير رئيسي في حياتهم 

وحتقيق أحالمهم الشخصية واألسرية.

عامر جنم يسلم اجلائزة إلى عبداألمير صالح عباس حسن

سالم املليفي يقدم شرحا لوزير املواصالت أثناء زيارته جلناح الشركة 

إقبال كبير على جناح »كواليتي نت« بمعرض إنفوكونكت
واألعمال تدشني كواليتي نت لعدة اتفاقيات 
مع شركاء عامليني. منها االتفاقية األحدث 
مع غوغل العاملية والتي مبوجبها حتصل 
كواليت����ي نت على امتياز تقدمي تطبيقات 
غوغل في الكويت واخلاصة مبحرك البحث 
األشهر عامليا وتطبيقات غوغل املختلفة عن 
أمن وس����المة نقل البيانات عبر االنترنت 
وتطبيقات املواقع االلكترونية. كما تعلن 
كواليتي نت عن بدء عمل شبكة االتصال 
العاملي����ة )node( والت����ي كانت قد وقعت 
اتفاقيتها كواليتي نت في أواخر عام 2009 مع 
شركتي AT&T وNavlink العامليتني، ومبوجب 
االتفاق س����تتمكن كواليتي نت من تقدمي 
حلول الش����بكات اخلاصة لعمالء الكويت 
وربط أعمالهم بالعال����م، من خالل تقنية 
 MPLS لتوجه عن طريق تقنية IP-VPN
عبر شبكة AT&T العاملية. حيث تتيح تقدمي 
خدمات الشبكات اخلاصة VPN واالتصال 
بني جميع أعضاء شبكة االتصال مع ضمان 
األمن والسرية واملرونة ومستويات فائقة 
من األداء من خالل حلول على مس����توى 

عاملي مخصصة لقطاع األعمال«.

أعلن مدير عام التسويق وتطوير األعمال 
بشركة كواليتي نت سالم املليفي عن سعادته 
البالغة لإقبال منقطع النظير الذي شهده 
جناح الش����ركة مبعرض انفوكونكت في 
دورته التاس����عة والعشرين، وذلك أن دل 
على شيء فإنه يدل على ثقة العمالء البالغة 
باخلدمات التي تقدمها الشركة واملستوى 
العالي من اجلودة. وأضاف أنه وكعادتها 
كل ع����ام دأبت كواليتي نت على تقدمي كل 
ما هو جدي����د ومبتكر في عالم االتصاالت 
املعلوماتية من خدم����ات مضافة وباقات 
خدمات صممت خصوصا لتلبي احتياجات 
الشرائح املختلفة من عمالء كواليتي نت 
بكل توجهاتهم. حيث شهد معرض انفوبيز 
واملتخصص بتقدمي خدمات قطاع الشركات 

»الجزيرة« تحتل المرتبة السادسة 
كأكبر ناقل جوي في لبنان

أعلنت »ش���ركة طيران اجلزيرة« أنها احتلت 
رسميا املرتبة السادسة كأكبر ناقل جوي من وإلى 
لبنان، وجاء ذلك وفقا ألحدث إحصائية صادرة عن 
»مطار رفيق احلريري الدولي« في بيروت تضمنت 

عدد الرحالت واملسافرين للعام 2009.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أنها تفوقت 
وبعد أربعة أعوام من بدء عملياتها التشغيلية، على 
عدد من شركات الطيران التقليدية واالقتصادية، 
اإلقليمية منه���ا والعاملية مثل »اخلطوط اجلوية 
التركية« و»طيران االحت���اد« و»مصر للطيران« 
م���ن حيث العدد اإلجمالي للرحالت واملس���افرين 

من والي لبنان.
واحتلت »شركة طيران اجلزيرة« مكانتها ضمن 
أكبر 10 شركات في املنطقة إلى جانب شركات الطيران 
العريقة مثل »طيران الشرق األوسط« و»طيران 

اإلمارات« و»اخلطوط اجلوية الفرنسية«.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ل� »شركة 
طيران اجلزيرة« ستيفان بيتشلر »بعد حصولنا 
على نتائج مشجعة في شهر نوفمبر، نحن مسرورن 
بأننا أصبحنا سادس أكبر شركة خطوط جوية تسير 
رحالتها من وإلى لبنان. إنه ألمر مثير حقا أن نكون 
ضمن أكبر عشر شركات خطوط جوية في لبنان 
على الرغم من أننا بدأنا عملياتنا التشغيلية منذ 
أربعة أعوام فقط، وهذه شهادة حقيقية على العمل 
اجلاد الذي تقوم به »طيران اجلزيرة«. وسنواصل 
توس���يع وتطوير ما نقدمه في املستقبل من أجل 

تقدمي خدمة قيمة جلميع مسافرينا«.
ويأتي هذا النج���اح املتمثل في احتالل املرتبة 
السادس���ة في لبن���ان بعد عام واح���د من إطالق 
مكتب مبيعات »طيران اجلزي���رة« في العاصمة 

اللبنانية.
وتقوم »شركة طيران اجلزيرة« بتسيير رحلتني 
يوميا مباشرة من بيروت إلى الكويت، مع توافر 
رحلة صباحية في الساعة 10:50 وأخرى مسائية 
في الساعة 18:45 باالضافة الى رحالت غير مباشرة 
للعديد من الوجهات الرائعة عبر ش���بكة خطوط 

»طيران اجلزيرة«.
واس���تطرد بيتش���لر قائال: »حققن���ا عددا من 
اإلجنازات الهامة خالل العام 2009، ويتضمن ذلك 
ش���بكة وجهات متطورة، إضافة إلى إطالق خدمة 
درجة رجال األعمال وافتت���اح العديد من مكاتب 
املبيعات. وتظهر ه���ذه اإلحصاءات األخيرة مدى 
جناح عملياتنا في لبنان، ونسعى جاهدين ملواصلة 
املسيرة والتطور خالل العام 2010 لضمان أفضل 

وأرقى اخلدمات للمسافرين في أنحاء املنطقة«.
يش���ار إلى أن »شركة طيران اجلزيرة« تشغل 
حاليا أسطوال مكونا من 11 طائرة جديدة من طراز 
إيرباص A320 مزودة جميعها مبقاعد جلدية مميزة 
للشركة. وتوفر مقصورة »درجة رجال األعمال« 
على »طي���ران اجلزيرة« لركابها املزيد من الراحة 
والرفاهية، مبا في ذلك س���هولة وبساطة احلجز 
واملكاتب املخصصة لتس���جيل الدخول للطائرة، 
إلى جانب السماح لهم بوزن مجانى لألمتعة يصل 

الى 40 كجم.
كما تتوافر لعمالء »درجة رجال األعمال« إمكانية 
الدخ���ول إلى قاعات الضياف���ة باملطار، فضال عن 
اخلدم���ات املميزة والبرام���ج الترفيهية على منت 
الطائرة. وتسير »شركة طيران اجلزيرة« رحالتها 
إلى العديد من الوجهات في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، إضافة إلى إيران.

عن تصاميمها ف����ي هذا املجال 
مب����ا يثبت م����دى جن����اح هذا 
األسلوب. وتتصدر دورنبراخت 
قطاع املنتجات املمتازة في هذا 
املجال على املس����توى الدولي، 
إلى جانب مركزه����ا الرائد في 
سوقنا احمللي، وهذا ما يجعل 
من احلتمي بشكل ما أن نتعاون 

نحن وأبيار معا«.
ب����دوره ق����ال مدي����ر إدارة 
اإلنشاءات في أبيار أمني الشنطي: 
»يسرنا أن تكون دورنبراخت 
� وه����ي واح����دة من ش����ركات 
 � الرائدة  التوريدات األملاني����ة 
هي الش����ركة الدولية النشطة 
الصانعة للتركيبات واللوازم 
عالية اجلودة للحمامات واملطابخ 
في مشروع ڤلل أكاسيا، فشركة 
امكانات  دورنبراخ����ت لديه����ا 
عظيمة لوضع االستراتيجيات 
الت����ي تلب����ي احتياجاتنا، كما 
نرى تناغما كامال بني أنشطتها 

وأنشطتنا«.
واختتم الشنطي تصريحه 
الدعم  قائ����ال: »نق����در عالي����ا 
املستمر من دورنبراخت لتلبية 
احتياجاتن����ا. ونأم����ل أن هذه 
االتفاقية ستعمل على توسيع 
نط����اق التعاون املثم����ر بيننا، 
وأنها س����تكون بداي����ة لعالقة 
طويلة األمد مستندة إلى الثقة 

والشفافية«.

فيل باين ومارك قندلفت وأمني الشطي خالل التوقيع على العقد

تقنيات جديدة للحمامات في مشروع أكاسيا تصاميم حصرية من »دورنبراخت«

الخاصة بـ 52 ڤيال بمشروع التملك الحر في منطقة الجميرا

»أبيار« توّقع اتفاقية مع »دورنبراخت« لتزويد مشروع أكاسيا 
بالتركيبات الراقية للحمامات والمطابخ

األنيقة. ودورنبراخت، باعتبارها 
منتجا للتركيبات ذات اجلودة 
العالية للحمامات واملطابخ، تتبع 

نفس األسلوب«.
واضاف »ان منتجاتنا ليست 
ملج����رد الديكور، بل هي تعبير 
عن اسلوب مميز وثقافة متقدمة 
لتجهيز احلمامات، فالتركيبات 
ولوازمها مصنوع����ة بحرفية 
عالية. ولقد نالت دورنبراخت 
العدي����د من ش����هادات التقدير 
الوطني����ة والدولية  واجلوائز 

ونتمنى له����ا دوام النجاح في 
مشاريعها املستقبلية«.

من جهة أخ����رى قال املدير 
العام ملنطقة الش����رق األوسط 
لدى دورنبراخت فيل باين »متثل 
عقارات أبيار مكانا للسكن الفاخر 
العصري واملتمدن. والش����ركة 
معروف����ة بتصميمها العصري 
في أفضل املواق����ع، وال تعرف 
احللول الوس����ط عندما يتعلق 
األمر باإلنش����اءات ذات اجلودة 
الداخلية  العالية واملس����احات 

لتوفير منظر رسمي ناعم، في 
حني أن الشكل املنخفض تدريجيا 
ملنتجاتنا 02 ميتا يناسب بصورة 
أكاسيا  منوذجية حمامات ڤلل 

املليئة باملالمح املميزة.
وأضاف قندلفت »إن تسليم 
أبي����ار لڤل����ل أكاس����يا هو رمز 
للنجاح والثقة في ظل األوضاع 
االقتصادية املليئة بالتحديات. 
وتعت����ز مؤسس����ة التجهيزات 
املتحدة بأن تكون موردا رئيسيا 
ألبيار فيما يخص ڤلل أكاسيا، 

أعلنت شركة أبيار للتطوير 
العقاري عن توقيع اتفاقية مع 
التجهيزات املتحدة  مؤسس����ة 
التجاري في االمارات  الشريك 
العربي����ة املتح����دة لش����ركة 
الش����ركة  دورنبراخ����ت، وهي 
املتخصصة ف����ي توفير حلول 
الراقية للحمامات  التركيب����ات 
واملطاب����خ ومقره����ا ايزيرلون 
في أملانيا، وس����تكون مؤسسة 
التجهيزات املتحدة مس����ؤولة 
عن توري����د التركيبات الالزمة 
أبي����ار املرموقة  حلمامات ڤلل 
واخلالبة ڤلل أكاسيا ال� 52 وهي 
جزء من مشروع أكاسيا أڤنيوز، 
أول مش����روع للتملك احلر في 

منطقة اجلميرا.
وفي مع����رض تعليقه على 
هذه املناس����بة ق����ال مدير عام 
التجهيزات املتحدة  مؤسس����ة 
مارك قندلفت، س����تتضمن ڤلل 
أكاسيا ذات اخلمس والست غرف 
مجموعة متنوعة من منتجات 
دورنبراخت ومنه����ا 02 ميتا، 
إم إي إم، ولول����و، حيث تتميز 
املنتجات بصنابيرها املنبسطة 
والواسعة، حيث متثل تركيبات 
»إم إي إم« أسلوبا حديثا وأوليا 
إلضافة اجلماليات إلى جتهيزات 
احلمامات. أما منتجات »لولو« 
فهي جتمع بني التصميم الدقيق 
الدائرية  املختصر واحل����واف 


