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معرض الكويت السابع للدراجات النارية 
ينطلق 25 مارس الجاري

ترسية مناقصة بـ 5.4 ماليين دينار على »اإلنماء«
ذكر سوق الكويت لالوراق املالية انه متت ترسية 
مناقصة قد فازت بها شركة اإلمناء العقارية بقيمة 

5.493 ماليني دينار.
وقال بيان الشركة ان املناقصة خاصة بإعادة 
تأهيل وصيانة عدد 132 بيتا وإنشاء واجناز وصيانة 

عدد 3 بيوت وانش���اء واجناز وصيانة اخلدمات 
الرئيس���ية ومحطة مح���والت   فرعية )2 محول( 
بالقطعة داخل السياج مبشروع الظهر االسكاني 
لصالح املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية وملدة 

730 يوما.

تنطلق انشطة معرض الكويت 
النارية والذي  السابع للدراجات 
تنظمه شركة كالسيك موتورز يوم 
اخلميس املوافق25 مارس اجلاري 
في مول 360 ويس����تمر على مدار 

ثالثة أيام.
وقد صرح����ت اللجنة املنظمة 
للمعرض بقولها ان إقامة معرض 
الكويت السابع للدراجات النارية 
تؤكد النج����اح الكبير الذي حققه 
املعرض في دوراته السابقة وجذبه 
النارية  الدراجات  لعشاق وهواة 

من الشباب في الكويت واخلليج، 
مؤكدة على أنه سيتخلل املعرض 
لهذا العام العديد من األنشطة التي 
متيز بها خالل الس����نوات الست 
السابقة ودفعت بالكثير من هواة 
الدراج����ات النارية ف����ي الكويت 
ومختلف دول اخلليج للمشاركة 
ومحاولة الفوز بإحدى املسابقات 
املتنوعة التي يتضمنها املعرض. 
وتقدم اللجنة جزيل ش����كرها 
جلميع القائمني على مول 360 وهو 
أحدث املجمعات التجارية الراقية 

في الكويت ولشركة متدين ملراكز 
التس����وق على الدعم الذي قدموه 
ويقدمونه لضمان جناح معرض 
الكويت السابع للدراجات النارية. 
وتسعى شركة كالسيك موتورز 
الوكيل املعتم����د لدراجات هارلي 
ديفيدسون في الكويت من خالل 
تنظيم هذا املعرض إلى جمع أكبر 
عدد من الدراجات النارية في مكان 
واحد ما يتيح للهواة التمتع مبا 
يحبونه ف����ي مكان واحد ولثالثة 

أيام.

تنظمه شركة كالسيك موتورز في مول 360 على مدار ثالثة أيام

مول 360 يحتضن معرض الكويت السابع للدراجات

فريق عمل »إتش بي بروكيرف« لتعزيز كفاءة أنظمة »برقان«

الشهاب: »زين« تطلق »باقات اإلنترنت النقال«

»سفريات مساعد الصالح« بصدد طرح خدمات جديدة

لتعزيز كفاءة أعمال البنك

»برقان« يختار حلول »إتش بي بروكيرف«

بسرعات تصل إلى 14.4 ميغابت والمخصصة للهواتف الذكية

جمعية »عبداهلل السالم والمنصورية« لبَّت رغبات 350 معتمرًا

محمد الشهاب

كمال كبشة احمد الرشيد

ان  الش���هاب  وأوض���ح 
عم���الء زي���ن الراغبين في 
االش���تراك به���ذه الخدم���ة 
انترنت  والتمتع باستخدام 
غير محدود، يمكنهم تس��ديد 
ق��يمة اشتراك 7 دنانير شهريا 
لسرعة 1 ميغابت في الثانية، 
ولسرعة و14.4 ميغابت في 
الثانية، تكون القيمة السعرية 

14 دينارا شهريا.
وبي���ن ان الش���ركة وفي 
س���بيل توفي���ر الخي���ارات 
المتعددة بأفضل األس���عار 
للعم���الء طرح���ت أكثر من 
خيار، حتى يتسنى لكل عميل 
أن يختار االستخدام األمثل 
لطريقة است��خدامه وتع��امله 
مع شبكة االنترنت، مش��يرا 
إلى أن زين تبح��ث باستمرار 
عن كل ما يتناسب ويتوافق 
م���ع رغبات واس���تخدامات 

العميل.

ستطرحها قريبا.
الى ان سفريات  وأش���ار 
مساعد الصالح تحرص دوما 
على التميز والتجدد سنويا 
في الخدمات والتنظيم وادراة 
الرحالت، مشيرا الى ان رحلة 
2010 ج���اءت أفضل وأنجح 

الرحالت التي تم تنظيمها.
وأعرب عن عميق شكره 
المعتمرين  وتقديره لجميع 
الذين كان لهم الفضل االول 
في نجاح الرحلة، وتقدم كبشة 
بخالص الشكر والتقدير الى 
الخطوط العربية السعودية 
وبصفة خاصة للمدير اإلقليمي 
البحر لجهوده  عبدال���رزاق 
الكبيرة ف���ي توفير رحالت 
خاصة للجمعي���ة في وقت 
يصعب فيه توفير الطائرات 
الرحلة مع موس���م  لتزامن 

المولد النبوى الشريف. 
من جهة اخرى بين كبشة 
ان سفريات مساعد الصالح 
نظمت رحالت لعدد من عمالئها 
المواس���م  المتميزين خالل 
الماضية لصالح كل من البنك 
المصارف  الوطني ون���ادي 
والمعهد الديني بنات ونقابة 
العاملين في الخطوط الجوية 

البنك عل����ى تلبية متطلبات 
أعماله«.

واختتم قائال: »عندما مت 
اختيارنا من قبل بنك برقان 
لتزويده بحلول ذات فاعلية 
وكفاءة لتعزيز جتربة عمالئه 
وموظفيه ومواجهة التحديات 
املقبلة، كن����ا على قناعة بأن 
»إتش ب����ي بروكيرف« لديها 
احللول املناس����بة التي تلبي 
البنك. وسيسهم  احتياجات 
توفير احلل����ول اجلديدة في 
إلى صيانة  تقليل احلاج����ة 
الش����بكة، وزيادة اإلنتاجية، 
األمر الذي سيمكن فريق تقنية 
املعلومات في البنك من التركيز 
على مشاكل تقنية املعلومات 
القلق بش����أن  األخرى، دون 
الوصالت الشبكية. وستوفر 
آمنا  هذه احلل����ول اتص����اال 
وموثوقا جلميع املستخدمني 

النهائيني«.

للشؤون التجارية في الشركة 
محمد الشهاب »لقد باتت عملية 
نقل البيانات والمعلومات عملية 
أساسية في صناعة االتصاالت 
المتنقلة، وقد أخذت في التطور 
بشكل غير مسبوق في اآلونة 

األخيرة«.
وأضاف »السرعات الفائقة 
في خدمات االنترنت باتت سمة 
التي  تفوق نوعي���ة الخدمات 
تقدمها ه���ذه الصناعة، وزين 
كانت قد قطعت على نفسها وعدا 
بأن تضمن لعمالئها ان يكونوا 
في الصفوف األم��امية في ثورة 
تكنولوجيا المعلومات«، مبينا 
الجدي���دة توفرها  الخدمة  أن 
الشركة بسرعات عالية تصل 
إل���ى 14.4 ميغابت، وذلك على 

الهواتف النقالة الذكية.
وأكد الشهاب ان إطالق خدمة 
»باقات االنترنت النقال« يأتي 
ضمن مساعي زين لتوفير جميع 

الحديثة والحلول  التطبيقات 
التقنية العصرية في صناعة 
المهتمين  االتصاالت لعمالئها 
بالعبور إلى الشبكة العالمية، 
مش���يرا إلى أنها ستمثل نقلة 
نوعية مهمة لالس���تخدامات 
األساسية التي تلبي المتطلبات 
العلمية والعملية والترفيهية 

التنظيم  وأفضل من ناحي���ة 
والخدم���ات الت���ي تمت���ع بها 
المعتمرون من ابناء ومساهمي 
جمعية ضاحية عبداهلل السالم 
والمنصوري���ة حي���ث حققت 
الرحل���ة التي اس���تمرت لمدة 
خمس���ة اي���ام، أهدافها وتمت 
بنجاح زيارة المدينة المنورة ثم 
مكة المكرمة الداء مناسك العمرة 
وزيارة األماكن المقدسة األخرى، 
ومسجد قباء والبقيع وشهداء 
احد إضاف���ة ايضا الى تنظيم 
المسابقات الدينية للمشاركين 
والتي تميزت بمكافأتهم بجوائز 

قيمة. 

الخدمات  وأكد ان مستوى 
الوف���د كان محل  التي تلقاها 
الجميع،  استس���حان وثن���اء 
مش���يرا الى أن أعضاء مجلس 
ادارة الجمعي���ة حرصوا على 
اس���تقبال الوفد ف���ي مطاري 

المدينة وجدة. 
الرشيد ان الجمعية  وبين 
تق���وم بخدمات متعددة البناء 
المنطقة ابرزها: تكريم الطلبة 
المتفوقين وتش���جيع التفوق 
العلمي اضافة الى تقديم الدعم 
المنطقتين  المادي لم���دارس 
المس���اجد  وكذل���ك تزوي���د 
باحتياجاته���ا كلما طلب ذلك. 

وغيرها س���واء كانت للعمالء 
األفراد أو العمالء من المؤسسات 

والشركات.
وجدد الش�������هاب تأك��يده 
على أن ش���ركة زين تس���ير 
وبخطى متسارعة نحو تحقيق 
اعلى معدالت التفرد والرفاهية 
لعمالئها من أصحاب خطوط 
الدفع المسبق وخطوط الدفع 
اآلجل وفق أعلى مس���تويات 
الجودة وبأسعار تتماشى بشكل 
كبير مع المعدالت الس���عرية 

التنافسية في السوق.
يذكر أن عمالء زين يمكنهم 
التمتع بس�����رعات االنترنت 
العالي���ة م���ن خ����الل خدمة 
»باق���ات االنترن���ت الن���قال« 
للذين يملك���ون أجهزة النقال 
ال��ذكية م�ثل أجهزة اآلي فون، 
 ،HTC ،أجهزة نوكيا، وإل جي
العديد من  ال���ى  باالض��اف���ة 

االجهزة األخرى.

حاليا أكثر من 20 فرعا منتشرة 
في جميع أنح����اء الكويت، إلى 
زيادة عدد فروعه وطرح مزيد من 
املنتجات واخلدمات اجلديدة التي 
العمالء،  تركز على احتياجات 
بحلول نهاية هذا العام. وستدعم 
»إتش بي بروكيرف« عمليات 
التقنية  التحتية  البنية  تنفيذ 
في الفروع اجلديدة عندما يتم 

افتتاحها.
اتفاقي����ة  وتعليق����ا عل����ى 
الشراكة، قال، مدير عام »إتش 
بي بروكيرف« في منطقة الشرق 
األوسط عالء الشيمي: »ننظر إلى 
شراكتنا مع بنك برقان باعتبارها 
مشروعا طويل األجل، ونفخر بأن 
مت اختيارنا ملساعدة البنك في 
حتقيق خططه اجلديدة للنمو. 
وعالقتنا مع بنك برقان هي عالقة 
شراكة أكثر من كونها اتفاقية 
بني عميل وشركة حلول تقنية، 
ولن ندخر جهدا في مس����اعدة 

»نحن حريصون دوما على تلبية 
املتغيرة لعمالئها  االحتياجات 
عبر تزويدهم بخدمات استثنائية 
ومتميزة، وهو ما يشكل داعما 
أساسيا لنجاح البنك. وفي ظل 
النمو الكبير الذي تشهده أعمالنا، 
والتوسع املتواصل ألنشطتنا في 
املنطقة، كان البد لنا من إعادة 
تقييم قدرات أنظمتنا وشبكتنا 
القدمية. وعليه، قمنا باستعراض 
عدد من مزودي احللول الشبكية، 
وطلبنا منهم تقدمي حتليل لكل 
املتعلقة بشبكتنا، مع  املسائل 
اقتراحات للتغل����ب على هذه 
التحديات. وقد وقع اختيارنا 
عل����ى تقني����ات »بروكي����رف« 
الشبكية بعد دراسة واختبارات 
شاملة للحلول املختلفة املقدمة 

من املزودين«.
وتابع: »من أهم مزايا التعاون 
مع »إتش بي« التزامها مبعايير 
»معهد املهندس����ني الكهربائيني 

وامليكانيكيني« )IEEE(، وحرصها 
على توفي����ر خدمة عمالء على 
مدار الساعة، فضال عن املنصة 
القياسية املفتوحة التي توفرها، 
والتي تتيح لنا املرونة الالزمة 
للعمل م����ع التقنيات األخرى، 
وهو م����ا أتاح لنا إجناز عملية 
االنتقال بسالسة دون فقدان أي 
بيان����ات أو وقت خالل حتديث 

األنظمة«.
وقد ساهمت عملية التحديث 
التحديات  التغلب عل����ى  ف����ي 
الرئيس����ية التي تواجه البنية 
التحتي����ة الش����بكية للبن����ك، 
ب����أداء أعماله ورفع  واالرتقاء 
إنتاجي����ة موظفيه وحتس����ني 
االس����تفادة من موارده. وتأتي 
اتفاقية حتديث البنية التحتية 
التقنية التي تستمر ملدة خمس 
سنوات، متاشيا مع أهداف النمو 
التي وضعه����ا بنك برقان لعام 
2010. ويهدف البنك، الذي ميتلك 

أعلن بنك برقان أمس توقيع 
اتفاقية ش����راكة مع »إتش بي 
بروكيرف« لتعزيز كفاءة أنظمته 
ودعم خطط توسيع أعماله خالل 

عام 2010.
ويعتبر بن����ك برقان، الذي 
تأس����س في عام 1977 والتابع 
لشركة مشاريع الكويت القابضة 
)كيبكو(، من أحدث وأنش����ط 
املصارف التجارية في الكويت. 
البن����ك مبكانة رائدة  ويتمتع 
في مج����ال اخلدمات املصرفية 
الشخصية، وخدمات الشركات، 
واخلدمات االستثمارية، بفضل 
ما يوفره من منتجات مبتكرة، 
وما ميتلكه من قنوات توزيع 

متطورة.
واستجابة للنمو السريع الذي 
تشهده أعماله، قرر بنك برقان 
تعزيز بنيته التحتية الشبكية 
مبا يتيح له دعم األعداد املتنامية 
من املستخدمني، وتقليل الوقت 
الضائع، والتغلب على املعوقات 
الش����بكية، وتعزي����ز إمكانات 
االتصال باخلادمات، وبالتالي 
تزويد املوظفني والعمالء بأجهزة 

وخدمات مطورة.
وبدأ تنفيذ عملية التحديث في 
ديسمبر 2009 من قبل »مجموعة 
العاملية للتكنولوجيا« مبشاركة 
الرئيس����ي للبنك، ومت  املكتب 
االنتهاء من كل أعمال التحديث 
خالل أقل من ش����هرين، حيث 
جرى تطبيق محفظة واسعة من 
حلول »إتش بي« الشبكية والتي 
تضم محول »إتش بي بروكيرف 
س����ويتش 4200«، و»إتش بي 
بروكيرف س����ويتش 5400«، 
و»إتش بي بروكيرف سويتش 
8200«، وحلول الشبكة احمللية 

عالية األداء من »بروكيرف«.
وبهذه املناسبة، قال، املدير 
التنفيذي لتقنية املعلومات في 
»بنك برقان إيفان جينس����ن«: 

الش��ركة  كش�����فت »زين« 
ال��رائ���دة في تقدي���م خدمات 
المتنقل���ة ف���ي  االتص���االت 
الكويت عن واحدة من أحدث 
خدماتها على اإلطالق في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات، بإطالقها 
رسميا خدمة »باقات االنترنت 
النقال« المخصصة للهواتف 

الذكية.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن ه���ذه الخدمة هي 
األولى من نوعها في الس���وق 
الكويتي، والتي تتيح لعمالئها 
استخدام غير محدود لشبكة 
االنترن���ت عن طري���ق أجهزة 
المنتش���رة في  الذكية  النقال 
السوق، مش���يرة إلى أن هذه 
الخدم���ة س���تقدم لعميل زين 
التمتع  قيمة مضافة وتخوله 
بس���رعات عالية على أجهزة 

الهواتف النقالة.
وق���ال الرئي���س التنفيذي 

أعلن���ت جمعي���ة ضاحية 
السالم والمنصورية  عبداهلل 
انها وبالتعاون مع  التعاونية 
سفريات مساعد الصالح قامت 
بتسيير رحلة عمرة لعدد كبير 
تجاوز 350 معتمرا في عمره 
المولد النبوي الشريف من أبناء 

المنطقة والجمعية. 
وبهذه المناسبة قال رئيس 
مجلس اإلدارة احمد الرشيد ان 
اهتمام اإلدارة بتس���يير رحلة 
عمرة س���نوية يأتى في اطار 
تحقيق التكامل في األنش���طة 
الدينية والثقافية واالجتماعية 
والخدمات األخرى التي تقدمها 
الجمعي���ة ألهال���ي منطق���ة 

الضاحية. 
وأكد الرش���يد حرص على 
أعض���اء مجل���س اإلدارة على 
مواصلة العمل لتحقيق التميز 
في أنشطة وخدمات الجمعية بما 
يحقق عوائد جيدة للمساهمين 
وكذل���ك جمي���ع الخدم���ات 
األساسية منها او األخرى ذات 
الطابع االجتماعي التي تسهم 
في بناء الف���رد دينيا وثقافيا 

واجتماعيا.
ووصف الرشيد رحلة عمرة 
العام الحالي بأنها كانت مميزة 

الرمضانية  ال���دورة  واقام���ة 
لك���رة القدم س���نويا وتقديم 
الم���ادى لمراكز عمل  الدع���م 
المنطقة اضاف���ة الى الدورات 
الصيفية ألبناء المنطقتين خالل 
العطلة الصيفية وتوافر تذاكر 

المتنزهات بمساهمات %50. 
م���ن جهته عب���ر مدير عام 
سفريات مساعد الصالح كمال 
امتنانه وتقديره  كبش���ة عن 
العمي���ق لرئي���س واعض���اء 
ادارة جمعية ضاحية  مجلس 
السالم والمنصورية  عبداهلل 
على الثقة المتجددة والمتأصلة 
باستمرارية اسناد مهام التنظيم 
كافة لسفريات مساعد الصالح 
لسنوات متواصلة لتقديمنا اقل 

االسعار وافضل الخدمات.
وأكد كبش���ة ان س���فريات 
مساعد الصالح لديها قسم خاص 
على أعلى مستوى من الخبرة 
والتميز ف���ي تقديم الخدمات 
المتخصصة للرحالت الدينية، 
موضح���ا ان القي���ام باإلعداد 
الرحلة مبكرا  والتنظيم لهذه 
وتكري���س كل الجهود النجاح 
هذه الرحلة اتى بثماره، مؤكدا 
ان هناك العديد من المفاجآت 
والخدم���ات الجدي���دة الت���ي 


