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»التجاري« يدعم نقابة الطيران المدني

»ماستركارد« تطرح عرضاً لمحبي السفر

»زين« األردن توّقع اتفاقية لبناء
 موسوعة لخدمات تطبيقات المحتوى

اعلنت »ماستركارد« 
ع���ن ط���رح عرضها 
»وجه���ات  اخل���اص 
ماس���تركارد«، حيث 
س���تتيح هذه احلملة 
الترويجية جلميع حملة 
بطاقات ماس���تركارد 
فرص���ة فريدة لقضاء 
موس���م صيف مذهل 
واالستمتاع مبجموعة 
واس���عة من عروض 

السفر احلصرية، كتوفير أسعار مميزة على برامج 
السفر الدولية واحمللية، وكذلك في الفنادق العاملية 
الفخمة الكائنة في مصر ولبنان واململكة العربية 

السعودية واإلمارات واململكة املتحدة.
وحيث يعد السفر جتربة مذهلة لكل شخص، 
نظرا ملا ينطوي عليه من مفاجآت ال محدودة من 
املغامرات واالكتشافات، وعندما تترافق جتربة السفر 
مع املنافع واالمتيازات، سيكون لديكم السبب الكافي 
لالحتفال بها، فيمكن اآلن، استقبال موسم الصيف 
املقبل مبرح وسرور مع »ماستركارد«، وبإمكان جميع 
حملة بطاقة ماستركارد في الكويت االستفادة من 
باقة املنافع املجزية للبطاقة، والشعور براحة البال 

والطمأنينة أثناء سفرهم برفقة ماستركارد. 
السفر إلى لبنان

اكتشفوا فخامة اإلقامة في بيروت بحسومات 
خاصة لدى البعض من أشهر الفنادق: حسم %25 
في فندق لو رويال، ش���امال اإلفطار، واس���تخدام 
التجهيزات اخلاصة بكبار الشخصيات، والتسجيل 
املتأخر للمغادرة، وحس���م 10% في منتجع شاطئ 

الريفيرا الستئجار املظلة والوسادة العائمة. 
املطاعم: دللوا أنفس���كم بزيارة أحد مقاهي أو 
مطاعم بيروت اجلذابة التي متنحكم حس���ومات 
خاصة منها حسم 25% في مطعم الشاه، و15% في 
بيربل موون، و15% في مطعم عبد الوهاب، وحسم 

10% في ال بالج. 
تأك���دوا من الس���فر 
مع بطاقة ماس���تركارد 
هذا الصيف لتستمتعوا 
ب���كل راحة  بأوقاتك���م 
وطمأنينة فماستركارد 
هي خير رفيق في سفركم 

وترحالكم. 
استخدام قاعات اخلدمة 

املميزة في املطارات:
1 – دبي:  اس���تخدام 
ردهة »مرحبا« في مطار دبي الدولي جلميع حاملي 
بطاقات النخبة مثل تيتانيوم ماستركارد، وبالتينوم 
ماستركارد، وماستركارد ورلد، وبرمييوم للخصم 

املباشر أو بطاقات الدفع اخلاصة بالشركات. 
2- القاهرة:  استخدام قاعة الدرجة األولى في 
مبنى رق���م 1 و قاعة الدرجة األولى ودرجة رجال 
األعمال في الدور الثاني من مبنى رقم 3 في مطار 
القاهرة الدولي. مت طرح هذه امليزات مؤخرا وهي 
متواف���رة جلميع حاملي بطاق���ات ائتمان النخبة 
السارية من ماستركارد، مثل تيتانيوم ماستركارد، 

وبالتينوم ماستركارد وماستركارد ورلد.
� قبول عاملي: بطاقات ماستركارد مقبولة لدى 
أكثر م���ن 30 مليون موقع حول العالم، مما يتيح 

لكم قدرا أكبر من األمان والراحة. 
� حماية املشتريات ومتديد فترة الضمان: يستفيد 
حاملو بطاقة ماس���تركارد من ميزة احلماية ضد 
الس���رقة أو تلف املنتجات عند الش���راء بواسطة 

بطاقة ماستركارد.
� خدمة ماستركارد العاملية: انعموا براحة البال 
أثناء س���فركم مع بطاقة ماس���تركارد التي توفر 
لكم خدمة املس���اعدة في احلاالت الطارئة في أي 
وق���ت وزمان ومبختلف اللغ���ات، من ضمن ذلك، 
خدمة املساعدة في حالة فقدان أو سرقة البطاقة، 
واالستبدال الطارئ للبطاقة، واحلصول على سلفة 

نقدية طارئة. 

عمان � كونا: وّقعت شركة زين »االردن« 
لالتص����االت املتنقلة مع ش����ركة »اجازة« 
امس اتفاقية لبناء موس����وعة من خدمات 
تطبيقات احملتوى ملستخدمي الهواتف النقالة 

واالنترنت في العالم العربي.
وق����ال الرئيس التنفيذي املدير العام ل� 
»زين � االردن« عبداملالك جابر في تصريح 
صحافي عقب التوقي����ع على االتفاقية ان 
اجلانبني سيطلقان شركة تتوج هذا التعاون 
وتعم����ل على تقدمي قائمة خدمات متنوعة 
عبر محرك بحث س����هل االستخدام يتيح 
للعميل التجوال بني معلومات غنية مدعمة 

بالصور واخلرائط.
وأضاف ان الشركة ستفتح الباب أمام 
االستثمار في هذه الصناعة وبيع احملتوى 
الغني واملتن����وع مؤكدا اهمي����ة االتفاقية 
في ايجاد منوذج جديد للش����ركات يتبنى 
مشروعا يقدم محتوى عربيا خاصا باملنصات 

االلكترونية عبر االنترنت والهاتف النقال 
ويوفر تطبيقات متنوعة تراعي االحتياجات 
املرتبطة بخدمات االعمال والترفيه والتعليم 
والثقاف����ة وقضاي����ا تعك����س االهتمامات 

العربية.
وقال ان »زين« تسعى من خالل احتضان 
شركة »اجازة« الى تشجيع الطاقات االبداعية 
من اصحاب الشركات الناشئة القائمني على 
صناع����ة محتوى عربي والتش����جيع على 
بناء وتطوير هذه الصناعة وتعزيز نسبة 
احملتوى العربي التي ال تتجاوز حاليا نسبة 
1% بحسب االحصاءات التي مت االعالن عنها 
خ����الل مؤمتر عرب نت 2010 الذي عقد في 

بيروت في مارس املاضي.
ومن جانبه اكد مدير ش����ركة »اجازة« 
املتخصصة بخدمات احملتوى احمد الطباع 
اهمية االتفاقي����ة ودورها في تغير مالمح 

سوق احملتوى والتطبيقات االقليمي.

في إطار االتفاقية املوقعة بني كل من مركز اكسبو 
الشارقة بحضور مدير املركز سيف املدفع وشركة 
معرض الكويت الدول���ي بحضور نائب رئيس 
مجلس ادارته���ا ومديرها التنفيذي عبدالرحمن 
النصار، يستعد مركز الشارقة الستضافة معرض 
العطور للعام 2011 وذلك خالل الفترة من 21 الى 
27 ابريل 2011 حيث يرتب اقامته الطرفان باكورة 

للمعارض املشتركة بينهما.
وبهذه املناسبة، قال مدير مركز اكسبو الشارقة 
سيف املدفع: »ان جهود مركز الشارقة للمعارض 
وشركة معرض الكويت الدولي تتواصل لتنظيم 
وإطالق دورة مميزة وجديدة ملعرض العطور في 
املنطقة، حيث من املنتظر ان يتصدر املعرض قائمة 
املعارض املتخصصة في هذا القطاع للمستهلك، 
مستندا في ذلك على اخلبرات املتراكمة ملعرض 
الكويت الدولي في هذا الشأن، حيث دأبت الشركة 
على اقامة سلسلة ناجحة من معارض العطور الى 
ان أصبح املعرض من اكثر املعارض شهرة في هذا 
املجال بل وأضخمها على االطالق حيث يتجاوز عدد 
املشاركات فيه ال� 100 شركة ومؤسسة متخصصة 
كويتية ودولية تستعرض احدث ما أنتجته معامل 

وشركات العطور الغربية والشرقية«.
مشيرا الى سعي مركز اكسبو الشارقة الدائم 
نحو االس����تفادة من خبرات اآلخرين في مجال 
تنظي����م وادارة املعارض وليس خافيا حجم ما 
تتمتع به ش����ركة معرض الكوي����ت الدولي من 

خبرات واسعة في هذا املجال.
وأضاف ان مركز اكس����بو الش����ارقة يخطط 
ملضاعفة حجم النجاحات التي اعتاد على حتقيقها 
معرض العطور عل����ى ارض املعارض الدولية 
مبشرف، حيث يشكل املعرض املقبل جزءا من 

صفقة التعاون املوقعة بني كل من مركز الشارقة 
ومعرض الكويت الدولي خالل ابريل املاضي.

ووفقا لالتفاقية، من املتوقع ان تنظيم الطرفني 
معارض دولية ذائعة الصيت والشهرة من كال 
اجلانبني، كما يلتزم منظما املعرض على حد سواء 
تفويض برنامج تبادل ملناقش����ة كل االجراءات 

والتفاصيل ذات الصلة مبقايضة املعارض.
ويتزامن انطالق معرض العطور للعام 2011 مع 
انطالق املعرض الشهير اخلاص باملستهلك وهو 
معرض الزفاف املميز، حيث سيقدم هذا املعرض 
الذي اس����تقبل حوالي 20 أل����ف زائر في دورته 
السابقة منفعة هائلة من ناحية الزوار املشتركني 
والفرص التجارية االضافية بالنسبة الى اصحاب 

املعارض في معرض العطور 2011.
وأكد املدفع ان معرض العطور 2011 سيستفيد 
من االلفة االقليمية التي ش����كلت محور اهتمام 

الثقافة العربية.
اجلدير بالذكر ان املنطقة تصنف بني املناطق 
االكثر اس����تهالكا للعطور في العالم لذلك يقدم 
مركز اكسبو الشارقة للمعارض من خالل معرض 
العطور 2011 الى الش����ركات واملصنعني في هذا 
املجال فرصة ممتازة حتقيقا لسهولة النفاذ الى 

سوق البيع بالتجزئة.
كما جت����در االش����ارة الى ان مركز اكس����بو 
الش����ارقة للمعارض يعتبر االول من نوعه في 
البالد ويستضيف اكثر من 20 معرضا مهما بني 
الشركات وبني الشركات والزبائن، فهو يشكل مكانا 
مثاليا لعقد االجتماعات واملؤمترات واملعارض 
وحفالت اس����تقبال ما بع����د الزفاف والعروض 
واالحداث املشابهة مبساحة تبلغ نحو 20 ألف 

متر مربع.

عملية التطوير والتحديث والتوسعة 
للشبكة نكون قد أضفنا للخدمات 
احلالية قيمة مميزة، اذ ميكننا من 
خاللها زيادة س����عة نطاق بيانات 
االتصال بشكل يس����مح لعمالئنا 
بالتمت����ع بخدمات أفضل ش����بكة 
اتص����االت متنقلة في الكويت بعد 
التنس����يق مع وزارة املواصالت، 
فنحن نس����عى دائما ملواكبة آخر 
التطورات في عال����م املعلوماتية 
لضم����ان تقدمي القيمة املضافة في 

كل منتجاتنا وخدماتنا.
اش����ار الى أن »زين« حريصة 
التطبيقات  اقتن����اء أح����دث  على 
التكنولوجي����ة وه����ي تؤكد بذلك 
مدى االهتم����ام الكبير الذي توليه 
للمجتمع، وان مثل هذه اخلدمات 
ستنعكس مستقبال على مجاالت عدة 
سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية 
أو علمية وغيرها من املجاالت التي 
تعود بالفائدة على املجتمع الكويتي 
وتضعه في مصاف الدول املتقدمة 
في العالم وحتقيقا لرغبة صاحب 
الس����مو األمير في جع����ل الكويت 
مركزا جتاريا واقتصاديا يحتذى 
به وصوتا له حضور في كل احملافل 

العربية والدولية. 
وشكر العمر وزارة املواصالت 
على الدعم املتواصل للش���ركة في 
مشاريعها واجنازاتها والتشجيع 
املستمر على طرح أفضل اخلدمات 
وإتاحة الفرص لتقدمي كل ما يعود 
باملنفع���ة على املجتم���ع وبالتالي 
مواكبة العالم في مجال االتصاالت 
والتكنولوجي���ا. وختم العمر بأن 
الهدف الذي تس���عى اليه الشركة 
باستمرار هو تقدمي املعاملة املميزة 
حتى يشعر مستخدم شبكة »زين« 
س���واء عند التصفح باالنترنت او 
حتميل البرامج وامللفات او استخدامه 
التلفزيون  البث احل���ي لقن���وات 
والراديو وغيرها بالفرق الواضح 
في اجلودة والسرعة، مما سيجعله 
يس���تمتع بسالس���ة كبي���رة عند 
االستخدام واالتصال في جميع أنحاء 

الكويت في أي وقت وأي مكان.

ال� LTE، األمر ال����ذي يطور خبرة 
عمالئنا بتحميل امللفات الكبيرة او 
تصفح االنترنت والبريد االلكتروني 

التلفزيونية واالستماع الى محطات 
الراديو من االنترنت.

وأضاف العمر مع االنتهاء من 

والتواص����ل عن بعد باالضافة الى 
حتميل األغان����ي والڤيديو كليب 
أو مش����اهدة البث احلي للقنوات 

كشفت شركة زين عن ابتدائها 
في إجراء عمليات حتديث وتطوير 
شاملة على شبكتها بغرض زيادة 
نطاق سعتها التشغيلية ومواكبة 
أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
عالم االتصاالت. وذكرت الشركة 
في بيان رس���مى لها أن شبكتها 
باتت تتمتع بأعلى املعايير العاملية، 
خصوصا في عمليات نقل البيانات 
واملعلومات، مشيرة إلى أن عملية 
التطوير والتحديث والتوس���عة 
للش���بكة في طور مستمر، ومن 
هذا املنطلق قامت الشركة بإجراء 
 الب���ث التجريب���ي على ش���بكة

 )LONG Term Evolution)LTE �ال 
وقد حرصت الشركة على إمتام 
عملية البث التجريبي في بيئة عمل 
مدروسة وضمن ضوابط ومعايير 
محددة، ومن ث���م وصلت نتائج 
التجربة من حيث الس���رعة الى 
150 ميغابايت في الثانية لعمليات 
التحميل متعددة األغراض والتي 

تخدم التكنولوجيا احلديثة.
 بذلك تكون أول شركة اتصاالت 
تق����وم باإلعالن عن هذه الش����بكة 
املتطورة في الكويت بالتعاون مع 
وزارة املواصالت التي قامت مشكورة 
بدعم الشركة لتوفير احدث التقنيات 
والتكنولوجيا في عالم االتصاالت.  
وبينت الشركة ان االستثمارات التي 
أجرتها في تطوير وحتديث وتوسعة 
القدرة االستيعابية للشبكة جاءت 
لتؤك����د دوره����ا الرائد ف����ي قطاع 
االتصاالت من����ذ انطالقتها األولى 
ولتضيف مفهوما فريدا من نوعه 
في السوق الكويتي وهو ما ميكنها 
من توفير أعلى سرعة نقل بيانات 
في الكويت واملنطقة. وقال الرئيس 
التنفيذي في زين- الكويت خالد 
العمر بهذه املناسبة: »من املعروف 
أن زين تبحث دائم����ا عن آخر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا االتصاالت 
ومن هذا املنطلق حرصت على أن 
تكون الش����ركة األول����ى في تقدمي 
س����رعة انترنت من خالل شبكتها 
األحدث في الكويت بتجربة شبكة 

»إكسبو الشارقة« للمعارض ومعرض الكويت الدولي 
يستعدان الستضافة معرض العطور 2011 

يقام خالل الفترة من 21 إلى 27 أبريل المقبل

عبدالرحمن النصار مصافحا سيف املدفع بعد توقيع االتفاقية

بدر العامر يقدم شيك الرعاية إلى رجب الرفاعي

خالد العمر

العمر: »زين« األولى في تقديم سرعة نقل 
المعلومات في شبكة الهاتف النقال بالكويت

 LTE تبدأ عمليات البث التجريبي على شبكة الـ

ق����ام البنك التجاري الكويتي بتقدمي مس����اهمة 
مادية لنقابة العاملني بالطيران املدني خاصة لدعم 
أنشطة اجلمعية االجتماعية، وذلك في إطار جهود 
البنك املتواصلة في خدمة املجتمع واملش����اركة في 
كافة الفعاليات والنشاطات االجتماعية والتعاونية 

املختلفة واالهتمام بكافة شرائح املجتمع.
 وقد قام املدير اإلقليمي في قطاع اخلدمات املصرفية 
بدر العامر، بتقدمي شيك املساهمة إلى رئيس مجلس 
إدارة النقابة رجب الرفاعي بحضور عضو اجلمعية 
العمومية للنقابة جمال حبش حيث تخلل هذا اللقاء 
أحاديث ودية. وأعرب الرفاعي عن شكره وامتنانه 
للدور الفعال الذي يقوم به البنك التجاري في دعم 
مختلف األنشطة االجتماعية متمنيا مزيدا من التقدم 
واالزدهار ألسرة البنك. مضيفا أن »التجاري« يأتي في 
مقدمة مؤسسات القطاع اخلاص التي متارس دورها 
االيجابي في دعم األنشطة االجتماعية للمؤسسات 

والهيئات والنقابات لرقي مستواها وازدهارها.
 وال تقتصر مساهمات البنك التجاري الكويتي 

على هذه األنشطة بالذات، بل تتعداها لتشمل كافة 
اجلهات واملؤسسات األخرى التي تصب في النهاية في 

خدمة املجتمع والوطن وتنمية قدراته وطاقاته.


