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املكرمون عبداهلل العطية وعبدالعزيز العفالق وناصر النويس يتوسطون من اليمني محمد شقير والوزير فادي عبود وسعيد خوري ورؤوف ابوزكي

جانب من عملية السحب

م. سلمان البدران

»ڤيڤا« توفر لعمالئها جودة فائقة 
عبر أكثر من 1000 موقع في أنحاء الكويت

قالت شركة فيفا لالتصاالت 
انه���ا متكنت مؤخرا وبش���كل 
قياس���ي خالل العام االول من 
التش���غيل من انشاء اكثر من 
ألف موقع لتغطية شبكتها في 
الكويت، إذ مت حتقيق هذا الهدف 
من خالل االستثمار املستمر في 
بنيتها التحتية مستخدمة أحدث 
التقنيات وأنظمة التكنولوجيا 

لضمان أفضل األداء.
واضافت الشركة في بيان 
صحافي أنها استطاعت أن توفر 
لعمالئها جودة ال تضاهى من 
خالل تصميم وتوزيع مواقع 
الش���بكة بنقاط إستراتيجية 
مميزة لتوفير أفضل اخلدمات 
لعمالئها، علما بأن الشركة تقدم 
خدمة اإلنترنت املتنقل بسرعة 
تصل إل���ى 21.6 ميغابايت في 

لديها من تكنولوجيا وعمالء 
وخدمات ومنتجات بل تطمح الى 
الصدارة وذلك من خالل تكريس 
خبراتها وامكاناتها والعمل في 
ظل القيم والرؤية التي تبنتها 

الثانية، وذلك بفضل امتالكها 
أفضل وأحدث ش���بكة اتصال 
الثالث  من تقني���ات اجلي���ل 
املتطور)3.5( في الكويت وقد 
حازت »ڤيڤا« في هذا السياق 
على ش���هادة ISO العاملية في 
تقنية املعلومات وتكنولوجيا 

الشبكات احلديثة.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ق���ال 
الرئي��������س التنفيذي لقطاع 
ف����ي ش���ركة  التكنولوجي���ا 
»فيف���ا« م. س���لمان البدران: 
»نحن س���عداء للغاية كوننا 
قادرين عل���ى إرضاء عمالئنا 
ونح���ن مؤمنون بقدرتنا على 
حتقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم 
بش���كل كامل، لذا كان لشركة 
 )VIVA( االتص���االت الكويتية
طموحا ليس فقط االرتقاء مبا 

الش���ركة والتي ستجعلها في 
طليعة شركات االتصاالت«.

واضاف: »كما لم تتوقف عند 
هذا احلد فكان لها مبادرات عدة 
في دعم االقتصاد ومنها التعاقد 
مع شركات وطنية في تنفيذ هذه 
الفرصة لهم  الشبكة واتاحت 
للمشاركة في تأسيس الشركة 
والذي كان له دور في تنشيط 
احلرك���ة االقتصادية وتوفير 
العدي���د من الف���رص العملية 
واملالية للكثير من الش���ركات 
الكويتي  واألفراد في املجتمع 
وال���ذي ل���م يت���م دون الدعم 
الذي لقيته الشركة من جميع 
قطاعات احلكومة، ومن كثير من 
املسؤولني في الدولة وخاصة 

وزارة املواصالت«.
واوضح: »أن VIVA تسعى 

جاهدة لتواكب أحدث ما توصلت 
إليه جميع قطاعات التكنولوجيا 
واالتصاالت لتوفير أقصى قدر 
من اجلودة واخلدمة لعمالئنا 
الكرام من خالل االستثمار في 
تقنيات اجليل الثالث وتوفير 
أحدث التقنيات في قطاع شبكات 

االتصال«.
واك���د: »ته���دف ڤيڤ���ا إلى 
التأثي���ر بش���كل ايجابي في 
حي���اة عمالئها من خالل جعل 
االتصاالت أبسط بتوفير تقنية 
املعلوم���ات واالتصاالت ونقل 
املعلوم���ات والترفيه وإن هذا 
التوجه أساس���ي للنج������اح 
ونحن ف�����ي الش���ركة نسعى 
لتحقيق كل ذلك مع احملافظة 
على الشفافي�����ة، واحليوية 

إلرضاء عمالئنا«.

الشركة تواصل االستثمار في شبكاتها لضمان أحدث التقنيات

وزير السياحة اللبناني يفتتح ملتقى 
»صيف لبنان 2010« بحضور 300 مشارك

افتتح وزير الس���ياحة اللبناني فادي عبود، 
ممث���ال لرئيس مجلس الوزراء س���عد احلريري، 
ملتقى صيف لبنان 2010 الذي بدأ اعماله في فندق 
احلبتور غراند وتنظمه مجموعة االقتصاد واالعمال 
بالتعاون مع احتاد الغرف العربية، واحتاد الغرف 
اللبنانية واملؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات 

)ايدال(.
وقد استقطب امللتقى نحو 300 مشارك لبناني 
وعربي يتقدمهم نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة 
والصناعة القطري عبداهلل بن حمد العطية وعدد 
من السفراء والسلك القنصلي وجمع من املستثمرين 
ورجال االعمال.  وقد ألقى كلمة راعي امللتقى رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري وزير السياحة فادي 
عبود، والتي اعتبر فيها أن »صيف لبنان 2010« 
هو مثال حقيقي ملوسم سياحي ناشط ومزدهر، 
حي���ث »تعتبر هذه الفترة موعدا س���نويا يجمع 
لبنان مجددا بأبنائه املغتربني والس���ياح خاصة 
اخواننا العرب واخلليجيني الذين يتوافدون للقاء 
هذا البلد املتميز القادر على تقدمي جتارب جديدة 

وفريدة لزواره«.
وكشف أن رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، 
وإميانا منه باألهمي���ة الكبرى لالصطياف ومدن 
االصطياف، س���ينظم ورش���ة عمل في الس���راي 
احلكومي لالطالع على املشاكل التي تعاني منها 
مدن االصطياف في حوار مباشر مع رؤساء بلديات 

االصطياف وبحضور الوزراء املعنيني.  
وأكد عبود أن الس���ياحة في لبنان هي محرك 
حقيقي لالقتصاد الوطني، وه���ي من القطاعات 
الواعدة التي حتمل العديد من الفرص اجلديدة. 

كما أن النمو الذي يشهده هذا القطاع يستوجب 
منا العمل بجدية لتحويل لبنان إلى مقصد سياحي 

على خارطة السياحة االقليمية والدولية. 

من جانبه متنى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الطاقة والصناعة القطري عبداهلل العطية 
أن يكون صيف لبن���ان وربيعه وخريفه فصوال 
متش���ابهة الن لبنان عامل جذب لكل الس���ائحني 
واملصطافني، الفتا إل���ى أن الثروة الطبيعية في 
لبنان جعلت منه مقصدا سياحيا فهو ليس بلدا 

صناعيا بل بلد السياحة واخلدمات.
من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان نبيل عيتاني 
بالتحسن امللموس على الصعيد االقتصادي العام، 
ما دفع باملؤسسات املالية واالستشارية الدولية إلى 
رفع تصنيف لبنان، تزامنا مع حتقيق مؤشرات 
اقتصادية ايجابية للغاية وتسجيل معدالت منو 
مرتفعة، وتوقعات تفاؤلي���ة بوصول هذا النمو 
إلى حدود قياس���ية تصل على 9%، مبينا ان هذه 
النسبة من النمو توفر فرصا استثمارية متزايدة 

في القطاعات االقتصادية املختلفة. 
بدوره قال رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة 
والزراعة في لبنان محمد شقير إنه من النادر أن 
جتتمع معظم أنواع الس���ياحة في بلد واحد كما 
هو احلال في لبنان، فباإلضافة إلى جمال الطبيعة 
واملناخ، أصبحت السياحة االستشفائية والطبية 
تشكل عنصرا أساسيا في لبنان طوال السنة. بدوره 
اشار الرئيس التنفيذي ملجموعة االقتصاد واألعمال 
رؤوف أبوزكي إلى أن »ملتقى صيف لبنان 2010« ال 
يهدف الى تشجيع السياحة واالصطياف في لبنان 
وحسب بل يش���كل فرصة لتالقي رجال األعمال 
العرب واللبناني���ني املقيمني واملغتربني وتطوير 
العالقات وإطالق املش���اريع، كما سيكون مبثابة 
إطار ومنبر سنوي لعرض مالحظات ومقترحات 
املصطافني في لبنان حول كل ما يحد من متتعهم 

خالل إقامتهم في لبنان.

»محمد ناصر الساير وأوالده« 
»GOAL« تجري السحب الثالث لعرض

أعلنت ش���ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده عن إجراء السحب الثالث 
في 20 اجلاري بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة، ومن مؤسسة الساير 
مدي���ر معرض األحم���دي ضياء رجب، 
وحرصت الشركة على أن يتم السحب 
وفقا للنظ���ام اإللكتروني الذي يضمن 
فرص متعادلة جلميع عمالء الشركة، مما 
يعزز فرص فوز املشتركني بالتساوي، 
وذلك لعرض »Goal« التي أطلق في جميع 
معارض تويوتا الساير من 6 يونيو إلى 
31 يوليو 2010 تزامنا مع أحداث مباريات 
كأس العالم ال� 19، وعرض الصيف من 
الس���اير عبارة عن كل 500 دينار تدفع 
لشراء تويوتا جديدة تؤهل العميل لفرصة 

الفوز ب� 1 من FJ 4 كروزر + اإلكسسوارات 
+ تسجيل باملرور مجانا + التأمني ضد 

الغير مجانا.
وقد فاز بالسحب الثال����ث الذي أجري 
في معرض األحمدي ف����ي 20 اجلاري: 
عادل س���عود عبداهلل العيسى )كوبون 
 FJ رق���م 190( بإحدى س���يارات تويوتا
كروزر املميزة، أما الس���حوبات األخرى 
فس���تجري وفقا للمواعي���د احملددة في 
العرض: معرض الري � 8 أغسطس املقبل، 

في 7:00 مساء.
وباركت شركة الساير للفائزين وتقدمت 
بالشكر جلميع عمالئها الختيارهم قطع 
غيار تويوتا الس���اير األصلية وثقتهم 

مبراكز خدمة تويوتا.


