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»إل جي« تطلق هاتفها الذكي »أوبتموس«

أعلنت شركة »إل جي إلكترونيكس« عن إطالق هاتفها الذكي »أوبتموس« 
)LG GT540(، حيث يوفر الهاتف اجلديد، العامل بنظام التشغيل أندرويد، 
جتربة استخدام سهلة ومريحة بالنس����بة ملستخدمي الهواتف الذكية 

للمرة األولى.
ويتيح هاتف »أوبتموس« للمس����تخدمني االس����تفادة من تطبيقات 
أندروي����د املتنوعة وإعداد مزامنة تلقائية م����ع جميع خدمات الهواتف 
املتحركة من غوغل، كم����ا يتمتع الهاتف اجلديد بوظائف متنوعة على 
صعيد الشبكات االجتماعية في بيئة داعمة بشكل كبير ملزايا الوسائط 
املتعددة. وبهذه املناس����بة، قال رئيس ش����ركة »إل جي إلكترونيكس« 
اخلليج، إتش إس بايك: »يعتبر هاتف أوبتيموس اخليار املثالي ملستخدمي 
الهواتف الذكية للمرة األولى الذين يتطلعون إلى احلصول على جميع 
مزايا الهواتف الذكية من دون أي تعقيد. لقد قمنا بتصميم هذا اجلهاز 
خصيصا لألشخاص العاديني الذين يرغبون في جتربة الهواتف الذكية 
لكنهم مترددون بسبب صعوبة االستخدام، ونحن على ثقة بأن البساطة 
الش����ديدة التي يتمتع بها هذا اجلهاز س����يدفع باملزيد من املستخدمني 

لتجربة الهواتف الذكية«.
يقدم هاتف أوبتموس من »إل جي« مزايا الهاتف الذكي مع باقة سهلة 
ومريحة من خدمات االنترنت من »غوغل«، حيث ميكن للمستخدم إعداد 
مزامنة تلقائية حلساب غوغل بس����هولة كبيرة والتمتع بدخول واحد 
إلى حس����ابات »يوتيوب« و»Gmail« و»Gtalk« وخرائط غوغل والعديد 
من اخلدمات األخرى. هذا إضافة إلى س����هولة الوصول إلى أكثر من 30 
ألف لعبة وتطبيق قابل للتحميل من سوق أندرويد لتخصيص الهاتف 

وجعله أكثر متعة في االستخدام.
ويتضمن جهاز »أوبتموس« مزاي����ا ترفيه عديدة تضفي املزيد من 
املتعة في االس����تخدام، حيث يتيح مش����غل امليديا املتطور مش����اهدة 
الڤيديو بصيغ »DivX وXvid« دون 
احلاجة إلى وجود مشغل منفصل 
أو إضافات لق����راءة ملف الفيدي، 
كما ميكن للمستخدم استعراض 
ملفات الوسائط املتعددة مع معرض 

األيقونات ثالثية األبعاد.
كما يحتوي على كاميرا تدعم 
ميزة الوسم اجلغرافي وميزة وسم 
التلقائية وتقنية إضافة  الوجوه 
احلركة إلى الوجوه إلنشاء محتوى 
متعدد الوسائط من الهاتف مباشرة، 
كما يتضمن اجلهاز محرر ڤيديو 
مدمج يسمح للمستخدم بإضافة 
املوسيقى والنصوص إلى ملفات 

الڤيديو مباشرة على الهاتف.
ويأت����ي هات����ف »أوبتموس« 
بتصمي����م أني����ق ومصق����ول مع 
ألوان عصرية تتنوع بني األبيض 

والوردي واألسود والفضي.

»دار الكوثر«: تشييد 20 طابقًا 
من برج الريحان في الشارقة

أعلن����ت ش����ركة دار الكوث����ر 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالس����تثمار 
أنها وصلت ملراح����ل متقدمة في 
تنفيذ مش����روعها اجلديد واملميز 
في الش����ارقة وهو برج الريحان 
والذي تقدر كلفته بنحو 40 مليون 
دوالر، وأن املشروع وصل إلى نسبة 
40% من الهيكل اخلرساني األسود، 
ووصل أيضا إلى الطابق ال� 20 من 
البرج. وكشف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام في الش����ركة 
ان الشركة ماضية  أحمد الصفار 
في تسويق املشروع، مشيرا إلى 

أن النسبة التي حققتها الشركة واملذكورة سلفا تشير الى أن املشروع 
ماض في التنفيذ حسب اجلدول الزمني املقرر له.  وأشار إلى أن مشروع 
»برج الريحان« لقي قبوال كبيرا في السوق الكويتي رغم ضعف التداول 
العقاري في الوقت الراهن نظرا لتميزه من بني املشاريع العمالقة التي 
تطرح من قبل الشركة في اآلونة األخيرة، وأن الشركة تقوم على طرح 
هذا املش����روع بأس����اليب جديدة وتس����هيالت تلبي احتياجات العمالء 
وتسهيالت بالدفع تصل حتى 48 شهرا. وأشار الصفار إلى أن مشروع 
برج الريحان عبارة عن برج في الش����ارقة ويتمتع مبوقع اس����تثنائي 

وبإطاللة مباشرة على بحيرة اخلان الشهيرة.

فريق »برقان« يعرض خدمات البنك في وزارة التربية

ناير يسلم املهنا شيك املساهمة

جانب من الغبقة الرمضانية ملوظفي البنك

أحمد الصفار

»برقان« يعرض خدماته في »التربية«

»التجاري« يدعم »هيئة الصناعة«

من جسور النجاح مع مؤسسات 
الدولة.

وأضاف���ت: اننا نتواجد حيث 
يتواجد عمالؤنا. انها فلس���فتنا 
احملورية في أن نكون قريبني على 
الدوام من جميع شرائح املجتمع 
أينما كانوا وتأت���ي هذه الزيارة 
ضمن برنامج املبادرات التواصلية 
التي ينظمها ويقوم بها فريق البنك 
على مدار العام، والتي تشهد إقباال 
طيبا وتعريفا أوسع بباقة خدمات 

بنك برقان«.

في مختلف األنشطة التي نظمتها 
الهيئة، منوها إلي اهتمامات البنك 
التي  التجاري مبختلف األنشطة 
تصب في خدمة املجتمع والوطن 
وتنمية قدراته وطاقاته التي يضعها 

في بؤرة اهتماماته.

الحتياجاتهم.
وعن هذه الزيارة، قالت رئيسة 
مدراء قط���اع اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك برقان منيرة 
املخيزمي: إننا في بنك برقان نولي 
كبير االهتمام لتعزيز تواصلنا مع 
اجلهات احلكومية واخلاصة بهدف 
تقدمي أنسب اخلدمات واملنتجات 
التي تلبي احتياجات  املصرفية 
كل فئة م���ن املوظفني والعاملني 
ف���ي القطاعني الع���ام واخلاص. 
وتأتي زيارتنا بهدف بناء املزيد 

من اجل تنمية الصناعة احمللية في 
البالد وحتقيق أهدافها في توسيع 
قاعدتها اإلنتاجية واحلرفية للقطاع 

الصناعي الكويتي.
التجاري  البنك  ان  الى  وأشار 
ساهم على مدى السنوات املاضية 

اعلن بنك برق���ان عن تنظيم 
زيارة قام بها فريق من إدارة قطاع 
اخلدمات املصرفية الشخصية إلى 
وزارة التربية بهدف التعريف بباقة 
حسابات البنك واخلدمات املصرفية 
الت���ي تقدمها هذه احلس���ابات، 
باالضافة إلى التعريف بالعروض 
التي يطرحها البنك بشكل مستمر 
لتعزيز املزايا التي تعود بالفائدة 

على عمالء البنك.
واوضح البنك في بيان صحافي 
ان هذه اخلطوة تأتي انطالقا من 
سعيه املس���تمر لتعزيز قنوات 
التواص���ل مع مختلف ش���رائح 

املجتمع.
وقد ش���هدت الزي���ارة تقدمي 
توضيح تعريفي بحسابات البنك 
الرئيسية التي تهم موظفي وزارة 
الثريا،  التربية كحس���اب راتب 
التوفير واحلس���اب  وحس���اب 
اجلاري، فضال عن حساب يومي 
وهو احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يوفر فرص���ا يومية للفوز 

بجائزة مقدارها 5000 دينار.
وقام فريق البنك باس���تقبال 
ع���ن  واإلجاب���ة  املوظف���ني 
استفس���اراتهم وتقدمي احللول 
واحلس���ابات املصرفية املناسبة 

 أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن تقدمي ش����يك املساهمة لدعم 
التي  الرياضية  ورعاية األنشطة 
العامة للصناعة،  الهيئة  تنظمها 
وذل����ك إميانا بال����دور الهام الذي 
يضطلع به القطاع اخلاص لدعم 
برامج التنمية في البالد، وانطالقا 
من حرص البنك على التواصل مع 
مختلف قطاعات املجتمع وتقدمي 
الدعم الالزم لها، وبهذه املناسبة، 
استقبل املدير اإلقليمي � باإلدارة 
املصرفية لدى البنك إن.جي.ناير، 
رئيس قس����م العالقات العامة في 
الهيئة العامة للصناعة سالم املهنا 
في مكتبه لتقدمي شيك املساهمة، 
وقد تخللت الزيارة أحاديث ودية 

بني الطرفني.
وأكد ناير في تصريح صحافي 
ان إدارة البنك التجاري تسعى دائما 
إلى تقدمي الدعم واملساندة للهيئات 
واملؤسسات الصناعية التي تعمل 

خالل النصف األول بما يساهم في تنشيط مبيعات السوق المحلي

الخالد: 275 مليون دينار إنفاق »بيتك« في تمويل المستهلك 
قال مساعد املدير العام للقطاع 
التجاري في بيت التمويل الكويتي 
»بيت����ك« أحمد محم����د اخلالد إن 
اجلهود احلكومية في مختلف دول 
العالم ومن خالل تطبيقها سياسة 
خاصة باإلنفاق العام، ساهمت في 
رفع مستوى أداء أسواقها إقليميا 
إلى تنش����يط  وعامليا، باإلضافة 
حرك����ة البيع والتج����ارة والنقل 
وغيرها، وهذا املؤش����ر اإليجابي 
سيؤثر حتما على السوق الكويتي 
إذا ما ب����دأت احلكومة في تنفيذ 
العديد من املشاريع املدرجة ضمن 

خطتها التنموية.

وأوضح اخلالد في تصريح 
الس���وق احمللي  صحاف���ي أن 
ش���هد خالل النصف األول من 
العام احلالي نش���اطا ملحوظا 
في حرك���ة املبيع���ات في عدة 
مجاالت مختلفة أبرزها س���وق 
املواد واألعمال اإلنشائية وسوق 
املركبات وسوق األثاث وغيرها 
مما دفعنا للمشاركة في متويل 
العمالء في عملية الشراء مشيرا 
إلى أن إنفاق »بيتك« في سوق 
متويل املستهلك خالل النصف 

األول بلغ 275 مليون دينار.
وأضاف أن »بيتك« متكن من 

حتقيق هذه النتائج اإليجابية من 
خالل تطبيقه االستراتيجيات، 
كما أن تع���دد منافذ البيع لدى 
»بيتك« واملنتشرة حاليا في 54 
موقعا ساهمت في املوازنة بني 
الطلب املتزايد من العمالء على 
خدمات »بيتك« التمويلية وتلبية 
احتياجاتهم، وهو ما دفع »بيتك« 
إلى افتتاح معرضه اجلديد في 

منطقة الضجيج مؤخرا.
وذك���ر أن تنفي���ذ الدول���ة 
املرتبطة بالرعاية  للمش���اريع 
والس���كنية  االجتماعي���ة 
واالقتصادية سيرفع من التمويل 

االقتصادي لألفراد، باإلضافة إلى 
احلوافز املقدم���ة من املوردين 
والتي تستقطب عددا كبيرا من 
العمالء بهدف االستفادة منها، 
ومن أهم تلك احلوافز احلسومات 
وخفض التكلفة في فترات محددة 
من السنة، كما أن العالقة الطردية 
بني عدد السكان وسوق متويل 
املس���تهلك حتكم ارتفاع حجم 
التمويل ف���ي املجتمعات كافة، 
خصوصا في ضوء زيادة إنفاق 
الدولة على املشاريع التنموية 
كالسكن وإعداد وتهيئة األراضي 

وغيرها. 

الفوزان: منهجية »بيتك« في االستثمار البشري مّكنته من الحفاظ على تصنيفاته

مختلف املس����تويات محليا وإقليميا وعامليا، وأوصى 
موظفي »بيتك« مبواصلة اجلهد والعطاء اللذين حتث 
عليهما الشريعة اإلسالمية ويعدان من شيم املجتمع 

الكويتي.
ومن جانبه حتدث الداعية الشيخ مشاري اخلراز عن 
قيمة العمل في اإلسالم وبناء اإلنسان، كما واصل حديثه 
عن مضمون ما يقدمه من حلقات في بعض الفضائيات 
عن حب اهلل مقدما بعض النصائح واإلرش����ادات في 

هذا املوضوع.
 وتخللت الغبقة بعض املسابقات الدينية والتراثية 
والتاريخية وأجريت السحوبات، حيث قدمت للفائزين 

جوائز قيمة.

دور اجلميع خالل السنوات املاضية ومؤكدا في الوقت 
ذاته على أهمية مواصلة العطاء«.

وكان »بيتك« قد دع����ا إلى غبقة موظفيه عددا من 
الشخصيات البارزة في مقدمتهم العالم الفلكي د.صالح 
العجيري والداعية اإلس����المي الشاب مشاري اخلراز، 
في لفتة تنسجم مع األجواء الروحانية والدينية التي 
عمت الغبقة التي حضرها قيادات ومس����ؤولو البنك 

التنفيذيون من مساعدي املدير ومديري اإلدارات.
وقد ألقى د.صالح العجيري كلمة حتدث فيها عن 
جتربته العلمية واملهنية الثرية والتي متتد لسنوات 
مع بعض الظواهر الفلكي����ة، معربا عن تقديره لدور 
»بيتك« في أداء رس����الته املصرفية واالجتماعية على 

أكد مس����اعد املدير العام للقطاع املصرفي في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( والرئيس التنفيذي بالوكالة 
محمد ناصر الفوزان، أن ما حققه »بيتك« من مؤشرات 
جناح عديدة جتلت في النمو املستمر في األداء التشغيلي 
الس����يما خالل أصعب الظ����روف االقتصادية العاملية 
وازدياد حصته الس����وقية في ظل منافسة قوية، وما 
حصده من أعلى التصنيفات والتقديرات من مؤسسات 
عاملية محايدة على مدار تاريخه، يعد أحد ثمار منهجية 
»بيتك« وسياسته الراسخة في تطوير موارده وكفاءاته 

البشرية وتوفير األجواء احملفزة لإلبداع والتميز.
وأضاف الفوزان خالل الغبقة الرمضانية التي نظمها 
»بيتك« ملوظفيه جريا على عادته السنوية، قائال: »مكنت 
جهود املوظفني املخلص����ة في جميع القطاعات وعلى 
مختلف املس����تويات وحس املسؤولية العالي لديهم، 
»بيتك« من احلف����اظ على مكانته وصورته االيجابية 
في ظل ظروف ومعطي����ات األزمة املالية، حيث أكدت 
وكاالت التصنيف العاملية تقييماتها لبيتك وأش����ادت 
بأدائه كما حصل على أرفع اجلوائز على املس����تويات 
احمللية واإلقليمية والدولية كان آخرها حصوله على 
أفضل بنك في الكويت واخلليج، وأفضل بنك إسالمي، 
والبنك االلكتروني األول في الكويت، كما تبوأ املركز 
األول ب����ني البنوك احمللي����ة و164 عامليا في قائمة ذي 

بانكر ألكبر ألف بنك في العالم«.
وأض����اف: »تعي ادارة البنك جي����دا أن دور املوارد 
البش����رية مفصلي وأساسي في احلفاظ على مستوى 
متميز من جودة اخلدمة التي تعتبر التحدي الرئيسي 
للبنوك لتحافظ على عمالئها ومواقعها في السوق، ومن 
هذا املنطلق تعتبر ادارة البنك االستثمار في العنصر 
البشري وتطويره أفضل استثمار وأعاله مردودا، مثمنا 

أحمد اخلالد

الـجــهــــاز الــفــنـــــي

لدرا�شة امل�شروعات التنموية واملبادرات

دعـــــوة/ للتاأهـيــل وتقدمي العرو�ض

خدم�ت م�شت�ش�ر م�شروع اإن�ش�ء وت�أهيل م�شت�شفى الطب الطبيعي

يعلن اجلهـــــاز الفنــي لدرا�صـــة امل�صـــروعـــات التنمـويـة واملبـادرات وبالتعاون مع وزارة ال�صحة العامة 

دعـوة املكاتب اال�صت�صارية املتخ�ص�صـة الراغبـة يف التقدم بعرو�صها الفنية واملالية مل�صروع جممع 

الطب الطبيعي وملحقاته )PTB - TA - 10 - 113( وذلك وفقًا للتف�صيل التايل:

1 - خربة اجلهة / اجلهات اال�شت�شارية )املتحالفة( :
• خربة �صابقة يف امل�صاريع املماثلة خالل ال�صنوات الع�صر ال�صابقة.

• خربة �صابقة يف م�صاريع ال�صراكة PPP خالل ال�صنوات الع�صر ال�صابقة.
• خربة �صابقة يف متويل امل�صاريع خالل ال�صنوات ال�صابقة يف اخلليج العربي/ال�صرق االأو�صط.

• خربة �صابقة يف اجلوانب الفنية للم�صاريع املماثلة خالل ال�صنوات الع�صر ال�صابقة.
التنظيمية  وامل�صائل  التعاقد  ذلك  يف  مبا  املماثلة  للم�صاريع  القانونية  اجلوانب  يف  �صابقة  خربة   •

واإعداد وثائق طرح م�صاريع ال�صراكة خالل ال�صنوات الع�صر ال�صابقة.

• خربة �صابقة يف اجلوانب البيئية للم�صاريع املماثلة خالل ال�صنوات الع�صر ال�صابقة.
 2 - م�شتندات التاأهيل :

املوؤهالت  ا�صتيفاء  على  قدرتها  اإثبات  تاأهيلها  يف  الراغبة  )املتحالفة(  اال�صت�صارية  اجلهة/اجلهات  على 

املذكورة اأعاله من خالل تعبئة النموذج اخلا�صة بامل�صروع )PRH RFQ 001( والتي ميكن احل�صول عليها 

.www.ptb.gov.kw عرب املوقع االلكرتوين للجهاز الفني لدرا�صة امل�صروعات التنموية واملبادرات

:)RFP( 3 - م�شتندات طلب تقدمي العرو�ض
با�صم وزارة  250 د.ك  )RFP( بوا�صطة �صيك م�صدق بقيمة  العرو�ض  �صراء م�صتند طلب تقدمي   •

املالية )غري قابل للرد(.

اخلميـــــــ�ض  يـــــــــوم  اإلـــــــى   2010/8/19 املوافــــــــق  اخلــــميـــــ�ض  يـــــوم  مـــــــن  امل�صـتـــنـــــدات  �صــــــــــراء  فـــتـــرة   •
املوافق 2010/8/26.

• ت�صلم م�صتندات التاأهيل والعرو�ض اإىل اجلهاز الفني يف موعد اأق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا 
من يوم االأحد املوافق 2010/9/26.

4 - مالحظات اأخرى:
• يجب تقدمي عدد )3( ن�صخ اأ�صلية وعدد )5( ن�صخ اإلكرتونية ب�صيغة )PDF( على اأن تكون جميع 
امل�صتندات موؤرخة وموقعة وخمتومة من قبل اجلهة اال�صت�صارية املتقدمة با�صمها يف ظرف حمكم 

االإغالق بعنوان: »خدمات م�صت�صار م�صروع اإن�صاء وتاأهيل م�صت�صفى الطب الطبيعي«.

• يتم ت�صليم كافة امل�صتندات والعرو�ض يف مقر اجلهاز الفني لدرا�صة امل�صروعات التنموية واملبادرات - 
منطقة ال�صويخ االإدارية - مبنى �صركة امل�صروعات ال�صياحية - الدور الثاين.

• يف حال وجود اأي ا�صتف�صارات يرجى ار�صالها اإلكرتونيا عرب الربيد االإلكرتوين:
.prhproject@ptb.gov.kw


