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ضاري العيبان

خليفة الصولة متسلما شهادة األيزو

»زاجل« تحصل على شهادةالعيبان: 65 شركة تشارك في معرض البناء واإلعمار 
 األيزو 2005: 27001

أعلنت ش����ركة زاجل الدولية لالتصاالت عن حصولها على ش����هادة 
األي����زو 2005: 27001 ألمن نظم إدارة املعلومات، وذلك بعد اس����تكمالها 
واستيفائها مواصفات وش����روط املعهد البريطاني للمعايير BSI الذي 
يتولى منح هذه الشهادات وفق معايير صارمة. وقد قام مندوب املعهد 
البريطاني للمعايير BSI بتس����ليم الش����هادة للمهندس خليفة ابراهيم 
الصول����ة الرئيس التنفيذي واملدير الع����ام ل� »زاجل« بحضور عدد من 
مديري الشركة. وذلك مبكاتبها باملنطقة احلرة.وبهذه املناسبة، أوضح 
الرئيس التنفيذي واملدير العام م.خليفة الصولة ان حصول »زاجل« على 
شهادة األيزو 2005: 27001 التي تتضمن معايير عاملية منوذجية إلدارة 
أمن املعلومات ISMS في املؤسسات، يعد خطوة مهمة، واجنازا مستحقا 
يعكس حرص الشركة على ضمان جودة خدماتها ومنتجاتها، وتقدميها 
لعمالئها وفق أعلى املعايير الدولية أمنا وسالمة. مشيرا الى ان عالقة 
»زاجل« بأنظمة األيزو ليس����ت جديدة. اذ سبق للشركة احلصول على 
عدة شهادات منها سواء في مجال ادارة املوارد البشرية أو غيرها.وشدد 
الصولة على ان حصول »زاجل« على شهادة األيزو 2005: 27001 ألمن 
نظم ادارة املعلومات، في هذا الوقت يعني الشيء الكثير بالنسبة إلدارة 
الشركة. ألنه سيوفر لعمالئها املنتشرين محليا وإقليميا ودوليا، املزيد 
من الثقة في منتجاتها وخدماتها، كما سيساعدها على مزيد من التوسع 
واالنتش����ار، خصوصا ان »زاجل« شركة رائدة في مجال تقدمي خدمات 
البيانات وحلول االتصاالت في الكويت واخلليج والشرق األوسط، وقد 
ارتبطت في السنوات األخيرة بعالقات عمل ناجحة بعدة شركاء دوليني.
واش����ار الى ان معايير شهادة األيزو 2005: 27001 تغطي جميع مراحل 
حلول ونظم إدارة أمن املعلومات، بدءا من التأسيس، ومرورا بالتنفيذ 
والتشغيل، وانتهاء باملراجعة والصيانة والتطوير، مؤكدا انها لن تكون 
نهاية املطاف بالنسبة للشركة. بل ستشجعها على مزيد من التطوير في 
خدماتها ومنتجاتها.وأكد الصولة انه في الوقت الذي تعتز فيه الشركة 
بحصولها على هذه الش����هادة، وتلتزم دائما بتقدمي األفضل واألحدث، 
فإنها تتقدم أيضا بكل الشكر والتقدير إلدارتها وموظفيها على اجلهود 
التي بذلوها من أجل التطوير باملعايير واملواصفات الدولية في اخلدمات 
واملنتجات واحللول املقدمة.يذكر ان »زاجل الدولية لالتصاالت« شركة 
مساهمة كويتية، وهي متلك عدة شركات في كل من السعودية، البحرين، 
األردن، لبنان وسورية، ومتتد شبكتها الى أوروبا، وأميركا، وشرق آسيا 
ولديها تراخيص لنقل املعلومات والبيانات واإلنترنت في جميع الدول التي 
تعمل بها، كما ان لديها شراكة استراتيجية مع كبرى شركات االتصاالت 
في العالم، وهي تستخدم أحدث تكنولوجيات االتصال، ولديها رصيد 
متميز من املوارد البش����رية املؤهلة لتنفيذ املشاريع النوعية واملتميزة 
في الشرق األوسط وشمال افريقيا، وقد استطاعت بجهودها وخبراتها 
املتراكمة ان تفرض نفس����ها كمشغل اتصاالت إقليمي يقدم خدمات ذات 

جودة عالية وتنافسية بحسب مقاييس اجلودة العاملية.

أعلنت اكثر من 65 شركة محلية ودولية 
متخصصة عن مشاركتها في معرض البناء 
واالعمار الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 24 الى 30 اكتوبر 

اجلاري.
وبهذه املناس���بة صرح مدير املعرض 
مس���اعد املدير لش���ؤون العالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي ضاري 
س���ليمان العيبان ب���ان املعرض مبكانته 
العريقة وموقعه عل���ى خارطة املعارض 

في الكويت واملنطقة استطاع ان يجذب اليه 
اكبر عدد من املشاركات الدولية حيث جاءت 
للمشاركة فيه شركات من الصني ودولة 
االمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
السعودية وپولندا وسلطنة عمان وتركيا 
وايران وقطر والبحرين وبلجيكا وجمهورية 

مصر العربية واململكة املتحدة.
وقال العيبان ان الفترة التي يقام فيها 
املعرض تتالءم مع اجواء االس���تعدادات 
اجلارية لوضع اخلطة التنموية اخلمسية 
موضع التنفيذ وهي اخلطة التي جتاوزت 

كلفتها املالي���ة نحو ا34 مليار دوالر على 
مدى السنوات اخلمس املقبلة حيث تتأهب 
ش���ركات القط���اع اخلاص واملؤسس���ات 
احلكومية لب���دء دوران دوالب العمل في 
املشاريع التنموية املوضوعة التي تشمل 
جانبا كبيرا من مشروعات البنية التحتية 
التي تتطلب استعدادات ومواد بناء هائلة 
ومن هنا تعاظمت االهمية التي بات ينطوي 
عليها املعرض الذي يعد مقصدا مهما لالفراد 

واملؤسسات والشركات.
وتابع العيبان تصريحاته مشيرا الى 

ان مجاالت العرض امام الشركات املشاركة 
عديدة وتش���مل: م���واد البن���اء بأنواعها 
واعمال املق���اوالت العامة وجميع االعمال 
احلديدية واالملنيوم والديكورات الداخلية 
والرخام واجلرانيت والسيراميك والبالط 
املتداخل واالصب���اغ واملواد اخلصوصية 
التكييف  الكهربائية وانظمة  والتمديدات 
والتبريد واالنابيب البالستيكية واالدوات 
الصحية واملطابخ واملش���غوالت املعدنية 
واخلدم���ات الهندس���ية واالنظمة االمنية 

ومعدات وخزانات املياه واملصاعد.

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw


