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عبدالعزيز البالول

يجمع بين أحدث التقنيات ويمتاز بشاشة فريدة

»الوطنية« تطلق BlackBerry Torch 9800 الذكي
»ان جهاز تورش اجلديد من بالك بيري 
يعطي فكرة واضحة عن مقومات اجليل 
اجلديد من البالك بيري مع ما يتمتع به 
من شاشة ملس ولوحة مفاتيح عصرية، 
وهو أيضا يدعم تقنية ش���بكات اجليل 
الثالث ونظام البحث »جي بي اس« ولديه 

خيارات مميزة من التطبيقات«.
ول�ف�ت�ت ال�ش�رك��ة ف��ي ب�ي�ان�ه�ا الى 
ان ستاند »الوطنية« في مج��مع األڤن���يوز 
يتض���من امل��زيد من التفاصيل عن اجلهاز 
اجلديد، وذلك من اآلن وحتى الرابع من 

ديسمبر املق��بل.

ويس���تطيع العمالء بواسطة اجلهاز 
اجلديد استخدام طريقة البحث الفوري عبر 
االنترنت وحتى االستفادة من تطبيقات 
مبتكرة. والتطبيقات اجلديدة تسمح أيضا 
للمستخدمني بتسديد ف��واتيرهم بواسطة 

بطاقات االئتمان.
وبهذه املناس���بة، قال مدير العالقات 
العامة في الش���ركة عبدالعزيز البالول: 
»ان من أولويات الوطنية تلبية متطلبات 
عمالئها على كافة مس���تويات التواصل 
وتزويده���م ف���ي س���بيل ذل���ك بأحدث 
التكنولوجيات املتاحة«. وأضاف البالول: 

عبر الش���بكة. وأشارت الى أن تطبيقات 
البالك بيري وفق النظام التش���غيلي 6، 
تعمل بشكل ال مثيل له مع شاشة تعمل 
باللمس ولوحة مفاتيح مرنة وعصرية، 
كما يتضمن وظ����ائف مط����ورة تس���اعد 
عل��ى إرسال الرسائل مع تطبيقات آن����ية 
لض���مان سرعة وسهولة إدارة ال���تواصل 
االج��ت��م�اعي كما يؤمن دخوال الى محرك 
احملادثة على البالك بيري وال� »فيس بوك« 
و»تويتر« و»ماي سبايس« وغيرها من 
تطبيقات احمل��ادثة التي يقدمها فقط بالك 

بيري »تورش«.

األفض���ل لفئة رجال األعمال حيث يؤمن 
عددا من التطبيقات التي تس���هل اجناز 

األعمال بيسر ومرونة.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي ان 
جه���از البالك بيري اجلدي���د ميتاز بأنه 
الوحيد في العالم الذي يجمع بني لوحة 
مفاتيح البالك بيري وشاشة تعمل باللمس 
وي��عد األول م���ن ن����وعه املزود بنظام 
بالك بيري 6 وهو أحدث نظام تشغيلي 
ألجهزة البالك بيري الذكية، كما أنه ميتاز 
بشكله املميز ويؤمن محركا جديدا للبحث 
من شأنه أن يضمن جتربة بحث ممتعة 

أعلن���ت الش����ركة الوطنية لالتصاالت 
ع���ن اطالق أح���دث ج���هاز ذكي من فئة 
البالك بيري وهو »تورش 9800« املثالي 
الستخدامات األفراد الراغبني في التواصل 
االجتماعي على مدار الس���اعة، واخليار 

»األولى للوقود« 
تدشن أولى محطاتها 

النموذجية اليوم
تدشن »األولى لتسويق الوقود« 
اليوم، محطتها النموذجية األولى 
في منطقة مبارك العبداهلل غرب 
مشرف التي تشكل اخلطوة األولى 
في استراتيجية الشركة التوسعية 
البناءة، والتي تعتمد على معياري 
التط����ور واخلدم����ة النوعية كما 
مت اطالق مفه����وم ابتكاري جديد 
حملطات الوقود، من شأنه ان يوفر 
خدمات شاملة ذات قيمة مضافة الى 
العمالء، وذلك حتت رعاية وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 

العبداهلل.
وقالت الشركة انه من املتوقع 
ان يلي افتت����اح احملطة في غرب 
مش����رف افتتاح محطتني في كل 
من منطقتي كبد وغرب الشعيبة 
ليرتفع عدد محطات »األولى« بذلك 
الى 43 محطة موزعة على جميع 

أرجاء الكويت.
واضافت انه����ا وضعت خطة 
خمسية تتضمن تطويرا جلميع 
محطاته����ا القائمة مب����ا فيها تلك 
املوجودة في املناطق السكنية حيث 
ستعمل الشركة على تطوير 6 إلى 
8 محطات كل 5 س����نوات لتظهر 
جميعها بحلة جديدة وشعار جديد، 
مع توفير جمي����ع اخلدمات التي 

يرغب فيها العميل.

شدد على ضرورة مالءمة مخرجاتنا التعليمية مع احتياجاتنا

الصايغ: »اإلخالص الدولية« ترعى معرض وظائف
وتتطلع لفتح حوار جماهيري عن سوق العمل ومتطلباته

قال نائب رئيس مجل���س االدارة والعضو 
املنتدب في شركة االخالص الدولية القابضة 
م.محمد الصايغ ان الش���ركة قد بادرت بإعالن 
رعايتها ملعرض الوظائف الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 
24 - 26 نوفمبر اجلاري على ارض املعارض 
الدولية مبش���رف اميانا منها بأهمية العنصر 
البشري وضرورة توجيه جل اهتمامنا لالرتقاء 
بكوادرنا الوطنية البش���رية باعتبارها عماد 
اي حرك���ة تطوير نس���عى لتحقيقها على اي 

مستوى.
وتابع م.الصايغ بقوله ان مثل هذه املعارض 
تعتبر مقياس���ا من نوع جديد للوقوف على 
حجم وطبيعة ونوعي���ة الباحثني عن فرص 

عمل حقيقية وفي الوقت نفس���ه تتيح مث���ل هذه املع���ارض 
للم��ؤسسات والهيئات املختلفة فرصة التعرف عن كثب على 
قدرات وامكاني���ات الكوادر الوطنية الش���ابة الباحثة بجدية 
عن فرصة عمل مالئمة بعيدا عن االحصائيات الرس���مية التي 
قد تكون غير قادرة على الكش���ف عن امكانيات العدد الفعلي 

للباحثني عن عمل.
وقال ان مثل هذه املعارض تعتبر فرصة جيدة الدارة حوار 
رسمي وجماهيري حول ضرورة املواءمة بني مكونات املخرجات 
التعليمية سواء االكادميية منها او الفنية وبني حاجات السوق 
الفعلي���ة حتى ال ميتد كثيرا زمن الواقع الذي نعيش���ه من ان 
مخرجاتنا التعليمية في واد ومتطلبات س���وق العمل في واد 
آخر، ولالسف نسبة كبيرة من اخلريجني في واد ثالث حيث لم 

يتجه معظمهم الوجهة العلمية املالئمة لطموحاته 
العملية وال اخذوا في اعتبارهم حاجات سوق 
العمل الفعلي���ة والتوجهات الوظيفية للدولة 
الس���اعية نحو تقليل حجم اجلهاز الوظيفي 
احلكومي واالنفتاح على العمل احلر واخلاص، 

وتعظيم دور املهارات الفردية.
وتطرق الى خطة التنمية اخلمسية للدولة 
وقال انها بال ادنى شك اجناز اقتصادي رائع فيما 
لو حتققت باحلجم والتوقيت الزمني املرسوم 
لها اال ان العنصر البشري البد وان يأخذ حيزا 
اكبر في االهتمام مما هو حاصل حاليا وضروري 
للقائمني على تنفيذها ان ينظروا الى العنصر 
البشري نظرة طويلة االمد من التخطيط والبناء 
اذ ان بناء العنصر البشري ال يقل اهمية ان لم 

يفق بناء البنية التحتية.
وتناول الوضع في شركة االخالص الدولية مؤكدا انه وفق 
االمكانيات املتاحة في س���وق العمل فإن الشركة تولي املوارد 
البش���رية اهتماما غير محدود وتضع نص���ب اعينها تطوير 
العناصر العاملة معها لالرتق���اء بأدائها وفق متطلبات العمل 
وامكاناته���ا العلمية والعملية فيما تطب���ق عن قناعة واميان 
مبدأ االس���رة الواحدة في العمل لتضمن ال���والء وحب املكان 

واالخالص الدائم له.
واختتم الصايغ تصريحاته موجها الشكر والتقدير للقائمني 
على تنظيم معرض وظائف باعتباره متنفس���ا عمليا وواسعا 
للحدي���ث عن قضية العمالة والعمل وه���ي من القضايا املهمة 

واملؤثرة في املجتمع بكل اطيافه.

م. محمد الصايغ


