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بسرعة تصل إلى 21.6 ميغابايت في الثانية 

»ڤيڤا« تطلق عرضًا مميزًا على خدمة اإلنترنت 
»طيران الجزيرة« تضيف التقنية الثالثية  لحماية 

معلومات البطاقة االئتمانية على موقعها اإللكتروني

»المالية« تشارك
 في ملتقى الكويت اإلعالمي للشباب

»التجاري« يشارك طالبات ريحانة »بنت زيد« في تنظيف الشواطئ
اعلن البنك »التجاري« عن مشاركته طالبات 
مدرسة ريحانة بنت زيد االبتدائية في احلملة 
التطوعية للمحافظة على شواطئ الكويت 
من التلوث، حيث تأتي هذه اخلطوة في إطار 
برامج املسؤولية االجتماعية التي يحرص 
البنك على اس���تمرارها مبختلف األنشطة. 
وقال البنك في بيان صحافي ان مش���اركته 
في هذه احلمالت التوعوي���ة البيئية، التي 
نظمتها إدارة املدرسة، تعكس حرص البنك 
على دعم ومساعدة كافة فئات املجتمع من 
منطلق مبادئه األساس���ية التي تقوم عليها 
سياسة البنك، والتي تهدف إلى تدعيم مختلف 
األنش���طة التربوية والثقافية التي تقدمها 

املؤسس���ات التعليمية املختلفة، ملا لها من 
اثر ايجابي واضح على هؤالء األطفال. وبهذه 
املشاركة قامت إدارة املدرسة بتكرمي البنك في 
كلمة ألقتها واثنت فيها على البنك التجاري 
ملش���اركته الفعالة في انشطة هذه احلملة، 
ومتنت إلدارة البنك مزيدا من التقدم والعطاء. 
واكد البنك التجاري انه يسعى دوما إلى تعزيز 
دوره االجتماعي، والعمل يدا بيد مع القطاعات 
املختلفة في الدولة للنهوض مبس���ؤولياته 
جتاه املجتمع والتفاعل مع قضاياه احليوية، 
وخاصة في مج���ال البيئة وحمايتها، وهي 
قضية باتت تستقطب اهتماما متزايدا على 

الصعيد الوطني.

أعلن���ت وزارة املالي���ة ممثلة بقطاع الش���ؤون الضريبية عن 
مش���اركتها في الدورة األولى من أعم���ال ملتقى الكويت اإلعالمي 
األول للشباب في الفترة 19- 20 ديسمبر اجلاري، والذي شارك فيه 
عدد من االعالميني ورؤساء التحرير ومسؤولو احملطات الفضائية 
وكبار املسؤولني في املؤسسات اإلعالمية املختلفة، باإلضافة إلى 
نخبة من االعالميني واملذيعني والصحافيني والكتاب واألكادمييني 
والفنانني واملهتمني بش���ؤون اإلعالم، فضال عن مشاركة عدد من 
القادة السياس���يني وأصحاب الفكر والرأي وعدد من االقتصاديني 
ورجال األعمال، وذلك لتبادل اخلبرات مع جهات االختصاص وفتح 

قنوات اتصال لزيادة املعرفة.
وهدف امللتقى إلى فتح آفاق جديدة أمام االعالميني من الشباب 
في الكويت، خاص���ة أولئك الذين يدرس���ون اإلعالم في مختلف 
اجلامعات الكويتية، حيث يقام س���نويا مؤمت���ر خاص بامللتقى 
يش���ارك فيه مجموعة من ابرز اإلعالميني والكتاب والصحافيني 
واألكادمييني من الكوي���ت وخارجها، إضافة إلى طلبة اإلعالم في 

اجلامعات الكويتية املختلفة.

»زاك سلوشنز« تنطلق في تنزانيا بمشروع ضخم 
خاص بتحويل المؤسسات والمباني لمباٍن ذكية 

أعلنت شركة »زاك سلوشنز« ألنظمة الكمبيوتر أنها تنوي 
التوسع خالل العام املقبل في عدة دول منها تنزانيا نظرا ألهمية 

البلد وتطوير املشروعات هناك.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والش���ريك في الش���ركة 
اشرف فتحي أبو اخلير في بيان صحافي إن الشركة ماضية في 
توسعاتها املستقبلية وأنها بصدد افتتاح فرع لها في تنزانيا 

خالل النصف األول من العام 2011.
وأكد أبو اخلير أن املناقصات واملش���اريع التي اس���تطاعت 
الش���ركة اقتناصها خالل العام 2010 تدل على قدرتها ومتانتها 
ونيتها في التوس���ع س���واء في دول اخلليج والشرق األوسط 

وأوروبا.
ولفت أبو اخلير أن الشركة لديها ما يقارب من 300 مهندس 
فني ومستشار متخصصني ولديهم قدرة على املنافسة وتنفيذ 
صفقات الشركة بأعلى مستوى وأنها قادرة على التواصل مع 
عمالئها س���واء داخل الكويت املقر الرئيسي لها أو عن طريق 

الفروع املنتشرة في عدة دول منها البحرين ومصر.
وتابع: »الش���ركة أصبحت متخصص���ة ومتميزة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واألبني���ة الذكية والتي تعنى بالتحكم 
االلكتروني والتحكم في الش���بكة ونظ���ام االتصاالت وكذلك 

احلماية األمنية«.
وبني أبو اخلير أن الشركة استطاعت احلصول حزمة عقود 
ضخمة في كل من مصر وتنزانيا لتطبيق وحتقيق وحتويل املباني 

واملؤسسات سواء اخلاصة أو احلكومية إلى مبان ذكية.
وتابع الش���ركة لديها قدرة كبيرة على أن تشارك في اكبر 
املش���اريع التي تتعلق بتحويل املباني واملؤسسات إلى مبان 

ذكية وكذلك املجمعات السكنية.
وأش���ار أبو اخلير إلى أن الش���ركة تقوم من خالل مشاريع 
التحويل للمؤسس���ات واملباني إلى مبان ذكية بتحويلها إلى 
مبان يدمج فيها معظم احللول االلكترونية اجلديدة واحلديثة، 
ويستطيع العميل التحكم عن بعد في جميع األجهزة املوجودة 
داخل املبنى سواء من خالل البلد املوجود بها أو إذا كان خارج 

البالد.
ولفت أبو اخلير إلى أن الشركة استطاعت احلصول بالفعل 
على مشاريع في تنزانيا وخصوصا مشروع خاص باحلكومة 
وهي ش���ركة تأمينات، باإلضافة إلى تنفيذنا مشروع األڤنيوز 

بالكامل.

أعلنت ش���ركة طيران 
اجلزيرة أنها قامت بإضافة 
الثالثية حلماية  التقنية 
 )3D secure( املعلوم���ات
على موقعها االلكتروني 
وهي أحدث تقنية تطلقها 
فيزا وماستركارد حلماية 
املعلومات الشخصية عند 
الدفع ببطاق���ة االئتمان 
اجلديدة املزودة بشريحة 
رقمية والتي تتطلب من 
العمي���ل أن يقوم بإدخال 
الس���ر اخلاصة به  كلمة 
كخطوة إضافية عند إجناز 
عملي���ة الدفع عبر املوقع 

اإللكتروني.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي ان العمالء الذين 
ميلك���ون بطاقة االئتمان 
املزودة بش���ريحة رقمية 

سوف يس���تفيدون من هذه احلماية اإلضافية 
عند إمتام حجوزاتهم عبر موقع طيران اجلزيرة، 
أما العمالء الذين ال ميلك���ون بطاقة االئتمان 
اجلديدة، فلن يكون هنالك تغيير خالل عملية 
إجناز عمليتهم عبر املوقع وسيس���تمرون في 
االس���تفادة من ميزات احلماية القائمة إلى أن 
يقوم البنك الذي يتعاملون معه بإصدار البطاقة 

االئتمانية املزودة بشريحة رقمية.
وقد مت تبني بطاقة االئتمان اجلديدة من قبل 
العديد من البنوك الرائدة في الشرق األوسط 
والعال���م، أما البنوك األخ���رى، فهي في صدد 
تبنيها لتوفير أفض���ل احلماية لعمالئهم عند 
إجناز عمليات الدفع عبر املواقع اإللكترونية 

التجارية.
ومع تبني ه���ذه التقنية، تك���ون »طيران 
اجلزي���رة« قد انضمت إلى ش���ركات الطيران 

العاملية والفنادق العاملية وش���ركات التجزئة 
عبر االنترنت العاملية التي توفر هذه احلماية 
اإلضافية على مواقعها للمساعدة في التصدي 
للمعامالت االحتيالية وضمان راحة البال للعميل 

عند إمتام معامالته.
وتعتمد هذه التقني���ة الثالثية على إدخال 
العميل لكلمة السر اخلاصة ببطاقته االئتمانية 
كخطوة إضافية لضمان حماية معلوماته عند 
القيام بالدفع عبر املواقع االلكترونية املزودة 
بهذه التقنية. وعند إدخاله كلمة الس���ر، تقوم 
شركة بطاقة االئتمان والبنك بالتحقق من صحة 

املعلومات مباشرة والتأكيد على العملية. 
يذك���ر أن موقع ش���ركة طي���ران اجلزيرة 
اإللكتروني من أكبر املواقع التجارية في الشرق 
األوسط حيث سجل أكثر من 80 مليون دوالر 

من العائدات خالل عام 2009. 

أطلقت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( عرضا جديدا 
على خدم���ة اإلنترن���ت ذات 
سرعة تصل إلى 21.6 ميغابايت 
لتصبح متوافرة جلميع العمالء 

احلاليني واجلدد.
فمع هذا العرض املميز أصبح 
بإمكان العمالء التمتع بأسرع 
خدمة إنترنت على اإلطالق في 
الكويت بسرعة تصل إلى 21.6 
ميغابايت في الثانية، بأفضل 
أسعار تنافس���ية في السوق 
الكويتي والتي تتناس���ب مع 

الفئات، ويش���مل تغطية  كل 
في مختل���ف مناطق الكويت، 
ليتمكنوا من التواصل مع أهلهم 
وأحبائه���م ومتابعة أعمالهم 

بسهولة ومرونة.

ارضاء العمالء

الع���رض، قال  وعن ه���ذا 
الرئيس التنفيذي في ش���ركة 
»ڤيڤ���ا«، م.جني���ب العوضي 
»حترص »ڤيڤ���ا«، دائما على 
إرض���اء جمي���ع احتياج���ات 
ومتطلبات عمالئها، لذا عملنا 

على توفير أسرع خدمة إنترنت 
وبتغطية رائعة تشمل مختلف 
املناطق السكنية في الكويت، 
ليكون أحدث مفاجآت مهرجان 

. VIVA Festiva

افضل شبكة اتصال

العوض���ي: »إن  وأض���اف 
امتالكنا ألفضل وأحدث شبكة 
اتص���ال م���ن اجلي���ل الثالث 
املتطورة ف���ي الكويت منحنا 
القدرة على منح أفضل خدمة 
إنترنت بجودة عالية، ملواكبة 

التط���ور احلاصل ف���ي عالم 
التكنولوجيا«.

عروض وخدمات

وختم العوضي بأن »ڤيڤا«، 
دائما سباقة في تقدمي أي جديد 
من عروض وخدمات لتكون في 

متناول العمالء.
يذكر أن هذا العرض متوافر 
لعمالء »ڤيڤا«، وجلميع محبيها 
عند زيارتهم ألي من فروعها 
كما ميكن احلصول عليه لدى 

وكالئها املعتمدين. م.جنيب العوضي

الشيخ احمد العبداهلل مكرما احد املشاركني في امللتقى 

طالبات مدرسة ريحانة بنت زيد خالل احلملة التطوعية

صورة من موقع »طيران اجلزيرة«


