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»VIVA« تتبنى 
مشاريع تخّرج

طلبة كلية
 الهندسة والبترول

 »VIVA« أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
عن رعايتها الذهبية حلفل تكرمي طلبة مشاريع 
التخرج لطلبة كلية الهندسة والبترول، النسخة 
اخلامس����ة، والذي تنظمه جمعية املهندس����ن 

الكويتية.
وعن هذه الرعاية، قال مدير العالقات العامة 
واالتصال في شركة »VIVA«، عمر عبدالوهاب 
احلوطي، ان رعاية »VIVA« لهذا احلدث تأتي 
ضمن اطار مس����يرتها للعطاء ومس����ؤوليتها 
االجتماعية في دعم ومس����اندة أبناء املجتمع 
الكويتي في مجال التعليم والتطوير، ورعاية 
االنش����طة الثقافية التي تع����ود بالفائدة على 
املجتمع وتس����هم في تنمية قدرت����ه في بناء 

جيل واعد قادر على االس����تمرار في مس����يرة 
بناء الدولة. 

واضاف احلوطي في تصريح صحافي: »أننا 
في »VIVA« نسعى دائما الى احتضان فئة الشباب 
وخريجي اجلامعات من مختلف االختصاصات، 
فهم االس����اس املتن ملستقبل واعد وزاهر، لذا 
نحرص على توفير وسائل الدعم الضرورية 
الت����ي تؤمن لهم بيئة مناس����بة حتفزهم على 
بذل قصارى جهدهم لتقدمي مشاريع مبتكرة 
ومميزة، تعكس مدى ابداع وحرفية الش����باب 
الكويت����ي«. يذكر أن احلفل س����يقام في فندق 
ك����ورت يارد ماريوت - قاع����ة الراية يوم 29 

عمر احلوطييناير اجلاري.

 »أيمس« تعرض أحدث 
مشروعاتها في معرض 

»إنفوبيز 2011«

أعلن���ت الش���ركة العربي���ة 
خلدمات الكمبيوتر »اميس« عن 
مشاركتها في معرض »إنفوبيز 
2011« إلى جانب شركاتها التابعة 
والزميلة الرعاة البالتينين، ويعد 
مع���رض »إنفوبي���ز 2011« أحد 
معارض تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في الكويت، في الفترة 
من 31 يناير حتى 4 فبراير 2011 

على أرض املعارض.
واكد املدير العام للشركة عمر 
مكن ان معه���د اميس للتدريب 
األهلي سيطرح أجهزة احملاكاة 

3D حلفر آبار النفط 
 )Simulator Rig Drilling Virtual(
 )Process Separation Oil Gas( و
وهو جهاز ديناميكي ثالثي األبعاد 
يستخدم في التعرف على اجلوانب 
املختلفة للعمليات األساسية في 
مجال النفط والغاز وأجهزة أخرى 
في مجال الكهرباء واإلطفاء خلدمة 
املتدربن الطلبة وحديثي التخرج 
واملعينن اجلدد في اجلهات ذات 
العالقة. كما يقوم املعهد بتقدمي 
التدريبية في مجال  اخلدم���ات 
دراسة اللغة االجنليزية بالتعاون 
مع شركة Schools Bell البريطانية 
وذلك خللق قاعدة كبيرة جتيد 
هذه اللغة حتدثا وكتابة وتطوير 
كفاءة من يتحدثون بها، مشيرا 
ان الشركة س���تقوم بعمل  الى 
ع���رض حي طوال فت���رة إقامة 
التي  املعرض لبعض املشاريع 
قامت وتقوم بتنفيذها بالتعاون 
مع الشركات التي متثلها شركة 

»أميس« بالكويت.
واش���ار مكن ف���ي تصريح 
صحافي الى ان الشركة العربية 
خلدمات الكمبيوتر، اميس ستقدم 
مجموعة من العروض التوضيحية 
في املعرض. باإلضافة إلى ذلك، 
الش���ركة باستضافة  س���تقوم 
منصة خاص���ة تتيح للزائرين 
االطالع على كيفية االس���تفادة 
من املواصفات اجلديدة واملهمة 
ملجموعة من أحدث منتجاتها، التي 
ستساعد املؤسسات احلكومية 
الرؤية  واخلاصة على اكتساب 
واملعرف���ة الدقيق���ة والتحك���م 
التكنولوج���ي ف���ي االنتهاء من 
قضاء مصاحله���م في كل عمل، 
كما ستعزز عملية صنع القرار، 
وستدخل حتسينات تساعد على 
التوافق مع إستراتيجية األعمال 
املوارد،  وتعظيم االستفادة من 
وستس���اعد على زيادة الكفاءة 

التشغيلية. 
 ولفت الى حرص الش���ركة 
على االرتقاء مبستوى خدمات 
التكنولوجيا املقدمة في السوق 
الكويتي، من خالل عرض أحدث 
العالم  التقنيات املستخدمة في 
التي تتناس���ب ومن���ط احلياة 
احلديث والى ان اهمية معرض 
انفوبيز تأتي م���ن كونه بوابة 
دخ���ول للهيئات واملؤسس���ات 

والشركات. 
واستعرض مكن املنتجات 
اجلدي���دة الت���ي س���تعرضها 
»اميس« في املعرض موضحا 
ان الشركة س���تعرض توريد 
وتركيب وتش���غيل األكشاك 
الذكية اخلاصة بطباعة أو تسليم 
البطاقات والكروت والشهادات 
وجوازات السفر واملطبوعات 
االخرى. كما ستعرض برامج 
تدريبي���ة على اجهزة احملاكاة 
الثالثية االبعاد 3D خاصة جهاز 
محاكاة حفارات البترول وكذلك 
االجهزة املشابهة متاما لالجهزة 
النفط  املس���تخدمة في مجال 
والكهرباء واملاء واالطفاء خلدمة 
الطلبة وحديثي  املتدربن من 
التخ���رج واملعينن اجلدد في 

اجلهات ذات العالقة.
ويهدف معرض »إنفوبيز 2011« 
الرئيسية  القضايا  إلى معاجلة 
التي تواجه املؤسس���ات اليوم، 
مبا في ذلك اخلصوصية واألمن 

وإدارة املعلومات.

عمر مكني 

»الكويتية« تطرح خدمات جديدة  ألعضاء نادي الواحة
أكد مدير نادي الواحة في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية فضل احلوطي حرص املؤسسة 
على تقدمي أكبر قدر ممكن من اخلدمات والتسهيالت 
ملسافريها، وكذلك االرتقاء والتطوير املستمر في 
جميع قطاعاتها اخلدمية.وقال احلوطي: انه انطالقا 
من سعيها الدائم الى تقدمي أفضل اخلدمات فقد 
تقرر اس����تبدال نظام نادي الواحة بنظام جديد 
يقوم بتسجيل الرحالت تلقائيا في حساب أعضاء 
نادي الواحة، وذلك عند تقدمي رقم العضوية عند 
احلجز او عند إنهاء إجراءات الس����فر عند حاجز 

الوزن دون عناء او مشقة.
وأض����اف احلوطي في تصري����ح صحافي ان 
املؤسسة بصدد إنشاء موقع جديد خاص بنادي 
الواحة، وذلك لراحة العمالء للتعرف على خدمات 
ن����ادي الواحة املتوافرة واجلديدة، مش����يرا الى 
ان عضو نادي الواحة س����يتمكن من اس����تخدام 
األميال حلجز الرحلة بتقنية جديدة عن طريق 
املوقع اإللكتروني، باالضافة الى إمكانية ش����راء 
تلك األميال لتغني عن أساليب االتصاالت البطيئة 

واملكلفة.


