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 حصلوا على أجهزة «آي باد» عن أفضل تسجيل صوتي وڤيديو وصورة

 دعمًا لشباب الكويت

 استجابة الحتياجات المؤسسات الكبرى لتصبح أكثر فاعلية وصديقة للبيئة

 تعرض خالله أحدث خدماتها ومنتجاتها

 «الوطنية لالتصاالت» تعلن الفائزين 
 «GiveKuwait »في األسبوع الرابع من مسابقة  

 «بوبيان» يرعى حفل تخرج طلبة كلية العلوم اإلدارية

 العبيدلي: «ثوابت لالستشارات والتدريب» تطلق 
أول مبادرة للحوسبة الخضراء في الكويت

 اكــــد نائب املدير العام لشــــركة ثوابت
  لالستشارات والتدريب محمد العبدلي 
ان الكمبيوتر اصبح اداة رئيسية في العمل، 
مشيرا الى ان ادارة تكنولوجيا املعلومات 
ومديــــري تقنيــــة املعلومــــات واملديرين 
التنفيذين يبحثون دائما عن استراتيجيات 
لقيادة مؤسســــاتهم لتصبح اكثر فاعلية 
وصديقــــة للبيئة مع اســــتخدامها للطاقة 

بشكل مستمر.
  واضاف العبيدلي خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته «ثوابت لالستشارات والتدريب» 
امس مبناســــبة اطالقها مبادرتها اخلاصة 
بالتوعية والتدريب في مجال احلوســــبة 
اخلضــــراء «مبــــادرة ثوابت للحوســــبة 
اخلضراء» بالشــــراكة مع «جي ســــي آي» 

للحوسبة اخلضراء.
  واضــــاف في كلمته ان مبــــادرة ثوابت 
للحوســــبة اخلضراء تقدم جوانب مهمة 
تساهم في تنمية املجتمع وقطاعات العمل 
احلكومية واالهلية من اجل النهوض وحتقيق 
النمو املنشود في البالد، وانطالقا من هذا 
النهج جاء اطالق البرنامج التدريبي لهذه 
املبادرة عبر تأسيس مركز (GCI) الشرق 
االوسط التابع لشركة ثوابت لالستشارات 

والتدريب في الكويت.
  وبني نائب املدير العام لشــــركة ثوابت 
لالستشــــارات والتدريب ان النهج االداري 
ملركز (GCI) يقوم على تطوير العديد من 
اجلهود املبتكرة لعالج النقص احلاد لدى 
العاملني في مجال احلوسبة اخلضراء لكل 
املســــتويات املبتدئة منها واملتقدمة، اذ ان 
طلب احلصول على العمالة املدربة في مجال 
احلوسبة اخلضراء في تزايد مستمر، لذا فقد 
اصبح العمل على تطوير سلسلة من البرامج 
التدريبية املبتكرة بالتعاون مع شركائنا في 
صناعة التطوير من األولويات املهمة العداد 
العاملني في املســــتويات املتقدمة، واقامة 
دورات تدريبية قصيرة املدى، وهذا سيمكن 
الشــــركات من العمل على ابقاء موظفيها 
على اطالع دائم بكل ما يخص التكنولوجيا 

اخلضراء املتقدمة.
  وعبر العبيدلي عن اعتزازه باملركز معلنا 
اصدار التطبيق اخلاص مبجال احلوسبة 
اخلضراء «Enerlytics» والذي قام فريق البحث 
والتطوير باملركز االقليمي لهندسة احلوسبة 
اخلضراء (آسيا والشرق األوسط) برئاسة 
ماثيو آرسي بتطوير تطبيقات برنامج فريد 
الطاقة املستهلكة، ولرصد  حلساب مقدار 
كميات الطاقة والنقود وانبعاثات ثاني اكسيد 
الكربون التي ستوفرها املؤسسات عندما يتم 
تطبيق برنامج الذكاء االصطناعي للتحكم 
في اداء وكفاءة اجهزة احلاسب اآللي وهذا 
قد يترجم الى حتقيق نســــب توفير تصل 

الى ٥٠٪ من استهالك الطاقة.
  واشار الى ان جهاز الكمبيوتر العادي 
يســــتهلك حوالي ٥٠٠ كيلواط/ساعة من 
الكهرباء سنويا، ويضيع ٧٠٪ من هذه الطاقة 
عندما يكون الكمبيوتر ال يستخدم خاصة 
خارج ساعات العمل، متابعا بالقول: فكروا 
مليا في هــــذه التكاليف مضروبة في عدد 
اجهزة الكمبيوتر التي تستخدم باملؤسسة 
اخلاصة بك، وميكنك تصور األثر االيجابي 
في عملــــك وعائد االرباح، وكذلك احلد من 

األثر السلبي على الكرة االرضية عن طريق 
تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية اخلاصة 
لشــــبكة الكمبيوتر بنسبة تصل الى ٥٠٪ 
انه باالمكان خفض انبعاثات ثاني اكسيد 
الكربون واستهالك الطاقة الكهربائية الجهزة 
تكنولوجيا املعلومــــات واجهزة العرض 
واجهزة الكمبيوتر بنسبة ٣٠٪ وامللقمات 
(Servers) بنسبة ١٦٫٢٪ والطابعات بنسبة 
١٤٪، والشبكة السلكية الصغيرة واملتوسطة 
بنسبة ١٣٫٣٪ والشبكة الالسلكية االساسية 
بنسبة ٧٫٣٪ واالتصاالت السلكية بنسبة 
١١٫١٪، واالتصاالت االستهالكية بنسبة ٦٫١٪ 
النقالة بنسبة ٠٫٥٪ فالتطبيق  والهواتف 
 Enerlytics) اخلاص مبجال احلوسبة اخلضراء
٢٠١١) يقلــــل من اســــتهالك الطاقة والتي 
تشــــكل ٣٠٪ من فاتورة ادارة تكنولوجيا 
املعلومات، ومبا ان اجهزة احلاسوب تعتبر 
هي االكثر استهالكا للطاقة الكهربائية في 
ادارات املؤسسة، فعليه تكون هي املنطلق 
لبدء مبادرة مؤسستك للحوسبة اخلضراء، 
حيث ميكنك حتقيق انخفاض فوري واضح 
في استهالك الطاقة الكهربائية واحلصول 
على نتائج قابلة للقياس، واختتم العبيدلي 

حديثه بالقول ان مركز (GCI) يستقبل في 
الوقت احلالي طلبات االعتماد للحصول على 
دورات تدريبية في «احلوسبة اخلضراء» من 
اجل توفير قدر كبير من الطاقة املستخدمة 
في املؤسسات عبر برنامج شهادة الـ «جي 
ســــي اي» الذي كرس نفسه بشكل منظم 
وبطريقة ينفرد بها لتحقيق خفض الطاقة 
املستخدمة من استهالك الكهرباء واحلفاظ 
على اداء اجهزة احلاســــب اآللي لكي تعمل 

بشكل متميز.

  تطور آليات العمل

  من ناحيتها، قالت مديرة االستشارات 
لشــــركة ثوابت لالستشــــارات والتدريب 
د.ســــعاد البشر ان الشــــركة مت تأسيسها 
منذ خمس سنوات وتخصصت في مجال 
تقدمي االستشــــارات والتدريبات النفسية 
واالجتماعية، ومنذ ذلك الوقت تطورت آليات 
العمل لدى الشركة من خالل استقطاب اعداد 
اكبر من االستشاريني في مجاالت متعددة، 
واصبحت اليوم شركة «ثوابت» واحدة من 
اهم الشركات في الكويت التي تضم العديد 
من اخلبراء واالستشــــاريني احملترفني في 
مجال تقدمي التدريب واالستشارات النفسية 

والعالقات االسرية واالدارية والتربوية.
  واضافت ان الشركة متيزت بتقدميها 
للعديد من الدراسات والبحوث امليدانية 
للعديد من مؤسســـات الدولة والدوائر 
احلكومية. اضافة الـــى تنظيم الندوات 
واملؤمترات اجلماهيرية، واقامة املؤمترات 
العلميـــة التي تصب في مصلحة االفراد 
واملجتمعات محليـــا وعامليا، مؤكدة ان 
شركة «ثوابت» تفتخر بانها تقدم لزبائنها 
اعلى معايير التقييم والقياس من خالل 
الفردية واجلماعية  تطبيق االختبارات 
وحتليلها وفق اطار نفسي عاملي وتقدمي 
التقارير املفضلة، كما تطبق العديد من 
النماذج املعتمدة من اختبارات القدرات 
العقلية لقياس الذكاء والرغبات وامليول 

في مختلف املجاالت. 

 في اطار دعمه للكوادر الوطنية في مختلف 
املجـــاالت والتخصصات اعلـــن بنك بوبيان 
عن رعايته حفل تخـــرج طلبة كلية العلوم 
االداريـــة والذي اقيم مؤخـــرا بحضور عدد 
كبير من الشـــخصيات الرسمية والفعاليات 

االقتصادية.
  وقال البنـــك في بيان صحافـــي ان هذه 
املشـــاركة تأتي ضمن اهتمامه بفئة الشباب 
والتي تعتبر النواة االساسية لبناء املجتمع 
الكويتي والركيزة االساسية في خطط الدولة 

التنموية.
أنه مـــن منطلق مســـؤوليته    وأضـــاف 
االجتماعية باعتباره بنكا يعمل وفق الشريعة 
االسالمية وجزءا من القطاع اخلاص ركز البنك 
علـــى دعم التعليم في مختلـــف مراحله من 
االبتدائية حتى املراحل النهائية والتي متهد 

الطريق السليم للدخول الى سوق العمل.
  وكان البنك قد تواجد خالل احلفل من خالل 
جناح خاص مت من خالله عرض كل اخلدمات 
التمويلية واملصرفية التي يقدمها كواحد من 

ابرز البنـــوك احمللية التي تعمل وفق احكام 
الشريعة االسالمية، وقد مت تكرمي البنك ممثال 
باملدير االول االقليمي للخدمات املصرفية جاسم 

العوضي والذي تسلم درعا تذكارية.
  وكان بنـــك بوبيان قد شـــارك في العديد 
من االنشـــطة التي تدعم فئة الشباب العام 
املاضي من خالل رعايته ملؤمتر احتاد طلبة 
الكويت – فرع الواليات املتحدة ودعم مشاريع 
التخرج لطلبة كلية الهندسة والبترول وغيرها 
من املشـــاركات، كما أن البنك يعتبر من أبرز 
مؤسسات القطاع اخلاص التي توظف الشباب 
الكويتي حيث زادت نسبة العمالة الوطنية 

على ٦٣٪ حاليا.
  يذكر أن بنك بوبيان قد حقق مع بداية العام 
اجلديد اجنازا اخـــر بفوزه بلقب افضل بنك 
اسالمي خلدمة العمالء في الكويت لعام ٢٠١٠ 
من مؤسسة «سيرفس هيرو»، كما حصل على 
جائزة افضل بنك اسالمي في الكويت لعام ٢٠١٠ 
من مجلة «اربيان بزنس» املعروفة بسبب ما 

شهده من تطور خالل الفترة االخيرة. 

 «المالية» تشارك في المؤتمر السنوي
   األول للضريبة بين الكويت والواليات المتحدة

 «جلف نت» تشارك بمعرض إنفو كونيكت
 أعلنت شركة جلف نت عن مشاركتها في معرض 
إنفو كونيكت السنوي لعام ٢٠١١ والذي سيقام في 
أرض املعارض من ٣٠ يناير اجلاري إلى ٥ فبراير 
املقبل.وتأتي مشـــاركة جلف نت تعزيزا جلهود 
الشركة املســـتمرة في سبيل تقدمي أجود خدمات 
اإلنترنت للسوق الكويتي والذي تشهد متطلباته 

وتطلعاته تزايدا مستمرا.
  وتعليقا على املشاركة قال مدير التسويق لدى 

جلف نت خالد الزنكي في تصريح صحافي: «تأتي 
مشاركتنا في معرض إنفو كونيكت ٢٠١١ تأكيدا على 
التزامنا بتقدمي أحدث وأجود اخلدمات واملنتجات 
التي تدعـــم البنية التحتية لقطـــاع تكنولوجيا 
املعلومات في الكويت، سنعلن من خالل املعرض 
عن أحدث منتجات الشركة وخدماتها والتي نؤمن 
بأن ترضي متطلبات السوق الكويتي مبا يحظى 

به من منافسة شديدة». 

الوطنيــــة  الشــــركة   اعلنــــت 
لالتصــــاالت مواصلتها االحتفال 
الوطني اخلمسني للبالد،  بالعيد 
حيث أطلقت في منتصف ديسمبر 
املاضي أكبر مســــابقة الكترونية 
باســــم «GiveKuwait» والتي من 
شــــأنها أن متنح عمالءها فرصة 
اظهار حبهــــم للكويت بطريقتهم 

اخلاصة وأسلوبهم املميز. 
  ولكي تشجع شباب الكويت على 
املشاركة فقد خصصت «الوطنية» 
جوائز للرابحني مبعدل كل اسبوع 
وهي عبارة عن أجهزة «آى باد» لكل 
فائز من كل مجموعة، عالوة على 
جوائز أخرى حسب كل مجموعة 

كالتالي: 
  بالنســــبة للتسجيل الصوتي 
تشمل جوائزه: تســــجيل ڤيديو 
كليب ألغنيــــة من أحلان عبداهللا 
القعود باالضافة الى رحلة مجانية 
لشخصني حلضور حفل موسيقي 
عاملــــي، وامــــا جوائــــز التصوير 
الفوتوغرافــــي فتتضمن: كاميرا 
ديجيتــــال DSLR ورحلة مجانية 
لشخصني لوجهة عاملية، وتشمل 
التســــجيل املرئي: رحلة  جوائز 
الى هوليوود واملشاركة  مجانية 
في عمل سينمائي مع احدى شركات 

االنتاج العاملية.
  وقد فاز في االســــبوع الرابع 
من املسابقة كل من: عادل جافيد 
عن أفضل مقطــــع ڤيديو، وعبير 
عدنان احلساوي عن أفضل تسجيل 
صوتــــي، وكانت جائــــزة أفضل 

املاليـــة عن   أعلنـــت وزارة 
مشـــاركتها متمثلة في وفد من 
القطاع الضريبي باملؤمتر السنوي 
األول للضريبـــة ما بني الكويت 
والواليات املتحـــدة األميركية 
الذي أقيم يوم ٢٤ يناير اجلاري 
حتت رعاية مجموعة بوشهري 

التجارية.
  شـــارك في املؤمتـــر خبير 
ضرائب أميركي ومحاسب مالي 
في مجال الضريبة باإلضافة إلى 
احملامي الدولي د.رشيد العنزي 
والذين قاموا بشرح محاور املؤمتر 
املتعلقـــة بالضرائب األميركية 

واالستثمارات الكويتية.  

صورة من نصيب العميل حسني 
القريني.

  وفي تصريـــح له حول هذه 
املسابقة أكد مدير ادارة العالقات 
الوطنية لالتصاالت  العامة في 
عبدالعزيز البالول بالقول: «ان 
حتضيـــرات الوطنيـــة للذكرى 
اخلمسني الستقالل الكويت متلؤها 
احلماســـة واالبتـــكار ومازالت 
مسابقة GiveKuwait تالقي صدى 
طيبا بني عموم الشعب الكويتي 

وكل من يحب أن يعبر عن حبه 
للكويت».

  وأضاف: «يزور املوقع يوميا 
آالف املشــــتركني حيث اننا نقوم 
بعمليــــة املتابعــــة ورصد عملية 
التصويت، ان حماسة املشتركني 
وشغفهم في املشاركة والتعبير ال 
توصف، كما نسعى دوما لتشجيع 
كافة عمالئنا على املشاركة والتعبير 
عن حبهم للكويت بصورة أو بڤيديو 

أو حتى بتسجيل صوتي». 

 احد الفائزين يحمل جائزته

 العوضي متسلما الدرع التذكارية

 محمد العبيدلي مكرماً ممثلة «جي سي آي » للحوسبة اخلضراء عقب امتام االتفاق  (كرم ذياب)

 جانب من أنشطة املؤمتر

 الخدمة تمّكن العمالء من تغيير حجوزاتهم مباشرة عبر الموقع اإللكتروني للشركة

 «الخطوط الوطنية» تعزز نظام الحجز اإللكتروني
 أعلنت شركة اخلطوط الوطنية عن تعزيز نظام احلجز 
www.wataniyaairways. اإللكتروني عبر موقع الشركة
com حيث أصبح اآلن بإمكان ضيوف الناقلة املتميزة 
الذين قاموا بشـــراء تذاكر ســـفرهم عبر موقع الشركة 
تغيير حجوزاتهم مباشرة من خالل املوقع اإللكتروني 
دون احلاجة لزيارة مكاتب اخلطوط الوطنية، وتشمل 
هـــذه اخلدمة جميع رحالت اخلطوط الوطنية مبا فيها 
الرحالت املتجهة إلى ڤيينا وبقية املدن األوروبية عبر 

اخلطوط النمساوية.
  وبهذه املناسبة صرح رئيس القطاع التجاري لدى 

اخلطوط الوطنية جون مورغان قائال: «إن موقع اخلطوط 
الوطنية املعزز بنظام احلجز اإللكتروني هو الوسيلة 
املثالية لضيوف الناقلة املتميزة إلجراء حجوزات سفرهم 
وتغيرها عند احلاجة، وكأفضل شركة طيران كويتية، 
فإننا نسعى دائما إلى تقدمي أفضل اخلدمات لضيوفنا 
وتطويرها بشكل مستمر، ولعل تعزيز خدمات موقعنا 
اإللكترونـــي هي إحدى أهم تلك اخلدمات التي متنحهم 

القدرة على توفير الوقت واجلهد».
  ويســـمح نظام احلجز اإللكتروني اجلديد لضيوف 
اخلطوط الوطنية الذين قاموا بشـــراء تذاكر ســـفرهم 

بتغيير حجوزاتهم عبر املوقع اإللكتروني ملرة واحدة 
وللتغييرات اإلضافية ليس عليهم سوى زيارة أحد فروع 

الشركة أو االتصال مبركز خدمة الضيوف على ١١٨.
  وباإلضافة إلى خدمات احلجز وتسجيل دخول الطائرة 
عبر املوقع اإللكتروني للشركة، ميكن لضيوف اخلطوط 
الوطنية التحدث مباشـــرة مع أحد أعضاء فريق خدمة 
الضيـــوف أيضا عبر املوقع اإللكتروني للحصول على 
إجابات فورية حول حجوزاتهم أو غيرها من اخلدمات، 
كما بإمكانهم االشتراك في النشرة اإللكترونية ملوافاتهم 

بأحدث عروض وخدمات الشركة. 

 احتفاًال بمناسبة اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت

 «بيتك»: ١٠٠ دينار هدية لمواليد
   ٢٥ و٢٦ فبراير المقبل من الكويتيين 

 أعلن مدير إدارة التســـويق 
والعالقات العامة مدير التخطيط 
التمويل  االستراتيجي في بيت 
الكويتـــي «بيتـــك» فهـــد خالد 
املخيزمي، أنه مبناسبة احتفاالت 
الذهبـــي  الكويـــت باليوبيـــل 
الستقالها قرر «بيتك» منح هدية 
مالية لكل مواليد يومي ٢٥ و٢٦ 
فبراير املقبل من الكويتيني قدرها 
١٠٠ دينار، تقديرا لهذين اليومني 
اللذين يرمزان ملناسبتني عزيزتني 

على كل الكويتيني.
  وقال املخيـــزمي في تصريح 
صحافي ان «بيتك» يحتفل أيضا 
مع الشـــعب الكويتي كافة بهذه 
املناسبة الوطنية الغالية من خالل 
برنامج حافل يتضمن العديد من 
االنشطة االجتماعية والتراثية 
والثقافية الى جانب مشاركة ذوي 
املواليد اجلدد في هذين اليومني 

فرحتهم باستقبال مواليدهم.
  وأكد أن مشاركة «بيتك» في 
املناســـبة تأتي كجزء من  هذه 
الى  الرامية  فلســـفته األصيلة 
مشـــاركة املجتمع الكويتي في 
مختلف مناسباته وإجنازاته التي 
حققها على مدار تاريخه بفضل 
العطاء الالمحدود لقادته وأجياله 

املتعاقبة، مؤكدا في هذا الصدد 
على التزام «بيتك» باملساهمة في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

للبالد.
  وأضـــاف املخيـــزمي قائـــال: 
تكتســـب احتفاالت الكويت هذا 
العام أهمية خاصة، حيث تواكب 
مرور خمسني عاما على استقاللها، 
التي استطاعت  الزمنية  الفترة 
خاللها الكويت أن تبني نهضة 
وازدهـــارا اقتصاديا واجتماعيا 
اليزال محط إعجاب العالم، كما 
تصادف مرور ٢٠ عاما على حترير 
الكويت، وتصادف مناسبة عزيزة 

على نفوسنا جميعا وهي مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  وتابع املخيزمي: منذ انطالقة 
«بيتك» وهـــو ملتزم بالنهوض 
مبسؤوليته في خدمة املجتمع 
الكويتي واملجتمعات األخرى التي 
يعمل ويستثمر فيها من خالل 
املســـاهمة في مختلف األنشطة 
واملناسبات احليوية وتقدمي أوجه 
الدعم للعديد من القطاعات السيما 
التعليم والصحة، وهو االلتزام 
الذي ينبع من قناعة تامة بأهمية 
دور املؤسســـات االقتصاديـــة 
واملاليـــة فـــي أداء دورها جتاه 
املجتمع الـــذي عملت وازدهرت 
من خالله، متاما كما نلتزم بدورنا 
املهني في تقدمي وتطوير خدمات 
ومنتجات مصرفية متطورة تلبي 

احتياجات مختلف الشرائح.
  يذكر أن علـــى ذوى املواليد 
تقدمي شـــهادة امليالد وصورة 
البطاقة املدنية للزوج والزوجة 
إلى إدارة التســـويق والعالقات 
العامة في املركز الرئيسي، حيث 
ســـيتم فتح حساب في «بيتك» 

مببلغ الهدية. 

 فهد املخيزمي 


