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املقر اجلديد لشركة الشامل الدولية

»الشامل الدولية« تنتقل لمقر إداري جديد 
اعتبارًا من اليوم وتقدم خدماتها بتقنيات حديثة

أعلنت شركة الشامل الدولية 
الرئيسي  املقر اإلداري  انتقال 
للشركة من مبنى بيت االسمنت 
في العاصمة إلى موقعه اجلديد 
األكبر مساحة في الطابق األرضي 
من مجمع فيصل )املكاتب من 
2 – 5( والواقعة في قطعة رقم 
47 مبنطقة الضجيج احملاذية 
ملطار الكوي����ت الدولي، حيث 
تبقى أرق����ام الهواتف احلالية 
للشركة كما هي دون تغيير، 
وذلك كجزء من خطة التوسع 
واالنتشار، ابتداء من يوم األحد 

املوافق 30 يناير 2011.
وسيفس����ح املوقع اجلديد 
القيام بتقدمي  املجال للشركة 
خدماتها للعمالء مس����تعينة 
بالتقنيات واألدوات احلديثة 
الت����ي مت جتهيزه����ا باملوقع، 
إلى توف����ر املرونة  باإلضافة 
في اإلدارة واالتصال ما يتيح 
كفاءة أكبر في التحكم بعمليات 
الشركة وفروعها املوزعة على 

أكثر م����ن 6 دول في املنطقة، 
وذلك نتيجة ملركزية العديد من 

الوحدات حتت سقف واحد.
وتعليقا على هذا االنتقال 
صرح رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة الشامل 
الغامن  القابضة خالد  الدولية 
قائال: »ه����ذا االنتقال هو جزء 
من خطة التوسع االستراتيجي 
لعام 2011 التي ستتيح للشركة 
تعزيز نقاط قوتها والتركيز 
على املزيد من التطوير خلدماتها 

وزيادة كفاءتها«.
وفي مع����رض تعليقه على 
التقني����ات واألدوات اجلديدة 
املعتمدة في املوقع اجلديد أضاف 
الوس����ائل  الغامن: »هذه  خالد 
سيكون لها تأثير أساسي في 
تعزيز مركزية الشركة وتطوير 
قدراتها التواصلية وفي تنمية 
الدعم اللوجستي لكل مكاتبنا 

في املنطقة«.
هذا وستنتقل مكاتب الشركة 

التي تقدم اخلدمات اخلاصة بكبار 
الشخصيات من الطابق األرضي 
من مبنى بيت االسمنت حيث 
تتواجد حاليا، الى الطابق الثاني 
من املبنى نفسه، منذ تأسيسها 
عام 1996، تستمر شركة الشامل 
الدولية القابضة بتحقيق منو 
متسارع في مجال إدارة السياحة 
والس����فر في املنطقة. مع أكثر 
من 350 موظفا، تقدم الش����امل 
الدولي����ة القابضة خدماتها من 
خالل امتالكها مكاتب سفر في 
أقط����ار العال����م العربي في كل 
من الكويت، البحرين، األردن، 
عمان، قطر، السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة. وتضم شركة 
الشامل وشركاءها العامليني شبكة 
مشتركة يصل مجموعها إلى أكثر 

من 150 بلدا حول العالم.
الشامل  وقد أدرجت شركة 
القابض����ة في س����وق الكويت 
ل����أوراق املالية منذ 24 مارس 
2008 م����ع رأس����مال يفوق 6 
ماليني دينار )21 مليون دوالر( 
ومبيعات سنوية بلغ مجموعها 
480 ملي����ون دوالر أميركي في 

العام 2010.
كما تعتبر أهم شركة في إدارة 
وتوفير خدمات شاملة للسفر في 
الكويت وأكبر مقاول للجيش 
األميركي، السيما مع توقيعها 
الش����راكة مع شركتي  اتفاقية 

CWT- SATO للسفر. 

»إل جي« تطلق هاتف »أوبتيموس ون«
المزود بأحدث نظام »أندرويد«

قال���ت ش���ركة »إل ج���ي 
الكترونيك���س« انه���ا اطلقت 
هاتف إل جي »أوبتيموس ون« 
الذكي من سلسلة »أوبتيموس« 

للهواتف الذكية.
وأوضحت الشركة ان هذا 
الهاتف املبتكر يستخدم نظام 
Froyo( 2.2 Android( املتطور 
ويستفيد من خدمات الهواتف 
التي تقدمها غوغل،  احملمولة 
إمكانيات  بحيث يوفر أفضل 
الهوات���ف الذكي���ة إلى جانب 
أكبر في  توفي���ره لس���هولة 
التعامل بالنسبة للعدد املتزايد 
من العم���الء الذين يتطلعون 
لشراء هاتفهم احملمول الذكي 

األول.
ويعتبر »أوبتيموس ون« 
من أوائ���ل الهواتف احملمولة 
التي تستعمل نظام أندرويد 2.2 
)فرويو(، وهو النسخة األحدث 
من النظام والتي تسمح بتصفح 
اإلنترنت بسالسة أكبر وبسرعة 
تزيد بضعفني أو ثالثة أضعاف، 
مع توفي���ره ألداء أفضل عند 
حتميل الصفحات، إلى جانب 
مي���زة تطبيقات ال�»بوب أب« 

والقدرة على القيام بعدة مهمات في الوقت نفسه، 
 .Whats App Messenger إضافة لتطبيق

كما يس���مح هذا الهاتف للمحترفني مبزامنة 
العم���ل مع أجندة Outlook لتحس���ني اإلنتاجية، 
 Hotspots باإلضافة إلى خدمة اإلنترنت الالسلكية
التي تعمل بتقنية التشبيك الالسلكي عبر موجات 
)Wi-Fi( لالشتراك باتصال واحد باإلنترنت عبر 
تقنية اجليل الثالث G3. ويتوافق اجلهاز بشكل 
كام���ل مع خدمات الهوات���ف احملمولة من غوغل 
 Google TM مبا فيها تطبيق���ات البحث الصوتي
 Google وخدم���ة األوامر الصوتية Voice Search
 HM  Googleوخدم���ة اخلرائط TM Voice Actions

.Push Mail �باإلضافة خلدمة ال .Maps
وقد مت تطوير »أوبتيموس ون« بناء على آراء 
وتوصيات العمالء بأن من يستخدمون الهواتف 
الذكية للمرة األولى يك���ون لديهم حاجة كبيرة 
للحصول على املعلومات واالستفادة من اخلدمات 
التي توفرها التطبيقات بسهولة. ونتيجة لذلك، 
يركز الهاتف على توفير خدمة بحث فورية وحزم 
تطبيقات تفوق اخلمس���ني أل���ف تطبيق متنوع 
مبا فيها خدمات الهوات���ف احملمولة من غوغل، 
وحتى أدوات ممتازة لتقدمي النصائح بخصوص 

تطبيقات الهاتف.

هاتف ذكي أحدث وأفضل

وفي مسعى إلنتاج هاتف أوبتيموس ون املتوافق 

مع تطبيقات غوغل، قام فريق من قس���م البحث 
والتطوير في شركة إل جي بدمج اجلهاز مع منصة 
فروي���و وخدمات الهوات���ف احملمولة من غوغل 
وجعله متوافقا معها بشكل كامل. وكانت النتيجة 
النهائي���ة هاتفا ذكيا ميزج ب���ني فرادة التصميم 
وسهولة االستخدام بشكل يجعله اخليار األمثل 

ملن يريد دخول عالم الهواتف الذكية.
وإلى جانب واجهته السهلة االستخدام، يشمل 
أوبتيموس ون على أداة LG App Advisor احلصرية 
تقدم النصائح بخصوص تطبيقات الهاتف، والتي 
توصي باستخدام أفضل عشر تطبيقات تصنيفا 
كل أسبوعني. وبالنسبة لواجهة الهاتف الفريدة 
التصميم وامللحقات اجلديدة مثل عدة التوصيل 
في الس���يارة، فتوفر طرقا أسهل وأكثر سالسة 

للتمتع بكل مزايا نظام فرويو.
كما يحتوي الهاتف عل���ى كاميرا تدعم ميزة 
وسم الوجوه واالبتسامات بشكل آلي، مع شاشة 

HVGA عريضة مبقاس 3.2 بوصات.
وفي هذا الس���ياق، أعلن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ملجموع���ة أبناء الغامن الوكيل الرس���مي 
ملوبايالت إل جي، مرزوق عادل الغامن عن البدء 
في بيع اجلهاز في الكويت في معرض إنفوكونيكت 
نهاية الش���هر احلالي، مؤكدا عزم املجموعة على 
بيع اجلهاز بسعر مغر جدا وهو 99 دينارا فقط، 
ويتوق���ع بيع كميات كبيرة م���ن اجلهاز لتمتعه 
مبواصفات عالية بسعر مناسب للجميع مقارنة 

مع منافسيه.

»الجمان«: ارتفاع مؤشر الثقة بالبورصة
قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ان مؤشر اجلمان للثقة 
ارتفع إلى مستوى 52.33 نقطة 
نهاية األسبوع الرابع من يناير 
اجلاري مبعدل إيجابي بلغ %0.60، 
وذلك بتوافق مع أداء املؤشرين 
الوزني والسعري، واللذين ارتفعا 
بشكل متقارب للغاية مبعدل 0.68 

و0.69% على التوالي.
وقال »اجلمان« ان أداء مؤشر 
الثقة يعطي انطباعا أوليا لثقة 

الكويت  املس���تثمرين بس���وق 
لأوراق املالية في األجل القصير، 
مشيرا إلى أن املؤشر املذكور ارتفع 
بشكل ملموس وتدريجي خالل 
أيام التداول األربعة من األسبوع، 
إال أن ذلك االرتفاع تباطأ بشكل 
ملحوظ في اليوم اخلامس واألخير 
للتداول، حيث ارتفع من 52.32 إلى 
52.33 نقطة مبقدار 0.01 نقطة، 
أي مبع���دل ال يذكر بلغ %0.019 

فقط.

ويأتي انخفاض زخم ارتفاع 
مؤشر »اجلمان« للثقة على النحو 
املذكور، نتيجة حلالة القلق التي 
انتابت البورصات اخلليجية ومنها 
بورص���ة الكويت يوم اخلميس 
املاضي، وذلك على خلفية انهيار 
البورصة املصرية بسبب األوضاع 
السياسية واألمنية املؤثرة هناك، 
كما أوصى »اجلمان« بالتريث في 
عمليات الشراء حلني هدوء األمور 

ولو نسبيا.


