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تحت رعاية وزير المواصالت ..والمشاركون يعرضون أحدث تكنولوجيا وتقنيات االتصاالت والخدمات التفاعلية

انطالق »إنفو كونكت2011« اليوم بمشاركة 120 جهة محلية وخارجية
تشهد الكويت صباح اليوم انطالق اكبر تظاهرة 
لتكنولوجيا املعلوم���ات واالتصاالت في املنطقة 
مبعرض »انفو كونكت وانفو بيز 2011«، مع اطاللة 
أكثر من 120 ش���ركة وجهة حكومية وخاصة من 
داخل وخارج البالد س���تعرض اخر ما لديها من 
ابتكارات وعروض وخدمات في عالم التكنولوجيا 
والتقنيات احلديثة في ميدان االتصاالت الى جانب 
قطاع اخلدمات واخلدمات التفاعلية، باالضافة الى 
ع���روض تتعلق باالبنية الذكية، وذلك على ارض 

املعارض في مشرف في الصاالت )5 و6 و7(.
وقال رئيس مجلس االدارة في شركة انفو سنتر 
لتنظيم املعارض منصور حسن املوسى في تصريح 
صحافي بهذه املناسبة ان املعرض سيفتتح حتت 
رعاية وزير املواصالت د. محمد البصيري وبرعاية 

رئيسية من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات وهو جهة حكومية 
حرصت على ان تكون الراعي الرئيسي وللمرة اخلامسة على التوالي 

لهذا املعرض الذي يستمر حتى اخلامس من شهر فبراير القادم.
وأوضح أن هذه التظاهرة هي في احلقيقة عبارة عن ثالثة معارض 
جتتمع حتت مظلة معرض واحد، هي معرض انفو كونكت ومعرض 
انفو بيز ومعرض املباني الذكية واالمن والسالمة، وستشغل مساحة 
مجتمعة تصل الى نحو 12 ألف متر مربع. الفتا الى أن ما مييز املعرض 

في دورته اجلديدة دمج تقنيات املباني الذكية لتشكل 
احد املعارض الثالثة وتخصيص مساحة خاصة 
به، وذلك حتى تكون التكنولوجيا بجميع انواعها 
مجتمعة في مكان واحد، مش���يرا الى امرين االول 
يتعلق بنظم املعلومات واحللول املتكاملة لقطاع 
االعمال »معرض انفوبيز«. واالمر الثاني مشاركة 
شركات لديها خدمات واجهزة ميكن بيعها مباشرة 

الى الزوار في معرض انفو كونكت.
ولفت إلى أن أهمية املعرض تنبع من كونه االكبر 
من نوعه في املنطقة من حيث احلضور واملشاركة 
حيث جتاوز عدد املشاركات ال� 120 مشاركا، منها 
جهات حكومية وشركات عاملية معروفة في عالم 
صناعة التكنولوجيا والتقنيات املتخصصة باحللول 
االلكترونية سواء ما يتعلق بالتطبيقات املالية او 
اإلدارية او البني���ة التحتية أو اجهزة وبرامج ونظم معلومات، الى 
جانب عروض تتعلق باخلدمات التفاعلية، مشيرا الى أن كثيرا من 
اجلهات والشركات املشاركة ستقدم عروضا مغرية وتنافسية فيها 
مفاجآت عديدة للزوار. وحتدث عن زيادة في عدد املشاركات اخلارجية 
في دورة املعرض اجلديدة معربا عن اعتقاده بأن هذه الزيادة جاءت 
على خلفية خطة التنمية وذلك بهدف التعرف عن قرب على مشاريع 

اخلطة وبيان مدى امكانية الدخول واملشاركة فيها.

أكدت الشركة الوطنية لالتصاالت 
مواصلتها التفوق في ظل التطورات 
التكنولوجية املتسارعة في عالم 
االتصاالت واالنترنت التي يشهدها 
العالم على مدى الس����نوات ال� 10 
املاضية، مشيرة الى انها استطاعت 
في وقت قصير ان تكون الشركة 
الرائدة في تق����دمي وابتكار أحدث 
خدمات االتصال لعمالئها ومواكبة 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 

في هذا املجال.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
انها تعمل الي����وم جاهدة من أجل 
تطوير تكنولوجيا »التطور بعيد 
املدى« LTE وتعرف كذلك بشبكة 
اجليل الرابع، وهي احدث تكنولوجيا 
في مجال االتص����االت وتعد ثورة 
مستقبلية غير مسبوقة في القرن 
احلادي والعش����رين من شأنها أن 
تغير من مفهوم حتميل املواد على 
شبكة االنترنت وستحدث فرقا كبيرا 

في عالم االتصاالت.
الوطنية  الش����ركة  وأوضحت 
لالتصاالت انه من خالل مشاركتها 

2011 والذي  أنفوكنك����ت  مبعرض 
ينطلق اليوم على أرض املعارض 
الدولية في مشرف، فإنها تقدم فرصة 
ال مثي����ل لها جلميع زوار املعرض 
خلوض جتربة مميزة ومش����اهدة 
مميزات هذه التكنولوجيا املطورة 
والتي س����تحدث ث����ورة في عالم 
االنترنت، حيث من خالل زيارتهم 
لغرفة العرض املوجودة في جناح 
الشركة س����يتمكنون من مشاهدة 

 LTE عرض خاص عن تكنولوجيا
مع »الوطنية«.

وشددت الشركة على اعتزامها 
إطالق تكنولوجيا LTE في الكويت 
في املس����تقبل القريب، والتي من 
شأنها أن تغير من مفهوم السرعة 
والكفاءة في عالم االنترنت، حيث 
سيتم نقل البيانات بسرعة فائقة 
خاصة ملن يريد حتميل ومشاهدة 
األفالم على الهاتف والتي ستجعل 
منها جتربة ممتعة وفريدة في آن. 
وسيقدم طاقم الوطنية لالتصاالت 
في بوابة العرض املقامة في جناح 
الش����ركة عرضا حصري����ا لثورة 
LTE جلميع الزوار ليروا بأنفسهم 
الس����رعة الفائقة في حتميل املواد 
عالي����ة النق����اوة HD وكذلك أفالم 
الثالثي����ة األبعاد، عالوة  الڤيديو 
على حتميل ألعاب الڤيديو في أقل 
وقت متوقع مما يجعل من جتربة 
اللعب اإللكترونية جتربة ال مثيل 
عنها. وحول هذه التجربة حتدث 
الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة 
س����كوت جيغنهامير قائ����ال: »إننا 

نسعى وبشكل متواصل في الوطنية 
لالتصاالت لنبهر عمالءنا بابتكار 
وتطبيق كل ما هو جديد في عالم 
التكنولوجيا، واليوم نتطلع إلحداث 
نقلة نوعية ف����ي عالم االتصاالت 
عن طريق اس����تخدام تكنولوجيا 
LTE والتي ستوفر سرعة تبدأ من 
155 ميغابايت بحيث سيستغرق 
حتميل األفالم العالية النقاوة أقل 

من دقيقة«.
وس����تقدم عروض تكنولوجيا 
LTE يوميا ابتداء من اليوم وحتى 
اخلامس من الشهر املقبل في جناح 
الوطنية مبعرض انفوكنكت املقام 
على ارض املعارض الدولية مبشرف، 
والوطنية تدع����و اجلميع لزيارة 
جناحها واالطالع عن كثب على هذه 
التكنولوجيا املميزة واألحدث في 
عالم االتصاالت، كما سيضم اجلناح 
العديد من األقس����ام األخرى التي 
ستتضمن عروضا حصرية ومميزة 
وسيحظى الزوار بفرصة احلصول 
على جوائز مميزة واالس����تمتاع 

بفقرات ترفيهية مشوقة.

LTE  و»الوطنية لالتصاالت« تقدم عروض تكنولوجيا..

.. و»كيمز« تطلق حملة ترويج جوائزها غير مسبوقة

.. و»المستقبل لالتصاالت« تقدم خصومات على خدماتها ومنتجاتها

قالت شركة »كيمز« خلدمات اإلنترنت إطالقها انها 
تس����تعد الطالق حملة حتت عنوان »شبيك لبيك.. 
سفرتك بني أيديك« وذلك خالل مشاركتها في معرض 
انفو كونكت. أعلن ذلك مدير أول قطاع اإلنترنت وأمن 
املعلومات بشركة زاجل � كيمز، طارق العلي، وقال في 
تصريحات صحافية إن معرض انفو كونكت أكبر جتمع 
ترويجي لتكنولوجيا املعلومات، واملتخصص في 
استضافة أهم مزودي خدمات االتصاالت واالنترنت في 
الكويت، إلى جانب شركات احلاسوب وااللكترونيات. 
وأضاف أن الش����ركة حرصت على املشاركة في هذا 
املعرض للكشف عن أحدث التقنيات املستخدمة في 
مجال خدمات االنترنت، خاصة خدمة االنترنت فائقة 
السرعة التي كانت كيمز سباقة في توفيرها من خالل 
اش����تراكات البرودباند املنزلية، والتي تصل إلى 8 

ميغابت/ ثانية. وحول أسباب غياب مشاركة »كيمز« في املعرض لعدة 
دورات سابقة، أكد العلي أن السبب وراء عدم املشاركة راجع إلى تركيز 
جهود الش����ركة على افتتاح معارض جديدة خلدمة العمالء والوصول 
إليهم في جميع مناطق الكويت، وأحدثها معرض كيمز في مجمع أوتاد 
مبحافظة اجلهراء، والذي جاء اختيار افتتاحه مواكبا الحتفاالت الكويت 
مبناسبة مرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير، وخمس 
سنوات على تولي صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم في البالد.  وأوضح أنه بافتتاح هذا املعرض تكون الش����ركة هي 
املزود الوحيد خلدمات اإلنترنت التي تغطي معارضها مختلف احملافظات، 

واألكثر انتشارا في املناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 
وبالعودة إلى احلملة الترويجية »شبيك لبيك.. سفرتك بني إيديك«، 
أك����د أن إطالق هذه احلملة التي تتضمن 3 جوائز كبرى، أوالها حتقيق 
حلم عمالء الشركة في السفر إلى دولة يتمنون زيارتها، لهذا ترك للفائز 

حرية اختيار البلد الذي سيتوجه إليه مع أربعة من 
أفراد عائلته، وتشمل اجلائزة تذاكر السفر ومصاريف 
اإلقامة، وهي املرة األولى التي تطلق فيها ش����ركة هذا 
العرض الترويجي السخي.  هذا باإلضافة إلى جائزة 
ثانية تلبي رغبة شريحة كبيرة من عشاق كرة القدم 
في دولة الكويت وهم شريحة كبيرة من الشباب، عبارة 
عن تذكرتي سفر شاملة التكليف حلضور »الكالسيكو« 
اإلسباني بني ريال مدريد وبرشلونة. أما اجلائزة الثالثة 
فتحقق حلم حضور »الدربي« اإلجنليزي بني مانشستر 
يونايتد وشيلس����ي، وجاء اختيار ه����ذه املباريات ملا 
تتمتع به من شعبية واسعة بني اجلماهير الرياضية 
في الكويت.  أما بالنسبة للمشتركني اجلدد ومجددي 
االشتراكات طوال فترة املعرض فقد أعدت الشركة لهم 
مجموعة أخرى من اجلوائز العينية، التي سيحصلون 
عليها من خالل كوبونات »امس����ح واربح«، وفي انتظار أصحاب احلظ 
السعيد مجموعة كبيرة من أجهزة الالب توب واملاك برو واآلي باد واآلي 
بود، واشتراكات انترنت أو مضاعفة سرعة مجانية.  ودعا العلي عمالء 
الشركة إلى زيارة جناحها باملعرض حيث هناك باقة أخرى من العروض 
واخلدمات املثيرة س����تكون في انتظارهم، والتي ستطرح للمرة األولى 
بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة، ومنها تكنولوجيا مشاهدة مقاطع 
الڤيديو واألفالم عبر اإلنترنت من دون انقطاع، حتى مع سرعات اإلنترنت 
املنخفضة.  واختتم تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع عمالء الشركة 
عل����ى الثقة الكبيرة فيما تقدمه من خدمات، وقال إن هذه الثقة الكبيرة 
كانت وراء حصول الش����ركة بإجماع جلنة التحكيم على جائزة »أفضل 
مزود خدمة إنترن����ت في دولة الكويت خالل العام 2010« وهي اجلائزة 
التي متنحها منظمة »سيرفر هيرو« العاملية، بعد استطالع للرأي شمل 

شريحة كبيرة من مستخدمي اإلنترنت بلغ عددهم 10 آالف عميل.

أعلن املدير التنفيذي لشركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت صالح العوضي عن مشاركة الشركة في 
معرض الكويت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وقطاع األعمال )إنفوكونكت2011( من خالل الشركتني 
التابعتني لها وهما: ش����ركة املستقبل لالتصاالت 
وشركة املستقبل للتكنولوجيا الدولية لتقدمي حلول 
تكنولوجية ذكية للمؤسس����ات، إذ تأتي مشاركة 
املستقبل من خالل تقدمي منتجات وخدمات حديثة 

ومتنوعة في مجاالت االتصاالت.
وأوضح العوضي في بي����ان صحافي امس ان 
معرض إنفوكونكت الذي تنطلق انشطته يوم غد 
األحد سيس����تمر حتى اخلامس من فبراير املقبل 
على أرض املع����ارض الدولية في الكويت مبنطقة 
مش����رف، الفتا الى ان شركة املستقبل لالتصاالت 

تعتزم تقدمي جملة من اخلصومات املتنوعة على خدماتها ومنتجاتها 
خالل مدة معرض إنفوكونكت. وأضاف أن شركة املستقبل لالتصاالت 
سوف تعرض أجهزة هواتف جديدة من منتجات نوكيا وiPhone وبالك 
بيري وغيرها، إذ لم تعد الش����ركة مقتصرة على بيع منتجات نوكيا 
واكسسواراتها بل ضمت إليها أخيرا مجموعة من أشهر الهواتف العاملية 
وتق����دم أيضا خدمة صيانة الهواتف وفق أعلى املعايير الفنية املتبعة 
في العالم. وذكر العوضي أن ش����ركة املستقبل للتكنولوجيا الدولية 

سوف تعرض خدماتها وأنشطتها في مجاالت: إدارة 
االتصاالت وأنظمة االختب����ارات، ومنتجات وحلول 
املؤسسات املتعلقة باالتصاالت الالسلكية، واالتصاالت 
السلكية، والترددات الالسلكية واملوجات الصغرى، 
واالختبار العام وغيرها.  واشار إلى أن الشركة تقدم 
لزوار جناحها في املعرض جملة من املنتجات مثل هاتف 
مميز من ماركة Spice، فيه خاصة استخدام شريحتي 
هاتفChip، أي ميكن اس����تخدامه كهاتفني في هاتف 

واحد، وذلك تسهيال على مستخدمي الهواتف.
 وهاتف يطلق عليه اسم الضفدع لشدة حتمله، فهو 
هاتف مقاوم للماء والغبار والصدمات، وميتاز بتقنية 
متقدمة وسهولة في االستخدام، ويستخدم بصورة 
أكثر من قبل العاملني في مجال اإلنشاءات أو حقول 
النفط والغاز واملجمعات الصناعية والبتروكيماوية 
وامليادين العسكرية وغيرها من أعمال تتطلب استخدام هواتف شديدة 
التحمل، باالضافة الى تشكيلة أخرى منوعة من هواتف Ecom األملانية 
الواسعة االنتشار وهي هواتف محمية من االنفجارات التي قد تتعرض 
لها الهواتف في بعض املنشآت الصناعية أو النفطية. فضال عن طرح 
نسخة مطورة من هاتف جديد يحمل العالمة التجارية »زووم«، واملعد 
خصيصا لضعيفي البصر والس����مع وكبار السن حيث يحتوي على 

شاشة عريضة احلجم ولوحة مفاتيح كبيرة احلروف واألرقام.

أعلنت شركة زين أنها أنهت جميع استعداداتها 
الس����تقبال جمهور معرض انفو كونكت اليوم في 
أرض املعارض مبش����رف في الصالة املخصصة لها 
بالكامل )7( مع ش����بكة موزعيها املعتمدين، حيث 
اتخذت الشركة من شعار »أكمل عاملك« حتية رسمية 
لها عند استقبال اجلمهور طوال فترة إقامة أنشطة 

املعرض.
وذكرت »زين« التي حتتل موقع الريادة في سوق 
االتصاالت الكويتية أنها أعدت مجموعة من اخلدمات 
املبتكرة وسلسلة من العروض واملفاجآت، وسيكون 
اجلمهور مدعوا للتع����رف على آخر العروض التي 

ستطرحها الشركة مع شبكة موزعيها املعتمدين.
وقال املدير التنفيذي للمبيعات في الشركة شفيق 
عمر »تعتبر شركة زين هذه الدورة فرصة ممتازة 

للقاء عمالئها مباش����رة والتواصل معهم، خصوصا أنها تسعى إلى أن 
ترس����ي دعائم جديدة في هذا العام لتعيد تش����كيل طرق اتصالها مع 

عمالئها من خالل التنوع في اخلدمات واالبتكار«.
ووجه عمر دعوة رس����مية للجمهور للتع����رف على آخر املنتجات 
والعروض التي تقدمها »زين« في هذه النس����خة من املعرض، مشيرا 
إلى أن الشركة جهزت قائمة طويلة من املفاجآت على جميع خدماتها. 
وكشف أن عمالء زين على موعد من نوع خاص مع سحابة من العروض 
على جميع خدمات الصوت ونقل البيانات وأجهزة الهواتف الذكية مثل 

البالك بيري وغيرها.
وأش����ار إلى أن الشركة ستقدم مجموعة من املنتجات املبتكرة على 

أكبر مائدة للحسومات، مع تقدمي عروض مجانية 
على خدمات الصوت والبيانات وااليزي، مبينا أن 
الش����ركة لن تكتفي بعروضها املميزة هذه فحسب، 
فاجلمهور سيكون مدعوا أيضا حلضور ومشاهدة 
مس����رحها اخلاص في صالة االستقبال لالستمتاع 
بالعديد من الفقرات واملسابقات والتي ستشهد توزيع 

العديد من اجلوائز والهدايا القيمة.
وأكد عمر أن الشركة أعدت أنشطة يومية تشمل 
عروضا ترفيهية عاملية مع حضور شخصيات مشهورة 
ستس����تضيفها في الصالة املخصصة لها، وحتديدا 
في جناحها اخلاص، مثل الشيخ مشاري العفاسي 
وصالح الهاشم، مع حضور متميز لكل من الفنانة 
مرام وأحمد حسني على املسرح الذي أعدته خصيصا 

لهذه املناسبة.
وأوضح بقوله لم تنس زين توفير مناخ عائلي وأس����ري في هذه 
املناسبة، فهي قد أعدت مسابقات يومية لهذا الغرض، وذلك من خالل 
تقدمي برنامج ترفيهي يومي للعائالت واألس����ر التي ستزور املعرض، 
مع تقدمي فرص عديدة للدخول في الس����حوبات التي س����تجريها على 

مجموعة من السيارات وأجهزة الهواتف الذكية.
وكش����ف عمر أن الشركة أعدت مفاجأة من نوع خاص في األنشطة 
اخلتامية للمعرض وهي إعطاء الفرصة جلميع املشتركني في خدماتها 
خالل فترة إقامة املعرض للدخول في الس����حب على اجلائزة الكبرى 
BMW Z4 2011، والعدي����د من اجلوائز النقدية الضخمة والتي تبدأ من 

5 آالف إلى 10 آالف دوالر.

للسنة الثالثة على التوالي، أعلنت شركة 
االتصاالت الكويتية VIVA عن مشاركتها في 
معرض إنفوكونكت، حيث ستشارك لهذا العام 
 i2 ،عبر وكالئها املعتمدين: شركة البابطني

وشركة املستقبل لالتصاالت. 
وعن هذه املشاركة، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة VIVA، سلمان البدران إن VIVA حترص 
دائما على التواجد في املعارض املتخصصة 
في مجال االتصاالت والتكنولوجيا وخاصة 
معرض إنفوكونكت، وذلك من أجل التواصل 
مع عمالئها ومحبيها وعرض كل ما هو جديد 

لديها من منتجات وعروض ومفاجآت.
وكشف البدران عن إطالق مفاجآت وعروض 
VIVA خالل شهر فبراير، حيث ستكون متوافرة 

جلميع العمالء لدى أجنح����ة وكالئها املعتمدين في معرض 
إنفوكونكت، على الشكل التالي:

� مع االشتراك الشهري والسنوي بباقة 25 دينارا، يحصل 
العميل على خدمة Surf on لإلنترنت بقيمة 15 دينارا مجانا 

دون أي رسوم إضافية.
� اشتراك سنوي في خدمة BlackBerry بتكلفة مخفضة بقيمة 

9 دنانير شهريا باإلضافة إلى أجهزة BlackBerry مجانا. 
� عند االش����تراك الس����نوي بخدمة اإلنترنت بسرعة 21.6 

ميغاباي����ت في الثانية، يحصل العميل على 
اشتراك شهري مجاني كل ثالثة أشهر مع أحدث 
جهاز إنترنت USB، حيث يتمتع العمالء بأسرع 
خدمة إنترنت وبأش����مل تغطية في مختلف 
مناطق الكويت، ليتمنكوا من التواصل مع 
أهلهم وأحبائهم ومتابعة أعمالهم بس����هولة 

ومرونة.
� ومع االشتراك الشهري والسنوي لباقة 
ال� 55 دينارا، يس����تطيع عمالء الدفع اآلجل، 
احلاليني واجلدد، االستفادة من خدمات شاملة 
ومتنوعة، تش����مل االس����تخدام احمللي غير 
احملدود للخدمات التالية: املكاملات الصوتية 
والرسائل النصية القصيرة، مكاملات الڤيديو 
رسائل الوسائط املتعددة، تصفح اإلنترنت، 
خدمة BlackBerry احمللية، باإلضافة إلى خصم على الرسائل 
النصية القصي����رة الدولية، هذا فضال ع����ن احلصول على 
 BlackBerry مجان����ي أو أجهزة Samsung Galaxy Tab جه����از
مجانية عند االش����تراك بهذه الباقة. وختم البدران: »زوروا 
أجنحة وكالئنا لدى معرض إنفوكونكت ومتتعوا بعروضنا 
التي ترضي كافة احتياجاتكم ومتنحكم التواصل مع أهلكم 
وأصدقائكم ومحبيكم، كما ميكنكم زيارة أي من فروع فيفا 

للحصول على هذه العروض املميزة«.

»زين« تطرح أكبر مائدة من العروض والمفاجآت 

»VIVA«: عروض ومفاجآت عبر الوكالء المعتمدين
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سكوت جيغنهامير

طارق العلي

صالح العوضي

شفيق عمر

سلمان البدران


