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»DIGITS« توّقع عقد شراكة مع »VIVA«

الموزع الرئيسي لـ »Apple« في الشرق األوسط

لقطة جماعية عقب توقيع العقد

سلمان البدران يتبادل وثائق العقود مع كمال السلطان

 VIVA أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
 DIGITS عن توقيعها عقد شراكة مع شركة
TRADING Co املوزع الرئيسي املعتمد لشركة 

Apple في الشرق األوسط.
ووقع العقد من جانب شركة VIVA الرئيس 
التنفيذي سلمان البدران، فيما مثل شركة 

DIGITS املدير العام كمال السلطان.
وأعرب البدران عن سعادته لتوقيع هذا 
العقد قائال: »إن هذه الشراكة ستساهم في 
 VIVA عرض كافة عروض وخدمات ومنتجات
في معارض شركة DIGITS حيث يستطيع 
أيضا عمالء VIVA إنه����اء معامالتهم ودفع 
 VIVA فواتيرهم، مما يس����اعد عل����ى تواجد
بقرب كافة أبناء املجتمع الكويتي من مختلف 
الشرائح واألعمار والتواصل معهم بسهولة 

ويسر«.
وأضاف البدران: »VIVA تسعى دائما إلى 
التعاون والتنسيق مع أكبر وأهم الشركات 
 VIVA لالستفادة من خبراتها في دعم خطة

التوسعية«.
 DIGITS تعتبر VIVA وأشار البدران إلى أن
من أهم ش����ركائها املعتمدين نظرا للسمعة 
العريقة التي تتمتع بها في السوقني احمللي 

واإلقليمي وخبرة فريق عملها العالية.
يذكر أن ش����ركة DIGITS تأسس����ت عام 
 Apple 2005 كموزع رئيسي معتمد لشركة
في الش����رق األوسط ومتتلك أكبر معارض 
ملنتجاتها في الكويت: مجمع املارينا مول، 
مجمع Galleria 2000، مجمع الكوت، اجلامعة 

األميركية وجامعة اخلليج.

»جلوبل األردن« تنّظم محاضرة تدريبية لموظفيها
 بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني األردني

»المستقبل لالتصاالت« تكتسي بأعالم الكويت
عبر فروعها الـ 40 المنتشرة محلياً

أعل���ن بي���ت االس���تثمار 
العالم���ي- األردن )جلوب���ل 
األردن( أم���س ع���ن تنظيمه 
محاضرة تدريبية لموظفيه 
بالتع���اون مع مديرية الدفاع 
المدن���ي- غرب عم���ان عن 
أساسيات اإلسعافات األولية. 
وتأتي هذه المحاضرة كجزء 
من اهتمام الشركة بموظفيها 
لزيادة توعيتهم بالمعلومات 
التي ته���دف لحمايتهم ومن 
حولهم م���ن مختلف األخطار 
الت���ي تواجهه���م ف���ي أماكن 
العمل والسكن وعلى األصعدة 

كافة.
وتعليق���ا على هذه المحاضرة قال الرئيس 
التنفيذي في جلوب���ل األردن خالد زكريا »إن 
تنظيم مثل هذا النوع من المحاضرات هو في 
غاية األهمية لما تحتويه من مادة علمية وعملية 
عن أساسيات اإلسعافات األولية وطرق مواجهة 
بعض المخاطر التي يتعرض لها الموظف بشكل 
يومي«. كما أكد زكريا تطلعه لتعاون مستمر مع 

الدفاع المدني األردني لما فيه 
من خير للموظف والمصلحة 

العامة. 
ومن جهته قال مدير دفاع 
مدني - غرب عم���ان العقيد 
منيب العواودة »إن عقد مثل 
هذه المحاضرات يأتي في سياق 
أهداف المديرية العامة للدفاع 
المدني عامة وغرب عمان خاصة 
في نشر وزيادة الوعي العام 
المتعلق بأمور السالمة العامة 
لدى المواطنين في مؤسساتهم 
وأن تكون هناك فرق مدربة في 
مواقعهم مساندة للدفاع المدني 

في حال حدوث أي حادث ال قدر اهلل«.
يذكر أن مديرية الدفاع المدني األردني تعمل 
على تشجيع جميع الشركات الخاصة على القيام 
بمثل هذه الدورات لما فيه من منفعة للمواطن 
على جميع األصعدة، إذ يعمل الدفاع المدني على 
توفير جميع الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة 
واآلليات والمعدات الضرورية التي تهدف إلى 

توفير الطمأنينة لجميع شرائح المجتمع.

المستقبل  أعلنت ش���ركة 
العالمية لالتصاالت عن بدئها 
االحتفال بمناسبة العيد الوطني 
الكويت  الخمسين الستقالل 
والذكرى العشرين للتحرير 
من الغ���زو العراقي والذكرى 
الخامسة لتولي صاحب السمو 

األمير مقاليد الحكم.
وقال مدير العالقات العامة 
والتدريب بمجموعة المستقبل 
العالمية لالتصاالت ضياء أحمد 
إن الش���ركة اكتس���ت بأعالم 
الكويت، وب���دأت في توزيع 
األعالم على الشعب الكويتي، 

في جميع معارضها وعددها 40 المنتشرة في 
محافظات الكويت كافة، وذلك للمس���اهمة في 
ه���ذه االحتفالية الوطنية المجي���دة، وتأكيدا 
على اإلنجازات العظيمة التي حققتها الكويت، 
ومسيرتها الديموقراطية الراسخة التي أثبتت 
أحلك الظروف أن دستورها الحضاري كان دائما 

صمام األمان الذي عبر بها كل األزمات.
وأضاف أن »اختيار توزيع األعالم يأتي من 
حرصنا على تأكيد الروح الوطنية، حيث ان حمل 
المواطن لعلم بالده في األعياد الوطنية لهو تعبير 
صادق وعفوي نابع من القلب ويشيع مظاهر 
البهجة واالحتفال والس���رور بين المواطنين 
وكل من يعيش عل���ى أرض الكويت الطاهرة 

وينعم بخيرها«.
وأشار الى أن »ألوان أعالم الكويت األربعة 

الجميلة مس���توحاة مما قاله 
الشاعر صفي الدين الحلي في 
البيت الشهير: بيض صنائعنا 
سود مواقعنا خضر مرابعنا 

حمر مواضينا«.
كما يذكرنا بلحظات مشرقة 
في تاري���خ الكويت »ففي 14 
مايو 1963 قام وزير الخارجية 
آنذاك الش���يخ صباح األحمد 
البالد  أمير  الجابر الصب���اح 
المفدى برفع علم الكويت خفاقا 
قبالة مبنى األمم المتحدة في 
المتحدة األميركية  الواليات 
عقب مش���اركته في الجلسة 
الخاص���ة للجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
تمت الموافقة فيها على انضمام وطننا العزيز إلى 
منظومة المجتمع الدولي ممثلة باألمم المتحدة«. 
وأوضح أن »هناك جيال من الشباب لم يشهد أزمة 
االحتالل الغاشم وكيف عانى الشعب من براثن 
االحتالل األليم، ثم بنى المواطنون بسواعدهم 
كوي���ت التحرير والنماء، وما هذه المناس���بة 
االحتفالية إال تذكير لهم بحقبة تاريخية مهمة 
ليستفيدوا من دروس���ها ويتطلعوا لبناء غد 
أفضل وأكثر إشراقا من خالل التركيز على ما 
يوحدهم واالبتعاد عما يفرقهم« وتجديد حبهم 
لوطنهم من خالل بذل الغالي والنفيس، والنهل 
من كافة العلوم ومواكبة التكنولوجيا والعمل 
عل���ى اتقان عملهم كل في موقعه لرفعة ورقي 

ونهضة وطننا الكويت.

إيمانًا منها بزيادة الوعي لمواجهة مختلف المخاطر

تقدمها هدايا لعمالئها بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

خالد زكريا

ضياء أحمد 


