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»كواليتي نت« املوزع 
احلصري ملنتجات 

»كاسبيرسكي« في الكويت
أعلنت شركة كواليتي نت، املزود االول خلدمات 
االنترنت وحلول االتصاالت املعلوماتية في الكويت، 
عن توقيع اتفاقية اس���تراتيجية مع شركة سارية 
احملدودة لتكون مبوجبها املوزع احلصري الفرعي 
لشركه س���ارية احملدودة ملنتجات كاسبيرسكي في 
الكويت سواء بالنسبة 

لالفراد أو الشركات.
 اجلدي���ر بالذكر أن 
منتجات كاسبيرس���كي 
»Kaspersky« هي املنتجات 
االولى عامليا في برامج 
مكافحة الڤيروسات وأمن 

املعلومات. 
املناس���بة،  وبه���ذه 
أعرب مدير عام اخلدمات 
املعلوماتية في »كواليتي 
نت« علي اسماعيل عن 
سعادته بتوقيع االتفاقية 
مرحبا باحلليف االستراتيجي اجلديد شركة سارية 
احملدودة، وهي الشركة السعودية الرائدة واملوزع 
الوحيد ملنتجات كاسبيرس���كي املوجود في اململكه 
العربية السعودية لدول مجلس التعاون اخلليجي 

واليمن.
وأش���ار اس���ماعيل في تصريح صحافي الى ان 
تدشني االتفاقية وبداية التعاون كان من خالل معرض 
»انفو كونكت« 2011 الذي يعد من أهم معارض حلول 
االتصاالت املعلوماتية التي تقام في الكويت والتي 
حتظى باقبال جماهيري كبير، حيث قدمت »كواليتي 
نت« لعمالئه���ا وزوار املعرض فرصة التعرف على 
منتجات كاسبيرسكي في جناح الشركة باملعرض، 
باالضاف���ة للعديد من اخلدمات اجلديدة والعروض 
املميزة. كما صرح أيضا بأن »كواليتي نت« ستطرح 
في الكويت بالتعاون مع كاسبيرسكي حلوال متكاملة 
حلماية وأمن املعلومات لقطاعي االفراد والشركات.

واكد اسماعيل حرص »كواليتي نت« على الريادة 
دائما وتقدمي كل ما هو جديد الى السوق الكويتية، 
مبين���ا انها منذ انش���ائها وحصولها على ترخيص 
تقدمي خدمة االنترنت س���نة 1998 تطورت الشركة 
بشكل ملحوظ، وعززت من مكانتها وحجم عملياتها 
لتصبح محطة شراء واحدة لكافة حلول االتصاالت 

املعلوماتية. 

علي إسماعيل

افتتحت شركة أزهار منيرة املتخصصة في 
عالم الزهور وحتضير وتقدمي الهدايا الفاخرة 
فرعها بحلته اجلديدة في مجمع الصاحلية أول 
من أمس بحضور القنصل العام املصري السفير 
صالح الوسيمي والشيخ دعيج اخلليفة والشاعر 
أحمد الشرقاوي وعدد من الشخصيات اإلعالمية 

البارزة في املجتمع.
وبهذه املناسبة قال املدير العام والشريك في 
الشركة أمين سالمة ان »أزهار منيرة« تأسست 
في عام 1983 بغرض تقدمي وتنسيق الزهور في 
املناسبات املختلفة كاملؤمترات واألعراس وحفالت 
االستقبال، مبينا ان الشركة تختص بتحضير 
الهدايا الى الوزارات والش���ركات واملؤسس���ات 

اخلاصة واألفراد.
وأوضح سالمة ان الشركة جنحت في املشاركة 
بالعدي���د من املؤمت���رات واملناس���بات البارزة 
والهامة التي عقدت ف���ي الكويت ومنها مؤمتر 
دول مجلس التعاون اخلليجي، مش���يرا الى ان 
»أزهار منيرة« تست��ورد أفض��ل أن���واع الزهور 

النادرة عامليا.

 كما انه���ا تقدم خدم���ة االنترفل���ورا وهي 
توصيل الزه�ور إلى جميع البلدان على مستوى 

العالم.
وحول خطط الشركة اإلستراتيجية خالل العام 
احلالي قال سالمة ان أزهار منيرة ستركز خالل 
الفترة املقبلة على تعزيز مكانة الشركة كمؤسسة 
تعنى باجل���ودة وحترص على التواصل الدائم 
واملستمر مع زبائنها عبر تقدمي أفضل اخلدمات 
والبحث عن كل جديد في عالم الزهور وتصاميم 
كوش األعراس والبوكيهات في املناسبات املختلفة 
مثل »أعياد امليالد - الزواج – حفالت االستقبال 
– املؤمت���رات – االحتف���االت« إضافة الى تقدمي 

وحتضير الهدايا القيمة.
واختتم سالمة قائال »املواطن الكويتي ذواق 
ويبحث دائما عن اجلديد واملميز من املنتجات 
واخلدمات ومن هنا س���نحاول بذل أقصى جهد 
إلرضائه وتلبية متطلباته التي تتس���م بالرقي 
واحلداثة، كما اننا سنسعى بشكل مستمر الى 
االطالع على آخر املس���تجدات العاملية في عالم 

الزهور لكي نقدمها الى زبائننا«. 

القنصل العام املصري السفير صالح الوسيمي والشيخ دعيج اخلليفة وأمين سالمة وسعود صاهود يقصون شريط االفتتاح

)محمد ماهر( لقطة جماعية للفائزين يتوسطهم محمد العمر وأحمد بهبهاني وفيصل القناعي وعدنان الراشد   الزميل هشام أبوشادي رئيس قسم االقتصاد في »األنباء« متسلما اجلائزة األولى في فئة اللقاء الصحافي

الزميلة دانيا شومان مع محمد العمر وعدنان الراشدمحمد العمر مكرما دينا حسان

بحضور القنصل العام املصري ورجل األعمال سعود صاهود

»أزهار منيرة« تفتتح فرعها 
في الصاحلية بحلة جديدة 

خالل حفل تكرمي الصحافيني الفائزين مبسابقة »بيتك« لإلبداع الصحافي في دورتها الثانية

العمر: األسرة الصحافية شريك لـ »بيتك« في خدمة االقتصاد الوطني
املسابقة في نسختها الثانية.

اللقاء الصحافي:

هشام حس���ن عبدالعزيز 
أبوشادي )األنباء(1 

تامر محم���ود احمد حماد 
)الوطن(2 

فتح���ي محم���د  أحم���د 
عبداملقصود )اجلريدة(3 

الخبر الصحافي:

رضا محمد علي السناري 
) الراي(1 

دين������ا حس����ان السعي���د 
) الدار(2 

إبراهي���م الس���يد محم���د 
العنقيلي ) الشاهد(3 

التحقيق الصحافي:

السعيد كمال السعيد حبيب 
)الوطن(1 

الذي يضم في عضويته أول امرأة 
وهي إميان احلمي���دان، متمنيا 
ألعضائه التوفيق ولبيتك دوام 
النجاح والتقدم، مؤكدا أن بيتك 
بثقة عمالئه ودعم مس���اهميه 
ميضي من جناح إلى آخر دائما، 
ونؤكد التزامنا بتحقيق رسالتنا 
جت���اه املجتمع م���ن خالل دعم 
املشروعات التي حتقق تنميته.
وخلص العمر بقوله »ندرك 
أهمي���ة تعزيز وس���ائل اإلعالم 
احلديث وال���ذي يعرف مبواقع 
 social media التواصل االجتماعي
ونحيي التوجه الذي تبنته بنجاح 
صحفن���ا احمللي���ة باجلمع بني 
التقليدية والصحافة  الصحافة 

اإللكترونية«.
وتنوع���ت فروع املس���ابقة 
اللقاء واخلب���ر والتحقيق  بني 
واملقال الصحافي، وهذه أسماء 
الفائزين بجوائز  الصحافي���ني 

ف���ي الصحف احمللية  العاملني 
في ه���ذا العام مقارن���ة بالعام 
املاضي. وفي ه���ذا اإلطار بارك 
العمر للفائزين، كما تقدم بالشكر 
لكل املشاركني الذين لم يحالفهم 

احلظ في هذا العام.
وقال العمر انه قبل أيام عقدت 
اجلمعية العمومي���ة ل� »بيتك« 
اجتماعها الذي أعلن فيه رئيس 
مجلس اإلدارة السابق بدر املخيزمي 
عدم جتديد ترشحه بعد أن أمضى 
17 عاما في رئاسة مجلس اإلدارة 
و34 عاما في »بيتك«، حيث تولى 
منصب املدير العام منذ تأسيسه 
قبل 34 عاما، وبهذه املناس���بة 
نتقدم إليه بجزيل التقدير وعظيم 
االمتنان على دوره في بناء هذا 
الصرح الشامخ الذي يعتبر أحد 
اإلجنازات البارزة للقطاع اخلاص 

الكويتي محليا وخارجيا.
اإلدارة اجلديد  وهنأ مجلس 

الصالح اللذي���ن كان لهما دور 
كبير في تطوير مسيرة الصحافة 
احمللية سائال اهلل لهما املغفرة 

وأن يسكنهما فسيح جناته.
العم���ر باألس���رة  ورّح���ب 
الصحافي���ة وقال نح���ن ننظر 
إليها في »بيتك« على أنها شريك 
معنا في خدمة االقتصاد الوطني، 
املالية  أداء املؤسسات  وإذا كان 
يدفع بعجلة االقتصاد فإن دور 
الصحافة يكمن في تنوير الرأي 

العام حول هذا األداء.
وهنأ مجل���س إدارة جمعية 
الصحافي���ني أعض���اء اجلمعية 
العمومي���ة متمنيا لهم التوفيق 
ملا فيه خدمة الصحافة احمللية 

وقضايا البلد.
وذكر العمر ان مسابقة »بيتك 
»لإلبداع الصحافي تتم بنجاح 
للعام الثاني على التوالي، مشيرا 
الى انها شهدت إقباال كبيرا من 

وفي حفل تكرمي الصحافيني 
احملليني الفائزين مبسابقة »بيتك« 
العمر  لإلبداع الصحاف���ي نعى 
بخالص احلزن والتسليم بأمر 
اهلل وفاة كل من العم خالد يوسف 
امل���رزوق واألخ محمد مس���اعد 

أش���اد الرئيس التنفيذي في 
بيت التمويل الكويتي محمد العمر 
بالدور الذي تقوم به الصحافة 
احمللية، قائ���ال: اننا ننظر اليها 
بكل فخ���ر واعتزاز كونها وجها 
من أوجه الريادة الكويتية على 
مس���توى الدول العربية، بل ال 
أظن مبالغا أن تأثيرها ميتد إلى 

خارج الوطن العربي.
وقال نلم���س ذلك من خالل 
أخبار »بيتك« التي مبجرد نشرها 
في صحفنا احمللية يرتد صداها 
إلى دول في أقصى الشرق وآخر 
الغرب، وال شك أن هناك تطورات 
متس���ارعة تخرجه���ا منتجات 
تكنولوجيا املعلومات والصحافة 
أول املتأثرين، مشيرا الى أن املرء 
يسعد وهو يرى صحافتنا احمللية 
التطور  تضاهي وتواكب ه���ذا 
وتبدو في أفضل حاالتها شكال 

ومضمونا.

محمد العمر فيصل القناعي

القناعي: املستويات املتقاربة للمواد 
الصحافية املشاركة وضعت اللجنة في حيرة
أشاد أمني سر جمعية الصحافيني الكويتية فيصل القناعي بعدد 

املشاركات في مسابقة »بيتك« الثانية لإلبداع الصحافي، معربا عن 
امله ان تكون هذه املسابقة ضمن املسابقات الكبرى في املنطقة في 

الدورات املقبلة. وهنأ القناعي مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي 
اجلديد متمنيا لهم دوام النجاح خالل الفترة املقبلة.

وقال إن جناح هذه املسابقة مرهون بحجم املشاركات من قبل 
الصحافيني ومدى جتاوبهم، معربا عن امله ملن لم يحالفهم احلظ 

بالفوز خالل الدورات املقبلة.
وقال ان جلنة املسابقة كانت في حيرة نظرا للمستويات املتقاربة 

للمواد الصحافية املشاركة في املسابقة، مشيرا الى ان اللجنة 
جلأت الى التصويت احيانا حلسم املسابقة.

إيه���اب فؤاد عب���د املنعم 
أبوحشيش )الراي(

العط���ار  فري���ال عقي���ل 
)النهار(3 

المقال الصحافي:

أم���ني أحم���د  مصطف���ى 
)السياسة(1 

العن���زي  ب���در ناص���ر 
)احلرية(2 

إيهاب رجب خليل إبراهيم 
)الصباح(3 

كّتاب صحافيون:

د.منصور صباح الفضلي 
)النهار(1 

د.وليد عبدالوهاب احلداد 
)األنباء(2 

يوسف عبد الكرمي الزنكوي 
)السياسة(3 

شريف حمدي ـ دانيا شومان  ٭
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