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كادر التنمية!

ال تقلق عزيزي القارئ، لن نتطرق لكادر جديد في 
زاويتنا لهذا االسبوع الننا قررنا ان نطبق نظرية 

العمل ضمن »دائرة التحكم« )circle of control( وما يقع 
ضمنها هو ابداء مقترحات هدفها اعادة »تبويب« )ان 

صح التعبير( الكادر مبفهومه العام.
في االشهر القليلة املاضية، مت اعطاء زيادة وكادر تلو 

اآلخر للموظفني في قطاعات الدولة »حتى اخلاص 
بتحوشهم زيادة«!

قررنا في هذا املقال »حتويل« النظرة السلبية الى 
»رؤية« ايجابية هدفها االسمى مستقبل البلد، قررنا ان 

نرى اجلانب اآلخر من القطعة النقدية »املعدنية« التي 
قامت احلكومة باستخدامها كـ »چاب وكتب« الختيار 

مصير توظيف الفوائض املالية، نحن ال نحتاج الى 
التذكير بأن النواقص بالقطاعات »كافة« ال نستطيع 

التغاضي عنها، فاملثل يقول »الشمس ما اتغطى 
مبنخل«، لذلك اردنا استخدام ارقام ونسب )تقريبية( 

لكي نصل الى مبالغ »تقديرية« تساعدنا على رسم 
الصورة املرجوة.

تعددت االحصائيات عن عدد القوى العاملة في الكويت 
)من الكويتيني( وتراوحت االعداد ما بني 350 و450 

الفا يعملون في القطاعني العام واخلاص )تقريبا(، 
وبافتراض ان عدد الكويتيني في القطاعني يقدر بـ 350 

الف موظف وموظفة و»الكل« يستحق كادرا او زيادة 
مبقدار 250 دينارا شهريا للفرد )تقريبا( فان الزيادة 

على موازنة الدولة ستكون:
- 87.5 مليون دينار شهريا.

- ما يعادل اكثر من مليار دينار سنويا!
»يستاهلون« اخواتنا واخواننا في القطاعني هذه 

الزيادات، ولو اننا ال نزال عند رأينا بأن البد ان تكون 
هناك آلية واضحة للزيادات والكوادر ليحصل عليها من 

يستحقها في القطاعني، اال اننا سنقترح ما يلي:
- استقطاع مبلغ 50 دينارا فقط ال غير!

يعادل هذا املبلغ 20% من الزيادة او الكادر، 20% من 
مليار دينار سنويا!

200 مليون دينار نستطيع من خاللها تطوير قطاع 
»كامل« سنويا!

نستطيع توفير ميزانية تكفي لبناء مستشفى، وجامعة، 
واستاد دولي لكرة القدم )ونقوم بافتتاحه رسميا( في 

فترة وجيزة!
نستطيع توفير ميزانية »ضخمة« سنويا لدعم ابحاث 

لتطوير وتنويع مصادر دخل الدولة ودعم الطاقات 
الشبابية و»حتفيزها« لالبداع!

ببساطة، وبهذا املبلغ املستقطع من زيادة وفرتها الدولة 
البنائها نستطيع ان نستثمر في »استمرارية« هذا 

الوطن الغالي!
ال ينقصنا شيء.. فنحن منلك اكثر مما نعتقد من 
موارد مادية وبشرية.. نحن بحاجة لتحسني ادارة 

هذه املوارد! ال نريد ان نرتدي »ثوب« االتكالية ونثبت 
علينا تصنيف »الشعب االستهالكي« فهذا التصنيف 
ال يليق بشعب ميلك من الكفاءات ما ميكنه تصديرها 

للخارج! علينا ترسيخ »ثقافة« املشاركة في بناء »كويت 
املستقبل«، البنائنا على اقل تقدير!

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي الستثمار الكادر »وطنيا«!

   زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني 
شركة آيديليتي لالستشارات في إطار 

تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 

الفرص أو معاجلة القصور في األسواق.

Info@idealiti.comالبريد اإللكتروني:

www.idealiti.comالموقع :

:Twitter@idealiti
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»تواصل« تفوز بجائزة أفضل مزود 
خدمة جديد لعام 2011

فازت شركة اخلليج للتواصل االلكتروني )تواصل( بجائزة 
أفضل شركة متخصصة وأفضل مزود جديد للربط االلكتروني 
في دول مجلس التعاون لعام 2011 من مجلة كباسيتي العاملية 
في مؤمترها السنوي في أمستردام. وتؤكد اجلائزة أن شركة 
»تواصل« قد استطاعت، وفي وقت قصير أن توفر خدماتها 
االلكترونية من خالل مكان واحد لكل الشركات واملؤسسات 

العاملية التي تتطلع للتواصل مع الشرق األوسط.
اجلدير بالذكر أن شركة اخلليج للتواصل االلكتروني هي 
في االصل مشروع تنموي تبنته مؤسسة اخلليج لالستثمار 
 )NTEC( والش���ركة الوطنية ملش���اريع التكنولوجيا )GIC(
كمبادرة مبتكرة وفريدة من نوعها في املنطقة بهدف النهوض 
بالبنية التحتية لقطاع االتصاالت واخلدمات املعلوماتية في 
اخلليج العربي والشرق االوسط. وقد مت اختيار »تواصل« 
جلائزة أفضل شركة متخصصة وأفضل مزود جديد لنهجها 
املتخصص في السوق اخلليجية وفي الشرق األوسط، والذي 
اس���تطاعت من خالله أن توفر كل اخلدمات من مكان واحد 
بنظام »املزود الواحد« للشركات واملؤسسات العاملية التي 
تتطلع للتواصل مع الشرق األوسط. كما تعتقد جلنة التحكيم 
أن الش���ركة تنتهج نهجا صحيحا، هذا من خالل ما صرحت 
ب���ه أحد أعضاء جلنة التحكيم جودي رييد املدير التنفيذي 
لش���ركة Atlantic-ACM بقولها: »على الرغم من كون شركة 
تواصل حديثة نسبيا، إال ان لديها بيانات مقنعة سواء في 
نوعية اخلدمات املقدمة، أو من قائمة العمالء الذين يعتمدون 

على خدماتها«.
ومن جانبه صرح مدير عام الش����ركة هاني الشخص قائال: 
»نحن فخورون ج����دا بهذه اجلائزة فهي تع����د تقديرا جلهود 
الشركة، وتتويجا جلهود مؤسسة اخلليج لالستثمار لرعايتها 
هذا املشروع التنموي املبتكر في قطاع االتصاالت، ملا جنم عنه 
من اختصار اإلجراءات اإلدارية وسرعة انتقال البيانات بجودة 
مضمونة يشهد عليها انتشار خدمات شركة »تواصل« بني الشركات 
العاملية واحمللية، ليس فقط داخل حدود دول مجلس التعاون 
الست، بل تعداه إلى دول أخرى في الشرق األوسط«.، وأضاف 
قائال: »إن هذه اجلائزة تزيد من حجم مس����ؤولياتنا، وتدفعنا 
ألن نواصل تقدمي خدماتنا وفق أعلى املعايير التقنية واملهنية، 

وتقدمي ما عودنا عليه عمالءنا من دعم ال مثيل له«.
وقد اس����تطاعت الشركة وفي فتره قصيرة نسبيا ان حتتل 
مركز الريادة في مجال االتصاالت وفي توفير اخلدمات املعتمدة 
على بروتوكول االنترنت »IP Based Services«، إذ متتلك الشركة 
شبكة ال� MPLS املترابطة الوحيدة في املنطقة، والتي صممت 
من األصل وفق أعلى معايير التعددية التقنية واحلماية واألمان، 
 )SLA( مما ميكنها من تزويد عمالئها باتفاقيات مستوى خدمة

وفق املعايير العاملية وبشكل غير مسبوق.

مع كل عملية تعبئة بني 19 و22 ديسمبر اجلاري 

»الوطنية لالتصاالت« متنح عمالءها 
رصيدًا إضافيًا بقيمة 50% مبناسبة نهاية السنة 

أقاربهم وهم يحتفلون باألعياد، 
كما انها فرصة لنثبت أننا نعتز 
بثقة عمالئنا ووالئهم، ونسعى 
العروض  دائما لتق���دمي أفضل 

واخلدمات لهم«.
البال���ول: »حتتفل  وأضاف 
الوطني���ة لالتص���االت بنهاية 
2011 بعرض مميز تطرحه  عام 
لعمالئه���ا، وهو ليس األول من 
نوعه هذه السنة، حيث طرحت 
من قبل عرض���ا مينح عمالءها 
امكاني���ة التواصل مل���دة أطول 
بتكلف���ة أقل أثن���اء االحتفاالت 
بالذكرى اخلمس���ني لالستقالل 
والعش���رين للتحري���ر وأيضا 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، اذ 
حترص الشركة باستمرار على أن 
تكون األقرب لعمالئها وتشاركهم 

احتفاالتهم بشكل مميز«.

الستخدامه في املكاملات احمللية، 
وذلك مع كل عملية تعبئة بقيمة 
2.5 دين���ار وما فوق، علما بأنه 
اعادة  س���يتم قبول كافة طرق 
الش���حن املختلفة التي توفرها 
الوطني���ة لعمالئها، وس���يبقى 
الرصيد االضافي صاحلا ملدة 7 
أيام من تاريخ آخر عملية اعادة 

تعبئة. 
وفي هذا االطار، أعرب مدير 
ادارة العالقات العامة في الوطنية 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 
الوطنية  عن تهاني���ه لعم���الء 
مبناس���بة حلول موسم األعياد 
في نهاية عام 2011، وعلق على 
هذا العرض املميز قائال: »دأبت 
الوطنية لالتصاالت على تقدمي 
العروض املغرية جلميع عمالء 
الدفع املسبق ليمكنهم التواصل مع 

حرصا منها على مش���اركة 
عمالئها في مناسباتهم املختلفة 
واملمي���زة، واتاحة الفرصة لهم 
للتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم 
لوقت أطول وبتكلفة أقل، أعلنت 
الوطنية لالتصاالت عن  شركة 
منح عمالئها رصيدا اضافيا بقيمة 
50% للمكامل���ات احمللية عند كل 
عملية تعبئ���ة تتراوح بني 2.5 
دين���ار ولغاية 10 دنانير، وذلك 
مبناسبة موسم األعياد مع نهاية 

العام احلالي. 
ويسري العرض طوال الفترة 
ما بني 19 و22 ديسمبر اجلاري، 
حيث سيس���تفيد جميع عمالء 
الوطنية لالتصاالت من أصحاب 
خطوط الدفع املسبق املشتركني 
 ،MAXPRESSو Xpressو WINK في
من رصيد اضاف���ي بقيمة %50 

عبدالعزيز البالول

»املتحد« يعلن الفائز براتب مدى احلياة 
في السحب الشهري في برنامج »احلصاد اإلسالمي«

للجوائز األسبوعية الكبرى فانها 
التوفير  متنح أصحاب حساب 
االستثماري »حساب حصادي 
االسالمي« احلاليني واجلدد فرص 
الفوز على حد سواء. وجاء ادراج 
جائزة »راتب مدى احلياة« بقيمة 
250.000 د.ك بشكل شهري ليزيد 
من فرص الفوز باجلائزة الكبرى، 
بحيث لن يضط���ر العمالء الى 
االنتظار مدة 3 أش���هر أو أكثر 
للتأهل للجائ���زة الكبرى حيث 
أضافت جائزة راتب مدى احلياة 
الى برنامج جوائز حصادي قيمة 
كبيرة الى عمالء حساب التوفير 
االستثماري )احلصاد االسالمي( 
حيث مت توزيع أكثر من 10 ماليني 

دينار حتى اآلن.
وتعتب���ر جائزة »راتب مدى 
احلياة،، الشهرية مبثابة هدية 
العمر من األهلي املتحد لعمالئه 
والذين اس���تطاعوا من خاللها 
امتالك منزل أفضل، تعليم أفضل 
ألبنائهم ومستوى معيشي أكثر 
راحة بفضل ضمان استمرارية 
املكافآت شهرا بعد آخر ملدة 250 

شهرا.

ذات قيمة تف���وق مبالغ جوائز 
البرامج األخرى، كما مت تطوير 
برنامج جوائز »حصادي« ليلبي 
األف���راد من أصحاب  متطلبات 
الروات���ب ليزيد م���ن فرصهم 
ف���ي احلص���ول عل���ى اجلوائز 
الكبيرة واجلذابة، باالضافة الى 
متتعهم بأحدث املزايا املصرفية 
التي يوفره���ا لهم البنك األهلي 

املتحد.
ولعل أهم م���ا مييز برنامج 
احلصاد االسالمي ويجعله أكثر 
جذبا هو فرصة الفوز بجوائز أكبر 
وأكثر بفضل 3 جوائز أسبوعية 
كبرى قيمة كل منها 25.000 دينار، 
باالضافة الى 25 جائزة اضافية 
بقيمة 1.000 دينار. أما بالنسبة 

أجرى البن���ك األهلي املتحد 
في الثالثني من نوفمبر املاضي 
السحب الشهري جلائزة راتب 
مدى احلياة بقيمة 250 ألف دينار 
حيث ربح اجلائزة الشهرية بقيمة 
250.000 دين���ار الفائز حس���ن 

خميس يعقوب يوسف. 
ويس���اعد برنام���ج احلصاد 
االسالمي من البنك األهلي املتحد 
على تلبية طموح���ات عمالئه 
وحتقيق أحالمهم وذلك من خالل 
تقدميه 28جائزة أسبوعية تبلغ 
قيمتها 100.000 دينار كل أسبوع 
فضال عن اجلوائز الشهرية والتي 
تقدم لعمالء املتحد الفائزين راتبا 
مدى احلي���اة، وهو ما يزيد من 
االقب���ال على حس���اب التوفير 
االستثماري »احلصاد االسالمي« 
وال���ذي يجمع ب���ني توافقه مع 
الش���ريعة االسالمية وجاذبيته 

للعمالء.
ولذلك جنح »حصادي« في 
أن يصبح برنامج اجلوائز األول 
في الكوي���ت املتوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية والوحيد الذي 
يقدم جوائز أسبوعية وشهرية 

العديد من العروض والبرامج 
واخلصومات طوال العام 
ألصحاب هذا احلساب. 

وأضافت، »نحن مستمرون في 
تطوير وتصميم كافة املنتجات 

واخلدمات املصرفية التي 
تهدف الى تلبية االحتياجات 
الشخصية لكل شريحة من 
عمالئنا وفي جميع مراحل 

حياتهم«.
هذا ويعد حساب »بوبا 

لألطفال« حسابا توفيريا دون 
فائدة حيث يتم فتحه بحد 

أدنى 10 دنانير ودون حد ادنى 
للرصيد ودون أي رسوم أو 
عموالت مصرفية. ويحصل 

العمالء عند فتح احلساب على 
هدايا فورية وفرص لدخول 

السحوبات. ويقيم البنك سحبا 
للفوز بتلك الرحالت في فبراير 

وفي مايو من العام 2012 
العالن اسماء الفائزين. ومع 
كل 20 دينارا يتم ايداعها في 
حساب العمالء، تزداد فرص 

الفوز بالسحب.

للحصول على تلك اخلصومات. 
وفي هذا الصدد قالت رئيس 

وحدة التسويق في بنك برقان 
حنني الرميحي: »يعد حساب 
»بوبا لالطفال« من املنتجات 

اجلديدة التي توفر انسب 
احللول االدخارية مع تقدمي باقة 

متنوعة من املزايا احلصرية 
التي يحصل عليها العمالء 

باستمرار. هذا وسيتم طرح 

قام بنك برقان مؤخرا فعالية 
ترفيهية مت تنظيمها خصوصا 

حلساب »بوبا لألطفال« 
واستقطبت مجموعة واسعة من 

األطفال في مركز ديسكفري. 
هذا وتضمنت االحتفالية باقة 
متميزة من األنشطة التفاعلية 
لألطفال مثل فقرات موسيقية 
والرسم على الوجه، وجتديل 

الشعر باالضافة الى العديد من 
اجلوائز املقدمة من قبل البنك.

هذا وقد مت االعالن عن 
العروض احلصرية التي مت 
اختيارها وتصميمها بشكل 
خاص لألطفال من أصحاب 

حساب »بوبا لألطفال«. 
ويحصل عمالء البنك من خالل 
هذا العرض على خصم 10% عند 

تسوقهم في مجموعة مختارة 
من احملالت التجارية التي 

تضم أثليتس فوت وكروكس 
 Crocs، Nike ونايكي وكوزمو
 Athlete’s Foot،، The Cozmo

حيث يتعني عليهم القيام بالدفع 
ببطاقات حساب »بوبا لألطفال« 

»برقان« يبدأ أنشطته الترفيهية لعمالء حساب »بوبا لألطفال« في مركز ديسكفري

جانب من االحتفال

في اطار التزامه مبنح عمالئه أفضل العروض وفرص التسوق 
املميزة، يقدم بنك اخلليج بالتعاون مع ذي بودي شوب األڤنيوز 
فرص تس����وق فريدة حلاملي بطاقات »™red« لالس����تفادة من 

خصومات حصرية، وذلك يوم اجلمعة 23 ديسمبر. 
ويقدم بنك اخلليج حلاملي بطاقة »™red« من محبي املنتجات 
الطبيعية والزيوت العطرية، فرصة للحصول على مشتريات 
مجانية بقيمة 10 دنانير فما فوق فورا لدى امتام أية عملية شراء 
بقيمة 10 دنانير أو أكثر باس����تخدام بطاقة »™red« لدى محل 
ذي بودي ش����وب األڤنيوز حيث يتمتع العمالء باستخدام هذه 
اخلصومات في شراء أفضل املكونات الطبيعية للعناية بالوجه 
واجلسم. وجتدر االشارة الى أن عرض اليوم الواحد املميز ما 
هو اال جزء من عروض بنك اخلليج الشهرية احلصرية لعمالء 
حس����اب »™red« وسيعلن البنك الحقا عن املزيد من العروض 

اخلاصة بهم في محالت أخرى خالل األشهر القليلة املقبلة.
وتعليقا على هذا العرض، صرحت ابتهاج الرومي - مساعد 
مدير عام، مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك اخلليج 
قائلة: »يرى بنك اخلليج أن خدمة العمالء ال تنحصر في اخلدمات 
املصرفية املتميزة بل تشمل أيضا القدرة على منح عمالئنا أفكارا 
وفرصا جديدة ومبتكرة. ونتطلع باهتمام الى شراكتنا اجلديدة 
مع ذي بودي شوب، آملني أن يستفيد عمالؤنا، أصحاب حساب 
™red، من هذه العروض املميزة من خالل تس����وقهم لدى محل 

ذي بودي شوب األڤنيوز يوم اجلمعة 23 ديسمبر«.

قامت شركة ايكويت للبتروكيماويات برعاية مؤمتر ومعرض 
االبتكار التكنولوجي من تنظيم منتدى مهندسي التاميل نادو 

في الكويت.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس ايكويت للشؤون الفنية محمد 
آل بن علي »انطالقا من جهودها املستمرة لضمان التنمية املستدامة، 
تولت شركة ايكويت رعاية هذه الفاعلية جتسيدا الستراتيجيتها 

ذات العالقة باملسؤولية املجتمعية للمؤسسات«.
واض����اف آل بن علي »مع دورها الري����ادي في دعم االبتكار 
والتقدم التكنولوجي، تولي شركة ايكويت الكثير من العناية 
جتاه االس����تثمار في املبادرات العلمي����ة والتربوية والصحية 
والتعليمية من خالل تأسيس مجموعة من الشراكات مع العديد 

من املؤسسات«.
واش����ار آل بن علي »تس����تمر ش����ركة ايكويت في تطبيق 
فلسفتها املرتبطة مبشاركة النجاح مع كافة املوظفني والشركاء 
والعمالء واملقاولني واملجتمع على الدوام وفي جميع املجاالت 

ذات العالقة«.
ومتثل شركة ايكويت للبتروكيماويات التي تأسست سنة 
1995 شراكة عاملية بني ش����ركة صناعة الكيماويات البترولية 
وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وبدأت ش����ركة ايكويت 
عمليات االنتاج في ش����هر نوفمبر 1997، وهي حاليا املش����غل 
الوحيد ملجموعة متكاملة من املصانع ذات املواصفات العاملية 
التي تنتج أكثر من 5 ماليني طن سنويا من املواد البتروكيماوية 
عالية اجلودة التي يتم تس����ويقها في الش����رق االوسط وآسيا 

وأفريقيا وأوروبا.

جانب من التكرمي 

»اخلليج« و»ذي بودي شوب« األڤنيوز 
يقدمان عرضًا حلاملي بطاقة 

»™red« في 23 ديسمبر اجلاري

»إيكويت« ترعى 
مؤمتر االبتكار التكنولوجي

»األكادميية االقتصادية« تطرح 
برنامج »أخصائي ملكافحة 

عمليات غسيل األموال«
أعل���ن الرئيس التنفيذي لألكادميية االقتصادية إبراهيم 
خلف عن دخول برنامج »اخصائي مكافحة عمليات غسيل 
األموال ومكافحة اإلرهاب« وه���و يطرح للمرة األولى على 
مستوى اخلليج العربي في األكادميية بشهادة معتمدة من كلية 
أكسفورد لندن. وأوضح أن األكادميية ستوجه البرنامج ملوظفي 
البنوك وش���ركات االس���تثمار 
والشركات املالية، والعاملني في 
شركات الوساطة املالية في ادارة 
احملافظ والصناديق االستثمارية، 
باإلضافة إلى شركات الصيرفة، 
واملؤسسات احلكومية ذات الصلة 

بالتعامل املالي.
وذلك بعد أن انتهت األكادميية 
ف���ي العام املاض���ي من تخريج 
دفعة من املوظفني الذين يعملون 
في القط���اع املالي من البرنامج 
التدريبي »بروكر دولي محترف« 
بالتع���اون مع مؤسس���ة مالية 
عاملية، وباعتماد من شركات وس���اطة محلية وعاملية، من 
خالل متكن األكادميية االقتصادية من تقدمي أفضل احللول 
لتخط���ي األزمة من خالل تطوير العاملني على صناعة املال 

واالستثمار.
كما أوضح خلف أن األكادميية تستعد من خالل كادر يضم 
أفضل املتخصصني واألساتذة في عالم املال واالستثمار، وقال 
ان دورة »اخصائي مكافحة عمليات غسيل األموال ومكافحة 
اإلرهاب« ستكون في منتصف شهر يناير املقبل. وبني خلف 
ان البرنامج التدريبي يعتبر من اإلضافات املهمة للعمل ملن 
هم في عالم املال واالس���تثمار أو لم يرغبوا في دخول عالم 
املال واالستثمار، حيث يستهدف شريحة مهمة من الراغبني 
في احتراف العمل بأسواق املال ومديري الصناديق واحملافظ 
االستثمارية، والعاملني في غرف التداول وموظفي البنوك 

وشركات الوساطة.

إبراهيم خلف

وف���ي ه���ذا الص���دد، صرح 
املدي���ر االقليمي  جوني ك���رم، 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لدى الشركة قائال: »ان 
شركة Symantec تقدر استثمار 
الشركاء في احللول التي تقدمها 
تلك الشركات وتقدر أيضا خبراء 
تلك املؤسسات في التكنولوجيات 
اخلاصة ب� Symantec، وقد أعربت 
مجموع���ة أنظم���ة الكومبيوتر 
املتكاملة العاملية عن ادراك عميق 
وخبرة متينة في توفير احللول 
واخلدمات الت���ي حتمي بيانات 

العمالء الدقيقة«.
ومع منو حجم البيانات بنسبة 
تراوح بني 30 و60% في السنة، 
تساعد حلول ادارة التخزين من 
»Symantec« الشركات على ادارة 
منو البيانات وحتسني الفاعلية 
التشغيلية، أما الشركاء في حماية 
البيانات فقد أثبتوا قدرتهم على 
توفير حلول وخدمات حتد من 
العم���الء ومن مخاطر  تكاليف 

تخزين املعلومات والبيانات.

الالزم���ة لتوفير خدمات مميزة 
ومتفردة للعمالء وتقدر الشركاء 
الذين يثبتون مدى خبرتهم في 
مجاالت أساسية وأجزاء محددة 
من الس���وق، وانطالقا من هنا 
يتم تقدير هؤالء الش���ركاء من 
خالل الوفاء ببعض الش���روط 
التي تعمق معرفتهم مبجموعة 
محددة من احللول ويحصلون 
عل���ى مزايا خاص���ة وحصرية 

نتيجة الستثمارهم هذا.
وعليه فقد نال���ت مجموعة 
أنظم���ة الكومبيوت���ر املتكاملة 
 Symantec العاملية تقدير شركة
بسبب خبرتها املبتكرة في مجاالت 
الدائم  البيانات والتوفر  حماية 
وادارة التخزين، ومع كسب هذا 
التقدير تكون املجموعة قد أثبتت 
مدى فاعلية خدماتها ومنتجاتها 
لعمالئها كما أنها ستكون قادرة 
على تلبي���ة احتياجات عمالئها 
بشكل أفضل بتزويدهم بحلول 
قيم���ة حلماي���ة معلوماته���م 

وادارتها. 

كش���فت مجموع���ة أنظم���ة 
العاملية  املتكاملة  الكومبيوت���ر 
)ITS( عن حصدها تقدير شركة 
Symantec حلماي���ة البيان���ات، 
التخزين،  الدائم وادارة  التوفر 
فهذه الش���ركة التي تركز على 
القط���اع املصرف���ي والقطاعني 
التعليم���ي واملؤسس���اتي تقدم 
حلوال تتيح للشركات التماشي 
مع التغيرات التي تشهدها اليوم 

بيئة األعمال التنافسية. 
وتعليق���ا على ه���ذا االجناز 
الباهر، قال العضو املنتدب واملدير 
العام ملجموعة أنظمة الكومبيوتر 
املتكاملة العاملية خالد السعيد: 
»نحن فخ���ورون ببل���وغ هذا 
املستوى الرفيع من التخصص، 
وهذا االجناز اجلديد يثبت مدى 
التزامنا بشراكتنا االستراتيجية 
مع »Symantec« ودرجة كفاءة 
مستوى املهندسني واملستشارين 

في شركتنا«.
وتقوم شركة Symantec بتزود 
ش���ركائها بامله���ارات واخلبرة 

خالد السعيد

»ITS« تنال تقدير »Symantec« حلماية البيانات 


