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»القطرية« شريك الطيران احلصري لورشة عمل »السياحة املاليزية« 2019

أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية عن مشاركتها في 
»ورشة عمل هيئة الترويج 
الســياحي املاليزي ٢٠١٩« 
كشريك الطيران احلصري، 
والتــي عقــدت فــي فندق 
شيراتون الكويت أول من 
أمس، حيث تأتي مشاركة 
»اخلطوط القطرية« تأكيدا 
اللتزامهــا جتــاه ســوق 
الســياحة فــي ماليزيــا، 
بالتنســيق والتعــاون مع 
السفارة املاليزية في الكويت 
الترويج السياحي  وهيئة 

املاليزي.
وتهدف ورشة العمل إلى 
إلقاء الضوء على قطاعات 
األعمال والسفر واألطعمة 
واملوسيقى واملوضة والفن 
والتعليــم والثقافــة فــي 
ماليزيا، وذلك بهدف تشجيع 
السفر والسياحة إلى هذه 
الدولــة اجلميلــة، وتعــد 
ماليزيا ثالث أكثر وجهات 
السفر رواجا في ٢٠١8 على 
مســتوى العالم، وتشتهر 
بأنهــا إحــدى الوجهــات 
املفضلة للســياحة بفضل 
ضمهــا لثقافــات مختلفــة 
ومتنوعة.وبإمــكان الزوار 
اكتشــاف املــدن العصرية 
ومشــاهدة أجمــل فنــون 
العمــران، باإلضافــة إلــى 
إمكانية االستمتاع بعطلة 
ال تنســى بالقرب من أحد 

محمد علي ســالمات: »من 
خالل ورشــة العمل هذه، 
نتطلــع إلى تعزيز معرفة 
املواطنــن واملقيمــن في 

املســافرون  سيتمكــــن 
من الكويت من اكتشــاف 
ماليزيــا كدولة فريدة من 
نوعهــا متنحهــم ذكريات 

الــذي ســتمتد آثــاره إلى 
تعزيــز العالقات الثنائية 

بن البلدين«. 

تشجيع السياحة
ومن جهتــه، قــال مدير 
هيئــة الترويــج الســياحي 
املاليــزي ملنطقــة اخلليــج 
العربــي شــاهرين مختــار: 
»تساهم ورشــة عمل هيئة 
املاليزي  السياحي  الترويج 
٢٠١٩ بــدور كبير فــي إلقاء 
الضوء علــى الثقافــة التي 
تتمتــع بهــا ماليزيــا، مــع 
تشجيع اجلميع في الكويت 
على زيــارة دولتنا اجلميلة 
واكتشافها بأنفسهم، كما أننا 
قمنا باســتقطاب ١4 شريكا 
جتاريا ماليزيا للمشاركة في 
هذه الورشة من أجل اكتشاف 
الفرص املتاحة في الســوق 
الكويتــي، مع احلرص على 
تصميم باقات ســفر لتلبية 
الســوق الكويتي على وجه 

اخلصوص«.
وأضاف مختار: »يسرنا 
انضمــام اخلطــوط اجلوية 
القطرية إلينا في هذه الورشة 
كإحدى أقوى شركات الطيران 
الشــريكة لنا، حيث يساهم 
قطاع الطيران بشــكل كبير 
في ازدهار القطاع السياحي 
في ماليزيا، وكلنا ثقة وتفاؤل 
بأن مشاركة اخلطوط اجلوية 
القطرية ستساعد على زيادة 

الكويت حول التنوع الثقافي 
في ماليزيا، وبفضل رحالت 
اخلطوط اجلوية القطرية 
من الكويت إلــى ماليزيا، 

ال تنســى، كما ستســاهم 
هذه الورشــة فــي تعزيز 
العالقــات بــن الشــعبن 
الكويتــي واملاليزي، األمر 

أعداد الزوار من الكويت إلى 
ماليزيا«. 

وتستقطب ماليزيا أعدادا 
كبيرة مــن الــزوار بغرض 
الســياحة أو العمل، مانحة 
إياهــم الفرصــة الكتشــاف 
الكنوز والتنوع الثقافي فيها، 
وتســّير اخلطــوط اجلوية 
القطريــة رحــالت منتظمة 
إلى ماليزيــا منذ عام ٢٠٠١، 
حيث حطت أولى رحالتها إلى 
ماليزيا في مدينة كواالملبور، 
كما أعلنت اخلطوط اجلوية 
القطرية مؤخرا عن تشغيل 
رحالت مباشرة من الدوحة 
إلى مدينة لنكاوي املاليزية 
بدًء من يوم ١٥ اكتوبر ٢٠١٩. 
وحازت اخلطوط اجلوية 
القطرية جائزة أفضل درجة 
رجال أعمال في العالم ضمن 
جوائز سكاي تراكس العاملية 
٢٠١8، كمــا حصــدت الناقلة 
الوطنية لدولة قطر جائزة 
أفضل مقعد على درجة رجال 
األعمــال في العالم، وجائزة 
أفضــل شــركة طيــران في 
الشــرق األوســط، وجائزة 
أفضل صالة انتظار ملسافري 

الدرجة األولى في العالم.
وبإمكان املســافرين من 
ماليزيــا الســفر إلــى أكثــر 
من ١6٠ وجهــة حول العالم 
في القارات الســت عبر مقر 
عملياتها احلائز عدة جوائز 

عاملية مطار حمد الدولي.

بهدف زيادة أعداد املسافرين والزوار إلى ماليزيا

جانب من احلضور خالل ورشة العمل

الشواطئ اجلميلة والتجول 
بــن املســاحات اخلضراء 

الشاسعة. 

عالقات قوية
وفي هذا الســياق، قال 
مدير مكتب اخلطوط اجلوية 
القطرية في الكويت فادي 
حجازين: »يسر اخلطوط 
اجلوية القطرية املشاركة في 
ورشة عمل هيئة الترويج 
الســياحي املاليــزي ٢٠١٩ 
كشريك الطيران احلصري 
لهذه الورشة، حيث تتمتع 
كل مــن اخلطــوط اجلوية 
الترويج  القطرية وهيئــة 
السياحي املاليزي بعالقات 
قويــة ومتينة، فقد أطلقنا 
العديد من املبادرات معا، مبا 
في ذلك الرحلة التعريفية 
التي نظمناها في وقت سابق 
من العام احلالي للعديد من 

العمالء إلى بينانغ«. 
وأضــــاف حجازيــــن: 
الورشــة  »ستســاهم هذه 
فــي زيادة أعداد الزوار إلى 
ماليزيا من الكويت، باإلضافة 
إلى لعبها دورا مهما كمنصة 
لتعزيز الوعي حول رحالت 
القطرية  اخلطوط اجلوية 

إلى ماليزيا«. 

تنوع ثقافي
ومن جانبه، قال السفير 
املاليزي لدى الكويت الداتو 

كامينغا دي زويسا السفير املاليزي الداتو محمد علي سالمات 

جدول الرحالت اليومية الدوحة – كواالملبور
وقت الوصولوقت املغادرةرقم الرحلةاخلط

QR 848٠٢:٠٥١٥:٠٠الدوحة إلى كواالملبور
QR 8٥٢٠٩:٠٠٢١:٥٠الدوحة إلى كواالملبور
٠8:٢٥ اليوم التاليQR 844١٩:٣٠الدوحة إلى كواالملبور
4٠:QR 8٥٣٠٢:٢٥٠٥كواالملبور إلى الدوحة
QR 84٥٠٩:٣٥١٢:١٥كواالملبور إلى الدوحة
QR 84٩٢٠:٥٠٢٣:٣٠كواالملبور إلى الدوحة

جدول رحالت الدوحة – بينانغ أيام الثالثاء واخلميس والسبت واألحد
QR 8٥٠٠٢:٢٥١٥:٠٠الدوحة إلى بينانغ
4٥:QR 8٥١٢١:٠٠٢٣بينانغ إلى الدوحة

سالمات: نتطلع إلى تعزيز معرفة املواطنني واملقيمني بالتنوع الثقافي في ماليزيا حجازين: »القطرية« تتيح الفرصة للمسافرين من الكويت لزيارة وجهات متعددة مباليزيا

 تشغيل رحالت مباشرة من الدوحة 
 إلى مدينة لنكاوي املاليزية 

بدءًا من يوم 1٥ اكتوبر 2019

 مختار: قطاع الطيران يساهم 
 بشكل كبير في ازدهار 

القطاع السياحي املاليزي

»HUAWEI P30 Pro« استكشف أهم 6 ابتكارات في
أطلقت شركة هواوي مؤخرا 
 HUAWEI الهاتف الذكي الرائد
P30 Pro الغنــي بباقة وافرة 
من املزايا التي تتوجها أقوى 
ابتكارات الشركة، خاصة على 
مســتوى الكاميرا، فاستحق 
بجدارة لقب »هاتف الكاميرا 
الفائقة«، وفيما يلي أهم املزايا 
اجلديدة التي ستجدها في هذا 

الهاتف:

1- جتربة رائعة مع »سناب شات« 
أعلنــت هواوي أيضا أنها 
عملت علــى تطويــر كاميرا 
 HUAWEI سلســلة هواتــف
P30 كي تتناسب مع تطبيق 
»سناب شات«، لوضع املزيد 
من ابتكارات الكاميرا بن يدي 
املســتخدمن، وكــي يتمكــن 
مســتخدمو تطبيق »ســناب 
شات« من االنغماس في املزيد 
مــن التجارب عند اســتخدام 
HUA�  كاميرا سلسلة هواتف

.WEI P30

2- كاميرا رباعية من اليكا 
ألول مرة أضافت هواوي 
 HUAWEI إلى الهاتــف الذكي
P30 Pro كاميــرا رباعية من 
اليــكا أقل ما يقــال عنها إنها 
كاميرا ثورية وفريدة متاما، 
فهي تتألف من كاميرا رئيسة 
بدقــة 40 ميجابكســل مــع 
مستشعر ســوبر سبكتروم 
من هواوي قادر على التقاط 
أقل مستويات اإلضاءة ليصبح 
التصويــر الفوتوغرافــي أو 
تصوير مقاطــع الڤيديو في 
األجواء املظلمة مسألة ممكنة، 
وتوفر الكاميرا الثانية بدقة 
20 ميجابكسل عدسة عريضة 

قويــة ضمــن هيــكل اجلهاز 
HUAWEI P30 Pro النحيــف 
جدا. إنها عدســة سوبر زوم 
التي تقدم للمســتخدم قدرة 
التقريب البصري بقوة 5 مرات 
والتقريب الهجن بقوة 10 مرات 
والتقريب الرقمي غير املسبوق 
بقوة 50 مرة ما يجعل حتى 

أبعد األشياء قريبة جدا.

4- الڤيديو مزدوج زاوية املشاهدة 
ال يكفي أحيانا أن تسجل 
ما تراه من زاوية واحدة، فذلك 
يفوت عليك التركيز على بعض 
التفاصيل، إال أن الهاتف الذكي 
HUAWEI P30 Pro يقــدم لك 
احلل بطريقة بارعة، فبفضل 
تقنية الڤيديو مزدوج زاوية 
املشاهدة1 من هواوي أصبح 
بإمكانــك أن تصــور الڤيديو 
بكاميرتــن مختلفتن في آن 
واحد، حيث تقسم هذه امليزة 
شاشــة اجلهــاز إلى قســمن 
وتتيح للمســتخدم تسجيل 
لقطات بعيدة عريضة الزاوية 
للمشهد، ولقطات قريبة تركز 
على جانب منه في آن. ويتيح 

نانومترات في الرقاقة كيرين 
980 حتسن األداء بنسبة 20% 
وتخفــض اســتهالك الطاقة 
بنسبة %40 مقارنة بالرقاقة 
املصنعة بتقنية من رتبة 10 
نانومترات. والرقاقة كيرين 
980 مصممة أيضا للمعاجلة 
السريعة خلوارزميات الذكاء 
االصطناعــي املختلفــة، مثل 
التعرف على الوجوه والتعرف 
واكتشــاف  األشــياء  علــى 

الكائنات وجتزئة الصورة. 

6- وضع التصوير الليلي
عانت الهواتف الذكية منذ 
فترة طويلــة من ضعف في 
التقاط الصور اجليدة ليال أو 
في حاالت اإلضاءة الضعيفة، 
التقنيــة  القيــود  بســبب 
والبرمجية التي كانت حتد من 
إمكاناتها في هذا املجال، وكانت 
معظم الصور التي تنتجها في 
تلك احلاالت ضبابية أو مهتزة، 
 HUAWEI إال أن الهاتف اجلديد
P30 Pro كســر هذه القاعدة 
بفضــل تقدميه ميــزة وضع 
التصوير الليلي الذي يعمل 
على تثبيت الصور مبساعدة 
مثبــت الصــورة البصــري 
ومثبت الصورة املعتمد على 
الذكاء االصطناعي. ويستغل 
الهاتف اجلديد أيضا إمكانات 
املستشــعر سوبر سبتكروم 
الذي يجمع مزيدا من اإلضاءة 
ويدعم مستويات حساسية 
ISO حتــى قيمــة 409600. 
ويســاعد ذلــك فــي التقــاط 
صور مشرقة وتصوير مقاطع 
الڤيديو بتفاصيــل واضحة 
حتــى فــي حــاالت اإلضاءة 

املنخفضة.

هذا تسجيل الڤيديو من زوايا 
مشاهدة أفضل باإلضافة إلى 
أنــه مينــح املســتخدم أيضا 
إمكانيات أوســع لإلبداع في 
تسجيل مقاطع الڤيديو. فمثال 
ميكن اســتخدام هــذه امليزة 
لتسجيل ڤيديو للعبة كرة قدم 
من زاوية واسعة مع تسجيل 
مشــهد مقرب لالعب املفضل 

لدى املستخدم.

5- أداء فائق بفضل العتاد القوي
يعتمــد تشــغيل اجلهــاز 
HUAWEI P30 Pro على رقاقة 
كيرين 980، وهي أقوى رقاقات 
الهواتف الذكيــة من هواوي 
حتــى اليــوم، باإلضافة إلى 
أنها إحــدى أوائــل الرقاقات 
التجارية في العالم املصنعة 
بتقنية من رتبة 7 نانومترات 
والتــي تتضمن 6.9 مليارات 
ترانزيستور، لتتمتع بأحدث 
تقنيــات املعاجلــات وبنيــة 
ثوريــة ووحدتــي معاجلــة 
عصبيــة تعمــل جميعا على 
تقدمي أداء أقوى وأعلى كفاءة، 
فتقنية التصنيع من رتبة 7 

استحق بجدارة لقب »هاتف الكاميرا الفائقة«

الزاوية جدا لتصوير املشاهد 
األفقية والرأسية الواسعة، أما 
الكاميــرا الثالثة، فهي كاميرا 
مقربــة بدقــة 8 ميجابكســل 
مــزودة بتقنية ســوبر زوم 
لتريك املشاهد البعيدة وكأنها 
أمامك مباشرة، وحينما تظن أن 
هذه الكاميرات الثالث تغطي 
كل احتياجات التصوير لديك، 
ســتجد أن الكاميــرا الرابعة 
تقدم لك املزيــد، فهي كاميرا 
 )Time of Flight( »تي أو إف«
من هــواوي مصممة لقياس 
عمق مجال الصورة للحصول 
على صور شــخصية جميلة 
بخلفيات ضبابية مع مقدمة 
واضحة )تأثير بوكيه( للتركيز 
على موضوع الصورة. وجتد 
على اجلانب األمامي للجهاز 
كاميرا بدقة 32 ميجابكســل 
اللتقاط صور »سيلفي« بجودة 

غير مسبوقة.

3- سوبر زووم
استطاع خبراء التصميم 
في هــواوي حتقيق أعجوبة 
هندسية بإضافته عدسة تكبير 

 

 هيئة أسواق املال تواصل 
برامجها التوعوية لعام 2019

عقدت هيئة أسواق املال أمس ورشة 
عمــل توعويــة خاصــة حتــت عنوان 
»تعامالت الوسيط املسجل مع عمالئه« 
مببنى شــركة بورصــة الكويت، حيث 
اســتهدفت الورشــة توعية األشخاص 
املرخص لهم لنشــاط »وســيط أوراق 
مالية مسجل في بورصة األوراق املالية« 
وممثليــه، وكذلــك مســؤولو املطابقة 
وااللتــزام بطرق وآلية اســتقبال أوامر 
البيع والشــراء من العمالء في بورصة 

األوراق املالية.
ومثــل جانب الهيئة فــي تنفيذ هذه 
الورشة كل من مدير إدارة متابعة عمليات 
األســواق في الهيئة ســليمان املوسى، 
ومدير دائرة الرقابة على التداول خالد 
القاضي، ومدير دائرة الرقابة على عمليات 
األسواق إبراهيم االبراهيم، حيث قاموا 
باستعراض موضوع الورشة عبر عدة 
محــاور خصص األول منهــا للتعريف 
بــدور وســيط أوراق ماليــة مســجل، 
لتنتقــل للمحــور الثانــي عــن عالقــة 

الوسيط املسجل مع العميل وااللتزامات 
واإلجراءات املنظمة لذلك، واجلوانب التي 
تتعلق بالعقد املبرم بينهم، إضافة إلى 
اجلانب اخلاص مبعرفة العميل والتزام 
الوســيط املسجل بإعداد منوذج خاص 
بذلك واإلجراءات الالزمة للحصول على 
البيانات الصحيحة والكاملة قبل قبول 
التعامل مع العميل والتزامات حتديثها. 
كما مت شرح النظم واإلجراءات املنظمة 
لتفويض العميل شخصا آخر للتداول 

في األوراق املالية نيابة عنه.
أمــا ثالث محاور الورشــة، فقد قدم 
شرحا عن وسائل تلقي األوامر من العمالء 
وأشــكالها، كمــا نصت عليهــا الالئحة 

التنفيذية لقانون الهيئة.
وكان رابــع احملاور عــن املتطلبات 
العامة حول وســائل تلقــي األوامر من 
العمالء، واختتمت الورشــة مبوضوع 
التعامــل مــع احملادثــات الهاتفية عند 
استقبال الوسيط املسجل أوامر العمالء 
وتنفيذها واجلوانب التي يجب مراعاتها.

جانب من ورشة العمل


