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تضم أجهزة ذكية تغطي جميع أنحاء المنزل بشبكة  Wi-Fiقوية

«زين» ُتطلق باقات جديدة
ضمن محفظة Zain LIFE
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«المال أوتوموبيلز» ومرسيدس-بنز الشرق األوسط تفتتحان
صالة عرض مركبات مرسيدس-بنز التجارية في األحمدي

• خالل قطع كعكة االفتتاح

افتتحت �رشكة املال �أوتوموبيلز ،املوزع
املعتمدل�رشكةمر�سيد�س-بنزيفالكويت،
�صالة عر�ض مر�سيد�س-بنز الكويت
للمركبات التجارية يف منطقة الأحمدي،
كما �شهد احلفل �إط�لاق اجليل اجلديد
من �شاحنات مر�سيد�س-بنز الثقيلة من
طرازي �أكرتو�س « »ACTROSو �أروك�س
«.»AROCS
وقد ا�ست�ضاف حفل االفتتاح طالل �أنور
املال ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة املال،
وك��اي وول��ف �آل��دن ،الرئي�س التنفيذي
ملر�سيد�س بنز للمركبات التجارية يف
ال�رشق الأو�سط ،و�شمال افريقيا وذلك
بح�ضور جمل�س �إدارة جمموعة املال،
و�إدارة مر�سيد�س-بنز للمركبات التجارية
يف ال����شرق الأو���س��ط ،وك���ارل بريجرن
�سفري جمهورية �أملانيا االحتادية لدى
الكويت.

املزود الرائد للخدمات
�أعلنت زين
ّ
الرقمية يف الكويت ع��ن �إط�لاق
باقات جديدة �ضمن حمفظة Zain
 LIFEخل��دم��ات وح��ل��ول �أ�سلوب
احلياة الذكي ،وهي الباقات التي
ت�ضم جمموعة من الأجهزة الذكية
واحللول ُ
املبتكرة من �رشكة TP-
 Linkالرائدة عاملي ًا يف جماالت
االت�صاالت الال�سلكية.
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن �إطالق الباقات اجلديدة �ضمن
حمفظة  Zain LIFEي�أتي يف �إطار
خططها اال�سرتاتيجية التي ت�سعى
املزود
التحول �إلى
من خاللها �إلى
ّ
ّ
املتكامل لنمط احلياة الذكي ،وهي
اخلطط التي ترتكز ح��ول ريادة
التحول الرقمي ومتكني املجتمع
من اال�ستمتاع ب�أ�سلوب حياة �أكرث

ذكاء دون احلاجة للتق ّيد مبكان �أو
ً
زمان حمدد ،وتطويع التكنولوجيا
احلديثة لتحقيق حياة �سهلة ومرنة
و�أكرث فعالية.
وبينت زين �أن الباقات اجلديدة
– التي ت�أتي مع تركيب جماين
قدم �أجهزة Mesh Deco M5
 تُ ّو  Mesh Deco M9 Plusمن
�رشكة  TP-Linkالرائدة عاملي ًا
يف جماالت االت�صاالت الال�سلكية،
وهي الأجهزة ُ
امل�صممة خ�صي�ص ًا
لتو�سيع نطاق تغطية �شبكة الـ
 Wi-Fiيف جميع �أنحاء املنزل،
ما يوفّ ر �شبكة قوية تربط جميع
زوايا املنزل مع ًا لتجربة �إنرتنت
ان�����س��ي��اب��ي��ة م���ن غ�ي�ر ان��ق��ط��اع،
بالإ�ضافة �إلى �إمكانية ربط جميع
�أجهزة املنزل الذكي داخل املنزل

مع ًا والتحكم بها بكل �سهولة.
و�أو���ض��ح��ت ال�رشكة �أن الباقات
اجلديدة ت�ضم �أجهزة ذكية تعمل
كمقوي ل�شبكة الـ  Wi-Fiوالتي
ت��وفّ ��ر تغطية �شاملة ومتكاملة
ل�شبكة الإنرتنت يف املنزل ،حيث
حتتوي الأجهزة اجلديدة على نظام
حماية متطور يحمي ال�شبكة من
الفريو�سات وال�برام��ج ال�ضارة،
كما تتم ّيز الأجهزة بتوفري نظام
حتكم لأولياء الأمور ي�سمح بتحديد
�أوقات معينة ال�ستخدام الإنرتنت
ح�سب الفئة العمرية ،بالإ�ضافة
�إلى تغطية وا�سعة ل�شبكة الـ Wi-
 Fiوالتي ت�صل لغاية � 510أمتار
مربعة ،ما يجعلها احلل الأمثل
لتغطية ال�شبكة يف جميع �أنحاء
املنزل.

«خدمات ميدل إيست» تفتتح مقرها
الرئيسي في الكويت
تد�شن �رشكة خدمات ميدل اي�ست مقرها
الرئي�سي بالكويت يف ال�ساملية اليوم
وذلك بح�ضور بع�ض كبار الفاعليات
املحلية والدولية العاملة يف جمال
اخلدمات والقن�صل العام هويدا ع�صام
ولفيف م��ن االع�لام��ي�ين امل�رصيني
ورجال املال واالعمال والفن ،حيث
يقوم احل�ضور بق�ص �رشيط االفتتاح
وذلك مب�شاركة املدير العام لل�رشكة
ع��ادل بو�شبل ونائب املدير العام

مدحت عديل وال�رشكاء امل�ؤ�س�سني من
رجال االعمال ،باال�ضافة الى عدد من
احل�ضور الآخرين واع�ضاء الروابط
امل�رصية وابناء اجلالية امل�رصية.
وقد اكد نائب املدير العام ل�رشكة
خدمات ميدل اي�ست مدحت عديل ان
ال�رشكة تقدم حزمة من اخلدمات
اجلديدة للجالية امل�رصية يف اخلارج
حم���ام للعمالة عند
منها ت��وف�ير
ٍ
اال�شكاالت القانونية و�شحن اجلثامني

يف جامعات م�رص كما �أن �أي �شخ�ص
يرغب بالعودة الى م�رص وال ميلك
ثمن تذكرة الطائرة ف�ستتكفل ال�رشكة
بتكاليف �سفره وعودته ،طاملا ال
يوجد عليه �أي م�شاكل جنائية او
قانونية و�أي�ضا من اخلدمات املجانية
م�ساعدة �أي �شخ�ص يرغب يف ت�أ�سي�س
م����شروع خا�ص ع�بر توفري درا�سة
ج��دوى او ان�شاء موقع �إلكرتوين،
وغري ذلك من اخلدمات.

حسين دشتي يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية ...رسمي ًا
�أع���رب الع�ضو االداري الأ�سا�سي
للجامعة الأوروبية العاملية باري�س
د .ح�سني د�شتي عن �ســعــادتــه
لت�سلمه �شهادة الدكتوراه الفخرية
ب�شكل ر�سمي يف ا�سطنبول.
و�أو�ضح د�شتي �أنه بـــفـــ�ضـــل الـــــلـــــه
وتــــوفــــيــــقــــه مت افتتاح فرع جديد

للجامعة االوروب��ي��ة العاملية يف
ا�سطنبول والتي مقرها الرئي�سي فــي
فرن�سا مع وجـــود �أفـــرع �أخـــرى
فــي عــدد من العامل وهناك توجه
لأخذ موافقات بتو�سع اجلامعة وفتح
�أفرع بعدة دول يف العامل ومنها دول
عربية وخليجية ،وذلـــك خــــالل

حــفــل تــخــرج طــلــبــة الــعــام
وافــتــتــاح الفــرع اجلديد ،والذي
ح�رضه رئــــيــــ�س مـــجـــلـــ�س �إدارة
اجلامعة د .علي عا�شور ورئي�س
جمل�س اجلامعة د .ح�سني د�شتي ،مــع
تــواجــد الــفــنــان داود ح�سني الــــذي
تــمــت دعـــوتـــه لــيــكــون �أحــد

من جهته ،قال كاي-وولف �آلدن ،الرئي�س
التنفيذي ملر�سيد�س بنز للمركبات
التجارية يف ال����شرق الأو���س��ط« :نحن
ملتزمون بتقدمي جتربة جديدة ومميزة
لعمالئنا يف الكويت ،وي�رسنا �أن نرى
�صالة العر�ض اجلديدة وقد �صممت لتمنح
عمالءنا جتربة فريدة منذ حلظة دخولهم
�إل��ى �صالة العر�ض و�صو ًال �إل��ى �رشاء
ال�شاحنات �أو الفانات �أو البا�صات التي
يحتاجونها».
كما مت خ�لال احلفل الك�شف عن اجليل
اجل��دي��د م��ن �شاحنات مر�سيد�س-بنز
�أكرتو�س و�أروك�س الثقيلة اللتني ت�ضيفان
بعد ًا جديد ًا من الكفاءة والقوة� ،إذ يتم
جتميعها يف �أكرب م�صنع لل�شاحنات على
م�ستوى العامل يف منطقة ويرث ب�أملانيا،
وقد مت تطويرها خ�صي�ص ًا لتنا�سب الظروف
املناخية القا�سية يف ال�رشق الأو�سط،

• لقطة جماعية للح�ضور

بحضور رجال المال واألعمال واإلعالميين والفنانين

وت�أمني منح درا�سية للطلبة املتفوقني
الأوائ���ل يف جامعات م�رص واع��ادة
امل�رصيني الراغبني يف العودة الى
م�رص والذين ال ميلكون ثمن تذكرة
الطائرة ،وذلك مقابل ا�شرتاك رمزي
ال يتحاوز دينار واحد �شهريا وذلك يف
اطار التكافل االجتماعي.
وا�ضاف ان من بني اخلدمات املجانية
الأخرى التي �ستقدمها ال�رشكة توفري
منح درا�سية للطلبة املتفوقني الأوائل

و�سلط احل��دث ال�ضوء على املوا�صفات
املتطورة ل�شاحنات مر�سيد�س-بنز التي
جتعلها الأكرث كفاءة يف فئتها ،بالإ�ضافة
�إلى ت�صاميمها املميزة التي حتمل مالمح
اجليل الأحدث من ال�شاحنات ،كما ت�ضمن
احلفل القيام بجولة يف �أرجاء املن�ش�أة
ل�لاط�لاع على امل��راف��ق املتوفرة فيها
واخلدمات التي يقدمها للعمالء.
ويف كلمته خالل احلفل ،رحب طالل �أنور
املال بال�ضيوف قائال« :ي�سعدنا �أن ن�شهد
ه��ذا االفتتاح اليوم بح�ضور �ضيوفنا
الكرام» ،و�أ�ضاف قائ ًال�« :إنه حلدث غاية
يف الأهمية �أن نبد�أ �رشاكتنا بافتتاح
هذا املعر�ض و�إط�لاق اجليل اجلديد من
�شاحنات مر�سيد�س-بنز الثقيلة لأول مرة
يف الكويت ،هدفنا هو تلبية متطلبات
ال�سوق وتقدمي �أف�ضل املنتجات وفق �أعلى
م�ستوى من خدمة العمالء».

• عماد فليحان و�أنور املال وطالل املال وكاي �آلدن

تتحمل �أ�صعب
ومبوا�صفات جتعلها
ّ
متطلبات الت�شغيل.
وبهذه املنا�سبة ،قال مارك ليجيه املدير
العام لق�سم ال�شاحنات يف مر�سيد�س-بنز
للمركبات التجارية يف ال�رشق الأو�سط:
«�أثبتت �شاحنات مر�سيد�س-بنز �أكرتو�س
و�أروك�س �أنها ذات كفاءة عالية وقدرة
�شديدة على التحمل ،ما جعلها املف�ضلة
لدى الكثري من العمالء يف خمتلف �أنحاء
العامل».
وخ�ضعت هذه املركبات الختبارات �شاملة
ومك ّثفة يف العديد من املناطق حول
العامل� ،سواء على الطرقات امل�ستوية �أو يف
الت�ضاري�س الوعرة ،وا�شتملت االختبارات
على جتارب قيادة قا�سية مل�سافات تزيد
على �ستة ماليني كيلومرت �أجريت من قبل
مركز اختبارات �شاحنات مر�سيد�س-بنز يف
�أبو ظبي بالإمارات العربية املتحدة.

�ضيوف ال�رشف حلفل التخرج واي�ض ًا
منح امل�ست�شار ال�شيخ دعيج اخلليفة
ال��دك��ت��وراه الفخرية ،وك��ذل��ك منح
القبطان البحري الدبلوما�سي بــ�شــار
عبدالر�ضا �شهادة دكتوراه فخرية ومنح
د .جمال الغربللي امل�ست�شار النفطي
�أي�ض ًا الدكتوراه الفخرية.

«البترول الوطنية» تحتفل بتوزيع
الجائزة السنوية للصحة والسالمة والبيئة
نظمت �رشكة ال��ب�ترول الوطنية
الكويتية حفلها ال�سنوي الثاين
ع�رش لتكرمي الفائزين بجائزة الأداء
املتميز يف جمال ال�صحة وال�سالمة
وال��ب��ي��ئ��ة ،وذل���ك ع��ل��ى م�ستوى
مواقع ودوائ��ر و�أق�سام ال�رشكة،
�إلى جانب امل�شاركات اخلارجية
من الهيئات احلكومية والأهلية
واملدار�س التابعة لوزارة الرتبية
ومدار�س ذوي االحتياجات اخلا�صة
واجل��ام��ع��ات و��شرك��ات القطاع
اخلا�ص.
ويف كلمته باملنا�سبة� ،أكد الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة وليد خالد البدر
�أهمية هذه الفعالية التي �أ�صبحت
حدثا ب��ارزا يعك�س التزام ال�رشكة
بجوانب ال�سالمة يف كافة �أعمالها.
و�أ�ضاف �إن العمل على حت�سني ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة بني موظفي
ال�رشكة و�أفراد املجتمع ككل ،ي�أتي
�ضمن �أولويات ال�رشكة ،ويف �إطار
وفائها مب�س�ؤوليتها االجتماعية.
تخلل احلفل عر�ض لأه��م اجن��ازات
ومبادرات ال�صحة وال�سالمة والبيئة
خالل عام  2019/2018قدمته مهند�س

• تكرمي �أحد الفائزين

�أول ال�سالمة ندا ال�صالح ،التي �أ�شارت
�إلى �إحراز ال�رشكة عدة جوائز عاملية
خا�صة بال�سالمة منها جائزة �أف�ضل
�أداء من جمل�س ال�سالمة الربيطاين،
والتي ح�صل عليها كل من م�صفاة ميناء
عبدالله ،واملبنى الرئي�سي ،ودائرتي
امل�شاريع والت�سويق املحلي.
كما قدمت د .ريتا رحمة من معهد
الكويت للأبحاث العلمية عر�ضا حول
اجلهود املبذولة للحد من التلوث
البيئي ،فيما ا�ستعر�ض عدد من طلبة

جامعة ال�رشق الأو���س��ط الأمريكية
نتائج درا���س��ة �أج��روه��ا ع��ن كيفية
التعامل مع املخاطر الناجتة عن
ال�صناعات النفطية.
ويف اخلتام قام البدر بتوزيع اجلوائز
على الفائزين يف فئات اجلائزة
ال��ث�لاث ،وه��ي الذهبية والف�ضية
والربونزية ،كما �شهد احلفل توزيع
اجل��وائ��ز على الأط��ف��ال م��ن �أبناء
العاملني الفائزين يف م�سابقة �أف�ضل
«بو�سرت» يتعلق بال�سالمة.

• جانب من التكرمي

«أكوابارك» تستقبل زوارها
الخميس المقبل بحلتها الجديدة

• احلا�صلون على الدكتوراه الفخرية

تفتح «�أكوابارك» �أبوابها ال�ستقبال زوارها يوم اخلمي�س املقبل
بعد التعديالت اجلديدة ويف حلة راقية متطورة للمرافق وللمدينة
ب�أكملها بعد ان�ضمام �سل�سلة من املطاعم العاملية لها.
و�أك��د املدير العام وع�ضو جمل�س �إدارة املدينة املائية حممد
خور�شيد ب�أن ال�رشكة تقدم عرو�ض متميزة لأول مرة لتناف�س كل
ال�رشكات العاملية من خالل تطور املرافق وطرق اخلدمات التي
تقدمها لعمالء املدينة.
وك�شف خور�شيد عن مفاج�آت �ستقدمها ال�رشكة لعمالئها خالل زيارة
املدينة �أهمها امل�سابقات العديدة التي تقدمها لزوارها.

• حممد خور�شيد

