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للعام الثالث على التوالي

«الوطني» يرعى افتتاح
قاعة بيع الكتب في جامعة الكويت
رعى بنك الكويت الوطني افتتاح قاعة بيع الكتب الدراسية
في جامعة الكويت للعام الثالث على التوالي ،في إطار التزامه
بمسؤولياته االجتماعية تجاه الطلبة وتلبية احتياجاتهم
الدراسية.
وحضر االفتتاح كل من نائب مدير عام مجموعة الخدمات
املصرفية الشخصية ف��ي البنك محمد ال�ع�ث�م��ان ،وم��دي��ر أول
م�ج�م��وع��ة ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه ال �ف��رس،
إل��ى جانب مدير تحرير ج��ري��دة آف��اق الجامعية الدكتور بدر
الحجي ،واألمني العام املساعد لشؤون إدارة املرافق في جامعة
الكويت الدكتور آدم املال ،ومديرة مكتبة الطالب فوزية معرفي
وموظفي اإلدارة.
وتتضمن رعاية «الوطني» عملية تطوير وتوسعة صالة
بيع الكتب الدراسية ،لتتسع ألكبر عدد من الطلبة الراغبني في
ش��راء الكتب بسهولة ويسر ،وتخفيف االزدح��ام املعهود عند
عملية الشراء.
وأك� ��د «ال��وط �ن��ي» ف��ي ب �ي��ان ل ��ه ،أن ��ه ي��ول��ي اه�ت�م��ام��ًا خ��اص��ًا
ب �ش��ري �ح��ة ال� �ش� �ب ��اب م ��ن خ � ��الل امل� �ش ��ارك ��ة ورع� ��اي� ��ة م �ث��ل ه��ذه
املناسبات الخاصة بالطلبة ،انطالقًا من حرصه على التواصل
م��ع الشباب وال�ت�ع��رف ع��ن كثب إل��ى اهتماماتهم ،إض��اف��ة إلى
تنظيم البرامج التدريبية التي تستهدف الطلبة والخريجني
لتوفير أع�ل��ى م�س�ت��وي��ات ال �ت��دري��ب ،إل��ى ج��ان��ب ال�ب��رام��ج التي
تعدها مجموعة امل��وارد البشرية للموظفني وبرامج التطوير
املهني في مختلف مجموعاته وإداراته.

العثمان والفرس والحجي واملال ومعرفي خالل افتتاح الصالة

• الرعاية تشمل توسعة صالة بيع الكتب الدراسية الستيعاب عدد
أكبر من الطلبة وتخفيف االزدحام

«هواوي» تطلق البث املرئي
عبر اإلنترنت
كشفت شركة هواوي عن اإلصدار التجريبي لخدمة
ال �ب��ث امل��رئ� ّ�ي ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت « »muchTVف��ي منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط ت�ح��ت ش�ع��ار «امل��زي��د ي�ع�ن��ي األف�ض��ل
بالتأكيد» ،مواكبة للنمو املضطرد في شتى مناحي
التحول نحو االقتصاد الرقمي في املنطقة.
وت��وف��ر ال �خ��دم��ة ال �ج��دي��دة ل�ل�م�س�ت�خ��دم��ني ت�ج��رب��ة
ممتعة لالستمتاع بمكتبة غنية املحتوى من األفالم
وال�ب��رام��ج م��ن مختلف أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،يمكن الوصول
إل �ي �ه��ا ب��واس �ط��ة أي ج �ه��از ي �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام ال�ت�ش�غ�ي��ل
«أندرويد» أو «آي أو إس» ،وقد صمم محتوى املكتبة
امل�ت�ك��ام��ل لتلبية مختلف امل�ت�ط�ل�ب��ات واألذواق التي
تتماشى مع توجهات محبي ومستخدمي املحتوى
الرقمي في املنطقة.
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان ل �ه��ا ،إن امل �ك �ت �ب��ة تضم
م�ج�م��وع��ة واس �ع ��ة م ��ن م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و ال �ت��ي يمكن
ال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة «ف �ي��دي��و ح �س��ب ال �ط �ل��ب»،
باإلضافة ملجموعة واسعة من شتى أطياف املحتوى

ال��رق�م��ي القصير ،وال�ت��ي تعكس بمجملها الحضور
العاملي ال�ق��وي لها وشراكاتها الحالية الواسعة مع
وسائل اإلع��الم وم��زودي املحتوى الرقمي في جميع
أنحاء العالم.
ُ
وأض ��اف ��ت «ه� � � ��واوي» أن ال �خ��دم��ة ت� �ق � ّ�دم ب �ث��ًا غير
محدود ملحتواها الغني باألفالم والبرامج ،مع تزويد
امل �س �ت �خ��دم ب�م�ج�م��وع��ة م �ت �ط��ورة م ��ن أدوات ال��رق��اب��ة
األبوية ،والبث حسب الطلب ،والقدرة على استضافة
ال�ع��دي��د م��ن امل�ل�ف��ات الشخصية ضمن ح�س��اب واح��د،
واختيار املحتوى املفضل ملشاهدته الحقًا ،الفتة إلى
أنه بمناسبة إطالق الخدمة ،ستقدم لعمالئها فرصة
االستمتاع بخدمة « »muchTVمجانًا لفترة محدودة.
وأف � � ��ادت أن ��ه ي �م �ك��ن ت �ن��زي��ل ال�ت�ط�ب�ي��ق م ��ن م�ت��اج��ر
التطبيقات املختلفة أو م��ن خ��الل امل��وق��ع اإللكتروني
« ،»muchTVمبينة أن الخدمة ستكون متاحة لألفراد
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
واملشرق العربي وشمال أفريقيا.

