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من املتوقع للمركز أن يقدم خدماته لـ 20 ألف عميل في العام

فورد واملجموعة العربية للسيارات 
تفتتحان مركز »كويك الين« للخدمة في الكويت

»اكسترمي« تعتزم إطالق أكبر موقع بحث كويتي
خ���ال الهات���ف النقال مع 
جميع الشركات املدرجة في 

املوقع.
ومن أبرز اخلدمات التي 
يقدمها املوق���ع هي املكتبة 
الفنية والتي تضم عددا هائا 
من الص���ور والفيديوهات 
اخلاص���ة بالكويت إضافة 
النص���وص وبعض  إل���ى 
احملتويات األخرى املختلفة 
ويستطيع املستخدم ان يصل 
إلى املعلومات املوجودة في 
املوقع بسهولة وسرعة عن 

طريق تتبع الروابط.

لتخدم املواطن واملقيم على 
أرضها احلبيبة وتسهل عملية 
وصول���ه للمعلومة املرادة 

بأسهل وأسرع الطرق.
ويخ���دم املوق���ع جميع 
املتصفحني بشكل عام داخل 
الكويت وخارجها، ومت إنشاء 
تطبيق على الهواتف الذكية 
لتسهيل عملية التواصل مع 
املوقع وإضافة عدة ميزات 
تفاعلية تس���اهم في تقدمي 
اخلدمات ومن أهمها الدليل 
اإللكترون���ي بحيث متكن 
املتصف���ح من التواصل من 

قوائم البحث العاملية لكل من 
يبحث عن معلومة متعلقة 

بالكويت.
وق���ال إن املوقع تفاعلي 
ويربط جميع أجهزة الدولة 
اإللكترونية ببعض وأيضا 
القط���اع اخل���اص حيث مت 
جمع وتنظيم وتخصيص 
الكم الهائ���ل من املعلومات 
املتاحة عن الكويت في بوابة 
واحدة حتمل اس���م الدولة، 
حتى أصبحت قاعدة بيانات 
عريض���ة وهي ف���ي تزايد 
وبشكل يومي ويتم تطويرها 

في دفع العجلة االقتصادية 
لتواك���ب تطلعات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الكويت  األحمد  لتحوي���ل 

ملركز مالي وجتاري.
وبني أن الهدف من إنشاء 
املوقع هو وضع اسم الكويت 
على اخلارطة اإللكترونية، 
حيث استطاع املوقع جذب 
70 أل���ف زائر ش���هريا من 
العالم مع ذلك  أنحاء  شتى 
لم يتم اإلعان عنه ملا يتمتع 
العنوان اإللكتروني من  به 
خاصية تضع���ه في أعلى 

واألنظمة الكهربائية ومحاذاة 
التعليق  اإلطارات وأنظم���ة 

والتوجيه والتبريد.
ويعتبر الفرع اجلديد، وهو 
ثالث مركز ل� »كويك الين« في 
الكويت، األول من نوعه في 
الشرق األوسط الذي يستخدم 
جهاز اختبار محاذاة اإلطارات 
بالليزر. كما يتضمن املوقع 
اجلديد ورشة جديدة لتصليح 
العامات. وجتدر  هياكل كل 
اإلشارة إلى ان ورشة تصليح 

التصليح اخلفيفة مثل تصليح 
املكابح واستبدال اإلطارات.

جتدر اإلشارة الى ان مركز 
»كويك الين« يستخدم قطع 
غيار أصلية كما يعتمد على 

فنيني مدربني في املصنع.
وتشتمل خدمات »كويك 
الي���ن« كذلك عل���ى صيانة 
الهواء  البطاريات ومكي���ف 
والسيور واخلراطيم ومساحات 
الزجاج واملصابيح واللمبات 
ومول���دات التي���ار املتناوب 

»سيشعر عماؤنا براحة البال 
الغيار  وسيتأكدون أن قطع 
متوافرة على الدوام، ومن خال 
حرصن���ا على اختيار مواقع 
مراكز »كويك الين« ومراكز 
اخلدمة السريعة بحيث تكون 
إستراتيجية وعلى مقربة من 
العماء، فإننا نبدد  مختلف 
اثنني من املخاوف الرئيسية 
الت���ي يواجهه���ا عماؤن���ا 
في وج���ود مراك���ز اخلدمة 
في مواقع مناس���بة تضمن 

الهياكل مجهزة بالكامل بأحدث 
التكنولوجيا.

وتشتمل اخلدمات املقدمة 
عل���ى تصليحات ح���وادث 
الس���يارات، وإعادة الطاء، 
 25KD والتصليحات الذكية من
انتظارك، وتصليحات  أثناء 
الهياكل املصنوعة من األملنيوم 

واملزيد غير ذلك.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
خدم���ة العماء ل���دى فورد 
الشرق األوسط كريس نويل: 

قام���ت املجموع���ة 
العربي���ة للس���يارات 
أول امس، وبالتعاون 
ف���ورد، بافتتاح  م���ع 
مركز »كوي���ك الين« 
لإلط���ارات  جدي���د 
وخدمات السيارات لكل 
العامات والطرازات في 

الكويت.
ويقع مركز »كويك 
الي���ن« اجلدي���د ف���ي 
الشويخ )قبالة مجمع 
صن س���يتي( وتبلغ 
مساحته نحو 10 آالف 
متر مرب���ع ويحتوي 
على 80 فسحة خلدمة 

السيارات.
ويقدم مركز »كويك 
الي���ن« تقريرا مجانيا 
املتع���ددة  للمعاين���ة 
النق���اط، فض���ا عن 
إجراء عمليات الصيانة 
الروتيني���ة للمركبات 
على اختاف أنواعها 
وعاماته���ا التجارية، 
وتغيير الزيت والفاتر 
عملي���ات  وإج���راء 

إلى  راحتهم باإلضافة 
احلصول عل���ى قطع 

غيار أصلية«.
م���ن جانب���ه، قال 
مدير خدم���ات ما بعد 
البيع ل���دى املجموعة 
العربي���ة للس���يارات 
مارتن أهيرني: حتتوي 
منشآتنا احلديثة على 
باقة من أفضل التقنيات 
وأكثره���ا تطورا، مبا 
فيها أول جهاز الختبار 
محاذاة اإلطارات بالليزر 
على مس���توى الشرق 
األوسط، مبا سيخولنا 
تقدمي أجود اخلدمات 
لعمائنا بشكل أسرع 

وأشمل.
الوقت نفسه،  وفي 
نعمل على ضمان راحة 
العماء عبر توفير قاعة 
انتظار فخمة، ومسرح، 
وقاعة انتظار مخصصة 
للس���يدات، ومصلى، 
الى  ومقهى، باإلضافة 
غرفة ألعاب مخصصة 

لألطفال.

أعلن رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة اكسترمي 
لاستشارات يوسف املاجد 
عن انتهاء استعداد شركته 
إلطاق أكبر موقع بحث 
كويتي يحمل اسم الدولة  
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على الشبكة العنكبوتية 
العاملية تزامنا مع فترة 

األعياد الوطنية.
وقال املاجد خال بيان 
صحافي إن املوقع هو عمل 
وطني شامل ملا يتضمنه 
من خصائص تس���اهم 

فريق عمل »كويك الين«

إيهاب بوحسن والزميل هيثم شاتيال ..وركن خاص للقهوةالوزان ونويل وجولة على صاالت املركز

)هاني الشمري(خدمات شاملة للمركبات على اختالف أنواعها وعالماتها التجارية كريس نويل وضاري الوزان حلظة قص شريط االفتتاح 

يوسف املاجد

الفرع اجلديد يقع 
في الشويخ ويضم 

ورشة جديدة 
بالكامل لتصليح 

الهياكل

»كويك الين« 
في الكويت الفرع 
األول على صعيد 
الشرق األوسط 

في استخدام 
جهاز اختبار 

محاذاة اإلطارات 
بالليزر


