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جميع املنتجات املكتبية في الفرع اجلديد

رولز ـ رويس اجلديدة

روبرت ستادلر

متاش���يا مع س���عيها الدؤوب لتقدمي 
أفضل وأحدث اخلدمات واملنتجات لتلبية 
احتياجات وتطلعات عمالئها، أطلقت مؤخرا 
 »Click N’ Send« الوطنية لالتصاالت خدمة
املبتكرة لتسهيل تواصل كل عمالئها أينما 

تواجدوا.
 »Click N’ Send« حيث انه مع خدم���ة
اجلديدة ميكن لعمالء »الوطنية »إرس���ال 
الرس���ائل القصيرة والرس���ائل املتعددة 
الوس���ائط لعائالتهم وأصدقائهم بكبسة 
زر واحدة فقط باستخدام االنترنت، حيث 
يتم تنزيل البرنامج على صفحات مواقعهم 
االلكترونية اخلاصة كالفيس بوك، انترنت 

اكسبلورر، فايرفوكس واالوت لوك.
إن الوطنية لالتصاالت دائما حريصة 
على إثراء جتربة عمالئها مبنحهم جتارب 
فريدة ومبتكرة تتماش���ى مع طموحاتهم 
وتوقعاتهم بطريقة مرنة وممتعة، لذا فإن 
هذه اخلدمة املبتكرة س���تمكن املستخدم 
من إدارة وبرمجة رسائله سواء القصيرة 
منها أو ذات الوس���ائط املتعددة بطريقة 
سهلة من خالل استخدام حاسوبه اخلاص، 
حيث س���تتيح له فرصة إرس���ال رسائل 
متعددة في نفس الوقت لعدة أش���خاص 
مس���جلني بقائمة االتصال املختارة. وفي 
هذا السياق قال، الرئيس التنفيذي واملدير 
العام للوطنية سكوت جيجنهامير: »نحن 

نهدف باس���تمرار لتوفير أحدث وأفضل 
اخلدم���ات لعمالئنا ليبق���وا على تواصل 
دائم مع عائلتهم وأصدقائهم. إن خدماتنا 
ومنتجاتنا ترتكز على أفكار إبداعية متطورة 
لكي تكون دائما عند حسن توقعات عمالئنا 
وتلبي احتياجاتهم«. وأضاف جيجنهامير: 
»املرونة واإلبداع هما جانبان أساسيان في 
صناعة االتصاالت الس���لكية والالسلكية 
وهذان املعياران يتضحان جليا في خدمة 

.»»Click N’ Send«
الى ذلك، وحرصا منها على تقدمي خدمات 
ذات طبعة متميزة وبأسعار اقتصادية، فإن 
الوطنية لالتصاالت سوف تتيح لعمالئها 
اس���تخدام خدمة »Click N’ Send« خالل 
جتوالهم خارج الكويت في كل أنحاء العالم، 
حيث سيتمكنون من إرسال الرسائل النصية 
القصيرة واملتعددة الوس���ائط باستعمال 
حاسوبهم اخلاص وبنفس األسعار املطبقة 
في الكويت، فمادمت مزودا باالنترنت فلن 
تكون بحاجة بعد اليوم إلى استهالك دقائق 

إضافية من هاتفك النقال.
وفي الس���ياق ذاته، كل مش���ترك في 
اخلدمة من عمالء الوطنية سيحصل على 
رصيد الكتروني يحسب بالنقاط ما يسمح 
للمستخدمني بإرسال عدد غير محدد من 
الرس���ائل القصيرة أو املتعددة الوسائط 
تبع���ا للنقاط املتاحة في أرصدتهم. فبعد 

االشتراك في خدمة »Click N’ Send« ميكن 
لعمالء الوطنية زيادة أرصدتهم 

من النقاط إما ع������ن طريق الهات����ف 
االلكت���رون���ي  املوق���ع  أو بزيارة  النقال 
www.wataniya.com/clicknsend لتعبئ���ة 
املزيد من النقاط. فكل 1 دينار يتم شحنه 
عبر االنترنت يس���مح بإرسال 50 رسالة 
نصية قصيرة محلية أو 20 دولية أو فيسمح 
ب� 13 رس���الة متعددة الوسائط محلية أو 
دولية. وستمنح الوطنية الف نقطة مجانا 
للمستخدمني عند أول تسجيل لهم بخدمة 
»Click N’ Send« لكي يستمتعوا باكتشاف 
هذه اخلدمة الريادية وإرس���ال الرس���ائل 
القصيرة وأخرى من املتعددة الوس���ائط. 
هذا وق���د أش���اد مدير العالق���ات العامة 
بالوطني���ة لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
بهذه اخلدم���ة اجلديدة النوعية قائال: »إن 
مبادرتنا ف���ي إطالق هذه اخلدمة املتميزة 
ستجعل عم��الءن���ا يشعرون وكأنهم في 
وطنهم األم أثن���اء التجوال حيث انها مصممة 
لكي تخف���ف عنهم وطأة الغربة وتبقيهم 

على تواصل مع األهل في الديرة. 
إن خدم���ة »Click N’ Send« قد صممت 
خصيصا لتقري���ب عمالئن���ا بعائالتهم 
وأصدقائهم في أي م���كان وزمان وكذلك 
الط���رق  تزويده���م بأح���دث وأنس���ب 

للتواصل«.

»الوطنية لالتصاالت« ُتثري تجربة عمالئها 
»Click N’ Send« بخدمتها الجديدة

تمنحهم فرصة إرسال رسائل قصيرة ورسائل الوسائط المتعددة من أي مكان في العالم 

افتتاح »أوفيس ديبو« المتخصصة في تقديم 
الخدمات والمنتجات المكتبية في األڤنيوز

بالشراكة مع شركة محمد حمود الشايع

به للزبائ���ن في كاف���ة أنحاء 
العالم«.

وأوفيس ديبو تقدم خدماتها 
ومنتجاته���ا لعمالئه���ا عبر 
1604 محال موزعة في جميع 
أنحاء العالم، كما تقدم أحدث 
املنتجات وكتالوجات بجودة 
عالي���ة باإلضافة إلى عمليات 
التجارة االلكترونية. وتوفر 
أوفي���س ديب���و مجموعة من 
اخلدمات واملنتجات بأس���عار 
تنافسية، إضافة إلى فريق عمل 
متخصص باملبيعات. وتتدرج 
املنتجات ب���دءا من احلبر إلى 
أثاث املكاتب وااللكترونيات مما 
يجعل من أوفيس ديبو حليفا 
للزبائن الذين يهتمون بأعمالهم 
من خالل املنتجات واخلدمات 
املكتبية في بلدان عديدة أكثر 

من أي شركة أخرى.

افتتح أخيرا احملل االول في 
الشرق االوسط ألوفيس ديبو 
في األڤنيوز والذي يقدم حوالي 
5 االف صنف م���ن املنتجات 
واخلدمات املكتبية ذات اجلودة 
العالية للشركات أو لألفراد من 
خالل احملل املمتد على مساحة 

900 متر مربع.
 وقال، رئيس مجلس االدارة 
التنفيذي لشركة محمد حمود 
الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع 
»كشركة رائدة في املنطقة فإننا 
نتعهد دائما بتقدمي أحدث األفكار 
واملفاهي���م الفريدة من نوعها 
لزبائنن���ا، ومن خالل اوفيس 
ديبو جنمع حتت سقف واحد 
مجموعة واسعة من املنتجات 
ذات اجلودة العالية والعالمات 
التجارية احلصرية باإلضافة إلى 

تقدمي العديد من اخلدمات«.
وتش���مل منتجات أوفيس 
ديبو التجهيزات املكتبية العامة، 
ول���وازم أجه���زة الكمبيوتر، 
وأجه���زة األعم���ال التجارية 
ولوازمه���ا، وأثاث املكاتب من 
العاملية  التجاري���ة  العالمات 
التجارية  العالمات  فضال عن 
اخلاص���ة بأوفيس ديبو.منها 
 office Depot®, Foray®,
 ،®Atina®, and Real Space
كما يتضمن احملل مركزا يقدم 
خدمات الطباع���ة والتصوير 
والبريد والش���حن وخدمات 
أخرى متنوعة جتعل من احملل 
مركزا شامال جلميع التجهيزات 

املكتبية. 
وقال مدي���ر أعمال أوفيس 
ديبو في الشرق األوسط جون 
 Taking Care Of Business مور
التي تهدف  هو شعار الشركة 
إليه وتؤمن به حقا، وال يشمل 
هذا الشعار فقط نوعية املنتجات 
الت���ي نقدمها بل  واخلدم���ات 

يتضمن أيضا الدعم والنصائح 
جلميع زبائننا. وإننا من خالل 
توفير املنتج���ات ذات اجلودة 
العالية، واخلدمات، وسنوات 
اخلبرة فنحن نس���اعد زبائننا 

في احلصول على حلول كاملة 
ألعمالهم والحتياجاتهم اخلاصة، 
وبأسعار تنافسية مما يجعل 
من أوفيس ديبو شركة فريدة 
م���ن نوعها وش���ريكا موثوقا 

تصنيع ست سيارات فانتوم جديدة لمنطقة الشرق األوسط
أعلنت شركة »رولز � رويس موتور كارز« عن انتاج 
مجموعة جديدة من س���يارات فانتوم خاصة مبنطقة 
الشرق األوسط وذلك ضمن برنامجها للتصميم حسب 
الطلب Bespoke وكشفت أن السيارات الست اجلديدة 

ستصل الى املنطقة خالل أغسطس اجلاري.
وتستلهم مجموعة السيارات اجلديدة التراث األصيل 
ملنطقة الش���رق األوسط من خالل هذا البرنامج الذي 
ميّكن العمالء من اقتناء السيارة املثالية بالنسبة لهم 
عن طري���ق اختيار وحتديد جمي���ع تفاصيلها وذلك 
مبساعدة فريق البرنامج من احلرفيني املهرة في »جود 
وود« والذي يتولى اعداد ألوان الطالء ومواد التصنيع 
واحللول التقنية املتطورة النتاج سيارات استثنائية 

وفريدة في جميع جوانبها.
واس���توحت هذه املجموعة اجلديدة من السيارات 
ألوانها من مختلف عناصر البيئة العربية األصيلة حيث 
انعكس جمال الشمس الدافئة عند الغروب والكثبان 

الرملية الشاسعة على تصميم ثنائي يستدعي شمس 
األريزونا واللون األبي���ض االجنليزي، وميتد بطول 
السيارة خط يدوي الطالء بلون شمس األريزونا البراز 

اخلطوط الرشيقة لسيارات فانتوم.
 وحتف���ل املقصورة الداخلية بتش���طيبات فاخرة 
تستخدم في فرش السيارة نوعني من اجللد الطبيعي 
احلبيبي، ويخلق املزج بني الكرميي الفاحت أجواء من 
الرفاهية والراحة تتالءم مع التش���طيبات اخلارجية 
للس���يارة، ومن بني املزايا الرئيس���ة للمقصورة هو 
االستخدام األول للسجاد احلريري يدوي الصنع في 
أرضية السيارة بأسلوب هندسي فريد يفوق أفخم أنواع 
السجاد، ويتناغم السجاد احلريري مع منطقة الشرق 
األوسط ويضفي احساسا خاصا باملقصورة في حني 
يعكس ال���ذوق الراقي للمواد الطبيعية واألصيلة في 
املنطقة، عالوة على أن مفاتيح التحكم مرصعة بعرق 
اللؤل���ؤ بينما تزين الفضة مقاب���ض األبواب ولوحة 

القيادة.
وقال املدير االقليمي لسيارات »رولز � رويس« في 
الشرق االوسط بيتر شومبان: »ان منطقة الشرق األوسط 
متثل عامل دفع قوي لبرنامج التصميم حسب الطلب، 
وأعرب عن سعادته بتصنيع هذه املجموعة من السيارات 
خصيصا للمنطقة وأضاف أن جميع الس���يارات التي 
جرى تسليمها للعمالء العام الفائت جرى تصميمها 
حسب الطلب ولكنه أشار الى أن طلبات العام احلالي 

كانت مواصفاتها أكثر ثراء من ذي قبل«.
وأض���اف ش���ومبان: »أن جميع مراح���ل تصنيع 
وتشطيبات سيارات )رولز � رويس( تتم يدويا وفق 
معايير استثنائية جتمع بني املزايا الفريدة والتصميم 
الفاخ���ر واألداء املميز، وتؤكد )رول���ز � رويس( من 
خالل هذه املجموعة من الس���يارات على عراقتها في 
انتاج أفخر سيارات العالم املصنعة خصيصا ملنطقة 

الشرق األوسط«.

ضمن برنامج »رولز ـ رويس« للتصميم حسب الطلب

رئيس مجلس إدارة »أودي« يحصد
جائزة يوروستار الدولية لعام 2009

أعلنت شركة أودي عن فوز رئيس مجلس إدارة الشركة روبرت 
س����تادلر بجائزة يوروستار الدولية لعام 2009، وهي جائزة عاملية 
تقدمها أخبار السيارات األوروبية )ANE( بشكل دوري ألصحاب اجلهود 
املتميزة في قطاع السيارات. وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
ان جائزة هذا العام متحورت حول أفضل مديري شركات السيارات 
األوروبية وكيفية تعاملهم مع األزمة االقتصادية العاملية التي عصفت 
بالعالم مجتاحة جمي����ع قطاعاته، ولعل أكثر تلك القطاعات تضررا 

كان قطاع صناعة السيارات.
وفي هذا الس����ياق أكد روبرت س����تادلر على أهمية هذه اجلائزة 
وسعادته في نيلها قائال: »يسعدني احلصول على هذه اجلائزة التي 
تساهم بشكل كبير في تشجيعنا على مواصلة عملية النمو والتطور 
التي نتبعها، نحن نسير على الدرب الصحيح، ولن نتوقف عند عقبة 
الكس����اد املالي الذي عصف بالعالم، بل سنستغل األزمة االقتصادية 
العاملية خلدمتنا من خالل إتباع مبادراتنا، استراتيجياتنا وخططنا 
بال هوادة«. وأضاف قائال: جنحت »أودي« في حصد جائزة يوروستار 
لعام 2009 على يد رئيس مجلس إدارتها روبرت ستادلر بعدما حققت 
الش����ركة جناحات في وقت كانت فيه شركات السيارات املنافسة في 
تعثر مس����تمر. كما أضافت »ANE« أنها قدمت 10 جوائز أخرى لكبار 
املسؤولني التنفيذيني في أوروبا بناء على شجاعتهم وجرأتهم وقدرتهم 

على حتقيق النجاح.

عن كيفية تعامله مع األزمة المالية العالمية

 محمد عبد العريز الشايع 

سكوت جيجنهامير  الشعار التجاري لشركة الوطنية لالتصاالت

 جون مور 


