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جانب من سيارات هيونداي املقدمة لقطاع املساجد

م.خالد الهاجري

مساعد احلداد

الهاجري: عمالء »زين« يستقبلون المكالمات
 على متن رحالت »الخطوط الوطنية«

»آنة جروب« تستعد إلطالق المعرض الدولي السابع للعقار 

أعلن���ت زين ع���ن تعزيزها 
الدولي على  التج���وال  خلدمات 
م���ن الرحالت اجلوية لش���ركة 
اخلطوط الوطني���ة عبر األقمار 
الصناعي���ة، وذل���ك بإضافته���ا 
إمكانية اس���تقبال املكاملات على 
من الرحالت اجلوية بعدما قدمت 
من قبل لعمالئها إمكانية إرسال 
واستقبال الرسائل وخدمة إرسال 

املكاملات الصوتية.
ف���ي بيان  الش���ركة  وذكرت 
صحافي أن هذه اخلدمة اجلديدة 
التي تقدمها بالتعاون مع شركة 
اون اير )OnAir(، ستمكن عمالء 
زين من إبقائهم على اتصال دائم 
مع أهلهم وذويهم وأعمالهم ألول 
مرة من على من الرحالت اجلوية، 
مبين���ة أن عمالء الش���ركة باتوا 
يستفيدون من استقبال املكاملات 
الصوتية، باإلضافة إلى إرس���ال 
املكاملات الصوتية، خدمات الرسائل 
النصية القصيرة، خدمات االنترنت 

أعلنت ش���ركة »آنة جروب« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
تنظيمها املعرض الدولي السابع 
للعقار الذي تطلقه خالل الفترة 
من 20 إلى 23 فبراير املقبل في 
الريجنسي مبنطقة  قاعة فندق 

البدع.
وق���ال رئيس مجلس اإلدارة 
م.مساعد احلداد في بيان صحافي 
إن الشركات املشاركة والتي من 
املتوقع أن تصل إلى 25 ش���ركة 
عقارية محلية وخليجية وعربية 
ستقوم بعرض عقارات جديدة 
وبأسعار ستعد األولى من نوعها 
في الكويت نظرا للتوقعات التي 
تش���ير الى أن السوق العقاري 
الكويتي سيش���هد طفرة خالل 

لشركات طيران أخرى«، مبينا أن 
الهواتف اخللوية أصبحت جزءا 
مهم���ا في حياتنا اآلن، بل وباتت 
متثل عنصرا أساس���يا ال ميكن 
التغاضي عنه في زيادة إنتاجية 

األفراد«.
وكش���ف الهاجري أنه بعدما 
توفرت إمكانية استقبال املكاملات 
ع���ن طري���ق الرح���الت اجلوية 
بالتعاون مع شبكة االتصال الدولي 
في وزارة املواصالت، فان عمالء 
زين الكويت بات بإمكانهم البقاء 
على تواصل دائم مع ذويهم على 
من الرح���الت اجلوية، مبينا أن 
هذه اخلدمة تتيح لعمالء الشركة 
إمكاني���ة اس���تقبال املكاملات في 
هذه املرحلة، مما يعزز من فرص 
التواجد مع بقية العالم أثناء الفترة 
الطيران،  التي تستغرقها رحلة 
والتي كانت فترة منعدمة االتصال 

متاما مع اآلخرين من قبل.
وأكد أن شركة زين دائما ملتزمة 

القطاع وتأثيره على املس���توى 
االقتصادي احمللي والدولي حيث 
ان صناعة املع���ارض باتت من 
الصناعات أو القطاعات الضرورية 
لنمو اقتصاد أي دولة ترمي إلى 
الرقي في مستواها االقتصادي 
بقطاع بعيد عن القطاع النفطي. 
وهذا متاما هو الدافع الرئيسي 
الذي جعل للشركة إستراتيجية 
جديدة تطبق حاليا على أرض 

الواقع.
وأشار احلداد إلى أن الشركات 
املشاركة ستعرض عقارات محلية 
وخارجي���ة وعربية، متوقعا أن 
يحقق املعرض مبيعات كبيرة 
نظ���را للع���روض املقدم���ة من 
الشركات والتي تصل إلى أقساط 

وأضاف »أن هذه اخلدمة متثل 
حلقة من سلسلة اخلدمات التي 
طرحتها الشركة من قبل في هذا 
املج���ال، خصوصا ان زين كانت 
سباقة في طرح خدمات التجوال 
الدولي )إرسال واستقبال الرسائل، 
وخدمات االنترنت وأجهزة البالك 
بيري(، على من اخلطوط اجلوية 

املستثمرين مبختلف مستوياتهم 
لالستثمار في العقار، مشيرا إلى 
ان الشركة تعي متاما أهمية هذا 

»GPRS« وأيضا تس���لم وتصفح 
البريد اإللكتروني وخدمات البالك 

بيري.
وإذ أعرب���ت ش���ركة زين عن 
فخره���ا بأنه���ا كانت م���ن أولى 
التي طرحت  شركات االتصاالت 
هذه اخلدمة، فإنها أشارت في ذات 
الوقت إلى أنها حترص على مراعاة 
متطلب���ات عمالئها مبا يقدم لهم 

القيمة املضافة.
وفي هذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
خالد الهاجري »إن تدشني خدمات 
الدولي )الصوت( على  التجوال 
الوطنية،  من ش���ركة اخلطوط 
جاء ليعزز من تواصل الش���ركة 
مع عمالئها«، مشيرا إلى أن زين 
حريصة على أن توفر كل ما يضمن 
بقاء عمالئها على تواصل دائم مع 
عائالته���م وأصدقائهم وأعمالهم 
خالل فت���رة تواجدهم على من 

الطائرة«.

العام احلالي.
وأشار احلداد إلى أن الشركة 
استقطبت شركات جديدة خالل 
املعرض تصل نسبتها إلى %50 
من عدد الشركات املشاركة وذلك 
بعد أن التمس���ت الشركة رغبة 
قوية من الشركات اجلديدة في 
التواجد، وخصوص���ا في مثل 
هذه الفت���رة االنتقالية في عالم 
العقار، الفتا إلى أن أغلب الشركات 
املشاركة ستقدم عروضا قوية 
وبأس���عار تنافسية الستقطاب 
شريحة كبيرة من املستثمرين 
القتناء العروض العقارية املميزة 

خالل تلك الفترة.
ان املعرض  وب���ني احل���داد 
سيس���اهم في منو وتش���جيع 

بالبحث عما يرضي رغبات العمالء 
وما يتناسب مع متطلبات سرعة 
إيقاع احلي���اة، فإنه بني في ذات 
الوقت أن »زين« تس���تعد لطرح 
مجموع���ة جديدة م���ن اخلدمات 
التي تتقابل مع طموحات عمالئها، 

وجتعلهم مميزين باستمرار.
اجلدير بالذكر ولضمان فاعلية 
اكبر للخدم���ة على من الرحالت 
اجلوي���ة س���يتم توفي���ر قائمة 
التوجيهية جلميع  املب���ادئ  من 
املسافرين وس���تتضمن الطلب 
منهم حتويل هواتفهم املتنقلة إلى 
األنظمة املناسبة، وسيكون الطاقم 
اجلوي قادرا على رصد التعامل 
والس���يطرة الكاملة على النظام 
طوال فترة الرحلة، كما سيتلقى 
الراغبون في استخدام هذه اخلدمة 
اثناء رحلتهم اجلوية رسالة نصية 
ترحيبية خاصة مبجرد تشغيل 
هواتفهم املتنقلة إلبالغهم بتوفر 

اخلدمة على أجهزتهم.

ميسرة تبدأ من 50 دينارا.
ولفت احلداد إلى أن العقارات 
ف���ي املعرض  التي س���تعرض 
س���تصبح محط أنظار صغار 
املستثمرين واملواطنني الطامحني 
الى حتقيق مكسب عقاري بأسعار 
مميزة وفي متناول األيدي، فضال 
عن أنه���ا مربحة وحتقق عوائد 
أع���وام قصيرة.   جيدة خ���الل 
وأكد على أن املعرض س���يكون 
له طاب���ع خاص وممي���ز رغم 
تداعيات األزمة العاملية ويهدف 
إلى توفير املتطلبات كافة التي 
يحتاجه���ا املواطن الذي يبحث 
عن العقارات املميزة وبأس���عار 
في متن���اول اجلميع وبعروض 

مغرية.

بعدما وفرت خدمات التجوال الدولي للرسائل النصية وتصفح اإلنترنت والمكالمات الصوتية
»هيونداي« تزود قطاع المساجد بوزارة األوقاف 

بـ 150 سيارة هيونداي سوناتا 
أعلنت ش����ركة شمال 
الوكيل  التجارية،  اخلليج 
لس����يارات  احلص����ري 
هيونداي في الكويت، عن 
فوزها مبناقص����ة وزارة 
االوق����اف لتزوي����د قطاع 
املساجد بعدد 150 سيارة. 
وستقوم شركة هيونداي 
مبوج����ب ه����ذه االتفاقية 
بتسليم وزارة األوقاف 150 
سيارة هيونداي سوناتا 

التي تعتبر من أشهر سيارات هيونداي حول 
العالم.

وفي تعليقه حول هذه االتفاقية اجلديدة 
قال رائد ترجمان، املدير العام لشركة شمال 
اخلليج التجاري����ة: »إن التطور الكبير الذي 
نشهده في مبيعات هيونداي محليا وعامليا هو 
نتيجة حتمية للتطور العالي واملعايير العاملية 
للقوة واألداء واألناقة والسالمة والرفاهية التي 
حترص عليها شركة هيونداي على استثمار 
التكنولوجيا احلديث����ة لتحقيق جميع هذه 
املواصفات التنافسية. وإن قدرتنا على توفير 
أعلى شروط األمان واخلدمة والصيانة بأنسب 
األسعار من املزايا التي نفخر بتقدميها لعمالئنا 
وخاصة ف����ي العقود التي نبنيها مع اجلهات 

احلكومية واخلاصة في الكويت«.
ويضيف ترجمان: »لقد استطعنا أن نقطع 
أشواطا مهمة في مسيرة جناحنا وتفوقنا وأن 

نرتفع بحصتنا السوقية 
إلى معدالت رائدة. وهذه 
اإلجنازات هي تعبير فعال 
وواقعي عن الرؤية العملية 
التي ننتهجها في ش����ركة 
التجارية  ش����مال اخلليج 
في جمي����ع عالقاتنا التي 
نبنيه����ا م����ع عمالئنا من 
األفراد والشركات واجلهات 

احلكومية«.
جدير بالذكر أن شركة 
شمال اخلليج التجارية تقوم في املرحلة احلالية 
بتجديد مبتكر ومتميز ملعرضها الرئيسي في 
الشويخ ليكون متوافقا مع الهوية املؤسسية 
العاملية، وكذلك لتحقيق  لش����ركة هيونداي 
مس����تويات أرقى في توفي����ر بيئة ترحيبية 
وخدماتية للعمالء والزوار. ومع اقتراب أعمال 
التجديد من نهايتها إال أن املعرض الرئيسي 
مستمر في استقبال الزوار والعمالء للتعرف 
على املوديالت اجلديدة للعام 2010 والتي شملت 
جميع املوديالت إضافة إلى تقدمي الس����يارة 
الفائقة الفخامة »هيونداي سينتينيال« التي 
أعادت تعريف مفهوم الفخامة مبفردات ومالمح 
عصرية فاخرة لم يس����بق لها مثيل في قارة 
آسيا. وكانت هيونداي قد استطاعت في آخر 
دراس����ة عاملية ان حتقق مركزا متقدما كأكبر 
عالمة جتارية في قطاع السيارات وخامس أكبر 

الشركات املصنعة للسيارات في العالم.

محطـة  ترجمـان: 
جديدة في نجاحاتنا 
وتعبيـر عـن الثقـة 
فــي  المتناميــة 
مركباتنـا وأسعارنـا


