
اقتصاداالربعاء  10  مارس  2010   42

من اليسار: أمين الشايع وجون أوكيفي وسوريندير سارنا وفيونا كوين وآفي بوجاني

آفي بوجاني

شعار شركة VIVA لالتصاالت م. جنيب العوضي »BPG الكويت« تحتفل بـ 10 سنوات من النجاح
احتفلت شركة BPG الكويـت 
بـ 10 سنوات من النجاح في مجال 
التسويق واإلعالم في الكويت في 
التجارة والصناعة  مبنى غرفة 
الكويت، وذلـــك بحضور  فـــي 
الرئيس التنفيذي لشركة الشايع 
للتجارة أمين الشايع، كما رحبت 
BPG بكبار املديرين التنفيذيني 
مـــن عمالئها وقـــادة الصناعة 
وشـــركاء األعمال وكبار ممثلي 
وســـائل اإلعالم لالحتفال بهذه 

املناسبة.
وتضمن االحتفال بهذه الذكرى 
الكلمة االفتتاحيـــة التي ألقاها 
جـــون أوكيفي املديـــر اإلبداعي 
على مســـتوى العالم لشـــركة 
WPP، والذي كان مدعوا لتقدمي 
رؤيته مبا يتعلق بنمو صناعة 
اإلعالن خالل العقد املاضي ورسم 
التطورات املستقبلية لهذا القطاع 

السريع التغيير.
ولرفع مســـتوى اإلبداع في 
WPP، قدم اوكيفي عرضا عامليا 
حلمـــالت اإلبداع االســـتثنائية 
باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
 BPG  أفضل األعمال اإلبداعية لـ

الكويت.
وســـلط الضوء على أهمية 
النمو املســـتمر وعقد شراكات 
طويلة األمد بني العمالء ووكاالتهم 

للتســـويق واإلعـــالم. حيث ان 
العمالء يريدون أفضل احللول 
في العمل، وقد نظمنا أنفســـنا 
خللق املزايا التنافسية لعمالئنا 
من خالل توفير حلول مبتكرة 

ومتكاملة للتسويق«.
املديرة  من جانبهـــا قالـــت 
التنفيذيـــة ونائبـــة الرئيـــس 
التنفيذي لـ BPG الكويت فيونا 
كويـــن: »من الرائع لنـــا إكمال 
10 ســـنوات ولكننا ال نستطيع 
االكتفاء مبا حققناه حيث علينا 
ان نحرص دائما على رفع املعايير 
في كل ما نقوم به، وتركيزنا على 
احللول املتوسطة واالنضباطية 
يخلق لنا متيزا كبيرا في السوق، 
وسنستمر في تعزيزها في األشهر 

والسنوات املقبلة«.
ولالحتفال بالعقد األول من 
االجناز، فإن فريق BPG حصل 
على فرصـــة التمتع بيومني من 

االحتفال.
ومن بني الضيوف املميزين، 
أندرو ســـكوت، مديـــر تطوير 
شـــركة WPP وعضـــو مجلس 
إدارة مجموعة BPG، وكريستوفر 
 ،HSBC هور، الرئيس التنفيذي لـ
 JWT ورئيس مجلس إدارة شركة
في أوروبا وعضو مجلس إدارة 

.BPG مجموعة

بوصفهـــم قاعـــدة للحمـــالت 
التسويقية الناجحة حقا.

وذكـــر اوكيفي أنه في أيامنا 
هذه من املتوقع ان تقدم الوكاالت 
أكثر من مجرد عمل فني، ويتعني 
عليهم أيضا ان يكونوا بارعني 
في دمـــج كل جانب من جوانب 

التسويق لتوفير حلول شامله 
للعمالء.

مـــن جانبـــه قـــال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة آفي بوجاني، 
الذي افتتح مكتب BPG في الكويت 
عـــام 1999 »إن BPG الكويت قد 
نضجت مع تطور سوق الكويت 

»ڤيڤا« توّسع نطاق خدمة التجوال
لتغطي 420 مشغاًل في 176 دولة

»ريتشارد ميل« تضيف مجموعة مبهرة من الساعات 
أضافت دار ريتشارد ميل كثيرا من البهاء والفخامة إلى الصالون 
الدولي للســـاعات الراقية بجنيڤ )SIHH( حينما ظهرت في دورة 
2010 ألول مرة في تاريخها، وهو اخلبر الذي استقبله اجلميع بفرحة 
عارمة، حيث كشفت عن موديالتها للعام اجلديد، والتي جمعت بني 
اخلصائص العملية املفيدة، والطلة الرياضية العصرية، واشتملت 

على خامات مبتكرة مأخوذة من صناعتي الطيران والدراجات 
البخارية السريعة.

آر إم 017 توربيون

أطلقت »ريتشارد ميل« خالل أنشطة الصالون 
ساعتها اجلديدة »آر إم 017 توربيون«، والتي 
اتصفت بأنها أرســـت معايير جديدة في دنيا 
الفخامة واألناقة الرياضيـــة. تتألق العلبة 
بطلتهـــا النحيلة، وحتتضـــن بداخلها آلية 
توربيون معقدة، ومتتاز بخطوطها العصرية 
األنيقة، وبتصميمها الفريد، وتبلغ أبعادها 
49.8 × 38 ملليمترا، وتتمتع بتكوين منحنى 
متالئم مع املعصم بنفس األســـلوب املميز 

لساعات الدار.
ويبلغ إجمالي ارتفاع حركة »آر إم 017« 
اليدوية التعبئة 8.7 ملليمترات، وبذلك تصنف 

ضمن أنحف حركات التوربيون على اإلطالق، 
وهي تستخدم صفيحة أساسية للحركة من ألياف 

الكربـــون الدقيقة، وهو ابتكار كبير مت اختباره 
ألول مرة في ساعة »آر إم 006« االستثنائية، وحقق 

جناحا كبيرا. 
ومتثل »آر إم 017« صفحة جديدة في سجل إجنازات 

املبدع ريتشارد ميل، عاشق االبتكارات امليكانيكية األصيلة. 
تشتمل الساعة على أداة النتقاء الوظيفة، وهو تطور تقني إضافي 

لآللية التي مت ابتكارها في األصل بساعة »آر إم 002«. 
تعتمد هذه الفكرة على علبة التروس بالسيارة، وتوفر إمكانية 
انتقاء أحد ثالثة أوضاع ميكن الوصول إليها عبر زر خاص يستقر 

عند مركز التاج، واالختيارات املتاحة هي: وضع التعبئة، والوضع 
احملايد، ووضع الضبط اليـــدوي. وقد أضافت »آر إم 017« خطوة 
جديـــدة إلى ذلك من خالل وظيفة الضبط اليدوي الســـريع، فبعد 
الضغط على الزر ميكن تغيير موضع عقرب الســـاعات بســـرعة، 

وبشكل مستقل عن عقرب الدقائق.

دايفرز وتش آر إم 028

وفي عام 2009، دخلت »ريتشـــارد ميل« دائرة 
االهتمام بعالم احمليطـــات والبحار بعدما قدمت 
أول ســـاعة غوص من إنتاجها، والتي صدرت 
حتت اسم »آر إم 025 توربيون كرونوغراف«، 
وكانت تلك التحفة أول ســـاعة دائرية حتمل 
توقيع »ريتشارد ميل«. وفي عام 2010، تقدم 
»ريتشارد ميل« ساعة غوص أوتوماتيكية 
جديدة حتت اسم »آر إم 028« بقطر أصغر 
قليال يبلغ 47 ملليمترا، وتشتمل على نابض 
فريد ومبتكر التكوين الهندسي، وتعرض 

الساعات والدقائق والثواني والتاريخ.
وبالتناغم مع »آر إم 025«، فإن التحفة 
»آر إم 028« اجلديـــدة صدرت مزودة بعلبة 
استثنائية، وحركة هيكلية تشتمل على كثير 
من اخلصائص التي متيز ساعات »ريتشارد 
ميل« عن غيرها. تســـتوفي الساعة اجلديدة 
متطلبـــات الغوص في األعمـــاق، حيث تتمتع 
بالقدرة علـــى مقاومة ضغط املاء حتى عمق 300 
متر، ويعلو علبتها قرص يدور في اجتاه واحد. وقد 
أمكن الوصول إلى هذا املستوى البارع من القدرة على 
مقاومـــة ضغط املاء بفضل العلبة ذات التكوين الثالثي، وما 
بها من براغ ذات مواصفات خاصة، إلى جانب اندماج القرون بنظام 

العلبة بشكل محكم. 
جتدر االشارة الى ان هذه الساعات متوافرة ومعروضة في معرض 

غادة للمجوهرات، في مجمع الصاحلية الطابق األرضي. 

لعمالئها حاليـــا خدمة إنترنت 
بسرعة تصل إلى 21.6 ميغابايت 
الثانية، والفضل كله يعود  في 
المتالكها أفضل وأحدث شـــبكة 
اتصال من تقنيات اجليل الثالث 

املتطورة في الكويت.

أطلقت شركة VIVA لالتصاالت 
العنـــان خلدمة التجوال الدولي 
لتغطي ما يقارب الـ 420 مشغال 
موزعني على أكثر من 176 دولة، 
على ســـبيل املثـــال ال احلصر: 
أميركا، كندا، إجنلترا، سويسرا، 
فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الفلبني، 
الهند، وكل دول اخلليج، باإلضافة 

إلى مصر ولبنان.
وذكرت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي أمس انه مع توســـيع 
نطـــاق خدمة التجـــوال أصبح 
بإمـــكان عمالء »ڤيڤـــا« التمتع 
القصيرة  باملكاملات والرســـائل 
حيثما وجدوا، هذا باإلضافة إلى 
خدمة GPRS فـــي أكثر من 123 
مشغال ضمن 75 دولة في منطقة 
اخلليج، والشرق األوسط وأوروبا 
الغربية وأميركا الشمالية وآسيا 

ودول احمليط الهادئ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 

ڤيڤا م.جنيب العوضي، ان هذا 
التوسع في خدمة التجوال الدولي، 
سيمنح عمالء خطوط الدفع اآلجل 
واملسبق، خالل سفرهم، التمتع 
بكل خدمات اإلنترنت كخدمتي 
GPRS وMMS، وخدمـــة البالك 

بيـــري وغيرها مـــن اخلدمات 
األخرى، وأضاف العوضي »نطمح 
إلى تطوير شـــبكتنا لنصل إلى 
التغطية األمثل واخلدمة األفضل 

في سوق االتصاالت«.
يذكر ان شـــركة VIVA توفر 

لتمكين عمالء الشركة من التمتع بخدماتها

متوافرة ومعروضة في معرض غادة للمجوهرات في مجمع الصالحية

انطالق مؤتمر لالستثمار 
في المنامة 23 الجاري

ذكرت مجموعة الراية بأنه 
ورد سهوا في خبر معرض 
العقار املصري والذي نشر 
بـــأن املعرض  أمس األول، 
ســـينطلق فـــي 22 اجلاري 
والصحيح هو يوم 17 حتى 
21 مـــارس بفندق ســـفير 

انترناشيونال.

املقرر أن يستضيف  من 
معهد CFA، اجلمعية العاملية 
ملمتهني االستثمار، بالتعاون 
مع جمعيـــة CFA البحرين، 
أول مؤمتر لالســـتثمار في 
الشرق األوسط 23 اجلاري 
ومـــن املتوقـــع أن يحضر 
املؤمتر والذي سيتم انعقاده 
في املنامة، مملكة البحرين، 
نحو 200 شخص، مبا في ذلك 
مديرو احملافظ االستثمارية، 
واحملللـــون، وكبـــار مدراء 
االستثمار، وكبار املسؤولني 
التنفيذيـــني، ومستشـــارو 
االستثمار، ومدراء االستثمار 
التقاعدي، وغيرهم من كبار 
االستشاريني االستثماريني.

وسيســـتقطب املؤمتـــر 
املاليني  اجلديـــد احملللـــني 
املعتمدين وكبـــار املهنيني 
االستثماريني من دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي ولبنان 
ومصر واألردن، ومن بلدان 
أخرى كالواليـــات املتحدة 

وأوروبا وآسيا.
وقـــد اجتذب هذا احلدث 
الدولـــي والوطنـــي رعاية 
البحرين املركزي،  مصرف 
ومؤسسة طومسون رويترز، 
ومؤسسة فاكت سيت، وبنك 

اخلليج الدولي.

تنويه


