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جيجنهيمر: »الوطنية لالتصاالت« تمّيز عمالء الدفع اآلجل

 بخدمة Call Back Home بتعرفة منخفضة

»معرض الكويت الدولي« كّرمت الشركات الراعية والمشاركة في المعرض

النصار: معرض الذهب أصبح من أهم المعارض المتخصصة في المنطقة
أكد نائ���ب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي���س 
لشركة معرض الكويت الدولي 
عبدالرحمن النصار ان معرض 
العاملي  الذهب واملجوه���رات 
الذي تنظمه وتقيمه الشركة 
سنويا بات يحتل مكانة مرموقة 
وأصبح واحدا من أهم املعارض 
املتخصص���ة باملنطقة حيث 
تأتيه املش���اركات من جميع 
أنحاء العالم وكذلك ش���ركات 
محلية لها سمعتها وتاريخها 

الطويل.
النصار  جاءت تصريحات 
خالل كلمة ألقاها مبناسبة حفل 
التكرمي الذي أقامته الش���ركة 
الراعية  على شرف الشركات 
الذهب  واملشاركة في معرض 
واملجوهرات العاملي الثامن الذي 
أقامته الشركة بأرض املعارض 
الدولية خالل الفترة من 15 الى 

21 فبراير املاضي.
وق���ال النصار ان���ه بفضل 
الفاعل���ة باملعرض  املش���اركة 
)120 ش���ركة محلي���ة ودولية( 
متكن���ت الش���ركة وبدع���م من 
اجلهات الرس���مية واملسؤولني 
في وزارة التج���ارة والصناعة 
العام���ة للجمارك من  واإلدارة 

مواجهة العدي���د من التحديات 
التي واجهتها في مسيرة االعداد 
إلقامة املعرض، وشدد على انه 
مبؤازرة املش���اركني واجلهات 
الرس���مية املعنية س���تمضي 
الشركة قدما نحو حتقيق أعلى 
درجات النجاح والتطوير لذلك 
املعرض الذي انطلق قبل نحو 

8 سنوات.
وأعلن الرئيس التنفيذي عن 
ترحيبه الدائم بآراء املشاركني 
ومقترحاتهم التي من شأنها ان 
النجاح  حتقق أقصى درجات 
والتطور للمعرض وتساعد على 
م��واجهة التحديات وجتاوزها 
واملض��ي قدما باملعرض نحو 

العاملية.
وقد قام مس���ؤولو ش���ركة 
معرض الكويت الدولي يتقدمهم 
رئي���س مجل���س اإلدارة عماد 
تيفوني ونائب رئيس مجلس 
التنفي���ذي  اإلدارة والرئي���س 
إدارة  بحضور كل من مدي���رة 
التس���ويق والعالق���ات العامة 

الدهيم ومساعد مدير  باس���مة 
ش���ؤون التسويق علي الشطي 
بتكرمي وزارة التجارة والصناعة 
ممثلة مبدير ادارة املعادن الثمينة 
م.مسلم العنزي واإلدارة العامة 
للجمارك ممثلة برئيس مكتب 
التدقيق العام واإلحصاء حسام 

الصهيل.

متنح »الوطنية لالتصاالت« عمالءها، الفرصة للبقاء 
على تواصل مستمر مع األهل واألصحاب في الكويت أثناء 
جتوالهم في اخلارج، حيث تضع بني أيديهم خدمة مميزة 
ومرنة هي Call Back Home. وذلك بعد اضافة اخلدمة إلى 
عمالء الدفع املس����بق، اليوم يستطيع عمالء الدفع اآلجل 
االتصال بالكويت وفق تعرفة مخفضة على قيمة التخابر 
ويشمل هذا اخلصم اتصاالتهم على أرقام الوطنية او أرقام 
شركات اتصاالت أخرى واألرقام األرضية. وتتميز خدمة 
Call Back Home بانها اقتصادية حيث تشكل عامال مساعدا 
على تخفيض النفقات أثناء التجوال ما يغني عمالء الدفع 
اآلجل عن احلصول على خطوط إعادة التعبئة البديلة في 

الدول التي يزورونها. 
وتأتي مبادرة الوطنية هذه في إطالق اخلدمة اجلديدة، 
انطالقا من حرصها على تزويد عمالئها بخدمات فريدة من 
نوعها والتي من شأنها اغناء خبراتهم في صناعة النقال 
كما متنحهم قابلية استقبال املكاملات، وإرسال واستقبال 
الرس����ائل القصيرة باإلضافة الى خدمة »منو« للمكاملات 

التي لم يتم الرد عليها. 
وحول اخلدمة اجلديدة وأهداف الوطنية من إطالقها، 
قال املدير العام والرئيس التنفيذي في الوطنية االتصاالت 
سكوت جيجنهيمر: »تفخر الوطنية بأن تكون سباقة في 
طرح خدمة مماثلة متتاز باالبتكار واإلبداع، لعمالء الدفع 

اآلجل في الكويت. وهي تلبي هدفنا الرئيس����ي القاضي 
بتسهيل التواصل عبر خدماتنا ذات القيمة املضافة ووفق 
تعرفة اقتصادية مناسبة لكافة القدرات املادية«، وأضاف 
جيجنهيمر »مع Call Back Home فان عمالءنا من فئة الدفع 
اآلجل سيزودون باألداة املناسبة للبقاء على تواصل مع 
األهل واألصح����اب في الكويت أثناء جتوالهم في اخلارج 
وفق تعرفة منخفضة«.باإلضافة إلى ذلك فان االش����تراك 
في اخلدمة ال يتطلب أي رس����وم مسبقة وميكن إضافتها 
تلقائيا على خط العميل حيث يتوجب عليه اضافة *101* 
)الرقم املراد االتصال به( ثم # عندها تضاف كلفة االتصال 
إلى املتصل واملتلقي في الوقت ذاته، عند بدء املكاملة. ان 

اخلدمة اليوم متاحة في نحو 150 دولة حول العالم تتمتع 
فيها الوطنية باتفاقيات جتوال مع الشبكات القائمة فيها 
ومن هذه الدول: البحرين، مصر، فرنس����ا، إيران، األردن، 
لبنان، قطر، السعودية، سويسرا، سورية، تايلند، اإلمارات 

العربية املتحدة، اململكة املتحدة وأميركا.
مع خدم����ة الوطنية اجلديدة Call Back Home لم تعد 
ثمة حاجة للقلق من قيمة فاتورة االتصاالت أثناء التجوال 
ويستطيع جميع عمالء الوطنية التمتع بأسفارهم وعطالتهم 
في وقت يبقون في����ه على اتصال وتواصل مع االهل في 
الكويت. وكما وعدت الوطنية في عيدها العاش����ر: »انها 

سكوت جيجنهيمرفقط البداية«.

 عماد تيفوني وعبدالرحمن النصار يتوسطان مجموعة بعض املكرمني

A Leading Media Institution is announcing the availability of the following vacancy:

STAFF - MARKETING

Only interested & qualified individuals will be considered and  are requested to 
submit their CVs in confidence to the following 

e-mail : hr_aldarq8@yahoo.com

Qualifications and Skills:
Bachelor’s degree or higher education in:
Marketing, Business, Public Relations or a related field. 
Experience in marketing research  (preferable) 
or relevant experience.
Perfect command of English & Arabic (Written & Spoken)
+ Computer skills
Transferable Residency + Car.
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