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التجارية،  أعلنت شركة شمال اخلليج 
الوكيل احلصري لس���يارات هيونداي في 
الكويت، عن إط���اق املوقع االلكتروني ل� 
»هيونداي الكوي���ت« بحلته اجلديدة التي 
مت اس���تلهامها من الرؤية الش���املة التي 
الكورية على  تطبقها ش���ركة هيون���داي 
جميع قنوات اتصالها بالعماء واجلمهور 
ابتداء بالتصميم الداخلي ملعارضها ومراكز 
اخلدمة وقطع الغيار وصوال إلى تطبيقات 
التواصل التسويقي واإلعاني مبا فيها املوقع 

اإللكتروني.
وفي هذا الصدد، قال املدير العام لشركة 
شمال اخلليج التجارية رائد ترجمان: »إن 
البالغ بتعزيز وس���ائل االتصال  االهتمام 
اجلماهيري س���واء مع العماء أو مختلف 
شرائح املجتمع هو فلسفة تتبناها شركة 
هيونداي الكويت توافقا مع السياسة العاملية 

التي تنتهجها الش���ركة األم، والتي ساهمت في حتقيق العديد 
من اإلجنازات النوعية والرائدة لس���يارات هيونداي واالس���م 
والعامة التجارية لها في مختلف األس���واق العاملية. وحرصنا 
ان نكون في الكويت من أوائل الوكاء احلصريني لهيونداي في 
تطبيق هذه الرؤية على مس���توى الشرق األوسط حيث سبق 
أن افتتحنا معرضنا بحلته اجلدي���دة التي تعكس هذه الهوية 

الرفيعة املستوى«.
واضاف: »عملنا مع كبريات الشركات املتخصصة في تصميم 
املواقع االلكترونية للوصول إلى إنشاء موقع غني باملعلومات وسهل 
االستخدام بحيث مينح زوار املوقع الراحة واليسر في الوصول 
إلى ما يبحثون عنه، وفي الوقت نفسه يعزز الصورة الذهنية 

املتطورة التي جتسدها هيونداي في السوق الكويتي«.
وأش���ار الى ان���ه: »مبج���رد الدخول إل���ى املوق���ع اجلديد

www.hyundai-kuwait.com تستقبلك الصفحة الرئيسية بشكلها 
األنيق واملريح بينما تش���غل الواجهة الكبرى صور س���يارات 

هيون���داي بطريق���ة 
آلي تبدو  استعراض 
فيه السيارات اجلديدة 
بالغة الروعة واجلمال. 
وتتضم���ن خريط���ة 
املوقع اجلديد شريطا 
علويا م���ن الوصات 
التي تب���دأ مبوديات 
هيون���داي الختي���ار 
السيارة املفضلة وفق 
الفئات املطروحة في 
الكوي���ت والتع���رف 
عل���ى مواصفاتها مع 
صور واضحة ووافية 
للتصمي���م اخلارجي 
وكذل���ك املقص���ورة 

الداخلية«.
هذه  م���ن  وميكن 
الدخ���ول  الوصل���ة 
على قس���م السيارات 
املستعملة واملعتمدة 

من هيونداي.
حملب���ي  وميك���ن 
التعرف على الشركة 
األم أن ينتقل بسهولة 
التي  الثانية  للوصلة 
تفتح نافذة جديدة على 

ش���ركة هيونداي األم وما يضمه موقعها 
من غنى هائ���ل ومعلومات وبيانات مالية 
وتس���ويقية وصناعية للشركة. وإضافة 
لوصلة التعريف بش���ركة ش���مال اخلليج 
التجارية، فإن هناك مدخا مس���تقا يخدم 
وسائل اإلعام حيث ميكن االطاع على كل 
األنش���طة واألخبار الصحافية ومعلومات 

إخبارية أخرى عن الشركة في الكويت.
وبني انه لتسهيل الهدف الرئيسي املراد 
من املوقع، فقد مت تصميم شريط سفلي يضم 
نوافذ تبدأ بالعروض الترويجية احلالية التي 
تطلقها الشركة في السوق الكويتي، إضافة 
إلى مدخل يقدم إضاءات على السيارات وعلى 
املعلومات اخلاصة بالشركة ومنها رعايتها 
كشريك رسمي في بطولة كأس العالم املقبلة 
لكرة القدم في جنوب أفريقيا، مشيرا الى 
انه ميك���ن لزوار املوقع املرور بآخر أخبار 
الشركات التي يتم استعراضها في تسلسل متحرك توفيرا للوقت 

والسهولة في الوصول إلى املعلومة املطلوبة.
ولفت ترجمان الى انه ميكن كذلك لعماء »هيونداي« وزوار 
موقعها إرسال أي استفسار أو سؤال عن طريق وصلة االتصال 
بالشركة، كما ميكن للراغبني في جتربة إحدى سيارات هيونداي 
تعبئة الطلب اخلاص وحتديد السيارة وموديلها ليتم التعامل 
مع الطلب بس���رعة وجودة متنح الزائ���ر أعلى درجات الفائدة 
والرضا عن واحد من أفضل املواقع االلكترونية التواصلية في 

الكويت.
وشدد على ان: »اإلجنازات التي حققتها هيونداي سواء على 
مس���توى الكويت أو في األسواق العاملية، إمنا تعبر عن الرؤية 
احلكيمة التي استطاعت أن تتعامل مع األزمة العاملية بإستراتيجية 
دقيقة عززت حضور هيونداي ومبيعاتها وحصتها السوقية«، 
مشيرا الى »إننا في الكويت نفخر بثقة عمائنا الذين كانوا على 
الدوام مصدر اإللهام لنا في جميع ما نقدمه وما نطرحه من عروض 
ومنتج���ات وخدمات 
والكترونية  مباشرة 
ته���دف إل���ى منحهم 
أعلى درجات اجلودة 
ف���ي اخلدم���ة لتكون 
هيونداي في املس���ار 
الصحيح. وهو األمر 
الذي نتلمس���ه يوميا 
من خال تواصلنا مع 

زوارنا«.
وتطرح شركة شمال 
التجارية في  اخلليج 
موقعها كما في معرضها 
اجلديد مجموعة من 
اجلديدة  املودي���ات 
للعام 2010 كس���يارة 
توس���ان وس���وناتا 
سينتينيال  وسيارة 
الفائقة الفخامة، حيث 
السيارات  تتميز هذه 
برؤي���ة ثوري���ة في 
الهندس���ي  التصميم 
وفي مواصفات الفخامة 
الرفيعة املستوى مع 
التركي���ز الكبير على 
قوة األداء ومواصفات 

السامة العاملية.

البابطني وفواخرجي وسايغال وأبوشنب في صورة جماعية مع جهاز wave في صالة العرض

املوقع اإللكتروني اجلديد لـ »هيونداي الكويت«

محمد مراد ووليد كنفاني والزميل فريد سلوم خالل االحتفال

)محمد ماهر(من اليسار إلى اليمني: محمد عبدالعزيز البابطني وأشرف فواخرجي وسانديب سايغال وعبدالعزيز أبوشنب

»جي دي باور«: »فورد« األفضل من حيث الجودة األولية بين السيارات غير الفخمة 
عززت »فورد« سجل جناحاتها املتميز بإجناز 
جديد، حيث استطاعت وألول مرة، أن حتقق أعلى 
تصني����ف من حيث اجلودة األولية بني ماركات 
السيارات غير الفخمة، وذلك وفقا لدراسة »جي دي 

باور آند أسوشيتس« للجودة األولية 2010.
وقفزت »فورد« إلى املرتبة اخلامسة بعد أن 
كانت في املرتبة الثامنة خال دراسة العام املاضي، 
ويعتبر هذا الترتيب أعلى إجناز حتققه شركة 
فورد في دراسة اجلودة األولية، منذ حصولها 

على املرتبة ال� 23 عام 2004.
وأظهرت كل من »فورد« و»لينكولن« حتسنا 
كبيرا، حيث حازت »فورد« التصنيف األفضل 
في القطاع بني جمي����ع العامات التجارية غير 
الفخم����ة، أما »لينكولن«، التي كانت في املرتبة 
ال� 26 في قائمة العام املاضي، فقفزت إلى املرتبة 

الثامنة.
واستندت دراس����ة اجلودة األولية 2010 من 
»جي دي باورز آند أسوش����يتس« إلى آراء أكثر 

من 82 ألف شخص من مالكي سيارات طراز عام 
2010 اجلديدة، بعد ثاثة أشهر من استخدامهم 
سياراتهم. وتركز الدراسة على نسبة األعطال في 
كل 100 سيارة، وشملت السيارات التي مت تسجيلها 

بني شهري نوفمبر وفبراير املاضيني.
 وتواصل عامة »فورد« تفوقها في القطاع 
من حيث حتسن مس����تويات اجلودة الشاملة، 
محافظة للعام التاسع على التوالي على تقدمها 
في هذه الدراس����ة التي حتظى باهتمام واسع، 
والتي اعتمدت على تقييمات أصحاب سيارات 

فورد بعد أول ثاثة أشهر من امتاكها. 
وبهذه املناس����بة، قال نائب رئيس مجموعة 
فورد للجودة العاملية بيني فاولر: »نحن سعداء 
بتحقي����ق هذه النتائج الافت����ة في نواح عدة. 
فالتركيز املس����تمر على إطاق طرازات جديدة 
والتناغم الذي نتميز به أثناء القيام بذلك يعود 
بآثاره اإليجابية على اجل����ودة األولية جلميع 
منتجاتنا اجلديدة أو املعاد تصميمها. وال شك 

في أن هذه النتائ����ج خير دليل على قوة خطة 
»فورد واحدة«.

واضاف: »استطاعت مجموعة من أشهر مركبات 
فورد أن تنال العديد من اجلوائز ضمن فئاتها، مبا 
في ذلك فورد »توروس« و»موستاجن«. ومتتلك 
شركة فورد ثمانية طرازات مصنفة في املراتب 
الثاث األولى ضمن فئات اجلوائز التي تنافس 
فيها. وإلى جانب ذل����ك، حصل مصنع جتميع 
»فورد« في هيرموسيلو على اجلائزة الفضية 
تكرمي����ا جلودة التصنيع العالي����ة التي يتميز 

بها«.
واوضح: »أضحى اسم فورد مرادفا للجودة 
الفائق����ة بفضل اجلهود املس����تمرة التي يبذلها 
فريقنا في سبيل حتسني جودة منتجاتنا. وفي 
حني أننا سعداء باإلجنازات التي حققناها حتى 
اآلن، إال أننا لن نكتفي بهذا القدر. فخطتنا تنطوي 
على مواصلة االرتقاء بج����ودة منتجاتنا عاما 

بعد عام«.

ضمن توزيع جوائز »أربيان بزنس« لإلنجازات في قطاع األعمال بالكويت

احتفاالً بإعادة افتتاح معرضها ومركز الخدمة وفق الهوية العالمية تخطط لالستحواذ على 30٪ من حجم السوق بنهاية 2010

»التمدين العقارية« أفضل شركة في قطاع التجزئة

»هيونداي الكويت« تطلق موقعها اإللكتروني الجديد »galaxy s«و »wave« سامسونغ« تطلق هاتفي«

وتس���مح مجموعة متنوعة من 
 Android من Google تطبيق���ات
للمس���تخدمني باحلصول على 
املزايا والتشويق في  املزيد من 

جتربتهم للهاتف الذكي.
وأبرز أن هاتف Galaxy s يقدم 
التفضيات  من خال استخدام 
الشخصية جلمع املعلومات عبر 
االنترن���ت والتي حتت���اج إليها 
ويرغب فيها كل مستخدم، الفتا 
إلى أن من خال خيارات البحث 
القائمة على املوقع مثل متصفح 
Layer Reality Browser فإن هاتف 
Galaxy s مين���ح املس���تخدمني 
املعلوم���ات الت���ي يرغبون في 
احلصول عليها أينما كانوا وفي 
أي وق���ت كان فهو يعد منوذجا 
للمستوى األعلى من الذكاء في 

الهواتف الذكية.
وعد من ميزاته األخرى، مشيرا 
إلى أن هاتف Galaxy s يغطي كل 
جوان���ب احلي���اة بطريقة ذكية 
إلى جانب التكامل الاسلكي مع 
مجموعة متنوع���ة من األجهزة 
الدفترية  األخرى كاحلواس���يب 
والتلفزيونات والكاميرات إضافة 
 social Hub إلى أن املركز االجتماعي
عالي التطور يصل للمستخدمني 
بس���رعة وكفاءة بعالم متكامل 
من التواصل االجتماعي والبريد 

االلكتروني.
وختم بقوله إن Galaxy s اجلهاز 
املثالي في جميع أنحاء العالم صمم 
خصيصا ملن يبحثون على التميز 
وعن املزيد من الكفاءة واإلنتاجية 
والتواص���ل بش���كل يتناغم مع 
حياته���م الذكية على املس���توى 
الش���خصي والعملي وبطريقة 

تتسم بالسهولة والبساطة.
وردا على أسئلة الصحافيني 
قال نائب رئي���س مجلس إدارة 
شركة عبدالعزيز سعود البابطني 
محمد عبدالعزي���ز البابطني إنه 
خال س���نة 2011 ستفتح فروع 
لبيع أجهزة سامسونغ في جميع 

محافظات الكويت.
وعن النسبة السوقية ملبيعات 
سامسونغ خال السنة احلالية 
قال فواخرجي إنها حتتل حاليا 
16% ونتوقع بلوغ نسبة 30% مع 

نهاية السنة.

توافره بحسب حاجة األسواق 
احمللية.

الوسائط المتعددة

وأضاف فواخرجي أن شاشة 
Galaxy s تتميز بس���رعة فائقة 
في التجاوب مع اللمس وبتقنية 
mDNIe )محرك الصور الطبيعية 
الرقمية املتنق���ل( وهي التقنية 
املس���تخدمة في أفض���ل أجهزة 
التلفزيون ذات شاشات الكريستال 
السائل LCD LED التي تعمل على 
تعزيز الوضوح لتجربة ال مثيل 
لها في استعراض الصور واملقاطع 

الڤيديو والكتب االلكترونية.
وأفاد بأن شاشة Galaxy s تعمل 
على خلق بيئة مثالية لتسجيل 
وحترير وعرض مقاطع الڤيديو 
عالية الوضوح وتصفح االنترنت 
وقراءة الكتب االلكترونية املفضلة. 

الوض���وح واحملتوى الواقعي 
الغني.

وأفاد بأن social Hub يقدم 
الدائم في  التواص���ل  امكانية 
الش���بكات االجتماعي���ة مم���ا 
يسمح للمستخدمني باالستمتاع 
باالتصال املستمر مع أصدقائهم 
وزمائهم وعائاتهم في أي مكان 
 social وأي وقت، الفتا إلى أن
Hub يسمح كذلك للمستخدم 
ب���إدارة احتياج���ات االتصال 
بكفاءة من خال إتاحة وصول 
إلى رس���ائل  تفاعلي وموحد 
البريد االلكتروني وتطبيقات 
التراس���ل الف���وري ومواق���ع 

التواصل االجتماعي.
 Touch Wiz وتابع أن تطبيق
UI 3.0 والذي يقدم جتربة فائقة 
للمس���تخدمني يعزز من مزايا 
social Hub الذي ميكن حتديد 

منى الدغيمي 
اطلقت سامسونغ لالكترونيات 
بالتعاون مع شركة عبدالعزيز 
البابطني ووهران التجارية املوزع 
املعتمد لهواتف سامسونغ النقالة 
في الكويت هاتفي سامس���ونغ 

. galaxy s وسامسونغ wave
وبهذه املناسبة قال مدير قسم 
الهواتف النقالة لدى سامسونغ 
اخلليج سانديب سايغال خال 
املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس، 
إن »سامس���ونغ« تلتزم اجتاه 
الس���وق الهواتف الذكية لتقدم 
الهاتف الذكي الذي يناسب مختلف 
املس���تخدمني وأساليب احلياة، 
مشيرا إلى أن هذه اإلستراتيجية 
تقوم على ضرورة توفير األجهزة 
والتطبيقات واخلدمات التي تائم 

الشرائح كافة.
الهاتف  واضاف ان مفه���وم 
الذكي يه���دف الى تقدمي جتربة 
التي تتسم بالبساطة  الهواتف 
والتنظيم والتكامل، الفتا الى ان 
هذا من شأنه ان يسمح للمستهلك 
بتصميم جتربة خاصة به بناء 
على احتياجاته. وتابع ان هذه 
الفلسفة توجه سامسونغ نحو 
بن���اء طبقة جديدة من الهواتف 
الذكية متنح املستخدمني جتربة 

مميزة.
من جانبه اس���تعرض مدير 
املبيعات في منطقة اخلليج أشرف 
فواخرجي أهم املميزات التقنية 
والتصميمية ملنتجي سامسونغ 
 »wave« اجلديدين، مشيرا إلى أن
يتميز بشاشة تقدم عرض أكثر 
وضوح وألوان متألقة بانعكاس 

اقل وجودة عالية.
 »wave« وأضاف أن ما مييز
أن الصفحة الرئيسية له ميكن 
حتويلها إلى مش���غل للوسائط 
وميكن تغييره���ا وفق راغبات 

مستخدميها.

إمكانيات غير محدودة

وأش���ار فواخرج���ي إلى أن 
برنامج تشغيل بادا من سامسونغ 
توفر جترب���ة متميزة للهواتف 
الذكية تعززها التطبيقات النقالة 
والتقنيات اجلديدة واإلمكانيات 
املتاح���ة ملس���تخدمي هوات���ف 
سامسونغ النقال، موضحا أن اسم 
بادا باللغة الكورية يعني احمليط 
واس���تخدمته سامسونغ ليرمز 
إلى اإلمكانيات العالية واملتنوعة 
وغير احمل���دودة من التطبيقات 
ابتكارها باستخدام  التي ميكن 

برنامج التشغيل اجلديد.
وكشف أن جهاز سامسونغ 
»wave« يعتب���ر أول جهاز في 
 Bluetooth العالم يطبق معايير

.802.11n wifi3.0 و

التواصل الدائم

 Galaxy s وعن سامس���ونغ
قال فواخرجي انه يحتوي على 
 AMOLED شاشة Android تقنية
بعرض 4 انش ومعالج تطبيقات 
بقدرة 1 غيغا هيرتز يس���مح 
الڤيدي���و عالية  ولشركة التمدين العقارية سجل بتطبيق���ات 

حافل حصدت من خاله العديد 
من اجلوائز االقليمية والعاملية 
من خال خلق عامة بارزة في 
مجال التطوير العقاري للمشاريع 
املتعددة االس���تخدامات والذي 
يواكب اح���دث ما توصلت اليه 

صناعة مراكز التسوق عامليا.
التمدين  كما حترص شركة 
العقاري���ة على تقدمي مجموعة 
من املشاريع العقارية املتميزة 
التي تعكس احتياجات السوق 
العقاري واخلاص بعقار التجزئة، 
حيث رصدت كل ما أتيح لها من 
امكانيات مادية وإدارية وفنية، 
واس���تقطبت اخلبرات املتميزة 
في مجال العقار ومراعاة البيئة 
والتراث والهوية احمللية ممزوجة 
مبتطلب���ات العص���ر احلديث 
والخ���راج املش���اريع العقارية 
بالص���ورة التي تليق بالكويت 

وتطلعاتها املستقبلية.

العقاري���ة  التمدي���ن  لش���ركة 
وقدرتها وخبرته���ا والتزامها 
بتقدمي مشاريع عقارية مبتكرة 
ذات حل���ول متكاملة ومتعددة 
االستخدام على املستوى احمللي 
واإلقليمي وف���ق اعلى املعايير 
العاملية التي تتناسب مع متطلبات 
صناعة العقار بالتجزئة احلديثة. 

املناس���بة قال مدير  وبهذه 
إدارة التسويق لشركة التمدين 
العقارية معاذ بشر الرومي اننا 
نعتز بهذا التكرمي والتقدير الذي 
العقارية  التمدين  نالته شركة 
بجدارة وحصوله���ا على هذه 
اجلائزة املرموقة حيث يرسخ 
الريادي  الرؤية وال���دور  بذلك 

حازت شركة التمدين العقارية 
جائزة »أفضل شركة في قطاع 
التجزئة لع���ام 2010« في حفل 
جوائ���ز مجلة أربي���ان بزنس 
لإلجنازات في قط���اع األعمال 
الكويتي للعام 2010 والتي تنظمها 

مجموعة »ITP« للنشر.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان توزيع جوائز مجلة 
اربيان بزنس الكويت لعام 2010 
يأتي ملواكبة وتكرمي الشركات 
الناجح���ة والرائدة في الكويت 
ورصد نخبة من املشاريع املبتكرة 
في اكث���ر م���ن 19 قطاعا ومن 
ضمنها قطاع عقارات التجزئة، 
واجلدير بالذكر أن املعايير التي 
تتبعها مجموعة »ITP« للنشر 
وتكنولوجيا املعلومات تضاهي 
املعايير العاملي���ة املعمول بها، 
وذلك بوجود جلنة حتكيم خبيرة 
تضم نخبة م���ن رجال األعمال 

واخلبراء االقتصاديني.

معاذ الرومي متسلما جائزة »التمدين العقارية«

رائد ترجمان

سانديب سايغال أشرف فواخرجي


