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الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري يتوسطون األمير الوليد بن طالل وطالل البحر ومرزوق اخلرافي عقب افتتاح الفندق

أول مشاريعها الفندقية في العاصمة اللبنانية

»إيفا للفنادق والمنتجعات« تحتفل بافتتاح فندق فورسيزنز بيروت

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
املتنقلة عن طرح مجموعة مميزة 
من العروض القوية على أسعار 
أجه����زة »البالك بي����ري«، والتي 
ستمنح عمالءها من أصحاب خطوط 
الدفع اآلجل االستفادة من حلول 
وتطبيقات خدمات البالك بيري. 
وكشفت الشركة في بيان صحافي 
أنها ستقدم أجهزة »بالك بيري« 
املريحة،  السهلة  بنظام األقساط 
مبينة أنها ستطرح األجهزة أمام 
عمالئها بسعر يبدأ من 6 دنانير 
الواحد وملدة عام، مبينة  للشهر 
أن هذه احلمل����ة الترويجية هي 
مكمل����ة للحمالت الس����ابقة التي 
كانت أطلقتها منذ بداية انطالق 
البالك بيري واالنترنت،  خدمات 
حيث تعتبر الش����ركة االولى في 
تقدمي خدمات البالك بيري والداتا 

في الكويت.
النجاح  الش����ركة أن  وذكرت 
الكبير الذي حققته في نشر خدمات 
البالك بي����ري والذي واصلته مع 
خدمات بالك بيري »ايزي«، جعلها 
تقوم بهذه اخلطوة وتطرح أجهزة 
أنها تس����عى  بالك بيري، مبينة 
إلى نش����ر خدم����ات البالك بيري 
الستفادة أكبر شريحة ممكنة من 

متكاملة ليس لقطاع األعمال فحسب، 
بل لشريحة كبيرة من األفراد الذين 
يسعون لالتصال السريع بخدمات 
االنترنت والبريد اإللكتروني، حيث 
سيكون بإمكانهم االتصال ببريدهم 
 Yahoo، االلكتروني الشخصي مثل
Hotmail، Gmail وغيرها، وأشار 
إلى أن الشركة قامت باتخاذ هذه 
املبادرة الفريدة من نوعها بعدما 
قامت بإجراء دراسة الستخدامات 
ورغبات العم����الء للجيل اجلديد 
من اخلدمات التكنولوجية املقدمة 
والتي أشعل ثورتها البالك بيري 
والهواتف الذكية، مؤكدا أن الشركة 
أرادت بهذه العروض أن تبث رسالة 
قصيرة إلى كل عميل على شبكتها 
بأن خدمات نقل البيانات وتصفح 
االنترنت باتت ملكا للجميع مبا 
يتناسب مع س����لوكيات الصرف 

لكل فرد.
اجلدير بالذكر أن شركة زين 
تقدم ثالثة أجهزة بالك بيري بنظام 
األقس����اط املريحة والسهلة وهي 
أجهزة Gemini، ويبلغ سعر القسط 
6 دنانير في الشهر ملدة عام، وجهاز 
Javelin، وسعره 7 دنانير في الشهر 
ملدة عام، وجهاز Onyx وسعره 13 

دينارا في الشهر ملدة عام.

شفيق عمر

ثورة املعلومات التي تقدمها هذه 
النوعية من األجهزة.

 وفي هذا الص����دد، قال املدير 
التنفيذي لقطاع املبيعات بالشركة 
شفيق عمر: »إن السوق الكويتية 
التي  باتت واحدة من األس����واق 
تس����تفيد من تكنولوجيا البالك 
بيري، وطرح أجهزة البالك بيري 
بنظام األقساط السهلة، يأتي في 
إطار تعزيز مس����اعي »زين« في 
توفي����ر األح����دث واألفضل دائما 

جلميع الشرائح لعمالئها«.
وأكد أن »الب����الك بيري« من 
اخلدمات العصرية التي تقدم حلوال 

»زين« تقدم أجهزة »بالك بيري« بالتقسيط

 اعلن بنك برقان عن تقدمي تبرع مادي لصالح 
مستوصف جليب الشيوخ لغرض شراء أجهزة 
وأنظم����ة توزيع أرقام الدخول والدور ملراجعي 

ومرضى املستوصف.
وتأتي ه����ذه املبادرة تعبيرا عن الفلس����فة 
التواصلية الت����ي يتبناها بنك برقان مع جميع 
األنشطة البناءة، واملساهمة في تعزيز مستويات 
اخلدمة والرعاية للهيئات واملؤسسات املتخصصة 

في تقدمي الرعاية الصحية في الكويت.
وعن هذه املساهمة، قال رئيس مديري التسويق 
ف����ي البنك فادي مطر في تصريح صحافي: »إن 
رؤيتنا للمسؤولية االجتماعية للبنك تتمثل في 
الدور اإليجابي الذي نحرص على أن يكون فاعال 
ومتكامال في تواصلنا مع األنشطة ذات الصلة، 
ولذلك فإن ما نقدمه اليوم هو أحد أشكال االلتزام 
االجتماع����ي الذي نحمله جتاه جميع القطاعات 
احليوية في الكويت، وخاصة في مجال الرعاية 
الصحية دعما للجهود الرامية لبناء مجتمع صحي 
ومتعاف، واحلصول على خدمات نوعية في بيئة 

صحية آمنة ومريحة للجميع«.
واضاف: »يتبنى بنك برقان منهجية واضحة 

وش����املة فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية، 
خاصة في القطاع الصح����ي حيث أطلق البنك 
العديد من املبادرات النوعية التي أثمرت نتائج 
طيبة في مجال الرعاية الصحية ودعم االرتقاء 
مبستوياتها، حيث استطاع البنك أن يتبوأ مكانة 
رائدة«، الفتا الى انه »يضاف إلى رصيد إجنازات 
البنك مساهمات أخرى في دعم األنشطة الصحية 
كمساهمته في اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفيات، وهي اجلمعية التي تعنى بتقدمي 
الدعم الصح����ي واملعنوي واالجتماعي لألطفال 

الذين يعانون من أمراض مستعصية«.
واك����د »اننا ال ننظر إل����ى دورنا االجتماعي 
باعتباره مكمال ألنش����طتنا املالية واملصرفية، 
بل هو جزء حيوي في عملنا كمؤسس����ة تهتم 
بنهضة املجتمع ومنوه وازدهاره، ومن هنا فإن 
بنك برقان يفخر بأنه أطلق شعار »أنت دافعنا« 
لتشمل جميع قطاعات املجتمع وشرائحه بغض 
النظر عن كونهم عمالء للبنك أم ال، فاألهم هنا 
هو اس����تلهام احتياجات املجتمع والعمل على 

ابتكار وتطوير البرامج واملبادرات .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة اململكة لالس���تثمارات 
الفندقية س���رمد الزوق: »تعتبر 
أبرز وأهم األسواق  بيروت أحد 
بالنسبة لنا، ونحن سعداء بتعزيز 
حتالفنا مع ش���ركة إيفا للفنادق 
واملنتجع���ات ف���ي املنطقة. لقد 

شهدت لبنان والعاصمة بيروت 
على وجه اخلصوص، عودة قوية 
لصناعة السياحة الفاخرة، وإننا 
نتوقع أن يتبوأ فندق فورسيزنز 
بيروت مكانة رائدة ومتقدمة ضمن 
قطاع السياحة والضيافة في هذه 
السوق«. وبتصميمه املميز على 

شكل شراع أعلى البرج في منطقة 
الكورنيش وسط بيروت قبالة 
منطقة املارينا سوليدير اجلديدة، 
يضم فندق فورسيزنز بيروت230 
غرفة مبا فيها 60 جناحا واسعا 
تتمتع جميعها بأجمل التصاميم 
الداخلية التي وضعتها ش���ركة 

التصمي���م العاملي���ة بيير-إيف 
روشون، كما تتيح النوافذ الكبيرة 
والشرفات إطالالت خالبة ومشاهد 
بانورامية ممي���زة للفندق على 
البحر االبيض املتوسط وسواحله 
املذهلة، وبتميزه بقاعة احتفاالت 
تزيد مس���احتها عل���ى 800 متر 

مربع، ومطاعم، وبوجود حوض 
س���باحة على املستوى العلوي، 
وناد للصحة وسبا )Spa(، حيث 
سيش���كل الفندق امل���كان األبرز 
لتنظيم االحتفاليات في العاصمة 

اللبنانية بيروت. 
ومتتل���ك ش���ركة اململك���ة 

الفندقية، الشريك  لالستثمارات 
االستراتيجي لشركة إيفا للفنادق 
واملنتجعات، حصة األغلبية في 
الى الشركاء:  الفندق، باالضافة 
مجموعة محمد عبداحملسن اخلرافي 
واوالده، ومحمد عبدالرحمن البحر 

وسامي مساعد السيف. 

ايفا للفنادق  أعلنت ش���ركة 
واملنتجع���ات ع���ن احتفاله���ا 
بافتتاح اول مشاريعها الفندقية 
في العاصم���ة اللبنانية بيروت، 
ممثال في فندق فورسيزنز بيروت، 
بحضور الرئيس اللبناني العماد 
ميشال سليمان، ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري، ورئيس 
القابضة االمير  اململكة  ش���ركة 
الوليد بن ط���الل، باالضافة الى 
عدد من الوزراء واعضاء السلك 

الديبلوماسي في لبنان. 
املناس���بة، قال نائب  وبهذه 
رئي���س مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة إيف���ا للفنادق 
واملنتجعات طالل جاسم البحر: 
»نحن سعداء بإضافة فندق آخر 
ب���ادارة  من فئ���ة خمس جنوم 
مجموع���ة فندقية اس���تثنائية 
الى قائمة مشاريعنا املميزة من 
الفنادق واملنتجعات، حيث يشكل 
ه���ذا الفندق االس���تثمار الثاني 
للش���ركة في لبنان عقب إطالق 
منتجع تالل العبادية السكني في 

منطقة ضهور العبادية«.
واضاف: »لدينا توقعات كبيرة 
بأن يحقق فندق فورسيزنز بيروت 
أداء قويا وأن يعزز من العوائد 
االستثمارية للشركة، لقد شهدت 
السوق اللبنانية منوا ثابتا على 
مدى الس���نوات املاضية، ونحن 
واثقون من اس���تمرار هذا النمو 
نظرا لإلمكاني���ات الكبيرة التي 
تتمت���ع بها هذه الس���وق والتي 
نتطلع إلى اكتش���اف املزيد من 
الفرص االستثمارية فيها«، مؤكدا: 
»يشكل افتتاح الفندق حدثا مهما 
في شراكتنا املستمرة مع شركة 
اململكة لالس���تثمارات الفندقية، 
ونتطلع إلى العم���ل معهم على 

مشاريع جديدة في املستقبل«.

اجلدير بالذكر ان شركة إيفا 
للفنادق واملنتجعات تعد شركة 
رائ���دة عامليا في مج���ال تطوير 
الفنادق واملنتجعات السياحية 
متعددة االس���تخدامات. وتوفر 
الش���ركة مجموعة متنوعة من 
املنتجات متعددة فئات األصول 
انطالقا من الفنادق واملنتجعات 
والشقق الفندقية التي حتمل أبرز 
املرموقة في  التجارية  العالمات 
أبرز املناطق وصوال إلى الفرص 
االستثمارية املميزة مبا فيها أجزاء 
امللكية الفندقية، وأندية العطالت، 

وأندية اإلقامة اخلاصة.
إيف���ا للفن���ادق   ومتتل���ك 
واملنتجعات46 مشروعا وتتواجد 
في 13 دولة ف���ي مختلف قارات 
العالم. هذا وقد اعلنت الش���ركة 
مؤخرا عن اطالق املرحلة الثانية 
من مش���روع ت���الل العبادية – 
منتجع تالل العبادية الس���كني 
والذي يعتبر أول استثمارات إيفا 
للفنادق واملنتجعات في لبنان، 
وميتد املنتجع على مساحة 7.5 
هكتارا من الڤلل الفخمة والوحدات 
الس���كنية تاون هاوس والشقق 
والكثير من وس���ائل التس���لية 
والترفيه األخرى، وتتميز املرحلة 
الثانية من املشروع التي مت إطالقها 
مؤخرا مبش���روع كمبينس���كي 
الذي  العبادية  ريزيدنسيز تالل 
يتألف من سبعة أبنية تضم كل 
منها أربعة إلى خمسة مستويات 
تعكس الطراز املعماري اللبناني 
التقليدي، وتوفر شقق املشروع 
التي تتألف من غرفة أو غرفتني أو 
ثالثة غرف نوم أجمل التصاميم 
والديكورات املقرونة مبستويات 
غير مسبوقة من اخلدمة لإلدارة 
املميزة ملجموعة كمبينس���كي، 
املجموع���ة الفندقية االعرق في 

أوروبا.

طالل البحر: افتتاح الفندق يشكل حدثًا مهمًا في شراكتنا المستمرة مع »المملكة لالستثمارات الفندقية«

رائد ترجمان متسلما اجلائزة

تعبيرًا مناسبًا عما حققته الشركة من أعمال تطوير كبيرة شملت معرضها الرئيسي

»شمال الخليج« تحصد جائزة التميز في الخدمة عن أفضل 
تطور لمراكز صيانة »هيونداي« في الخليج والشرق األوسط

أحرزت شركة شمال اخلليج 
الوكيل احلصري  التجاري���ة، 
لسيارات هيونداي في الكويت 
جائ���زة تف���وق أخ���رى وذلك 
الس���نوي  البرنامج  في ختام 
الذي تنظمه هيونداي موتور 
الش���رق األوسط  العاملية في 
لتكرمي الوكالء واملوزعني الذين 
استطاعوا أن يحققوا خطوات 

رائدة ومبادرات نوعية.
 وذكرت الش���ركة في بيان 
صحافي أمس أنه متت إضافة 
فئة جديدة لهذه اجلائزة لتشمل 
قط���اع اخلدمة الت���ي تنعكس 
بشكل مباشر على رضا ووالء 
العم���الء نتيجة تق���دمي أرقى 
وأجود مستويات اخلدمة. وقد 
مت تكرمي الفائزين في حفل أقيم 
لهذا الغرض في األردن بتاريخ 

16 مايو 2010.
الكويت  وتضيف هيونداي 
هذه اجلائزة إلى سجل إجنازاتها 
املتنام���ي بش���كل ملحوظ في 
الس���وق احمللي باعتبارها من 
الرائدة واألكثر منوا  الشركات 

وحضورا.
وتأتي هذه اجلائزة تعبيرا 
مناسبا ملا حققته شركة شمال 
اخللي���ج التجاري���ة من أعمال 

وتصميم معرضنا ومركز اخلدمة 
ومركز قطع الغيار برؤية تستلهم 
العاملية  وتطبق رؤية هيونداي 
لهذه املرافق مما يجعلنا األحدث 
في الشرق األوس���ط. وترافقت 
الداخل���ي  التصمي���م  عملي���ات 
واخلارجي مع اس���تمرار برامج 
التي نحرص  التدريب والتأهيل 
عليها بهدف االرتقاء الدائم بأداء 
موظفينا الذين استطاعوا في مركز 
اخلدمة أن يحققوا معدالت عالية 
من رضات العم���الء، األمر الذي 
يجعل استراتيجيتنا أكثر جناحا 
وتعبر بشكل حقيقي عن فلسفة 
العمل في هيونداي العاملية لتبقى 
هيونداي من األس���ماء التجارية 

األولى في صناعة السيارات«.
وأضاف ترجمان قائال: »ميثل 
مركز اخلدمة في هيونداي الكويت 
واحدا من أحدث املراكز املتكاملة 
التي تشمل جميع أعمال الصيانة 
واخلدمة السريعة وتوفير قطع 
الغيار األصلية بشكل دائم ليكون 
عمالؤنا على ثقة واطمئنان بأنهم 
ينالون أرفع مس���تويات اخلدمة 
ابتس���امتهم وساما  التي جتعل 
نضع���ه على ص���در كل فرد في 

فريق العمل«.

تطوير كبيرة ش���ملت معرضها 
الرئيسي الذي أصبح أحدث صالة 
عرض لهيونداي في الشرق األوسط 

يتوافق مع رؤية الشركة األم.
 وش���مل التطوير والتحديث 
مركز اخلدمة الذي مت الكشف عن 
صورت���ه وتصميمه اجلديد منذ 
فترة قصيرة حيث بدا مركز اخلدمة 
وكأنه عيادة متكاملة للسيارات مبا 

يضمه من أجود وأحدث املعدات 
والتطبيقات التكنولوجية الفعالة 
في توفير صيانة سريعة وفعالة 
للسيارات في جو مهني احترافي 
املهندس���ني  يديره مجموعة من 
والفني���ني م���ن ذوي اخلب���رات 

والكفاءات العاملية.
 وعن هذه اجلائزة قال املدير 
الع���ام لش���ركة ش���مال اخلليج 

التجارية رائد ترجمان: »إنه ملن 
دواعي فخرنا أن نفوز بهذه اجلائزة 
املعاني  الكثي���ر من  التي حتمل 
بالنسبة لنا ضمن منظومة وكالء 
هيونداي في الشرق األوسط. لقد 
كانت هذه اجلائزة تكرميا لتلك 
اجلهود اجلب���ارة التي بذلها كل 
فرد في فريق الشركة عندما قمنا 
وعلى مدى أش���هر بإعادة جتديد 

»برقان« يدعم مستوصف جليب الشيوخ

د.إبراهيم الموسى يتسلم الشيك من فهد الرشيد


