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»جي بي آي« و»إنتروت« توقعان مذكرة لربط شبكتيهما

»علي الغانم وأوالده للسيارات« تهنئ الشعب األلماني
 بمناسبة العيد الوطني لبالده

الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة »BMW« يحتفل بشراكة عمرها 24 عامًا 

املعرض القدمي لشركة »علي الغامن وأوالده للسيارات«

إيان بيدفورد ومحمد األغازي عقب التوقيع في نيروبي

تقدمت شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمد ملجموعة BMW، بالتهاني إلى املغتربني األملان 
والشركات األملانية العاملة في الكويت مبناسبة العيد الوطني 

لبالدهم. 
وقالت الشركة في بيان صحافي بهذه املناسبة، ان شركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات، والتي تعتبر من أقدم الوكالء 
احلصريني للس���يارات الراقية في املنطقة، بدأت عالقتها مع 
مجموعة »BMW« عام 1986 مع افتتاح صالة عرض جديدة في 
منطقة الشويخ الصناعية، وبعد أربعة وعشرين عاما، تتمتع 
اليوم الشركتان بأطول وأقوى الشراكات األملانية - الكويتية 

في الكويت.
وقد توجت العالقة بني شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
ومجموعة »BMW« مع االنتهاء بالعمل عام 2003 على املنشأة 
احلالية، والتي بنيت في الشويخ على مساحة تبلغ 22500 متر 
مربع، وتشكل هذه املنشأة القمة في احلداثة، معلما هندسيا 

بارزا في الكويت، وأحد أضخم صاالت عرض السيارات.
 وتضم هذه املنشآة صاالت عرض متعددة الطوابق، ومكاتب 

معلقة، ومقهى، وقاعة انتظار ترفيهية للعمالء مجهزة بإنترنت 
وألعاب ڤيديو، ومواقف تتسع ل� 300 سيارة، ومراكز خدمات 

كاملة التجهيز، ومحالت لالكسسوارات.
وقد ش���هد العام احلالي إطالق »BMW« عددا من الطرازات 
الرائعة مثل الفئة اخلامس���ة وX5، وX1، وسيارتي X6 والفئة 
الس���ابعة ActiveHybrid الصديقتني للبيئة. وقد دخلت شركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات قطاعات جديدة في السوق مع 

 .BMW إطالق غران توريزمو اجلديدة من
وبهذه املناسبة، قال املدير العام لشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات يوسف القطامي: »لقد استمتعت شركة علي الغامن 
 »BMW« وأوالده للسيارات بعالقة طويلة ومجزية مع مجموعة
طوال 24 عاما، وقد عملنا يدا بيد مع مجموعة »BMW« للحرص 
عل���ى أن تواصل ه���ذه العالمة التجاري���ة املرموقة في قطاع 
السيارات إضفاء »املتعة« على شوارع الكويت، ونتطلع قدما 

للمحافظة على هذه العالقة املميزة في املستقبل«.
وبهدف احلفاظ على اس���تقرار الطلب املتواصل، وتنمية 
األعمال بشكل أفضل خالل الس���نة املقبلة، استثمرت شركة 

علي الغامن وأوالده للس���يارات في مشروع توسيع منشآتها 
الذي تبلغ تكلفته ماليني الدوالرات، والذي يشمل صالة عرض 
 للسيارات املس���تعملة واملعتمدة من »BMW« ضمن برنامج

BMW Premium Selection في مجمع التالل )الشويخ(، إضافة 
إلى مركز حدادة وصبغ في منطقة الري. ويضم األخير ورشة 
عم���ل متتد على 3000 متر مربع في الطابق األرضي، ومخزنا 
لقطع الغيار، ومنطقة اس���تقبال عالي���ة التقنية حيث ميكن 
للعمالء االس���ترخاء في الطابق األوس���ط، فضال عن مساحة 

رحبة ملواقف سيارات العمالء. 
وأضاف القطامي: »يتمتع سوق السيارات الراقية في الكويت 
مبكانة مميزة جدا، وانه لواجب علينا بصفتنا الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمد ملجموعة »BMW« أن نستغل هذه اإلمكانية، 
وال شك في ان اسثمارنا في صاالت العرض يشير إلى التزامنا 
مبواصلة شراكتنا الناجحة في الكويت خالل السنوات املقبلة، 
وللحرص على أن يستمتع عمالء »BMW« بتجربة مميزة في 
قيادة الس���يارات الراقية توفرها بامتياز ش���ركة علي الغامن 

وأوالده للسيارات«.

بي آي« برب����ط العالم باخلليج، 
خصوصا مع منو االتصاالت بني 
املنطقتني بدرجة غير مسبوقة، 
وس����نتمكن مع شركة »انتروت« 
من تلبية هذا الطلب وتوفير املزيد 
من التنوع واملرونة، ومن خالل 
اتفاقيات مماثلة س����تزود »جي 
بي آي« عمالءها بقدرة الوصول 
العالم بسهولة  الى جميع أنحاء 

وفاعلية«.

التنفيذي وعضو مجلس االدارة 
في »جي بي آي« أحمد مكي بعد 
توقيع االتفاقية »أنا س����عيد جدا 
إلعالن »جي بي آي« عن االتفاقية 
مع »انتروت«، فشركة »انتروت« 
متلك شبكة ش����املة ومكثفة في 
أنح����اء أوروبا وس����تعزز  كامل 
هذه االتفاقي����ة الربط والتواصل 
بني أوروبا والش����رق األوس����ط، 
ويعكس هذا اإلعالن التزام »جي 

ستزود »جلف بريدج انترناشونال« 
شركة »انتروت« بالقدرة والسعة 
عبر منظوم����ة كوابلها في البالد 
واملدن التي يتم فيها انزال منظومة 
كواب����ل »جي بي آي« بينما تزود 
»انتروت« السعة على شبكتها الى 
ش����ركة »جي بي آي« في أفريقيا 
وأوروبا وعلى مساراتها األطلسية 

في أميركا الشمالية.
وفي ه����ذا اإلطار قال الرئيس 

أعلنت ش����ركة »جلف بريدج 
انترناشيونال« وشركة »انتروت« 
عن توقي����ع اتفاقي����ة لربط بني 
الش����بكتني. ومن املق����رر ان تبدأ 
منظوم����ة كوابل »ج����ي بي آي« 
العمل في العام 2011 وقد صممت 
لتعمل ملدة 25 سنة، وسيمنح كابل 
االتصال البحري اخلاص ب� »جلف 
بريدج انترناش����يونال« مشغلي 
وشركات االتصاالت األخرى في 
املنطقة والعالم تنوعا في اخليارات 
واملرونة وجودة خدمات عالية، 
س����تعمل منظوم����ة كوابل »جي 
بي آي« الت����ي تعتمد على أحدث 
البصرية  األلياف  تقنيات كوابل 
البحري����ة على ربط دول اخلليج 
مع بعضها وستوفر ربطا فوريا 
ومباشرا مع العالم عبر ايطاليا في 
أوروبا وعبر الهند في آسيا، وقد 
صممت املنظومة كوابل لتوفر سعة 
5 تيرابيت في الثانية على بعض 
املسارات، وبالتالي ستكون لديها 
القدرة على تلبية الطلب املتزايد 
على حركة االتصال الصادر والوارد 

من وإلى منطقة اخلليج.
ومبوجب بنود مذكرة التفاهم، 

»إنفينيتي« تكشف النقاب عن التصميم األولي 
للسيارة الكهربائية الفاخرة المزمع تدشينها عام 2013

كشفت شركة إنفينيتي للسيارات النقاب 
عن التصميم االولي بالرسم الفني ألول سيارة 
كهربائية من انتاجها، وأكدت انها ستدشن 

السيارة رسميا عام 2013.
وقام نائب الرئيس األعلى لشركة إنفينيتي 

أندي باملر بالكشف عن الرسم االولي للمركبة 
خالل حفل خاص مبناس���بة افتتاح مركز 
إنفينيتي في منطقة بيكاديللي بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وتلتزم السيارة الكهربائية اجلديدة من 

إنفينيتي بوعد العالمة التجارية املتمثل في 
»األداء امللهم«، وس���تكون ذات شكل جذاب 
ومدمجة التصميم وذات أداء عال وستقدم 
مستويات الفخامة املتقدمة لركابها اخلمسة، 

مع تقنية منعدمة االنبعاثات كليا.


