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أعلنت الوطنية لالتصاالت 
عن مزيد من اجلهود املكرسة 
في سبيل تعزيز خدماتها،  عن 
تقدمي أحدث مجموعة انترنت 
 Smart« متنقل يومية. حيث إن
Roamers« صمم���ت خلطوط 
جميع عمالء الوطنية الالحقة 
الدفع لك���ي متنحه���م أحدث 
الرقمية  تسهيالت االتصاالت 
املمكنة. كما أن الفرصة أصبحت 
متاحة لكل من مستخدمي بالك 
بيري والهواتف الذكية ليتمكنوا 
مع »Smart Roamers« من البقاء 
على تواصل دائم في كل األوقات 

أينما كانوا يتجولون في منطقة اخلليج العربي،  
عبر ش���بكة التجوال الذكي بس���عر موحد ب� 4 

دنانير يوميا لكل 10ميغابايتس.
وبناء على ما وعدت به الوطنية لالتصاالت 
عمالءها بأال تألو جهدا إلثراء جتربتهم من خالل 
تقدمي العروض القيمة والفريدة املتناس���بة مع 
احتياجاتهم،  فقد وفرت لهم حزمة التجوال الذكي 
الذي يسمح للعمالء باستخدام جميع اخلدمات 
من مثل محادثات البالك بي���ري،  الدخول إلى 
البريد اإللكتروني،  حتميل الرس���ائل املتعددة 

الوسائط وتصفح الواب.

وف��ي مع���رض حديثه عن 
اخلدمة اجلديدة عبر مدير ادارة 
العامة في الشرك��ة  العالقات 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البال�����ول قائل��ا: »إن توفي��ر 
العم��الء  جمي��ع احتياج��ات 
ه�������ي واحدة م���ن أولويات 
الوطنية لالتصاالت. واآلن مع 
 »Smart Roamers« مجموع���ة
الدف���ع أصبح متاحا  الالحقة 
لكل العمالء حل سهل الستخدام 
اإلنترن���ت أثناء س���فرهم في 
التعاون  نطاق دول مجل���س 

اخلليجي.
لن يكلف تفعيل اخلدمة لالستفادة والتمتع 
بكل ما تقدمه من العمالء سوى االتصال ب� 121 
 Smart« قبل مغادرته���م الكويت وحتديد خدمة
Roamers« ليحصلوا تلقائيا على خدمة االنترنت 
اجلوال التي ميكن الوصول إليها مع أي من شركاء 

التجوال الذكي في الوطنية لالتصاالت.
و للحص�����ول عل��ى االس����تخ��دام األمث��ل 
ينص��ح العم��الء بتفعي��ل االنترن��ت م��ع بداية 
اليوم حي��ث س���تت��اح اخلدم��ة يومي��ا عل��ى 
م��دار ال� 24 ساعة من ال� 12 صباحا وحت�ى ال� 

11:59 ليال.

عبداحملسن علي بهبهاني يتسلم جائزة سوبر براندز 

ملك اسبانيا خالل زيارته لـ »األڤنيوز« برفقة محمد الشايع وخالد بن سالمة

.. ومستمعا لشرح عن مكونات املشروع الضخمالشايع مع ملك اسبانيا خالل جتوله في املجمع

)محمد ماهر(ملك اسبانيا في ضيافة »عبدالصمد القرشي«

.. ومتجوال في »كارفور« األڤنيوز

عبدالعزيز البالول

 »Smart Roamers« الوطنية« تطرح«
لمشتركي الدفع الالحق

»بهبهاني للسيارات ـ فولكس واجن«
تحصل على سوبر براندز لـ 2010

حصل����ت ش����ركة بهبهاني 
� فولك����س واجن  للس����يارات 
على جائزة سوبر براندز والتي 
تسلمها عبداحملسن علي بهبهاني 
في حفل تكرمي أقيم لهذه املناسبة 

السبت املاضي.
وقد أقيم هذا احلدث لالحتفال 
بأقوى العالمات التجارية لسنة 
2010 ف����ي إطار االعتراف بدور 

األش����خاص الذي����ن يعمل����ون 
بجد وإخ����الص لضمان جناح 
التجاري����ة من خالل  عالمتهم 
إس����تراتيجية إعالنية تتبعها 
الشركات في صناعة التسويق 
والترويج، حيث ان هذا العلم 
هو عل����م العالم����ات التجارية 
Brand وتفعيل اسم الرواج هو 

.Branding

ومن بني اآلالف من العالمات 
التجارية املوجودة في الكويت، 
كانت شركة بهبهاني للسيارات 
هي إحدى أهم الش����ركات التي 
حصلت عل����ى ه����ذه اجلائزة 
التجارية فولكس  عن عالمتها 
واجن، حيث انها كانت من أفضل 
الشركات املروجة لهذه العالمة 

التجارية لعام 2010.

بسعر مميز يمكنهم من استخدام اإلنترنت خالل تجوالهم في دول الخليج

ملك إسبانيا زار »األڤنيوز« وتنقل بين مرافقه

قام مل����ك اس����بانيا خوان 
كارلوس والوفد املرافق له بزيارة 
الى محل عبدالصمد القرش����ي 
خالل زيارته ملجمع األڤنيوز، 
حيث كان في اس����تقباله املدير 
التنفي����ذي ملجموعة ش����ركات 
عبدالصم����د القرش����ي، ان����س 
القرش����ي، واملدير  عبدالصمد 
التنفيذي في الكويت د.بهجت 
الكويت  يوسفي، والوكيل في 

مبارك الهيفي.
وقد اطلع ملك اسبانيا على 
العطورات الشرقية واخللطات 
التي تتميز بها محالت  القيمة 
القرشي واملتوارثة  عبدالصمد 
في عائلة القرشي منذ اكثر من 

150 عاما.

قام ملك اس���بانيا خوان كارلوس والوفد 
الرسمي املرافق له بزيارة الى مجمع األڤنيوز، 
حيث كان في استقباله رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة املباني محمد عبدالعزيز 

الشايع ومدير عام الشركة خالد بن سالمة.
وق���د اطلع رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب محمد عبدالعزيز الشايع الضيف على 
مرافق األڤنيوز وتصميمه املعماري الذي جعل 
منه مقصدا سياحيا لكبار الشخصيات ولضيوف 
الكويت الذين يحرصون على زيارته باالضافة 

الى مشاريع التوسعة املستقبلية.
وتنقل ملك اسبانيا خالل زيارته بني مرافق 
األڤنيوز وزار بعض احملالت التجارية املتنوعة 
منها عدد من العالمات التجارية االس���بانية، 
وقد رافقه خالل الزيارة س���فير الكويت لدى 
اس���بانيا عادل العيار ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بالديوان األميري د.يوسف 

االبراهيم.

..ويزور »عبدالصمد القرشي«
في »األڤنيوز«

15.57 مليون دينار أرباح صافية لـ »المباني«
في 9 أشهر بنمو 3% وبواقع 30.15 فلسًا

املباني عن  أعلنت ش���ركة 
حتقيق أرباح صافية بلغت 15.57 
مليون دينار بواقع 31.02 فلسا 
للسهم الواحد في األشهر التسعة 
من العام احلالي، بارتفاع حوالي 
بالفترة نفسها من  3% مقارنة 
العام املاضي حيث بلغت أرباحها 
15.16 مليون دينار بواقع 30.15 

فلسا للسهم الواحد.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان أرباح الربع الثالث 
م���ن 2010 بلغ���ت 5.18 ماليني 
دينار مرتفعة بنس���بة تفوق 
5% مقارنة بأرباحها في الفترة 
نفسها خالل 2009 البالغة 4.93 

ماليني دينار.
وذكرت الشركة ان مجموع 

األصول في الرب���ع الثالث من 
العام احلالي بلغ 247.58 مليون 
دينار بارتفاع قدره 13.5% عن 
املستوى الذي وصلت إليه مع 
نهاية الرب���ع الثالث من العام 
املاض���ي، مبين���ة ان مجموع 
حقوق املساهمني ارتفع مبعدل 
9.5% ليصل إلى 123.45 مليون 

دينار.
الش���ركة أن هذه  وأك���دت 
النتائ���ج االيجابي���ة تعك���س 
السياسة املتميزة التي تنتهجها 
الشركة والتي متكنها من تنفيذ 
القصيرة  مشاريعها وخططها 
أنها  امل���دى، مؤكدة  والطويلة 
ماضية في اجناز املرحلة الثالثة 
من مشروع األڤنيوز والتي بدأ 

العمل بتنفيذها منذ أكتوبر 2009 
حيث حقق���ت تقدما في اجناز 
املشروع مبا نسبته 35%، حيث 

س���يتم البدء بتسليم عدد من 
احملالت إلى املستأجرين العام 

املقبل.
يذكر أن تكلفة بناء املرحلة 
الى  الثالثة من األڤنيوز تصل 
150 ملي���ون دينار )مبا يعادل 
أكثر من 500 ملي���ون دوالر( 
وميتد املش���روع على مساحة 
تبلغ 100 ألف متر مربع، وتبلغ 
البناء 420 ألف متر  مس���احة 
مربع، وتتضمن املرحلة الثالثة 
6 مناطق مختلفة، وهي منطقة 
املجمع اس���تكماال للمرحلتني 
األولى والثانية اللتني تتضمنان 
محالت التجزئة ومطاعم وسوق 
الذهب، واملنطقة الثانية اخلاصة 
بالبازار، ومنطقة السوق الكويتي 

القدمي بأجوائه التراثية، وحي 
الذي س���يوفر مساحة  سوكو 
للشباب للتعبير عن أفكارهم من 
خالل صاالت العرض واملقاهي. 
الثالثة  كما تتضمن املرحل���ة 
منطق���ة »اجلراند افنيو« التي 
تعتبر العمود الفقري للمشروع 
والتي تربط كل مناطقه ببعضها، 
وهي تتميز بالش���ارع الواسع 
املمتد واملكيف بعرض 24 مترا 
وبط���ول 650 مترا، إضافة الى 
الذي يتضمن  مجمع برستيج 
أرق���ى امل���اركات العاملية منها 
الش���هير  البريطاني  املتج���ر 
هارفي نيكولز، يذكر ان محمد 
الشايع هو رئيس مجلس ادارة 

الشركة.

مجموع أصول الشركة قفز 13.5% لتسجيل 247.58 مليون دينار

محمد الشايع


