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)محمد ماهر( د.فاضل صفر يقص شريط معرض البناء واالعمار بأرض املعارض الدولية  )قاسم باشا(خالد العمر متوسطا عددا من موزعي »زين« عقب افتتاح معرض مدينة »زين سيتي«  

لدى افتتاحه معرض البناء واإلعمار في أرض املعارض الدولية على هامش افتتاح معرض مدينة »زين سيتي« الذي سيستمر حتى 28 اجلاري

محمد العمر: مليونا مشترك في  »زين ـ الكويت« 
بنهاية 2010 وافتتاح فرعني جديدين خالل 2011 

صفر: »األشغال« استحدثت نظام  الطاقة الشمسية 
لتوفير الكهرباء ألول مرة في جنوب السرة

واخلدمات وأيضا الهدايا«، مبينا 
ان هذه النوعية من املعارض توفر 

ساحة حوار متبادل.
وأشار العمر الى ان معرض 
»زين سيتي« بخالف انه واحد 
م���ن أكبر املعارض الرئيس���ية 
خلدم���ات االتص���االت وأجهزة 
الهواتف الذكية، فإنه يعد واحدا 
من أهم النواف���ذ التي تطل من 
خاللها الشركة على جمهورها، 
مبينا ان زين حريصة على جتديد 
حوارها وعالقته���ا مع عمالئها 

باستمرار.
ووجه عمر دعوة رس���مية 
للجمهور لزي���ارة مدينة »زين 
سيتي« وقال: »نحن على يقني ان 
العروض املذهلة في مدينة »زين 
سيتي« س���تنال رضا واعجاب 
العم���الء، فما تقدمه مدينة زين 
هذه املرة هو أمر يتجاوز حدود 
اإلب���داع واالبتكار ف���ي خدمات 

االتصاالت«.
اجلدي���ر بالذكر ان اجلمهور 
سيس���تمتع مبائدة دس���مة من 
العروض احلصرية، فاملعرض 
يقدم عروضا مذهلة على أجهزة 
»آي ف���ون« وأجه���زة ال� »بالك 
بيري«، واحلواس���ب احملمولة، 
والعديد من العروض الترويجية 
عل���ى خدمات الص���وت »ايزي 
وفواتير«، باإلضافة الى العروض 

اجلديدة خلدمات البيانات.
محمود فاروق  ٭

ولفت إل����ى أن املعرض يقام 
مرتني في السنة، مشيرا إلى أن 
الدورة األولى تستقطب شركات 
محلية أما ال����دورة الثانية فإن 
الشركات املشاركة ستكون من 
خ����ارج الكويت حيث ان الدورة 
الثانية من هذا املعرض س����يتم 
املقبل وأن  أكتوب����ر  اقامتها في 
أرض املعارض بدأت تس����تقبل 
ش����ركات من اإلمارات والصني 
وتركيا واجنلترا كما أن الشركات 
الكويتية بإمكانها املشاركة في 
هذا املعرض الدولي الذي سيقام 

.2011 q8build حتت مسمى
واس����تدل العيبان على عدم 
تأثير األزمة املالية على املعرض 
بأعداد الش����ركات املشاركة التي 
تطمح الى احلصول على حصة 
من مش����اريع التنمية مع توجه 
الدولة لتوزيع قسائم صناعية 

جديدة.
هذا وقد وع����دت العديد من 
الشركات املشاركة زوار املعرض 
بتقدمي اخلصوم����ات واملفاجآت 
والع����روض اخلاصة الى جانب 
توفير اخلبراء واملستش����ارين 
املتخصصني لتقدمي املش����ورة 
الالزمة ملن يطلبها الى جانب تقدمي 
الشرح املفصل لبعض املعروضات 
اجلديدة التي يتم طرحها ألول مرة 
بالسوق احمللي مبناسبة معرض 

البناء واالعمار.
عاطف رمضان  ٭

مبوق���ع الري���ادة في الس���وق 
الكويتية ان موزعيها املعتمدين 
الزائر  سيستضيفون اجلمهور 
على مدار اسبوع بأقوى العروض 
على خدمات الصوت والبيانات، 
مبين���ة ان اجلمهور على موعد 
جدي���د مع أح���دث م���ا أفرزته 
تكنولوجيا االتصاالت وأجهزة 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر 

اللوحية اجلديدة واحملمولة.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية عمر العمر: »نفتح مدينة 
زين في هذه املرة برؤية جديدة 
وبروح جديدة، ونحن على ثقة 
بان عمالءنا والزوار س���يقضون 
جتربة رائعة أثناء التجوال داخل 

مدينتنا الصغيرة«.
وأضاف عمر بقوله: »اجلمهور 
س���يالحظ ان احلضور املكثف 
والعدد الكبير لشركاء زين من 
الشركات واملؤسسات، يعكس قوة 
العروض واخلدمات املتنوعة«، 
مبينا ان الش���ركة تعتبر اقامة 
مع���رض موزعيه���ا املعتمدين 
مبثابة جسر اتصال بينها وبني 
اجلمهور للعبور الى طموحاته 

ورغباته.
وبني بقوله: »تبحث شركة زين 
دائما عن كيفية جمع جميع رغبات 
العمالء حتت سقف  وطموحات 
واح����د، ونحن هنا وفي معرض 
املوزعني »زين سيتي« نحقق ذلك، 
فالزائر س����يفاجأ بكم العروض 

اكثر من  بأن املعرض استقطب 
50 ش����ركة جتارية متخصصة 
للمش����اركة في املعرض جاءت 
كلها تستعرض احدث ما أنتجته 
الش����ركات احمللي����ة والعاملي����ة 
املتخصصة في كل لوازم البناء 

واحتياجاته.
وأضاف العيبان أن قطاعات 
املع����رض تض����م جمي����ع مواد 
الصحي����ة  واألدوات  البن����اء 
أبواب  واألعمال اخلش����بية من 
ونوافذ وكذلك األعمال احلديدية 
لألسوار واألبواب والنوافذ وكذلك 
األرضيات بأنواعه����ا وخزانات 
املياه واملواد العازلة والتمديدات 
الصحي����ة وش����ركات املقاوالت 
واألعمال االستش����ارية وأطقم 
املاء  احلمامات واملطابخ وفالتر 
وسخانات املياه وأنظمة التكييف 
والتدفئة وأجهزتها ومعدات األمن 
والس����المة ومع����دات البناء من 
رافعات شوكية وسقاالت وآالت 
قي����اس الضغط وأعمال الزجاج 
وتركيبه واألصب����اغ وحمامات 

السباحة واجلاكوزي.
وعن تأثير األزمة املالية العاملية 
على مشاركة الشركات في املعرض 
ذكر العيبان أن األزمة املالية لم 
تؤثر على نسبة املشاركات في 
املعرض مس����تدال على ذلك بأن 
املعرض هذا العام استقطب أعدادا 
كبيرة من الشركات مقارنة بالعام 

املاضي.

كش���ف الرئي���س التنفيذي 
لشركة زين لالتصاالت خالد العمر 
عن عدد مشتركي »زين � الكويت« 
الذي بلغ 2 مليون مشترك بنهاية 
العام املاضي، مبينا أن الشركة 
الفترة  التوسع خالل  تستهدف 
املقبلة في السوق احمللي حيث 
سيتم افتتاح فرعني جديدين خالل 
العام احلالي ليصل عدد أفرع زين 

إلى أكثر من 31 فرعا.
ف���ي تصريح  العمر  وق���ال 
للصحافيني عقب افتتاحه أبواب 
مدينة »زين سيتي« داخل مول 
360 ال���ذي سيس���تمر حتى 28 
من الشهر اجلاري وذلك إلعطاء 
الفرص���ة لعمالء زي���ن للتمتع 
بأقوى العروض الترويجية على 
جميع اخلدمات ان املعرض خاص 
مبوزعي زين، الفتا إلى ان املعرض 
ضم عددا كبيرا من شركاء زين 
ف���ي الكويت منذ فت���رة طويلة 
متتد ملا بني 10 و15 سنة، حيث 
متت تلبية طلبات املوزعني من 
خالل إقامة معرض يضم جميع 
عروض زين املختلفة والسيما 
ايضا ان املعرض سيوفر احدث 
األجهزة والعروض في السوق 
باإلضافة ال���ى أجهزة االنترنت 
واالكسس���وارات وجميعها يتم 
عرضه���ا للجمه���ور بأس���عار 
منخفضة جدا وفي متناول جميع 
املش���تركني حتى نتيح للعمالء 
العروض  ب���ني  حرية االختيار 
التي تقدمها زين عبر  املختلفة 

موزعيها.
وفي رده على س���ؤال حول 
تأسيس ش���ركة لنقل اخلطوط 
أوض���ح ان خدمة نقل اخلطوط 
خدمة جيدة وس���تتيح للجميع 
حرية االختيار بني اخلدمات التي 
سوف توفرها شركات االتصاالت 

املوجودة في الكويت.
من جانب آخر، ذكرت الشركة 
في بيان صحافي ان مدينة »زين 
سيتي« والتي تستقبل اجلمهور 
هذه املرة حتت شعار »خذني معك 
الى مدينة زين« تعتبر واحدة من 
أكبر املعارض الرئيسية ملوزعيها 
املعتمدين، مبينة ان زوار املدينة 
)املعرض( سيكونون على موعد 
جديد مع مدينة سخية بعروضها 
التنافسية  املبتكرة وبأسعارها 

واحلصرية.
وأكدت الشركة التي حتتفظ 

أش����اد وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صف����ر مبعرض البناء 
واالعمار ال����ذي تقيمه وتنظمه 
ش����ركة معرض الكويت الدولي 
في أرض املعارض الدولية مبنطقة 
مشرف وتستمر عروضه الى 28 

من الشهر اجلاري.
وقال د.صفر في تصريحات 
صحافي����ة عق����ب افتتاحه أمس 
املعرض ان الش����ركات املشاركة 
في معرض البناء واالعمار جميعها 
وطنية مقارنة بدوراته التي كانت 
تنظم في السابق حيث كانت هناك 

مشاركات اقليمية وعاملية.
وأوضح أن املعرض يحوي 
إضافات متميزة ومنتجات هي 
فخر لنا، مشيرا الى أن املعرض 
يعتب����ر مبثابة فرص����ة الطالع 
وزارات الدول����ة عل����ى منتجات 
الشركات وإدخالها في مشاريع 

الدولة.
وذكر ان وزارة األشغال أدخلت 
نظام الطاقة الشمس����ية لتوفير 
الطاقة الكهربائية، مبينا أن هذا 
املش����روع مت تنفيذه ألول مبنى 
الدارة أم����الك الدولة في منطقة 

جنوب السرة.
وأشار الى ان الوزارة مستمرة 
في طرح املشاريع التي حتافظ 
على الطاقة وتستفيد من الطاقة 

الشمسية.
وعقب االفتت����اح قام الوزير 
بجولة بني األجنح����ة املختلفة 
للمعرض وتبادل األحاديث مع 
مس����ؤولي األجنحة املش����اركة 
وأصح����اب بع����ض الش����ركات 

املعنية.
وقد شارك في مراسم االفتتاح 
عدد من س����فراء الدول العربية 
واألجنبية املعتمدة في الكويت كما 
شارك في املراسم مسؤولو شركة 
معرض الكويت الدولي يتقدمهم 
رئيس مجلس اإلدارة عماد تيفوني 
ونائب رئيس مجل����س اإلدارة 
الرئي����س التنفيذي عبدالرحمن 
النصار واملدير التنفيذي للشؤون 
اإلدارية واملالية واملوارد البشرية 
عبداهلل احلمدان ومدير تخطيط 
وإدارة األنشطة ضاري العيبان 

ومسؤولي املعارض بالشركة.
من جانبه، أفاد مدير تخطيط 
وادارة األنش����طة بشركة أرض 
املعارض الدولية ضاري العيبان 

د.صفر متجوال في املعرضالعمر مستمعا لشرح عن أحدث التقنيات من موزعي الشركة

قال مس���اعد املدي���ر العام 
للقطاع املصرفي ببيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد الفوزان 
ان اخلدمات االلكترونية املتنوعة 
التي يقدمها عب���ر أجهزة »آي 
فون« حقق���ت جناحا ملحوظا 
انعكس في اإلقبال املتزايد من 
قبل عمالء »بيت���ك« على هذه 
إتاحتها مطلع  اخلدمات من���ذ 
العام احلالي، والتي شملت باقة 
واس���عة من املزايا واخليارات 
املصرفي���ة الضرورية للعمالء 
التي تقدم مجانا على مدار 24 

ساعة.
وأكد الف����وزان في تصريح 
صحافي أن هذا اإلقبال الكثيف 
يؤكد جناح »بيتك« في االستفادة 
من تطبيقات التقنية احلديثة 
وتطويعه����ا خلدم����ة العمالء، 
التجاوب  الوقت ذات����ه  وف����ي 
الس����ريع الذي يبديه عمالؤنا 
مع ما يطرح من قنوات ووسائل 
تقدمي اخلدمات واملنتجات، ثقة 
منهم في إمكاناتنا وقدرتنا على 
تقدمي مستوى أعلى من جودة 

اخلدمة. وأضاف قائال: »يعكس 
هذا اإلقبال كذلك مستوى الوعي 
املرتف����ع لدى عم����الء »بيتك« 
املقارنة بني  وقدرته����م عل����ى 
مستوى قنوات تقدمي اخلدمة 
على مستوى القطاع املصرفي 
احمللي، لذلك حتظ����ى قنوات 
»بيتك« املتطورة لتقدمي اخلدمة 
دائما بإقبال يتزايد بشكل مطرد، 
مؤكدا ف����ي هذا الص����دد على 
س����عي »بيتك« لتطوير بنيته 
االلكتروني����ة ومواكبة أحدث 
التطبيقات التقنية للحفاظ على 
رضا العمالء األمر الذي يضعه 

البنك في قمة أولوياته.
وأوضح أن آخر حتديث مت 
 »kfh online« طرحه على برنامج
عبر أجه���زة »آي فون« يتيح 
الرسائل  للعمالء االطالع على 
املتس���لمة في صندوق بريده 
االلكتروني والرد عليها مباشرة 
من خالل اجلهاز باإلضافة إلى 
عدة مزايا متوافرة وأهمها إظهار 
كشف احلساب والودائع، متابعة 
البطاقات االئتمانية  معامالت 

وتسوية مستحقاتها، حتويل 
املبالغ بني حس���اباته، حتويل 
مبال���غ ال���ى حس���ابات عمالء 
»بيتك« اآلخرين، حتويل املبالغ 
ملس���تفيدين محليني ودوليني، 
دفع فواتير مس���تحقة، إضافة 
الى عمليات التحويل إلى حساب 
بيتك للتداول، اإلبالغ عن فقدان 
أو سرقة البطاقة، عرض تفاصيل 
الصفقات التجارية وتس���وية 
األقساط، عرض تفاصيل صفقات 
العميل العقارية، التبرع للجان 

اخليرية.
ولفت الفوزان الى أن »بيتك« 
مازال يحافظ على املراتب األولى 
في البرامج األكثر حتميال، وهناك 
إقبال كبير من مجاميع مختلفة 
من جمهور املس���تخدمني منهم 
الشباب على االستفادة من أي 
تطوير للخدمات االلكترونية 
مما يعطي مؤشرا على التفاعل 
الواضح من قبل العمالء، وهذا 
يدفعن���ا للمزيد م���ن االبتكار 
واإلبداع الذي تقوم عليهما هذه 

اخلدمات.

محمد الفوزان

انعكس في عدد املستخدمني من شرائح مختلفة

الفوزان: إقبال متزايد على اخلدمات اإللكترونية
لـ »بيتك« عبر أجهزة الـ »آي فون«

..و»الدولي« يستعرض أحدث خدماته في املعرض 

متتاز به املنتجات واخلدمات التي 
تقدمها إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد واخلدم���ات املصرفية 

التجارية.
وأفادت العصف���ور بقولها: 
»البن���ك حريص على طرق كل 
األبواب وفتح كل قنوات االتصال 
مع عمالئه، وهو يسعى جاهدا 
للمس���اهمة في عملية احلراك 

االقتصادي لهذه املرحلة«.

خالل فترة انعقاد املعرض.
الدعوة  ووجهت العصفور 
لزوار املعرض لزيارة اجلناح 
املمي���ز لبنك الكوي���ت الدولي 
التس���هيالت  للتع���رف عل���ى 
املبتكرة  التمويلي���ة  واألدوات 
التي يقدمها وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية، مشيرة إلى أن هذه 
الدورة ستكون فرصة ممتازة 
إلبراز مدى التنوع الكبير الذي 

أعلن بن���ك الكويت الدولي 
عن مشاركته في معرض البناء 
واالعم���ار، وذلك في الفترة من 
22 – 28 ماي���و اجلاري بأرض 

املعارض الدولية في مشرف.
وذك���ر »الدول���ي« في بيان 
البناء  صحاف���ي أن مع���رض 
واالعمار الذي يضم 50 شركة 
جتارية محلية متخصصة في 
البناء يحظى مبش���اركة  مواد 
واسعة واهتمام كبير من قبل فئة 
كبيرة من املواطنني واملستثمرين 
في القطاع العقاري، وذلك نظرا 
ملا تقدمه الشركات املختصة من 
حلول وأفكار جديدة في صناعة 
م���واد البناء. وقالت مس���اعد 
الرئيس التنفيذي في البنك ضياء 
العصفور: »يحرص بنك الكويت 
الدولي على املشاركة في مثل هذه 
الفعاليات التي تهتم باملشاريع 
العقارية وصناعة املواد والبناء، 
وذلك انطالقا من خبرته الكبيرة 

والعريقة في هذا املجال«.
وأضاف���ت بقوله���ا: »البنك 
ومب���ا ميلكه من صياغة أداوت 
اس���تثمارية ومتويلية مبتكرة 
يقدم حلوال مختلفة للعديد من 
الفئات والشرائح، مبا يخدم في 
األساس رغباتهم وطموحاتهم«، 
مبينة أن البنك يقدم مجموعة 
من املنتجات واخلدمات اجلديدة 
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