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اجلائزة مكملة جلوائز أخرى 
متعاقبة منحت لـ »بيتك« في 
مجال التقنية، مشددا على متيز 
خدمات »بيتك« االلكترونية 
ومن أهمها املوقع االلكتروني 
kfh.com والـــذي يعـــد مـــن 
أكثر املواقع اســـتخداما على 
املســـتوى احمللي حيث يقدم 
مختلف اخلدمات التي يحتاجها 
العميل طوال أيام األســـبوع 
وعلى مدار الساعة ويستطيع 
العميل إجناز معظم اخلدمات 
من خالله مـــن أي مكان عبر 
شبكة االنترنت، وهناك أكثر من 
150 خدمة مجانية، تتنوع بني 
اخلدمات املصرفية والتجارية 
والتمويلية واالســـتثمارية 
وكذلك املعلوماتية ليستفيد 
منها العمالء األفراد والشركات، 
وهـــو مـــا ال يتوافـــر ملواقع 
أخرى على مستوى املنطقة 

والعالم.
التميز،  وحول جوانـــب 
أوضح النفيســـي أن »بيتك« 
يوفر من خـــالل موقعه على 
االنترنـــت خدمة كل شـــهر 
املوقـــع  تقريبـــا، ويتمتـــع 
بشمولية في األداء تعبر عن 
التكامل في خدمات بيتك كما 
يتم بشكل دائم متابعة أحدث 
واهـــم التطـــورات في مجال 
التكنولوجيا واعتماد أفضل 
التعاون مع  الوسائل وكذلك 
اجلهات والشـــركات املعنية 
بالتدقيق على جودة اخلدمة 

واألمان والسهولة.
وذكـــر أن خدمات »بيتك« 
االلكترونية أصبحت مواكبة 
بشكل متكامل للعوملة حيث 

النفيسي: اجلائزة تتويج جلهود سنني في التكنولوجيا

أبواب املعرض مفتوحة أمام اجلمهور حتى نهاية األسبوع

اختيار »بيتك« أفضل مشروع تقني 
بالقطاع اخلاص في الكويت لـ 2010

إقبال كبير على معرض »زين سيتي«

يتميـــز »بيتـــك« مـــن خالل 
تواصلـــه مع اجلميـــع عبر 
الشـــبكات االجتماعيـــة مثل 
»تويتـــر«، وكذلـــك »فيس 
إلى إنشائه  بوك«، باإلضافة 
قناة خاصة بأنشـــطته على 

»يوتيوب«.
وبـــني النفيســـي أن هذه 
اجلائـــزة هـــي الثالثة خالل 
االشهر الســـتة األخيرة التي 
منحت لـ »بيتـــك« في مجال 
التقنيـــة، وهي تتوج جهودا 
مستمرة منذ فترة طويلة بهدف 
توظيف التكنولوجيا احلديثة 
العمالء واكتســـاب  خلدمـــة 
شرائح جديدة توسع حصة 
بيتك في سوق التجزئة، وقد 
أكـــدت موقع »بيتـــك« كأول 
البنوك توظيفا للتكنولوجيا 

في خدماته ومنتجاته.

أعلنت شركة زين أنها سجلت إقباال كبيرا 
على معرض موزعيها املعتمدين »زين سيتي«، 
وذلـــك بالفترة التي أعقبـــت افتتاح فعاليات 
املعرض في مول 360 والذي يختتم فعالياته 

الرسمية في 28 مايو اجلاري.
وقال رئيس الشؤون التجارية في الشركة 
عمر العمر: »املشـــاركة الواسعة من شركائها 
وموزعيها املعتمدين أكسبت املعرض زخما كبيرا 
لنوعية اخلدمات والعروض«، مبينا أن زوار 
»زين سيتي« في هذه الدورة على موعد جديد 
مع العروض احلصرية على خدمات االتصاالت 
وأجهزة الهواتف الذكية واحلواسب اللوحية 
واحملمولة واملقدمة مـــن املوزعني املعتمدين، 
وذكـــر العمر في تصريـــح صحافي أن »زين 
سيتي تقدم مفهوما جديدا ومصطلحا مغايرا 
في العروض الترويجية في صناعة االتصاالت 
املتنقلة«، مشيرا إلى أن اجلمهور سيكون لديه 
الفرصة لرؤية أكبر شبكة موزعني في الكويت 

على اإلطالق.
وأضاف بقوله: »هذا املعرض يعطي الفرصة 
ملوزعينـــا املعتمدين لتقدمي عروض حصرية 
على خدمـــات الصوت والبيانات، ونحن على 
يقني أن جميع الزوار ســـيتمتعون مبنتجات 

وخدمات زين اجلديدة«.
وأشار العمر إلى أن الشركة تضع رغبات 
وطموحات العمالء في مقدمة أولوياتها، وهي 
من هذا املنطلق تبحث باستمرار عما يرضيهم، 
مبينا أن معرض موزعينا املعتمدين في هذه 
النسخة يتميز بطلة مختلفة سواء من ناحية 

العروض علـــى خدمات الصوت والبيانات أو 
من ناحية املكاملات املجانية التي تقدمها هذه 

العروض والهدايا.
واضاف بقوله »نحن على يقني أن عميل زين 
سيجد ما يتناسب مع احتياجاته في املعرض، 
خصوصا أن الشـــركة أخذت في اعتبارها من 
خالل موزعيها املعتمدين أن تتواءم العروض 
مع طرق وأساليب االســـتــــــخدام املختلفة 
ســــــواء على خطوط الصوت أو على خطوط 

البيانات«.
اجلدير بالذكر أن معرض »زين سيتي« في 
هذه الدورة يقدم مجموعة قوية من العروض 
واملفاجآت والهدايا، حيث تقدم الشركة خلطوط 
الدفع اآلجل أحدث األجهزة مجانا عند االشتراك 
فـــي أي باقة من باقات ويانا كونيكت وباقات 

ويانا الصوتية ابتداء من 2.5 دينار.
كما أن عميل الـ »ايزي« سيحصل على عرض 
الشركة املميز وهو جهاز سامسونغ مع رصيد 
مجانا ملدة عام ويشمل هذا العرض اآلتي: رصيد 
4 دنانير مع دينار واحد إضافي لكل شهر ملدة 
عـــام وذلك بقيمة 5 دنانير فقط باإلضافة إلى 

اختياره من أجهزة سامسونغ املتوافرة.
وتقدم الشركة مجموعة أخرى من العروض 
املتنوعة على أجهزة البالك بيري، فكل عميل 
من مســـتخدمي أجهزة البالك بيــــري ميكنه 
اســـــــتبدال جهازه القدمي بجهاز بــــالك بيــــري 
جديد وبســــعر خاص وذلك عنـــــد االشتــــــراك 
ملدة عام في باقـــة البالك بيري، بالك بيــــري 
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تسلم رئيس مجلس اإلدارة 
فـــي بيت التمويـــل الكويتي 
)بيتـــك( ســـمير النفيســـي 
جائزة ســـمو الشـــيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
لعام 2010 املمنوحة لـ »بيتك« 
كصاحب أفضل مشروع جتاري 
تقني على مســـتوى القطاع 
الكويتـــي، في حفل  اخلاص 
تســـليم اجلوائز الذي جرى 
أمس بحضور سمو ولى العهد 
الشـــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح ممثـــال عن صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
وقال النفيسي عقب تسلمه 
اجلائزة من سمو ولى العهد 
الشـــيخ نواف األحمـــد انها 
تكتسب أهمية خاصة كونها 
ممنوحة من جهة كويتية تهتم 
بتقدير ذوى املبادرات املتميزة 
من القطاع اخلاص في مجال 
التقنية وتوظيفها في األعمال 
املختلفـــة، ممـــا يضفي على 
اجلائزة قيمة ومعنى كبيرين 
ويجعلها مختلفة عما حصل 
عليه بيتك من جوائز في نفس 
املجال من هيئات ومؤسسات 
عاملية مرموقة، موجها الشكر 
والتقدير لسمو الشيخ سالم 
العلـــى وجميع القائمني على 

اجلائزة.
وأضاف النفيســـي: يؤكد 
»بيتـــك« اليـــوم ريادته في 
التقنيـــة في مجال  توظيف 
الدؤوب  االقتصاد وســـعيه 
إلى تقدمي أفضل اخلدمات عبر 
العمالء  التواصل مع  قنوات 
سمير النفيسيواملساهمني، حيث تأتي هذه 

جانب من معرض »زين سيتي«

حضور جيد في املعرض

الغامن  أعلنت شـــركة عادل 
للسياراتـ  التابعة ملجموعة أبناء 
الغامن للتجارة العامة واملقاوالت 
ـ عن طـــرح عالمة MG الفاخرة 
الشهيرة  البريطانية  للسيارات 

في السوق احمللي.
في هذا الســـياق، قال نائب 
رئيـــس مجموعة أبنـــاء الغامن 
مرزوق عادل الغامن ان الشركة 
تعول في جناحهـــا على املزايا 
الرفيعة التي تكتنفها هذه العالمة 
من جودة وتصميم هندســـي، 
باإلضافة إلى القوة واإلمكانيات 
في التصنيع، فضال عن اخلبرة 
احمللية الواسعة في توفير أفضل 
خدمات البيع وما بعد البيع لهذه 

السيارات الراقية.
الغامن، على هامش  وأضاف 
املؤمتـــر الصحافي الذي عقدته 
الشركة أمس، ان الشركة ستطرح 
5 موديالت من سيارات MG في 
الســـوق الكويتـــي، ثالثة منها 
موجـــودة حاليا فـــي معرض 
 MG550و MG750 :الشركة وهي
وMG350 اثنتان ستصالن الكويت 
املقبلة وهما  القليلة  الفترة  في 

.MG3و MG6
 MG وأكد الغامن أن ســـيارة
تتميـــز بســـعرها املنخفـــض، 
وباملميـــزات والتقنيات العالية 
واملتطورة، وهو ما يؤهلها لتكون 
منافســـة لنظيرتها في ســـوق 
الى  الكويتي، مشيرا  السيارات 
أن شركة MG اإلجنليزية عمرها 
85 عاما، ولها تاريخ عريق في 
عالم السباقات، حيث كانت تركز 
في الفترة السابقة على السيارات 
الرياضية، واآلن انتقل تركيزها 
إلى منافسة السيارات اليابانية 
والكوريـــة، مبيزاتها املتطورة 

واحلديثة.
وأشـــار الى انـــه مت تصنيع 
ســـيارات MG ابتـــداء من العام 
1924 عندما تأسست حتت اسم 
»موريس كاراجس«، واشتهرت 
هذه الشركة بصناعة السيارات 
الرياضية ذات املقعدين، وسيارات 
الصالون والكوبيه، كما تشتهر 
سيارات MG بصناعتها الدقيقة، 
لتؤمن قيـــادة ال مثيل لها. وفي 
البداية مت اســـتخدام ســـيارات 
»MG« في ســـباقات الرالي قبل 
أن يتـــم إطالق سلســـلتي 1931 
C-Type وQ-Type 1934 في بداية 
الثالثينيات، اللتني مت صنعهما 
خصيصا لعشـــاق الســـيارات 
الرياضيـــة. وقد حـــازت عالمة 
MG على مر السنني، الكثير من 

اجلوائز التقديرية العاملية.
وعن السيارات املتوافرة في 
املعرض، أفاد الغامن بأن سيارة 
MG750 تتمتع بإطاللة مألوفة 
لعشـــاق عالمتهـــا القائمة على 
مجموعة التقنيات األساســـية، 
مع إضافة العديد من التحديثات 
اجلمالية والتقنية، وميتاز هذا 
املوديل مبحركه ســـلس األداء 
وسداسي االسطوانات، بقوة 183 
حصانا وسعة 2.5 ليتر، وناقل 
حركة أوتوماتيكي متعدد األنظمة 
بخمـــس ســـرعات أمامية، وأن 
الفئة سعتني، »ستاندرد«  لهذه 

.»E«و

وأضاف الغامن ان ســـيــارة 
»MG550« لها فئة واحدة، وتتميز 
بتصميم رياضي مثير، وتنطلق 
مبحـــرك ذي أربع اســـطوانات 
بســـعة 1.8 ليتر معزز بتوربو، 
وبإمكانية أن ينتـــج قوة عزم 
يصل إلى 160 حصانا، كما أنها 
حتتوي على وحدتي ناقل للحركة 
مثبتتني خلف عجــــلة القيــــادة 
»PADDLE SHIFT«، ومدخـــــــل

 »MG 550« كما تتسم ،AUX IPOD
بتصميم خارجي رياضي جذاب، 
ومبقدمة أنيقة ومقصورة داخلية 
فريدة، مما يعطيها أناقة خالدة 
وأسلوبا ديناميكيا مثيرا، وأن 

سعرها 5500 دينار.
أما سيارة »MG 350«، فهي من 
أفضل السيارات مبميزاتها مقارنة 
مع ســـعرها الـــذي يبلغ 3950 
دينارا، فهي حتتوي على سماعات 
»XBM« األملانية، وسبنســـرات 
 ،»AUX IPOD« خلفية، ومدخـل
فاملميزات التي متتلكها جتعلها من 
أفضل السيارت في السوق احمللي، 

مقارنة مع سعرها املنخفض.
وأشار الغامن إلى أن السيارتني 
اللتني ستصالن املعرض في الفترة 
املقبلة وهما: »MG6« »سبورت« 
أربعة أبواب، والتي ستصل خالل 
3 أسابيع، فريدة من نوعها في 
السوق، بفئتني »E« بسعر 6350 
دينارا، وعادية بسعر 5900 دينار، 
وأما مميزاتهما فهي: 4 سلندر مع 
تيربو، وكراســـي جلد، كما أنها 
حتتوي على وحدتي ناقل للحركة 

مثبتتني خلف عجلة القيادة.
وأفـــاد الغـــامن بـــأن مجلة 
»AUTOCAR« اإلجنليزية ذكرت 
أن ســـيارة »MG6« مـــن أفضل 
الســـيارات في هذه الفئة خالل 
السنوات األخيرة، أما عن السيارة 
األخرى »MG3« فأكد الغامن أنها 
ستصل الكويت بعد ثالثة أشهر، 
وأن ســـعرها سيكون أقل من 3 

آالف دينار.
وأكد الغامن أن جميع السيارات 
مهما كان سعرها أو فئتها ستكون 
معززة بكفالة ملدة 10 ســـنوات 
»بعداد مفتوح«، ومهما تعدد مالك 
السيارة، وهي ميزة تتفوق بها 
الشـــركة عن الكفاالت األخرى، 
مضيفـــا ان هنـــاك ميزة أخرى 
للزبائن وهي »خدمة مســـاعدة 
على الطريق على مدى 24 ساعة 
في اليوم« وهي مجانية »حتى 
الســـيارة بسبب  لوكان توقف 

انتهاء البنزين«.
ومن املميزات األخرى للوكالة، 
أن كراج »MG« مفتوح للزبائن 
حتى الســـاعة 8 مساء، وهو ما 
يفســـح املجال أمام املوظفني أن 
الكراج  إلى  يدخلوا ســـياراتهم 
دون أن يشكل ذلك ضغطا عليهم 

بسبب الوقت.
الغامن عن مفاجأة  وكشـــف 
جلميـــع العمالء وهـــي »بطاقة 
الوالء للعمالء« لتجميع النقاط، 
واستبدالها بخدمات ما بعد البيع، 
أو استبدالها بكمبيوتر محمول 
نوع »LG TABLET«، أو هواتف 

»LG« النقالة.
أحمد مغربي  ٭

وعن سيارة »MG 750« الفئة 
»E«، قـــال الغـــامن انها تضاف 
الســـابقة في فئة  إلى املميزات 
»ستاندرد« الشاشة وكاميرا خلفية 
وســـماعات »XBM« و»سنسر« 
 »High beam« للمطـــر، وأضواء
زينون ومرايـــا جانبية كروم، 
كما أنها حتتوي على الكثير من 
وسائل األمان اإلضافية وسعرها 

7500 دينار.

ـ   750  MG« ســـيارة  أمـــا 
ستاندرد«، فتتميز عن منافساتها 
بفخامتها التي تتفوق عليها مبرات 
عدة، وشكلها الكالسيكي، وجودة 
الصنع، أما سعة احملرك فهي بقوة 
6 ســـلندرات، كما حتتوي على 
»سنسر خلفي«، وفتحة سقف، 
وجلد فاخر، وبلوتوث، ومدخل 
»AUX IPOD«، وأما سعرها فهو 

6900 دينار.

مرزوق عادل الغامن متوسطا ناصر عادل الغامن ود.إيهاب زكي خالل املؤمتر الصحافي

مرزوق عادل الغامن وناصر عادل الغامن امام سيارة MG اجلديدة كليا

معرض لعالمة MG الفاخرة للسيارات البريطانية

تطرح 3 موديالت بأسعار تبدأ من 3950 ديناراً وكفالة مدتها 10 سنوات

األول في الشرق األوسط بتكلفة 45 مليون دينار على مساحة 12 ألف متر مربع

»عادل الغامن« تفتتح معرض سيارات »MG« في الشويخ

»التجارية العقارية« تدشن فندق » ميسوني«
أعلنــــت مجموعــــة فنــــادق 
»ريزيدور« التي تعتبر واحدة من 
الشــــركات الفندقية األسرع منوا 
في العالم، بالتعاون مع أبرز دور 
األزياء اإليطالية ميســــوني، عن 
افتتاح أول فنــــدق يحمل عالمة 
»ميســــوني« في منطقة الشرق 
الكويت،  األوسط وهو ميسوني 
ليكــــون هذا احلــــدث معلما مهما 
بالنسبة إلى هذه العالمة التجارية 
الفريدة والذي سيقدم جتربة سفر 
جديدة كليا في املنطقة حتمل عالمة 

ميسوني األصيلة.
وفي املؤمتر الصحافي الذي عقد 
متهيدا الفتتاح الفندق مساء امس 
حتت رعاية صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وبحضور 
نخبة مميزة، أوضح نائب رئيس 
مجلس االدارة ملجموعة التجارية 
العقاريــــة عــــدوان العدواني ان 
افتتاح فندق ميســــوني الكويت 
يعتبر جتربة اســــتثنائية راقية 
وفريدة مــــن نوعها كونه الفندق 
األول في الشرق االوسط والثاني 
عامليا، الفتا الى ان الفندق يتمتع 
بأســــلوب فريد وراق لتجربة ال 
مثيل لها مــــن الرفاهية واالجواء 
املفعمة بالبساطة واألناقة. وقال 
العدواني ان مساحة الفندق تبلغ 
11.750 مترا مربعا، وبتكلفة تقدر 
بنحو 45 مليون دينار، مشيرا الى 
ان الفندق مكون من 169 غرفة مطلة 
على البحر. واعرب على تقديره 
لالدارة التنفيذية بشركة التجارية 
التي بذلوها  العقارية للجهــــود 

وسعيهم الجناز هذا الفندق.
من جانبها، قالت مديرة التصميم 
االبداعي في فندق ميسوني الكويت 

املميزة واخلبرة الواسعة إلحدى 
أهم املجموعات الرائدة في تشغيل 
الفنــــادق على مســــتوى العالم. 
وذكرت ان فندق ميسوني الكويت 
يعــــد الثاني فــــي محفظة فنادق 
ميسوني بعد ميسوني ادنبره، ومن 
املقرر انضمام املزيد من الفنادق 
إلى العالمة الفندقية اجلديدة في 
سلطنة عمان والبرازيل وتركيا في 

غضون األعوام القليلة املقبلة.
الرئيس  قــــال  مــــن جانبــــه، 
واملدير التنفيذي ملجموعة فنادق 
»ريزيدور« كورت ريتر ان منطقة 
الشرق األوسط تعد سوقا رئيسيا 
بالنسبة إلينا في مجال التطوير، 
وينظــــر إلــــى فندق »ميســــوني 
الكويت« علــــى أنه رائعة جديدة 
تضاف إلى احملفظة املتنامية لفنادق 
»ريزيدور«. واضاف: مبا أننا نتمتع 
بتاريخ طويل فــــي هذه املنطقة، 
فقد حان الوقت فعال الفتتاح أول 
فندق يحمل عالمة »ميسوني« على 
مســــتوى منطقة الشرق األوسط 
في هذا املوقع، إننا ملتزمون على 
املدى الطويل بتطوير هذه العالمة 
التجارية، وسنواصل التركيز على 
افتتاح املزيد من هذه الفنادق في 
املدن الرئيسية واملواقع احملاذية 
للشواطئ«. ولفت ريتر الى ان أوجه 
التعاون الالحقة بني مجموعة فنادق 
ريزيدور وبني »ميسوني« تشمل 
اقامة فندق »ميسوني جبل السيفة« 
في سلطنة عمان املقرر افتتاحه في 
العام 2013، وفندق »ميسوني إيها 
دي كاجيبا« في البرازيل، وفندق 
»ميسوني أنطاليا« الذي مت توقيع 

عقد إنشائه مؤخرا في تركيا.
شريف حمدي  ٭

روعة وأناقة تتخطى الزمن وجرأة 
األلوان، حيث يضفي اســــتخدام 
ميســــوني املميز للون والنقوش 
املذهلة صبغة عصرية أنيقة على 
الفنادق ليس في املساحات العامة 
من مطاعم وبارات فحسب بل أيضا 
في املناطق اخلاصة من غرف النوم 
الى ان  وغرف االستحمام، الفتة 
كل فنادق ميسوني تتمتع بطابع 
وإطاللة خاصة تستلهم من ثقافة 
الوجهة التي يقع بها الفندق في 
مناطق يجري اختيارها بعناية في 

مراكز املدن واملنتجعات.
واشارت روزيتا الى ان الفندق 
يعتبر معيارا جديدا في تصميم 
الفنادق والذي ميزج ببراعة بني 
أناقة املوضة والديكوات الداخلية 

وصاحبــــة العالمــــة التجاريــــة 
»ميسوني« روزيتا ميسوني ان 
الفنــــدق يركز على إعطاء جتربة 
حقيقية مبسطة للضيوف، متمثلة 
في توفير اللمسات الفاخرة التي 
تهم الزوار، حيث ميتلك كل فندق 
من فنادق ميســــوني ملسة فريدة 
فــــي تصميمــــه ليعكــــس النمط 
والثقافــــة احمللية، أما بالنســــبة 
إلى فندق »ميســــوني الكويت«، 
فقد اســــتلهمت هذا التصميم من 
األشــــكال الرائعة املنتشــــرة في 
العربي، والرمال  منطقة اخلليج 
الذهبية والشمس املشرقة على مدار 
السنة. واشارت الى ان »ميسوني 
الكويت« يجسد ما ميتاز به االسم 
العاملي املعروف »ميسوني« من 

روزيتا ميسوني تتوسط العدواني وكورت ريتر  )متني غوزال(

روزيتا ميسوني: 
استلهمت التصميم 
من األشكال الرائعة 

املنتشرة في منطقة 
اخلليج


