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م.سلمان البدران 

لدى كل فروع الشركة.
البدران أن اخلدمة  وأضاف 
اجلدي���دة تضم أربعة أقس���ام 
مختلفة وهي: خدمة استباقية، 
للتذكير مبواعيد انتهاء الوثائق 
الرسمية، وخدمة الحقة، لإلبالغ 
الت���ي انتهت مدة  عن الوثائق 

صالحيتها، وخدمة اإلخطار عن 
املخالفات املرورية وغيرها من 
الغرامات، وخدمة توعوية ببث 
البيان���ات والتعميمات األمنية 
العامة من أجل سالمة اجلمهور، 

وهي مجانية.
وب���ن الب���دران أن اخلدمة 

ألول مرة في الكويت وبالتعاون مع وزارة الداخلية

»ڤيڤا« تبث الروح في المعامالت والوثائق الرسمية 
لعمالئها وتقدم المعلومات عبر الرسائل القصيرة

»جلف نت« تقدم جائزة االشتراك »مدى الحياة«
قدمت شبكة اخلليج لالتصاالت »جلف 
نت« لعمالئها جائزة هي األولى من نوعها 
ف���ي الكويت وهي االش���تراك ف���ي خدمة 
االنترن���ت بقيمة »مدى احلياة«، وذلك من 
خالل مش���اركة عمالء الشركة في احلملة 
الترويجية لالشتراك في خدمة االنترنت، 
والسحب على هذه اجلائزة والتي فاز بها 

هذا الشهر محمد عبدهلل.
وقال مدير إدارة املبيعات والتسويق في 
شركة شبكة اخلليج لالتصاالت جوليان 
إبراهيم خالل تس���ليم الفائ���ز جائزته ان 
الش���ركة قد خصصت العديد من اجلوائز 

لعمالء الشركة املشاركن في هذه احلملة 
ومنها على س���بيل املثال أجه���زة البالي 
ستيشن وشاش���ات ال� L C D وعلى رأس 
هذه اجلوائز االشتراك في خدمة االنترنت 
التي تقدمها الش���ركة وذل���ك بقيمة »مدى 
احلياة« وهي اجلائزة التي تقدم ألول مرة 
في الكويت، مما يجعل »جلف نت« سباقة 

دائما في تقدمي اجلديد لعمالئها.
وأض���اف إبراهيم أن »جل���ف نت« في 
س���بيلها إلى متديد ه���ذه حملة خالل هذا 
الشهر، وتستمر حتى بداية أغسطس املقبل، 
وتتيح للعديد من عمالء الش���ركة التمتع 

بشبكة االنترنت من خالل االشتراك بأسعار 
تناسب كل املس���تويات، وبسرعات عالية 
متكنه���م من دخول كل املواقع وحتميل ما 
يريدون من معلومات وغيرها، دون اخلوف 
من أي أعطال قد حتدث لشبكة اإلنترنت، 

أو توقف أو تباطؤ في الشبكة.
وأش���اد إبراهيم باإلقبال امللحوظ على 
االشتراك في خدمات شبكة اإلنترنت من خالل 
احلملة الترويجية التي نظمتها الش���ركة، 
مما يتطلب مواصل���ة هذه احلملة إلتاحة 
الفرصة جلميع عمالء الش���ركة للمشاركة 

والفوز بجوائزها املتميزة.

قط���اع  رئي���س  ص���رح 
الرئيس  التكنولوجي���ا ونائب 
التنفيذي في »ڤيڤا« م.سلمان 
الب���دران بأن���ه متاش���يا م���ع 
إستراتيجية الشركة الرامية إلى 
توفير أفضل اخلدمات لعمالئها، 
وحرصا منه���ا على مصاحلهم 
ومساعدتهم على إجناز معامالتهم 
بسهولة ويسر، األمر الذي يتوافق 
مع رغبة وزارة الداخلية بتوفير 
الالزمن إلجناز  الوقت واجلهد 
املعام���الت الرس���مية املعتادة 
للجمهور وللوزارة في آن واحد، 
فقد مت في األسبوع املاضي إبرام 
عقد بن وزارة الداخلية وشركة 
االتص���االت الكويتي���ة )ڤيڤا( 
يس���مح من خالله، وألول مرة 
في الكويت، بتدشن خدمة إرسال 
 )SMS( الرسائل النصية القصيرة
لعمالء »ڤيڤا« تتعلق باملعامالت 
املش���مولة ضمن اختصاصات 
وزارة الداخلي���ة وته���م عميل 
»ڤيڤ���ا« مثل التذكي���ر بتجديد 
الرسمية  الش���خصية  الوثائق 
واإلقامات، واإلبالغ عن مخالفات 
املرور والغرامات، باإلضافة إلى 
التوجيهات واملعلومات األمنية 

وغيرها.
وميكن لعميل »ڤيڤا« التمتع 
بهذه اخلدمة، وذلك بعد تعبئته 
لطلب االشتراك بها، واملتوافر 

اجلديدة تس���اهم إلى حد كبير 
في تخفيف الضغط عن الوزارة، 
واحلد م���ن االزدحام في أوقات 
الذروة واملواسم اخلاصة، كما 
تس���اهم في إجن���از معامالت 
املراجعن بسهولة ويسر.. هذا 
فضال عن توفير الوقت واجلهد 
واملال على كثير من املراجعن، 
الذين يضط���رون في كثير من 
احل���االت لدفع مبال���غ إضافية 
بس���بب جتاوز مواعيد إجناز 

معامالتهم.
باإلضافة الى ذلك، أكد البدران 
على حرص »ڤيڤا« على مساندة 
وزارة الداخلية واملساهمة معها 
في رفع مستوى الوعي األمني 
لدى اجلمهور، وذلك من خالل بث 
التعميمات األمنية واإلرشادات 

الضرورية.
وقال: »بتوفير هذه اخلدمة، 
تكون شركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤ����ا( أول ش����ركة اتصاالت 
محلي����ة تبرم عق����دا مع وزارة 
الداخلية لتق����دمي هذه اخلدمة 

للجمهور«.
وأع���رب ع���ن بالغ ش���كره 
وتقديره للمسؤولن في وزارة 
الداخلية على تعاونهم ودعمهم 
لهذا املشروع احليوي الذي يقدم 
خدمات في غاية األهمية بالنسبة 

لشريحة كبيرة من اجلمهور.

خالل شهر أكتوبر المقبل

»الكويتية« تبدأ تدريب الدفعة 
الثانية من »القيادي المحترف«

اعلنت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية عن بدء املرحلة الثانية 
من برنامج تأهيل الصف الثاني م���ن القيادين في اكتوبر املقبل 
استكماال للمرحلة االولى من املشروع الذي تنظمه دائرة التدريب 
والتطوير بإشراف مدير مركز القيادة والتبادل املعرفي لالستشارات 
االدارية د.حمد الصقر بعنوان »القيادي احملترف«. جتدر االشارة 
الى ان مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية قد اختتمت االسبوع 
املاض���ي املرحلة االولى من البرنامج التي اقيمت خالل الفترة من 
21 يونيو وحتى 15 يوليو 2009 وذلك حتت رعاية رئيس مجلس 

االدارة العضو املنتدب في املؤسسة م.حمد الفالح.

الشايع: »المروة لخدمات الحج والعمرة« 
دشنت أعمالها رسمياً

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة املروة 
خلدمات احلج والعمرة محمد 
الش���ايع عن انطالق انش���طة 
الشركة الفعلية على املستوين 
احمللي واخلارجي في مجموعة 
استثمارات تشغيلية في قطاعات 
العقار واالستثمار واخلدمات 

والنقل.
وق���ال ان الش���ركة بعد ان 
انتقلت الى موقعها اجلديد في 
الهيكل  برج اجلون اعتم���دت 
التنظيمي واالداري ألنش���طة 
الشركة الذي ميثل التكامل في 
األنش���طة محور االهتمام عند 
التأسيس كما دشنت نشاطها 
من خالل قطاعي احلج والعمرة 

وقطاع االستثمار العقاري.
وبن الشايع ان قطاع احلج 
والعمرة هو القطاع اخلاص بتقدمي 
خدمات مثل »حجوزات الطيران 
والنقل والفن���ادق« والتي لن 
تقدمها املروة بالشكل التقليدي، 
بل رأت ان تقدم خدماتها بشكل 
متميز ومتكامل لعمالء الشركة، 
حيث إننا نسعى لتكوين احد اهم 
الكيانات االقتصادية ذات الدور 
الفاعل واملؤثر في سوق خدمات 
احلج والعمرة على املستوين 
االقليمي والعامل���ي، حيث اننا 
نطم���ح الى أن نكون الش���ركة 
الكبرى املزودة خلدمات احلج 
والعمرة على مس���توى العالم 
االس���المي، وقد قامت الشركة 
بتوقيع عقد مع احدى كبريات 
الشركات في قطاع النقل وهي 

شركة النقل اجلماعي السعودي 
)سابتكو( بحيث تصبح املروة 
خلدم���ات احل���ج والعمرة اول 
شريك استراتيجي معتمد لشركة 
النقل اجلماعي في الكويت ودول 

اخرى.
وقال ان القطاع اآلخر للشركة 
هو قطاع االس���تثمار العقاري 
والذي ال يقل اهمية عن قطاع 
خدمات احل���ج والعمرة، حيث 
إننا في شركة املروة نبحث عن 
الفرص االس���تثمارية املتميزة 
والواعدة والتي تدر على الشركة 
ارباح���ا وعوائد مجزية، حيث 
الش���ركة باملشاركة مع  قامت 
الس���عودية  الش���هباء  شركة 
باستثمار ارض مبوقع متميز 
مطل على احلرم املكي الشريف 
لتشييد صرح فندقي مكون من 
17 دورا مبستوى اربعة جنوم 
يشرف على إدارته شركة فنادق 

الشهباء.

محمد الشايع


