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د.سعد البراك يتوسط خالد الهاجري ومحمد الشهابالهاجري يتحدث أثناء االجتماع السادس لشركاء زين الكويت

لقطة جماعية لالجتماع السادس لشركاء زين الكويت

الشركة تعقد االجتماع السنوي السادس لشركائها من الموزعين

»زين« تضع بروتوكول تعاون جديدًا مع موزعيها المعتمدين
وتنظر إلى 2010 بنظرة »االنتماء والتحدي«

كش���فت »زين« ع���ن مالمح 
العنوان اجلديد الذي س���يزين 
آلية عملها خالل العام 2010 وهو 
»عام االنتماء والتحدي«، وهو 
العنوان الذي أطلقته الش���ركة 
خالل اجتماعها السنوي السادس 
مع موزعيها املعتمدين في شرم 
الش���يخ. وذكرت الش���ركة في 
بيان صحافي أنها رفعت أعمدة 
التي س���ترتكز عليها  األساس 
إستراتيجية عملها اجلديدة سواء 
في عالقتها املباشرة مع العميل، 
أو في عالقتها مع ش���ركائها من 
املوزعني املعتمدين، مبينة أن هذه 
اخلطوة في غاية األهمية نحو 
التنفيذ الفعلي ألهداف الشركة 
التي ترمي إلى وضعها على أقرب 

نقطة ممكنة من العميل.
التنفيذي ل�  الرئي���س  وقال 
»زي���ن« خالد الهاج���ري خالل 
التي جمعت  جلسات االجتماع 
أكثر من موزع معتمد للشركة: 
ان ه���ذا االجتماع لم يأت ضمن 
إطار الطابع االعتيادي لش���ركة 
تسعى إلى حتسني األداء فحسب، 
بل ج���اء ليعلن عن دخول زين 
ملرحلة تعزيز العالقة والروابط 
مع العميل، وهو الهدف الذي طاملا 

تسعى إليه الشركة باستمرار.
الذي كان  الهاجري  وأضاف 
يتح���دث للحض���ور ويتقدمهم 
املنت���دب نائب رئيس  العضو 
مجلس اإلدارة في مجموعة »زين« 
د.س���عد البراك وعدد كبير من 

االتص���االت حت���ى تتكيف مع 
متغيرات هذه الصناعة من خالل 
الدعم الذي تقدم���ه من دورات 

تدريبية وغيرها.
وشدد الهاجري على أن هذا 
اللق���اء يأتي في قال���ب توطيد 
العالقات االجتماعية مع املوزعني 
إل���ى جانب البح���ث عن أفضل 
الطرق التي من خاللها ستتحدد 
عالقات العم���ل للفترة املقبلة، 
مبينا أن هذا اللقاء عزز من مبدأ 
الشفافية والعلنية واملصارحة 
خصوصا ان املوزعني ومسؤولي 
الشركة على طاولة واحدة دون 
أي حواجز ودون أي كلفة وتصنع 

في استعراض املقترحات.
واختتم بقوله »زين« تسير 
من جناح إلى جناح ومن إجناز 
إلى إجناز، وهذا في النهاية ثمار 
جهودنا من جهة وجهودكم من 
جهة أخرى، مشيرا إلى أن اجلميع 
مطالب بتق���دمي أفضل ما لديه، 
حتى يج���د »العميل« ما يرضي 
رغباته وطموحاته ويخدم في 

الوقت ذاته أسلوب حياته. 
يذكر أن اجللسات النقاشية 
لالجتماع الس���نوي الس���ادس 
ملوزعي زين شهدت استعراض 
خطة الشركة للعام 2010 والتي 
س���تطل من خاللها زين بشكل 
مختلف وهدفها األساس���ي هو 
الوصول الس���ريع إلى العميل، 
مع احملافظة عل���ى اجلودة في 

اخلدمة.

قياديي الشركة واملجموعة األم: 
»لقد أطلقن���ا على العام احلالي 
2010 ع���ام االنتم���اء والتحدي، 
ونحن نعلم أن هناك الكثير أمامنا 
حتى ننهي هذا العام وفق األهداف 
التي ترضي طموح الشركة عن 
هذه الفترة«. وبني أن الش���ركة 
تضع »العميل« دائما في مقدمة 
اهتماماتها، مش���يرا إلى أن هذا 
ما حدا بنا على أن نطلق شعار 
»الش���راكة هي البداية والعميل 

ه���و الغاي���ة« عل���ى االجتماع 
السنوي لهذا العام، والذي يعد 
مبثابة بروتوكول تعاون جديد 
الذي  مع موزعين���ا املعتمدين، 
البنود  سيتضمن مجموعة من 

التي تخدم هذا الهدف املعلن.
وأكد الهاجري أن بروتوكول 
التعاون اجلديد سيضمن تأمني 
اإلشارات الضوئية التي ستنظم 
س���ير آلية العمل للفترة املقبلة 
خالل العام 2010، مشيرا إلى أن 

العام املاضي أس���س لنا منصة 
إطالق قوية ستدفعنا إلى األمام، 
خصوصا بعد ما وقفت الشركة 
عل���ى احمل���اور والنق���اط التي 

حتتاجها لهذه الفترة.
وق���ال: »ان اجتم���اع ش���رم 
الشيخ هو فرصة ممتازة للشركة 
للتواصل مع شركائها من املوزعني 
أنه يقوم  املعتمدين، خصوصا 
بخلق حوار مفتوح مع املوزعني 
املعتمدين، أساسه احلوار املباشر 

الذي يساعد على كسر أي حواجز 
كانت ستؤثر على عالقة العمل 

مع الشركة«.
وتابع حديثه بقوله: »لطاملا 
سعينا إلى إيجاد القنوات املناسبة 
التي تدعم جهودنا لسماع الرأي 
اآلخر، وترس���يخ مبدأ الشراكة 
م���ع ما يرتب���ط مبنظومة عمل 
زي���ن«، موضحا أن زين وجدت 
في هذا االجتماع السنوي ضالتها 
املنشودة التي تبحث عنها، فباتت 

حترص عليه بصفة سنوية.
وأكد الهاجري أن جناح الشركة 
في تنفيذ خططها التس���ويقية 
يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى فهم 
واستيعاب احتياجات السوق، 
وبني في ذات الوقت أن هذا وحده 
ليس بكاف طامل���ا لم يتم خلق 
حوار مشترك قائم على أساس 
من التفهم الواضح لطبيعة عالقة 
العمل املش���تركة واملتبادلة بني 

الشركة وشركائها.

وأوضح أن هذا التجمع يعد 
فرصة ممت���ازة لتقييم طبيعة 
األداء خالل العام املاضي، مبينا 
أن هذا من شأنه ان يبرز العوامل 
اإليجابي���ة والس���لبية والت���ي 
ستأخذها الشركة في اعتبارها 

عند وضع خطط العام املقبل.
وذكر أن الشركة تسعى إلى 
أن يصل موزعوها إلى مستويات 
عالية في مجاالت مواكبة التطور 
التكنولوج���ي الرهيب في عالم 

الهاجري: »زين« تسعى مع شبكة موزعيها المعتمدين للوصول إلى أقرب نقطة للعميل

عاليا بركات

يقام بأرض المعارض خالل الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل

بركات: أكثر من 20 مؤسسة علمية خاصة 
ورسمية أكدت مشاركتها بمعرض التعليم

اكثر من 20 شركة ومؤسسة 
علمي���ة وتعليمي���ة وجه���ة 
رس���مية اكدت مشاركتها في 
معرض التعلي���م 2010 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الفترة  الدولي خالل  الكويت 
من 8 الى 11 مارس املقبل على 
ارض املع���ارض الدولي������ة 

مبش��رف.
وبهذه املناس���بة صرحت 
مسؤولة املعرض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي عاليا 
بركات بأن املعرض في دورته 
املقبلة يأتي في أعقاب جناح 
الدورات الس���ابقة للمعرض 
على مدى سنوات إقامته ملدة 
8 س���نوات ومنذ العام 2002 
حيث اقيمت ال���دورة االولى 

للمعرض.
وقال���ت ب���ركات ان هناك 
ع���ددا م���ن ال�����دول اك���دت 
مشارك���ة بعض مؤسساته����ا 
التعليمي������ة حيث تش���ارك 
جه���ات قادم���ة من البحرين 
واالم���ارات وجمهورية مصر 

العربية.
 وقد حظي املعرض في هذا 
العام برعاية كل من: اجلامعة 
األميركي���ة بالكويت والكلية 
االسترالية بالكويت واملجلس 
البريطاني وجريدة  الثقافي 
»آوان« اليومية حيث تتوالى 

الرعاية م���ن اجلهات الراغبة 
كما ان الشركة مازالت تتلقى 
طلبات املشاركة في املعرض 
من جهات معني���ة من داخل 

وخارج الكويت. 
وكشفت ان معرض التعليم 
اصبح من أهم املعارض التي 
تخاطب شريحة مهمة جدا من 
شرائح املجتمع وهي الشريحة 
الت���ي تبحث عن مس���تقبل 
أفضل من خ���الل االلتح��اق 
باجلامع�������ات واملعاه�������د 
وال���دورات املناسبة للتأهيل 
املالئم للعمل في أس��واق العمل 
سواء احمللية او االقليمي����ة 

او العاملي���ة.
وأفادت بركات بأن معرض 
التعليم م���ن دون أي مبالغة 

أصبح يترقبه قط���اع كبير 
م���ن الطلبة وأولي���اء االمور 
املع���رض  إذ م���ن خ������الل 
يت���م اس���تعراض اكبر عدد 
م������ن الف���رص التعليمي���ة 
عب���ر مش���اركات فاعلة من 
كبرى املؤسس������ات العلمية 

والتعليمية والرسمي��ة.
جتدر االشارة الى ان اجلهات 
املشارك���ة في املع���رض تضم 
الكلي���ات واملعاه���د العلمية 
واجلامع���ات  املتخصص���ة 
والبن���وك وكليات من خارج 
الكوي���ت حي���ث تالح������ظ 
ان كثي������را من املؤسس���ات 
العربي���ة تب���دي  العلمي���ة 
اهتمام���ا كبي���را باملشارك���ة 
املع������رض إميانا من��ها  في 
بالزخم االعالمي ال��ذي يحظى 
به املعرض واالقبال اجلماهيري 

الذي يالقي���ه.
وتخطط ش���ركة معرض 
الكويت الدولي لتنظيم رحالت 
لطلبة وطالبات الثانوية العامة 
من جميع املدارس احلكومية 

واخلاصة.
وأكدت بركات أن املعرض 
يوف��ر به�����ذا اجلمع مضافا 
علميا وتربويا يزخر بالعديد 
من الف�����رص التعليمي�������ة 
أبناؤن���ا  التي يبحث عنه���ا 

الطلب���ة.

إلطالق مؤتمر في 19 أبريل حول إدارة الشركات المتعثرة في ظل األزمة

مجموعة الراية توّقع اتفاقية مشتركة
مع »دار األمانة لالستشارات االقتصادية«

عدنان احلداد متبادال عقد املشاركة مع د.خالد السهو 

أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن توقيعها اتفاقية مشتركة مع 
شركة دار األمانة لالستشارات 
االقتصادية والشرعية إلطالق 
مؤمتر في 19 ابريل املقبل حول 
كيفية إدارة الشركات واملؤسسات 
املتعث���رة جراء األزم���ة املالية 
العاملي���ة وكيفية اخلروج منها 
بتحقيق رب���ح جيد في ظروف 
سيئة وسوف يستضيف املؤمتر 
اخلبير واحملاضر العاملي روجر 

هورب.
 ص���رح بذلك رئيس مجلس 
ادارة شركة مجموعة الراية عدنان 
احلداد، مضيفا أن املؤمتر الذي 
س���يتناول جميع املشاكل التي 
تواجه املؤسس���ات والشركات 
في ظل تل���ك األزمة املالية التي 
قضت على اغلب اس���تثمارات 
املال  الش���ركات وقلصت راس 
وخفضت االرباح بش���كل كبير 
مم���ا أدى إلى ع���دم دخول تلك 
الشركات واملؤسسات في مشاريع 
أخرى جديدة بل وأنهت خدمات 
اغل���ب موظفيها وجعلت املناخ 
بال���غ الصعوبة  االس���تثماري 
ويحت���اج إلى معاجل���ة من كل 
اجلوانب مبينا كذلك ان اخلبير 
العاملي د. روج���ر هورب الذي 
سيكون ضيف املؤمتر متخصص 
في نظرية الهيليكوبتر االقتصادية 
التي س���اهمت في إنقاذ العديد 

من الشركات في أوروبا وأميركا 
عند تطبيقه���ا فمنطقة اخلليج 
والكويت التي هي جزء ال يتجزأ 
من املنظومة العاملية االقتصادية 
تأثرت بشكل كامل وأخذت األزمات 
تتوالى على املنطقة واحدة تلو 
األخرى وآخره���ا أزمة دبي وما 
نعاني منه في الكويت من بطء 
قطاعاتنا االقتصادية بشكل كامل 
لذلك س���يركز املؤمتر على حل 
تلك اإلش���كاليات بشكل مفصل 
وطرح رؤية اقتصادية للخروج 

من تلك األزمة.
ومن جهة أخرى قال الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة دار األمانة 
لالستشارات االقتصادية د.خالد 

السهو ان ظروف انعقاد املؤمتر 
ج���اءت مالئمة متام���ا لالحداث 
االقتصادية في املنطقة ألنة ينعقد 
بعد مرور عام على تداعيات األزمة 
املالية حيث إننا قمنا بدارس���ة 
السوق دراس���ة وافية ومتأنية 
ووجدنا انه يحتاج إلى مزيد من 
التطوير وإلى طرح خطة واقعية 
إلنقاذ الش���ركات واملؤسس���ات 
والعمل على اعادتها إلى سابق 
عهده���ا إال أن األم���ر املؤكد هو 
التطوير  إل���ى  الس���وق  حاجة 
والعمل س���ريعا على طرح عدة 
مشروعات رائدة وهي سبق أن 
تبنتها احلكومة لكي تبث احلياة 

في االقتصاد الكويتي.

تبادال وجهات النظر حول العقار المحلي واإلقليمي

ع اتفاقية تنظيف  »الدوحة« يوقِّ
مع الشبكة العربية إلدارة المشاريع

وقع كل من الشبكة العربية إلدارة املشاريع التابعة ملجموعة 
الش���بكة العربية العقارية وبنك الدوحة اتفاقية س���نوية تشمل 

تنظيف بنك الدوحة ومرافقه وتوريد جميع املواد الالزمة.
وقد مثل الش���بكة العربية إلدارة املشاريع الرئيس التنفيذي 
غدي���ر غازي الصقعبي ومثل بنك الدوح���ة املدير اإلقليمي للبنك 
أحمد يوسف املهزع وذلك بحضور املدير التجاري إلدارة املشاريع 

في الشبكة العربية العقارية م.علي حنينو.
وقد ج���رى توقيع االتفاقية ضمن احتف���ال صغير أقامه بنك 
الدوحة على هامش املناسبة تبادل خالله الطرفان وجهات النظر 
فيما يتعلق بالس���وق العقاري احمللي واإلقليمي وسبل تطويره 
وخاصة في الكويت التي تسعى للتحول إلى مركز مالي عاملي حسب 
توجيهات صاحب الس���مو األمير حيث ان السوق العقاري يشكل 
دعامة أساس���ية نحو هذا التوجه املأم��ول. يذكر أن بنك الدوحة 
فرع الكويت قد بدأ نش���اطه املصرفي بعد حصوله على املوافقات 
املطلوبة من البنك املرك���زي لدولة الكويت. ويقوم البنك بتقدمي 
جميع اخلدمات واملنتجات املصرفية املميزة للشركات واألفراد. هذا 

ويتطلع البنك لطرح منتجات جديدة ومميزة خالل عام 2010. 

خالل توقيع االتفاقية


