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جان فردان

جان فردان مديرًا عامًا 
لفندق »سفير« مارينا الكويت

تمّكن العمالء من تحويل رصيد من خط الدفع الالحق إلى خط الدفع المسبق

Wcharger الوطنية لالتصاالت« تطرح خدمة«

»أتالنتيك البريطانية« و»دناتا الكويت«
 أقامتا أول بطولة بولينغ لوكالء السياحة في البالد 

أقامت شركة طيران فيرجني أتالنتيك 
البريطانية مع شركة دناتا الكويت للسياحة 
والسفر )وكيل املبيعات العام(، اول بطولة 
للبولينغ لوكالء الس���ياحة والسفر في 
الكويت في 18 فبراي���ر املاضي في مركز 
كوزمو للبولينغ في مجمع ديس���كفري 

في الكويت. 
 وشهدت البطولة جناحا مذهال باشتراك 
23 وكالة س���فر تبارى فيها املشتركون 
بحماس كبي���ر للفوز بالكأس املقدمة من 
شركة طيران فيرجني أتالنتيك واملباراة 
الت���ي بدأت في الس���اعة الثامنة مس���اء 
ش���هدت اجلولة األولى الذي اشترك بها 
جميع املش���تركني من ال� 23 وكالة سفر، 
مع 5 العبني في كل فريق، وكانت اجلولة 
الثانية التي اشترك فيها ال� 10 فرق التي 
س���جلت أعلى النقاط في اجلولة األولى، 

وكانت الفرق التي لعبت في اجلولة الثانية: 
سفريات بركات، سفريات وان أند أونلي، 
سفريات الغامن، سفريات الراشد الدولية، 
سفريات مضياف، سفريات ماك، سفريات 
ريتز، سفريات قيصر، سفريات الشامل، 

سفريات بودي.
 وقد فاز بكأس البطولة للمركز األول 
سفريات بركات، املركز الثاني سفريات وان 
أند أونلي، وكان املركز الثالث لسفريات 
الغامن. وكانت جوائز أعلى النقاط لالعبني 
اإلناث والذكور حيث جرى توزيع اجلوائز 
على هويدا فضل اهلل من س���فريات ماك 
وعدنان نايف من سفريات بركات، وحصل 
كريشنا كومار من سفريات الراشد الدولية 

على تصنيف أقل النقاط للذكور. 
وقدمت شركة طيران فيرجني أتالنتيك 
وجبات العشاء جلميع املشاركني من قبل 

مطعم »ستيك اند بيك فاكتوري« الكائن 
في مجمع ديسكفري.

وقد قام بتوزيع اجلوائز للفائزين كل 
من بيمال جاين مدير املبيعات وإدارة مركز 
االتصال ملنطقة الشرق األوسط مع ماهر 
نعماني مدير املبيعات في الكويت لشركة 

طيران فيرجني أتالنتيك.
 وقال بيمال جاين: »نحن سعداء جدا أن 
نرى مثل هذه االستجابة االستثنائية لهذه 
البطولة األولى للبولينغ لوكالء السياحة 
والسفر في الكويت ومن وجهة نظرنا هذا 
يبني بوضوح جناح شركة طيران فيرجني 
اتالنتيك في الكويت بالقبول والتأييد الذي 
حصلنا عليه من جانب وكالء الس���ياحة 
والسفر، وهو ما يكفي لتشجيعنا جلعل 
هذه البطولة سنوية، ونحن نتطلع إلى 

بطولة العام املقبل«.

 أعلنت ش���ركة الوطنية لالتصاالت عن تقدمي 
خدمة جديدة يس���تفيد منها كل من العمالء الذين 
يتعاملون بالدفع املسبق أو الالحق بحيث يستطيع 
العميل حتويل رصيده من خط الدفع الالحق إلى 
خط الدفع املس���بق، بينما في السابق كانت هذه 
اخلدمة محصورة بني عمالء الدفع املس���بق حتت 

.W-Charger عنوان
 وهدفت الش���ركة من وراء تقدمي هذه اخلدمة 
ال���ى فتح املجال أمام عمالئها لتحويل أرصدة من 
خطوط الدفع الالحق إلى خطوط الدفع املسبق مما 
يضمن بقاء عمالء الشركة على اتصال دائم بأسرهم 
وأصدقائهم. إن عدم متكن العمالء من شراء بطاقات 
الش���حن بسبب إغالق احملالت لم يعد مشكلة من 
خالل هذه اخلدمة التي تتيح لهم إمكانية احلصول 

على الرصيد من خط آخر يعمل بنظام الدفع الالحق. كما تتيح هذه 
اخلدمة أيضا إمكانية ضبط مصروفات األطفال ومصروفات العمالء 

التي كانوا يدفعونها في نظام الدفع املسبق. 
 كذلك حتد هذه اخلدمة من انقطاع العمالء عن أصدقاء ينتظرون 
منهم اتصاال أو رسالة، فهذه اخلدمة صممت بحيث تبقى على اتصال 
دائم عن طريق تعبئته بالرصيد الالزم الذي ميكن العمالء من إجراء 

اتصاالت في أي وقت ومع من يحبون.
وذك���ر مدير العالقات العامة في الش���ركة الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول »أن الش���ركة تس���عى لتزويد عمالئها بأفضل 
اخلدمات وأكثرها فائدة لتسهيل عمليات اتصاالتهم اليومية بشكل 

متصل ودون انقطاع مشيرا إلى أن تقدمي األفضل 
لهم يعد من أولويات الشركة«. وأوضح أن خدمة 
حتويل الرصيد من الدفع الالحق إلى الدفع املسبق 
تضمن بقاء زبائننا على اتصال بأحبائهم وتبادل 

املنافع فيما بينهم«.
وبني أن اخلدمة سهلة التنفيذ وكل ما يتوجب 
على العميل هو االتصال على *444* وإدخال رقم 
الهاتف مسبق الدفع ثم * ثم املبلغ املراد حتويله 
بالدينار الكويتي ثم #. فعلى سبيل املثال إذا أردت 
حتويل مبلغ 3 دنانير إلى الرقم 66661234 فإنك 
ستدخل الرقم التالي في الهاتف:3#*66661234*444* 
فينتقل الرصيد إلى الهاتف املراد تزويده بالرصيد 
مباشرة. وس���يتم إضافة هذا املبلغ على فاتورة 

هاتف الدفع الالحق الشهرية.
وذكر البالول أنه للدخول في هذه اخلدمة يتوجب على العمالء 

معرفة املتطلبات التالية:
- احلد األقصى للتحويل من الدفع الالحق الى الدفع املسبق هو 
25 دينارا ش���هريا بحد أقصى 3 دنانير للمرة الواحدة وبحد أدنى 
دين���ار واحد للمرة الواحدة. وميكن حتويل رصيد بقيمة دينار أو 
ديناري���ن أو ثالثة دنانير. علما بأن كل عملية حتويل بقيمة دينار 
تكون صاحلة ملدة 20 يوما مبعنى أن رصيد دينارين يكون صاحلا 

ملدة 40 يوما ورصيد 3 دنانير يكون صاحلا ملدة 60 يوما.
وملزيد من املعلومات حول ه���ذه اخلدمة واخلدمات واملنتجات 

األخرى التي تقدم لعمالء الوطنية.

أعلنت شركة »سفير الدولية إلدارة الفنادق 
واملنتجعات« أمس تعيني جان فردان مديرا عاما 
لفندق »سفير« مارينا الكويت. وميتلك فردان 
خبرة دولية واسعة تزيد على ثالثة عقود في 

قطاع إدارة الفنادق والضيافة.
وتعليقا على تعيني فردان، قال السيد هيلموت 
ميكالبرغ، الرئيس التنفيذي لش���ركة »سفير« 
الدولية إلدارة الفنادق واملنتجعات«: »يسعدنا 
كثيرا انضمام خبير دولي مثل جان إلى أس���رة 

سفير مارينا الكويت، وإن تعيينه يعكس التزامنا 
بتقدمي أفضل مستويات اخلدمة لعمالئنا، عبر 
إسناد املناصب اإلدارية العليا ألفضل اخلبراء 

في القطاع«.
وس���بق لف���ردان ان ش���غل سابقا منصب 
املدير العام في العديد من الش���ركات الفندقية 
العاملي���ة في بلجيكا ومص���ر وتايلند وقبرص 
وكوريا اجلنوبية وڤيتنام والكاميرون وكينيا 

وسريالنكا.

عبدالعزيز البالول 

لقطة جماعية للفريق الفائز بالبطولة 

تقيمه »معرض الكويت الدولي« في 22 مارس المقبل

المصنع الوطني للفيبرجالس يرعى 
معرض الصناعات الكويتية 2010

راعت الش���ركة تطوير وتنفيذ 
منتجاتها وفق احدث ما توصل 
اليه العالم في هذا املجال وذلك 
س���عيا منها الى الوصول الى 
اعل���ى املواصفات م���ن خالل 
ش���ركات عاملية حيث حصلت 
على اصول املعرفة واضعة في 
اعتبارها بدء التصنيع بش���كل 
فري���د وانضباطها مع املعايير 

واملواصفات العاملية.
ان الشركة استطاعت  وقال 
خالل سنوات عملها الطويلة ان 
تصنع عددا كبيرا من املنتجات 
املرتبطة بالبنية التحتية، كما 
انها استطاعت ان تلبي احتياجات 
اعداد كبيرة من املشاريع داخل 
الكوي���ت وخارجه���ا، حتى ان 
منتجات الش���ركة تعدت حاليا 
انتاجها  عش���رة منتجات يتم 
من خالل اكثر من عشرين خطا 

مختلفا.

الوطن���ي  اعل���ن املصن���ع 
للفيبرجالس عن رعايته ملعرض 
الصناعات الكويتية 2010 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الفترة  الدولي خ���الل  الكويت 
من 22 م���ارس اجلاري الى 30 
منه حتت رعاية رئيس���ية من 
العام���ة للصناعة على  الهيئة 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
ومبشاركة حشد من الشركات 

الصناعية الكويتية.
وبهذه املناسبة قال مسؤول 
املبيعات ف���ي املصنع الوطني 
للفيبرجالس حمدي ضاحي ان 
املصنع ينظر باهتمام الى معرض 
الكويتية باعتباره  الصناعات 
أحد اهم التظاهرات التي تشهدها 
املنتج  الكويت لدعم وتشجيع 
الوطن���ي خاص���ة ان املعرض 
يحظى بدعم وتشجيع من الهيئة 
العامة للصناعة وبزخم اعالمي 

وحضور جماهيري حاشد.
الوطني  وح���ول املصن���ع 
للفيبرجالس اش���ار املهندس 
ضاحي الى ان املصنع قد تأسس 
في العام 1982 كشركة كويتية 
هدفها اخلوض في مجال التصنيع 
حيث كانت الش���ركة تضع في 
اعتبارها منذ التأسيس االهتمام 
مبجال مستلزمات البنية التحتية 
االمر الذي ادى الى الدخول في 
صناعة انابيب البنية التحتية 

بأنواعها واحجامها املختلفة. 
وتابع ضاحي تصريحاته، 
موضح���ا انه ومنذ تأسيس���ها 

حمدي ضاحي 


