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أعلنت شركة منازل للتطوير 
العقاريـ  مصر، إحدى شركات 
البدء  القابضة، عـــن  منـــازل 
بتسويق وبيع املرحلة الثانية 
من مشـــروع »ليان السكني« 
والـــذي يقع في قلـــب القاهرة 
اجلديـــدة – التجمـــع اخلامس 

)شرق اللوتس(.
 وبهذه املناسبة، قال رئيس 
إدارة شـــركة منازل  مجلـــس 
للتطويـــر العقـــاري ـ مصـــر 
عبدالعزيز املجرن الرومي : »تأتي 
هذه احلملة لتســـويق املرحلة 
الثانية في الكويت مدفوعة من 

ثقة عمالئنا. وأضاف أن الفترة الســـابقة شهدت 
إقباال كبيرا على املشروع بعد احلملة التسويقية 

في مصر على مدى شهرين.
 وأضاف أن مشـــروع »ليان« يشـــكل إضافة 

حقيقية للعمـــالء ملا ميتاز به 
من اإلطاللة اخلالبـــة وروعة 
التصاميم وتكامل اخلدمات، وعن 
املزايا التي تقدمها شركة منازل 
للتطوير العقاري، أفاد الرومي: 
»توفر الشركة لعميلها اختيار 
املناســـبني  األرض والتصميم 
الحتياجاتـــه وميزانيتـــه من 
غير دفعة تســـلم مع إمكانية 
سدادها على مدار خمس سنوات 
دون فوائـــد وضمانات عديدة 

للڤيال«.
 ورحـــب بالعمـــالء لزيارة 
املعرض املقام في الكويت بهذه 
املناســـبة للتعرف أكثر على ڤيالت ليان ـ مصر 
وذلك مبقر شـــركة منازل القابضة في الكويت، 
خالل الفترة من 14إلى 24 يونيو اجلاري، وذلك 

من9 صباحا حتى 8 مساء.

مجسم إلحدى ڤلل املشروع

عبدالعزيز الرومي 

في حفل كبير أقامته كّرمت خالله أكثر من 120 عاماًل وموظفًا أمضوا 10 سنوات وأكثر

شعار وهوية جديدة لـ »أسيكو«
محمود فاروق

ازاحت شركة اسيكو للصناعات 
التجارية  الســــتار عن هويتهــــا 
اجلديدة »اســــيكو« لتتواكب مع 
متطلبات املرحلة املقبلة في ضوء 
النشاط املنتظر من تطبيق خطة 
التنمية التي اعلنت عنها احلكومة 
في وقت سابق من هذا العام. وقال 
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في الشركة غسان اخلالدـ  
في تصريح للصحافيني على هامش 
احلفل الذي اقامته الشركة للكشف 
عن شعارها اجلديد وتكرمي موظفيها 
الذين امضوا اكثر من عشر سنوات 
في الشركة ـ ان الهوية التجارية 
مــــع االنطالقة  اجلديدة تتواكب 
االوسع للشركة وتطلعاتها نحو 
املستقبل من خالل تعزيز تواجدها 
في االسواق التي تعمل بها، والسعي 
الى التواجد في اسواق جديدة خارج 
منطقة اخلليج، بعد النجاحات التي 
حققتها الشــــركة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وكرمت الشــــركة خالل احلفل 
وحضره الى جانــــب اخلالد عدد 
من أعضاء مجلس االدارة وبعض 
املديرين واملوظفني واملوظفات من 
الشركة االم في الكويت والشركات 
التابعة والزميلة في اإلمارات وقطر 
والســــعودية، اكثر من 120 عامال 
وموظفا من الذين أمضوا ما بني 10 
و 15 عاما في خدمة الشركة وذلك 
تقديرا جلهودهم ووالئهم وأدائهم 
املتميز لتحقيق أهداف »أسيكو« 
ورؤيتهــــا لتصبح عالمة جتارية 

املقبلة، خصوصا ونحن مقبلون 
على تنفيذ خطة تنموية طموحة 
مببالغ طائلة، تصل الى 38 مليار 
دينار حتتاج الى جهود ومثابرة 
القطاعات االقتصادية  من جميع 

في الكويت.
أمــــا مديــــر إدارة التســــويق 
والعالقــــات العامة رائــــد الزيات 
فقد اكــــد من جانبــــه أن العالمة 
التجارية اجلديدة للشركة تأخذ 
التقليدي لشعار الشركة  الطابع 
السابق ببعد إستراتيجي يخلق 
تأثيرا مباشرا للتغيير، مشيرا الى 
ان »أسيكو« واثقة من أنه سيتم 
التواصل مع عمالئها في املنطقة من 
خالل نظرة جديدة تعكس التأكيد 
علــــى املهنية العاليــــة، وااللتزام 
بالوعود واملواثيق والنزاهة من 
قبل موظفي الشــــركة، وعمالئها، 
مــــع االلتزام باملطابقــــة املنتظمة 

للمواصفات والنظم العاملية.
على صعيد متصل، حضر حفل 
ازاحة الستار عن الشعار اجلديد 
أكثر من 300 من موظفي ومديري 
الشركة، وقام غسان اخلالد نائب 
رئيس مجلــــس االدارة والعضو 
املنتدب واملهندسة غصون اخلالد 
وم.غيداء اخلالد بتكرمي اكثر من 120 
من موظفي الشركة الذين امضوا 
10 سنوات واكثر وتسليمهم دروع 
التكرمي، وشــــمل التكرمي مديرين 
وموظفــــني في شــــركات تابعة لـ 
»اســــيكو« في دول اخــــرى مثل 
االمارات العربيــــة املتحدة وقطر 

والسعودية.

عاملية مميزة ألنشطة مختلفة.
مــــن جانبها، أكــــدت الرئيس 
التنفيذي للعمليات التشــــغيلية 
م.غصــــون اخلالد، فــــي كلمة لها 
تعليقا على اطالق الشركة شعارها 
اجلديد، أهمية هذه اخلطوة لتعزيز 
مكانة الشركة ليس فقط محليا بل 
وخليجيــــا وعامليا وذلك من أجل 
تعظيم القيمة التجارية واملعنوية 
للشــــركة، مؤكدة انــــه ومن أجل 
حتقيق ذلك عمدت ادارة الشركة 
الى وضع استراتيجية قوية الشهار 
تلك الهوية، مبنية على رسم طابع 
خاص يتناســــب مع اسم اسيكو 
ويدل على هويتها التجارية والذي 
من خالله تتميز اســــيكو بجودة 
خدماتها ومنتجاتهــــا لكي تبقى 

مميزة عن غيرها من املنافســــني 
وللحفاظ على عمالئها والســــعي 

جلعلهم جزءا من عائلة اسيكو.
وأشــــارت الى ان االدارة تقوم 
بخطوات تنفيذية لتهيئة كادرها 
الوظيفي من اجل حتقيق هذا الهدف 
لنقل هذا الطابع اخلاص بـ »اسيكو« 

الى كل من له عالقة بها.
اما م.غيداء اخلالد فقد بينت من 
جهتها أن جميع املديرين العاملني 
في الشــــركة واملوظفني مبختلف 
مســــتوياتهم يعملون على تنفيذ 
اســــتراتيجية الهويــــة التجارية 
اجلديدة مــــن اجل حتقيق أهداف 
أسيكو طويلة االجل والتي تتلخص 
في جعل سهم أسيكو سهما تتوارثه 

االجيال.

من جهته، لفت كبير املديرين 
املاليني في الشركة حسام أبولغد 
في كلمة القاها خالل حفل التكرمي، 
ان الشــــركة متكنت خالل األعوام 
اخلمسة عشر السابقة من تعظيم 
أصولها من 6 ماليــــني دينار في 
عام 1994 الــــى 215 مليون دينار 
في عام 2010، ومتكنت من زيادة 
قيمة حقوق املساهمني من 3 ماليني 
دينار الى 76 مليون دينار ما يعد 
مؤشرا واضحا على اجلهود املبذولة 
خالل تلك الفترة واملبنية على اسس 

علمية ومهنية في علم االدارة.
واشــــار الــــى ان العمــــل على 
الشــــعار اجلديد لشركات أسيكو 
عكس الغاية مــــن الهوية املهنية 
والتجارية للشــــركة في املرحلة 

 )قاسم باشا(غسان اخلالد متوسطا فريق عمل الشركة عقب إزاحة الستار عن الشعار والهوية اجلديدة

»منازل للتطوير العقاري« تبدأ تسويق المرحلة 
الثانية لمشروع »ليان« في القاهرة الجديدة

الســـحب في متام الساعة الـ 7 
مساء بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة الذي تابع عن كثب عملية 
السحب وإعالن ارقام 100 فائز مت 
اختيارهم عشوائيا وفق السحب 
االلكتروني. وبهذه املناسبة، قدمت 

مدير أول التواصل في الشركة 
الوطنية لالتصاالت رهام العيار 
تهانيهـــا للفائزين احملظوظني، 
معربة عن سعادتها بفوز عمالء 
الوطنية، قائلة: »لقد شهد السحب 
الثاني حضورا كثيفا وأشـــاع 

احلماسة في أوساط العمالء، ما 
يجعلنا نترقب وبشغف السحب 
املقبل والســـحوبات التي تليه 
كذلك، لكـــي نكافئ عمالءنا مبا 
يستحقونه من جوائز تقديرية 
لوالئهم للشركة ومشاركتهم لها 

100 رابح في السحب الشهري الثاني لـ »الوطنية لالتصاالت«
أقيم في »األڤنيوز« وسط حضور جماهيري كبير

جانب من حفل السحب الشهري الثاني »للوطنية« في األڤنيوز 

الوطنية  الشـــركة  اعلنـــت 
لالتصاالت عن مكافأتها 100 من 
عمالئها في الســـحب الثاني من 
الســـحوبات الشهرية  سلسلة 
الذي نظمته في مجمع األڤنيوز 
اخلميس املاضي بحضور حشد 
كبير من اجلماهير، وقد حصل 
الفائـــزون مبوجبه على جوائز 
قيمة تتنوع بني ســـيارة ميني 
كوبر وأجهزة بالك بيري، نوكيا 
وسوني اريكســـون، باالضافة 
الى عدد مـــن اجلوائز املتنوعة 

واملميزة. 
الســـحب برنامج  وتخلـــل 
ترفيهي حافل قدمه مقدم البرامج 
الشهير مشعل الشايع الذي شارك 
اجلمهور بعدد من االسئلة حول 
الشركة الوطنية، ليمنح الفائزين 
منهم جوائز نوعية مما أضاف 
على االمســـية أجواء حماسية 
ساهمت الى حد كبير في جناح 
احلفـــل وقضاء احلضور أوقاتا 
ممتعـــة برفقة الشـــركة. واثر 
انتهاء فقرة الفوز املباشـــر، مت 

مناسباتها املميزة«.
العيـــار بالدعوة  وتوجهت 
الى جميع عمالء الشركة ملالقاة 
»الوطنية« في سحوباتها الشهرية 
في األڤنيوز في العاشر من كل 
شـــهر، مؤكدة أن فرصة الربح 
متاحـــة للجميع فـــي واحد من 
الباقية.   العشـــر  الســـحوبات 
واختتـــم العيار بالقـــول: »اننا 
باسم الوطنية نتوجه بالتهنئة 
لكل فائز معنا ونتطلع قدما الى 
السحب املقبل في 10 يوليو 2010 
لكي نكافئ املزيد من عمالئنا«. 
وبدوره أعـــرب الفائز باجلائزة 
الكبرى ناصر محمد قربان عن 
ســـعادته الغامرة بالفوز وقال: 
الوطنية وكل  الشـــركة  »أشكر 
العاملني فيها على هذه املفاجأة 
األكثر من رائعة، لقد تلقيت عدة 
مكاملات من أصدقائي يزفون لي 
خبر الفـــوز ولم أصدق إال حني 
تلقيت مكاملة رسمية من الوطنية 
وكنت سعيدا بها ألنني أفوز للمرة 

األولى في حياتي«.

أعلنت شركة أعيان لإلجارة 
القابضـــة عن إطـــالق احلملة 
اإلعالنية »ادفع قســـطك عبر 
اإلنترنت« لعمالئها األســـبوع 

املاضي. 
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
التسويق بالشركة حمد  مدير 
الشمري، ان احلملة تستهدف 
بالدرجة األساسية عمالء الشركة 
من املدينني باألقساط. مؤكدا أن 
التميز  إلى  أعيان تسعى دوما 
في تقـــدمي وتطويـــر خدمات 
جديدة ترضي العمالء وتفوق 

توقعاتهم.
وأضاف أن احلملة تسعى إلى تعريف العمالء 
www.aayan-« باملوقع اإللكتروني اجلديد للشركة
leasing.com« وحثهم على االشـــتراك في خدمة 
الدفع أون الين )online(، وكذلك زيادة عدد زوار 
ومتصفحي املوقع اإللكتروني، باإلضافة إلى تشجيع 
العمالء على االنتظام بالســـداد عن طريق املوقع 
اإللكتروني عبر تفعيـــل اخلدمة املقدمة لهم من 

خالل الدفع أون الين.
وأشـــار إلى أن خدمة الدفع 
»أون اليـــن« تســـهل للعمالء 
دفع أقســـاطهم الشهرية سواء 
كانوا داخل أو خارج الكويت، 
وخصوصا مع اقتراب موســـم 
الصيف والســـفر. كما أن هذه 
اخلدمة تعفي العمالء من احلاجة 
إلى الذهاب إلى الفروع املختلفة 
للشركة لدفع األقساط، إذ تتيح 
للعميل أن يدفع قسطه ويستعلم 
عن الدفعات والرصيد وما إلى 
ذلك وهـــو مرتاح في منزله أو 
مكان عمله. وأكد أنه جرى رصد 
جوائز قيمة سيتم السحب عليها في نهاية احلملة 
التي متتد على مدى 4 أشهر، ويدخل في السحب 
العمالء الذين ينتظمون في الســـداد عبر املوقع 
اإللكتروني خالل هذه املدة بحد أدنى ثالثة أقساط 
متتالية. وفي نهاية احلملة ســـيتم فرز العمالء 
املؤهلني للدخول في السحب على اجلوائز التالية: 

. mackbook – Ipod touch – Ipad

حمد الشمري

»أعيان« تطلق حملة »ادفع قسطك عبر اإلنترنت«

شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ُتسّلم
800 سيارة GMC يوكون 2010 لشركة أوتوماك للسيارات 

تنفيذا للمرحلة األولى من عقد التوريد سلّمت شركة محمد 
صالح ورضا يوسف بهبهاني 650 سيارة GMC يوكون 2010 
لشركة أوتوماك للسيارات والذي سوف يستكمل في مرحلته 
الثانية بتسليم 150 س��يارة إضافية من يوكون وسييرا 2011 

في وقت الحق من هذا العام. 
مت التسليم في مقر املبنى الرئيسي لشركة GMC بهبهاني 
للسيد عمر غازي عمر- مدير عام القطاع التجاري في شركة 
أوتوماك وبحضور املدير اإلقليمي في جنرال موتورز السيد/ 
منير احلسن ومدير أعمال مبيعات جنرال موتورز في الكويت 
السيد/ خالد سمير ومدير عام املبيعات في شركة محمد صالح 
ورضا يوس��ف بهبهاني السيد/ رضا الشطي ومدير مبيعات 

األساطيل في شركة بهبهاني السيد/ باسم عطايا.
واجلدير بالذكر أن ش��ركة أوتوماك كانت قد وقعت عقود 
تأجير في أوقات س��ابقة مع عدة ش��ركات تعمل في القطاع 
النفطي شاملة أعمال الصيانة وخدمات املركبات ووقع اختيارها 

على سيارتي يوكون وسييرا لتميزهما في األداء العالي والقوة 
التي تلبي حاجات الشركات النفطية من التنقالت من وإلى وبني 

املواقع النفطية.
وقد حتدث السيد رضا الشطي باملناسبة قائال: »إن شركة 
محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني مستمرة وبفضل شراكتها 
العريقة مع جنرال موتورز في توريد وتعزيز السوق الكويتي 
بأفض��ل موديالت مركبات الدفع الرباع��ي GMC التي تتالءم 
م��ع أجواء املنطقة املناخية الش��اقة والت��ي حتافظ على أعلى 

قيم��ة عند إع��ادة البيع مما جعلها االختيار األول ألس��اطيل 
الش��ركات املتخصصة التي تتطلب مواصفات استثنائية في 

السيارات«.
 وسيارات GMC يوكون غنية عن التعريف لشهرتها الواسعة 
في دولة الكويت كما في سائر دول اخلليج والشرق األوسط 
لتميزها بتصاميم خارجية انسيابية ورحابة مقصورتها الداخلية 
وأنظمة السالمة املتطورة وأدائها املمتاز. وتتزود يوكون بجيل 
رابع من محركات V8 فورتيك بسعة 5.3 ليترات يوفر قوة كبيرة 

 GMC تبلغ 355 حصانا. وقد تزايد الطلب أخيرا على مركبات
عموما ويوكون خصوصا ملا تقدمه هذه السيارة من مواصفات 
غنية ملختلف االستخدامات املطلوبة سواء للشركات أو للشباب 
والعائالت، واجلدير بالذكر أن ما مييز يوكون ويزيد من رواجها 
أنه��ا حتافظ على أعلى قيمة عند إع��ادة البيع، هذا باإلضافة 
إلى خدمة ما بعد البيع والصيانة املمتازة التي توفرها ش��ركة 
 GMC بهبهاني لعمالئها من خالل اكبر مركز صيانة لسيارات

بالشرق األوسط مما زاد الثقة بعالمة GMC في الكويت.


