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ضمن جوائز مجلة أربيان بزنس لإلنجازات في قطاع األعمال 

»الرابطة« تفوز بجائزة أفضل شركة
في قطاع األعمال اللوجستية لـ 2010

5 سنوات ضمانًا وصيانة مجانية و300 دينار قسائم شراء من »بست لإللكترونيات«

»الشايع والصقر« تطلق مهرجان مازدا 2010

بسرعة تصل إلى 21.6 ميغابايت في الثانية

»ڤيڤا« تفوز بعقد توفير خدمات إنترنت
مع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

قالت شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« انها 
وقعت مؤخرا مع املجل���س االعلى للتخطيط 
والتنمية، عقدا يقضي بتزويد املجلس بخدمة 
االنترنت عن طريق اخلط���وط النقالة، وذلك 
مبوجب ممارسة رست عليها، حيث وقع العقد 
من جانب الش���ركة الرئيس التنفيذي جنيب 

العوضي.
وأضافت الشركة في بيان صحافي ان العرض 
ال���ذي تقدمت به كان االكث���ر مالءمة من حيث 
اجلودة والسرعة بني جميع العروض املقدمة، 
حيث يوفر خدمة االنترنت املتنقل بسرعة تصل 
الى 21.6 ميغابايت في الثانية، والفضل كله يعود 
المتالكها افضل وأحدث شبكة اتصال من تقنيات 

اجليل الثالث املتطورة في الكويت.
وقد عبر الرئيس التنفيذي للشركة عن شكره 
لثقة االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية بالش���ركة، مؤكدا انها حترص على 
تقدمي اخلدمة االفضل واالمثل، مشيدا بجهود 
فريق عمل قسم املبيعات الذي عمل جاهدا كي 

تفوز »ڤيڤا« بهذا العقد.
وك��انت »ڤي����ڤا« قد حص����لت االس���بوع 
املاضي على جائزة أفضل شركة اتصاالت في 
الكويت للعام 2010 ضمن جوائز مجلة أربيان 
بزنس لالجنازات في قط���اع االعمال، وهو ما 
يؤكد اخلطى املتسارعة التي تسير بها الشركة 

محليا.

ضمن سلسلة من الخدمات التي توفرها لراحة العمالء

»ألفا« تدشن مشروع محطات نموذجية بمضخات أوروبية 
للمرة األولى بالكويت تشمل 6 مزودات للوقود

دشتي: نمضي بخطى ثابتة للمحافظة على مسيرتنا الناجحة
 ونسعى لتحقيق المزيد من النمو في أعمال الشركة

الحساوي: التطوير يشمل 11 محطة أوالها في محطة شارع البالجات والباقي خالل شهرين

ف���ازت مجموعة ش���ركات   
الرابطة بجائزة أفضل شركة في 
اللوجستية لعام  قطاع األعمال 
2010 من مجل���ة أربيان بزنس 
التي تعتبر م���ن أرفع اجلوائز 
وأعالها مصداقية بسبب املعايير 
الت���ي تضعها اجلهة  الصارمة 
املنظمة للجائزة، كرمت املجلة 
هذا العام نخبة من العاملني في 
19 قطاعا من قطاعات األعمال في 
الكويت، مت ترش���يحهم من قبل 
 ITP جلنة التحكيم في مجموعة
للنشر وتكنولوجيا املعلومات، 
وذلك يوم االثنني املوافق 21 يونيو 
2010 ف���ي قاعة الراية في فندق 
»ماريوت كورت يارد« الكويت. 
التنفيذي  الرئيس   وس���لم 
ملجموعة ITP وليد عكاوي اجلائزة 
لرئيس مجلس إدارة شركة رابطة 
الكويت واخلليج القابضة د.علي 
دش���تي في حض���ور نخبة من 
املديرين التنفيذيني من الشركة 
وحشد كبير من املسؤولني ورجال 

األعمال والصحافيني.
 وم���ن جانبه، ق���ال د.علي 
دشتي »إن املوارد البشرية هي 
احملرك الرئيسي جلميع اإلجنازات 
التي حققتها وستحققها الشركة 
مستقبال مؤكدا مدى حرص مجلس 
اإلدارة عل���ى دعم وتطوير هذه 
املوارد البشرية مبا ينعكس على 
مستوى جودة اخلدمات وتلبية 

احتياجات العمالء.
 وأشار إلى أن الشركة تركز على 
املبادرات التي تصب في مصلحة 
املجتمع من خالل مس���ؤوليتها 
التي  ومس���اهمتها االجتماعية 
تعتبر جزءا ال يتجزأ من دورها 

املالي واالقتصادي. 
 وأضاف »تس���عى ش���ركة 
الرابطة ه���ذا العام إلى حتقيق 
املزيد من النمو في أعمالها مقارنة 

أعلن���ت الش���ركة الكويتية 
الس���يارات »كايكو«  الستيراد 
)الش���ايع والصقر( عن إطالقها 
حلملة مهرجان مازدا 2010 والذي 
العروض  العديد م���ن  يتضمن 
واملفاجآت القيمة جلميع عشاق 

مازدا.
وأوضح املدير العام للشركة 
السيارات  الكويتية الس���تيراد 
كايكو )الشايع والصقر( فوميو 
توني أن ذلك املهرجان سيدهش 
جميع عش���اق مازدا ملا فيه من 
عروض قيمة ومفاجآت مذهلة 
التمويل  الس���هولة في  بجانب 
واألقس���اط املخفف���ة مبا يتيح 
للجميع امتالك سيارة أحالمهم 
من سيارات مازدا خالل فترة هذا 
املهرجان والذي بدأت أنش���طته 
في الثالث من يونيو وستستمر 
حتى احلادي والثالثني من يوليو 

املقبل.
وقال ان عشاق املظهر الرياضي 
الديناميك���ي واحمل���رك  واألداء 
االقتصادي ميكنهم التمتع بامتالك 
اجلدي���دة كليا مازدا 3 بقس���ط 
شهري يبدأ من 106 دنانير، أما 
عن مازدا 6 بفئتيها املختلفتني 
والتي تتناس���ب مع املتطلبات 
املختلفة للعمالء س���واء فئة 2 
ليتر بق���وة 147 حصانا أو 2.5 
ليتر بقوة 170 حصانا فيمكنك 
احلصول عليها بقس���ط شهري 

يبدأ من 130 دينارا.
 وال ننس���ى األكبر، األسرع، 
األذكى في فئتها م���ازدا 6 ألتر 
واملتوافرة في ثالث فئات ميكنك 
احلصول عليها بقس���ط شهري 

اعلنت شركة السور لتسويق 
الوقود عن اطالقها خدمة تعبئة 
متطورة تتضمن برنامجا يشمل 11 
محطة تعبئة وقود خالل الشهرين 

املقبلني.
وبهذه املناسبة قال مدير اول 
املبيعات والتس����ويق في الشركة 
سالم احلس����اوي ان استراتيجية 
الش����ركة بدأت باطالق مش����روع 
»مضخات التزود بالوقود« ذات ال� 6 
مزودات في اطار عمليات التحديث 
والتطوير ملعظم محطات »ألفا«.

واضاف احلس����اوي في بيان 
صحافي ان برنامج تطوير محطات 
تعبئة الوقود مستمر بشكل تقني 
عال اجلودة وذلك في اطار احالل 
وجتديد جميع محط����ات »ألفا«، 
مبينا انه مت تطوير محطة شارع 
البالج����ات مبنطقة »الس����املية« 
الكترونية  بتزويدها مبضخ����ات 
اوروبية الصن����ع من نوع »توك 

هامي« ذات ال�6 مزودات للوقود.
وق����ال احلس����اوي ان تطوير 
احملطات من خالل ادخال املضخات 
احلديثة يعزز من تطوير خدمات 

الناجحة والرائدة في  التجارب 
الكويت ورصد املشاريع واألعمال 
املبتك���رة في مختلف  النوعية 

القطاعات االقتصادية.
 وحضر حفل توزيع اجلوائر 
أكثر من 250 شخصية من كبار 
املس���ؤولني ورجال األعمال من 
مختلف الش���ركات الكبيرة في 
الكوي���ت. وإلى جانب ش���ركة 
الرابط���ة، مت تك���رمي نخبة من 
الش���ركات والشخصيات  أبرز 
الكويتي���ة العاملة في 18 قطاعا 
من قطاعات األعمال في الكويت 
منها على سبيل املثال ال احلصر 
قطاع تقنية املعلومات واالستثمار 
والصناعة والعق���ار والطيران 
واالتص���االت والبنوك وجتارة 

التجزئة والبيئة.
 وأضاف ان الشركة الكويتية 
الستيراد الس���يارات »كايكو« 
تقدم دائما األفض���ل لعمالئها 
وذلك من خالل منتجات أصلية 
عالية اجل���ودة وخدمة مميزة 
وذلك لكسب رضاء عمالئنا ملدى 
احلياة حيث تتلخص فلس���فة 
»كايكو« في مقولة »العميل هو 

رقم 1«. 
 ودع���ا توني املدي���ر العام 
الكويتية الستيراد  للش���ركة 
السيارات اجلميع لالحتفال معنا 
مبهرجان مازدا وبتلك العروض 

املذهلة.

الوقود من خالل جهاز »الكي نت« 
وجميع ان����واع بطاقات االئتمان 
ڤيزا، وماستر كارد في محطة 25 
الواقعة في شارع البالجات مؤخرا 
وذلك تسهيال للعميل في عمليات 

الدفع وتقدمي افضل اخلدمات.
ولفت الى ان حتديث محطات 
الوقود بأعلى جودة يهدف خللق 
مساحة رفاهية في عمليات الدفع 
لتعبئة الوقود، باالضافة الى جعل 
محطاتها موقعا ترفيهيا كي تواكب 
سياسة اخلصخصة الهادفة لتقدمي 

افضل اخلدمات للعمالء.
واختتم احلس����اوي قائال: ان 
التي  املتنوعة  جملة اخلدم����ات 
توفرها »السور« للعمالء ترمي 
من ورائه����ا الى راح����ة العمالء 
ومستخدمي احملطات، وفق سياسة 
السور االستراتيجية التي تضع 

العميل في اول اهتماماتها.

الذين كانوا طوال  االقتصاديني 
الس���نوات العشر املاضية وراء 
فوز أهم الشركات والشخصيات 
املؤثرة بجوائز أربيان بزنس«. 
ولم يأت ترش���يحهم لش���ركة 
الرابطة من فراغ وذلك ألن شركة 
الرابطة حققت منوا ملموسا في 
إيراداتها التش���غيلية في العام 
املاضي على الرغم من تداعيات 
العاملية وتأثيرها  املالية  األزمة 
الس���لبي على مختلف قطاعات 

األعمال االقتصادية. 
 ويأتي تنظيم جوائز أربيان 
بزنس للعام العاشر لتكرمي أبرز 
الشركات والشخصيات الفاعلة 
في جمي���ع قطاعات األعمال في 
العالم العربي تقديرا إلجنازاتها 
املتميزة كما يأتي ملواكبة وتكرمي 

يبدأ من 205 دنانير.
 وأكد توني أن جميع عمالء 
مازدا سيدهشون من الهدايا التي 
سيحصلون عليها وهي خمس 
سنوات كفالة باإلضافة إلى خمس 
سنوات صيانة مجانية والهدية 
الكبرى هي أن جميع عمالء مازدا 
خالل هذا املهرجان سيحصلون 
على قسائم شراء بقيمة 300 دينار 
من محالت بست لإللكترونيات، 
أفضل وأكبر سلس���لة محالت 
الكترونيات في اليابان واملوجودة 
حاليا في حولي ش���ارع تونس 

مقابل سوق املعلم املركزي.

التابعة لشركة »السور« التي تعمل 
على تقدمي خدمات مبتكرة تواكب 
التطور العصري احلديث في مجال 
تعبئة الوقود. وبني احلساوي ان 
تطبيق عناصر اجلودة في عمليات 
التزود بالوقود تعتبر هدفا رئيسيا 
حملطات »الف����ا« حتقيقا خلطتها 
املطروح����ة للتوس����ع في تطوير 
خدمات بيع الوقود. ونوه الى ان 
محطات »الفا« تدرس حاليا فكرة 
تدشني »مضخات« ذات ال�4 مزودات 
للوقود لتصبح بذلك من احملطات 
العاملية التي تتميز بجودة خدماتها 
ومنتجاتها وفق سلسلة من عمليات 
الرامية جلعل محطات  التحديث 

الوقود مركزا جاذبا للعمالء.
وافاد احلساوي بان »السور« 
تعمل جاهدة على تقدمي اخلدمات 
املتميزة لعمالئها باستمرار، مشيرا 
الى انه����ا إضافت خدمة دفع ثمن 

بالعام املاضي، متوجها في ذات 
الوق���ت بخالص الش���كر ملجلة 
أربيان بزنس الختيارها شركة 
الرابطة كأفضل شركة في قطاع 
األعمال اللوجستية لعام 2010، 
مؤكدا أن جوائ���ز مجلة أربيان 
بزنس أصبحت حدثا اقتصاديا 
مهما في املنطقة تنتظره الشركات 

وبيئة األعمال كل عام.
 وبدوره، قال وليد عكاوي: 
»رشحت ش���ركة الرابطة لنيل 
جائزة »أفضل شركة في قطاع 
األعمال اللوجستية« لعام 2010 
وفقا للمعايير التي تتبعها املجلة 
والتي تضاهي املعايير العاملية 
املعم���ول بها وذل���ك بتصويت 
أعضاء جلنة حتكيم خبيرة تضم 
نخبة من رجال األعمال واخلبراء 

ابتداء م���ن 130 دينارا، أما عن 
العائالت الصغيرة والش���باب 
محبي منط احلي���اة العصري 
فيمكنهم إضافة املزيد من اإلثارة 
 7-CX على منط حياتهم مع مازدا
وذلك بقسط شهري يبدأ من 160 
دينارا، أيضا عش���اق مازدا من 
العائالت ومحبي السفر ميكنهم 
التمتع بالرائدة واملميزة مازدا 
CX-9 الكروسوفر التي التزال 
مس���تمرة في إبهارها للعمالء 
من خالل تصميمها الديناميكي 
ومواصفات األمان والسالمة التي 
تتميز بها وكل ذلك بقسط شهري 

»الفا« في توفير ثالثة انواع من 
الوقود في املضخة الواحدة وهي 
ألترا س����وبر 98 وخصوصي 95 
وممتاز 91، واشار احلساوي الى 
ان استثمار »الفا« خلدمات البيع 
ف����ي محطاتها يهدف جلذب اكبر 
ش����ريحة ممكنة من العمالء في 
ضوء تق����دمي خدمات الكترونية 
مميزة عالية اجلودة تالئم االمن 
والسالمة واحلفاظ على البيئة، 
وتش����مل ربط احملط����ة بالنظام 
احملاس����بي اآللي لبيع منتجات 
الى ان  الوقود. واملح احلساوي 
تلك املضخات احلديثة حتتوى 
على شاش����ات ع����رض اعالنية 
تق����دم خدمات التوعي����ة لالمن 
والس����المة، مش����يرا الى ان هذه 
اخلدم����ة متوفرة في دول العالم 
املتقدم ومت تدشينها في الكويت 
الول مرة من خالل محطات ألفا 

د.علي دشتي متسلما اجلائزة من وليد عكاوي

شعار احلملة اجلديدة لـ »الشايع والصقر«

جعفر القطان نائب الرئيس لقطاع العمليات متوسطا طاقم العمل بجوار املضخة اجلديدة »توك هامي«

سالم احلساوي

جنيب العوضي


