
اقتصاداالربعاء 7 يوليو 2010 40

»ميماك أوجلفي« تنظم أول مؤتمر إقليمي 
لكبار مسؤولي العالقات العامة بمكاتبها

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولمدة يومين

لقطة جماعية ملندوبي »أوجلفي« الذين حضروا املؤمتر 

بوستر احلملة اخلاصة بـ »مليونير الدانة«

خالد العمر يتوسط املوظفني املكرمني في زين الكويت

عقدت ميماك أوجلف���ي للعالقات العامة أول 
مؤمتر س���نوي لها في القاه���رة، وجمع املؤمتر 
خبراء العالقات العامة من مختلف مكاتب الشركة 
في منطقة الش���رق األوسط وشمال افريقيا ملدة 
يومني كاملني حول ورش العمل وحلقات النقاش 
بحضور ومشاركة كبار مسؤولي شبكة أوجلفي 

للعالقات العامة العاملية.
حيث هدف املؤمتر إلى تعزيز العالقات ضمن 
الش���بكة اإلقليمية ووضعها في إطارها العاملي 
متهيدا لتنفيذ اخلطة اخلمس���ية التي من شأنها 
رفع مس���توى ممارسة مهنة العالقات العامة في 

الشرق األوسط.
وقد استمتع املشاركون بفرصة فريدة لالحتكاك 
بزمالئهم خارج نط���اق بلدانهم لتبادل اخلبرات 

ومناقشة أفضل املمارسات.
وخصص القس���م األكبر من ج���دول األعمال 
للتعلم ومناقشة االجتاهات اجلديدة في األسواق 
وكيفية تطبيق خدمات االتصاالت املبتكرة التي 
حملها كل مش���ارك إلى بالده بعد انتهاء املؤمتر، 
حضر تلك الدورات التدريبية املكثفة وشارك في 
قيادتها مجموعة من كبار املسؤولني التنفيذيني 
في أوجلفي للعالقات العامة العاملية من مختلف 

أنحاء العالم.
وفي هذا اخلص���وص، قالت املديرة اإلقليمية 
لشركة ميماك أوجلفي للعالقات العامة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا سعدة حماد: »إنه 
لش���رف عظيم أن نكون جزءا من هذه الش���بكة 
العاملية التي متلك سجال حافال بالنجاحات. وهي 

فرصة نادرة تتاح أمام موظفي الشركة في املنطقة 
للتعلم على يد أفضل اخلبراء في هذه الصناعة. 
فصقل مهاراتهم ضروري ألن من شأنه أن يساعدهم 
في تقدمي أجنح احلل���ول اإلبداعية في العالقات 
العام���ة لعمالئنا متيحا أمامه���م إمكانية إضافة 
قيمة إلى أعمالهم، ومع النمو املتواصل والتوسع 
الذي تشهده املنطقة، نصبو إلى ضمان استعداد 
موظفينا التام للتعامل مع جميع التحديات التي 

تفرضها عليهم هذه املهنة«.
التنفيذي لش���ركة أوجلفي  الرئيس  وحضر 
للعالقات العامة العاملية املؤمتر كريس غرايفس 
وأدار ورشة عمل حتمل توقيعه عنوانها »كيفية 
رواية القصة«، إضافة إلى دورة تدريبية متحورت 
حول إدارة األزمات. وجتدر اإلشارة الى أنها املرة 
األولى التي يلتقي فيها غرايفس مع فريق ميماك 

أوجلفي.
كما ش���ارك في استضافة ورش العمل كل من 
املدير العام لقس���م الش���ؤون العامة العاملية في 
ش���ركة أوجلفي للعالقات العامة العاملية جاميي 
مولر، واملدير العام لقس���م التكنولوجيا العاملية 
ولوكا بيناتي، ونائب الرئيس لقس���م التسويق 
االجتماعي العاملي بريان كاالهان، واملدير العام في 
شركة أوجلفي للعالقات العامة العاملية في أستراليا 
جون ستودرت، وتوجه كل من: املدير املالي غسان 
مرقا، ومديرة املوارد البشرية في مجموعة ميماك 
أوجلفي وليلى شماس إلى احلضور بورقتي عمل 
شرحا فيها اخلطوات اخلاصة باخلطة اخلمسية 

التي متت مناقشتها.

املطلوب«. 
وأشار إلى أن العنصر البشري 
هو البوصلة التي تعتمد عليها 
املؤسس���ات الكبرى في تعزيز 
عملياتها، وهو اللبنة األولى في 
تأسيس الهيكل اإلداري والقوي 
للمؤسسات والذي حتتاجه في 
مقاوم���ة الصدمات والتحديات 

أثناء تنفيذها إلستراجتيتها. 
مبينا: »نحن في زين نؤمن 
ال���ذي تقوم به  الكبير  بالدور 
املوارد البشرية، خصوصا أنها 
أساس حركة التشغيل، معتبرا 
أن االرتقاء بثقافة عمل املؤسسة 
ميثل اللبنة األولى في خطوات 

النجاح«.

وبني أن شركة زين مستمرة 
في دعم وصقل مهارات موظفيها، 
وهي في ه���ذا اإلط���ار متتلك 
مجموع���ة كبيرة م���ن البرامج 
التدريبية والتأهيلية، باإلضافة 
إلى برامج األداء املميز التي تكافئ 
املوظف، وتساعده على إخراج 

طاقاته اإلبداعية.

وأكد أن شركة »زين« تفخر 
بامتالكها هيكال إداريا ووظيفيا 
مميزا، وأشار في ذات الوقت إلى 
أن زين ستس���خر كل جهودها 
وإمكانياتها خلدم���ة عمالئها، 
مبا يضمن له���م توفير أفضل 
وآخر احللول والتطبيقات في 
تكنولوجيا صناعة االتصاالت.

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
عن تكرمي مجموعة من موظفيها 
املتميزين، وذلك على جهودهم 
وتفانيهم املستمر في العمل، وهو 
التكرمي الذي باتت تتبعه الشركة 
بصفة دوري���ة بعدما اعتمدت 
برنامجا مطورا لتعزيز أهدافها 
وخططها التشغيلية أطلقت عليه 

.»I am Zainer« اسم
وذك���رت الش���ركة في بيان 
صحافي أنها تسعى إلى توفير 
بيئة عمل تنافسية في كل من 
هيكلها اإلداري والوظيفي، حتى 
تستطيع من خاللها أن تواصل 
ريادته���ا املعهودة عنها، مبينة 
أن االرتق���اء في العمل ضرورة 
ملحة، ولن يتحقق إال في حالة 
واحدة وهو البحث باستمرار عن 
أفضل الطرق لتقدميها بالصورة 

الكاملة. 
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
الش���ركة خالد العمر: »إن هذا 
التكرمي يهدف إلى خلق بيئة عمل 
متوهجة، يس���تطيع املوظفون 
من خالله���ا أن يطوروا أداءهم 
وأن يصبحوا مخولني بش���كل 
كبير لالستفادة من الفرص التي 
تسهم في رفع معيار ميزة زين 

التنافسية«.
وأضاف: »ومن هذا املنطلق 
ف���إن إدارة امل���وارد البش���رية 
اعتمدت ه���ذا البرنامج كحافز 
جلميع املوظفني والعاملني في 
العام  الشركة، لالرتقاء باألداء 

العمر: نستهدف خلق بيئة عمل تنافسية

»زين« تكّرم مجموعة من موظفيها المتميزين

»الخليج« لعمالئه: ضاعف فرص
فوزك في سحب »مليونير الدانة«

دعا بنك اخللي���ج عمالءه 
إللقاء املبالغ املودعة في حساب 
الف���وز  الدانه لزي���ادة فرص 
في سحب مليوني���ر الدان����ة 

املقب��ل. 
الفتا ال���ى أن اإليداع املبكر 
يؤث���ر إيجابي���ا عل���ى فرص 

الفوز، فكلما زاد املبلغ املودع 
في احلساب وطالت مدة بقائه، 

زادت فرص الفوز.
 ويج���ري بن���ك اخللي���ج 
سحوبات أسبوعية على حساب 
الدانة متن���ح كال من الفائزين 
العش���رة جائزة قدرها 1000 

دينار، أم���ا املؤهلون للدخول 
في الس���حوبات ربع السنوية 
كالسحب ربع السنوي الثالث 
عل���ى جائ���زة ال���� 500 ألف 
دينار، وأخي���را، مليون دينار 
خالل الس���حب ربع السن��وي 

الراب��ع.


