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شيخة محمد علي بن رجب
تفوز بجائزة حملة »زين« األسبوعية

أعلنت شركة زين عن فوز 
شيخة محمد علي بن رجب 
بجائ���زة ال� 30 أل���ف دوالر 
ضمن الس���حب األس���بوعي 
التي  الترويجية  في حملتها 
كشفت عنها مؤخرا لعمالئها 
من أصحاب خطوط اإليزي 
الفواتي���ر وكذلك  وخطوط 

خطوط البيانات.
وذكرت الشركة في بيان 
التي  صحاف���ي ان احلمل���ة 
أطلقتها مؤخرا وتنتهي في 31 
اجلاري تسمح لكل عميل في 
شركة زين بالدخول في سحب 
أس���بوعي على جوائز مالية 
بقيمة 30 ألف دوالر، باإلضافة 
إلى الدخول في السحب على 
الكبرى )س���يارة  اجلائ���زة 
فيراري كاليفورنيا(، وذلك 
عند إعادة التعبئة برصيد 5 
دنانير، أو عند القيام بسداد 
فات���ورة 5 دناني���ر يحصل 

العميل على فرصة للفوز.
وانتهزت الشركة الفرصة 
لتهنئة الفائزة باجلائزة املالية 
في س���حوباتها األسبوعية، 
وأوضح���ت أن جميع عمالء 
زين مدعوون لالستفادة من 
هذه السحوبات والدخول في 

السحب على اجلائزة الكبرى.
وبين���ت أنه���ا أطلقت هذه 
احلملة رغبة منها في إضفاء بعد 
جديد في عالقتها مع عمالئها، 
إلى  والتي تسعى باس���تمرار 
تعزيزها بكافة وسائل االتصال 
سواء كانت مباش���رة أو غير 

مباشرة.
واعتبرت زين أنشطة هذه 
احلملة وسيلة اتصال مباشرة 
مع عمالئها وحتمل معها قيمة 
مضافة، مبينة أن عميل اإليزي 
بإمكانه الفوز باجلائزة النقدية 
وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 

الدفع أمامهم نفس الفرصة أيضا 
وفي الوقت نفسه ستساعدهم 
هذه احلملة في احلفاظ على أن 
يكون لهم سجل ائتماني سليم 
مع الش���ركة، مع سداد املبالغ 

املالية للفواتير.
وكشفت الشركة أنها ملتزمة 
دائم���ا بالبحث عم���ا يرضي 
رغبات العمالء وما يتناس���ب 
مع متطلباتهم، وفي ذات الوقت 
فهي لن تدخر جهدا في طرح كل 
ما هو جديد من اخلدمات التي 
تتقابل مع توقعاتهم وجتعلهم 

مميزين باستمرار.

قيمتها 30 ألف دوالر

بوستر حملة »زين« الترويجية

لقطة للمشاركني في الدورتني التدريبيتني

طارق شعشاعة وأحمد العيسى

»األولى لتسويق الوقود« تنظم 
دورتين تدريبيتين لمدراء محطاتها

»العيبان والقطامي جرانت ثورنتون«
 توّقع عقدًا مع »األنظمة الهندسية« 

أقامت الشركة األولى لتسويق الوقود دورتني تدريبيتني ملدراء 
محطاتها ممثلة بدائرة املوارد البشرية ودائرة العمليات، الدورة 
األولى بعنوان »التميز في إدارة وتشغيل محطات الوقود« حضرها 
مجموعة من مدراء محطات األولى للوقود وموظفي دائرة العمليات 
حيث مت تبادل املهارات واخلبرات فيما بينهم بإش���راف احملاضر 
مدير احملطات بدر س���املني بهدف تزويد مدراء احملطات باملهارات 
الالزمة لتطبيق األعمال وامله���ام اليومية واإلجراءات التي يجب 
اتباعها داخل احملطات فيما يخص األمن والسالمة وكذلك مهارات 

التعامل مع اجلمهور.
وفي نفس الوقت أقامت الش���ركة دورة تدريبية ثانية بعنوان 
»الوقاية ومكافحة احلريق« ملدراء محطاتها وذلك لتأهيلهم ملواجهة 
ظ���روف العمل م���ن ناحية األمن والس���المة والصحة املهنية في 
احملطات وبشكل يحمي املواطنني من شر أي حوادث تنتج بسبب 
عدم االلتزام بش���روط األمن والس���المة وبهدف توفير بيئة آمنة 
لزبائن���ه، وقد أقيمت الدورة بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء � 
مركز إعداد رجال اإلطفاء ممثلة بالنقيب يعقوب القبندي الذي قدم 
ش���رحا حول الدقائق احلرجة التي تلي وقوع اخلطر أو احلادث 

ومعاجلتها بالطرق الصحيحة.

أعلن املدير العام والشريك املسؤول لشركة جرانت ثورنتون 
طارق شعش���اعة عن توقيع عقد بني ش���ركة العيبان والقطامي 
جرانت ثورنتون لالستشارات االقتصادية ووكالء امللكية الفكرية 
وبني مجموعة األنظمة الهندس���ية ممثلة ف���ي مديرها العام احمد 
العيس���ى وذلك لتقدمي خدمات استش���ارية مالية لعدد 9 منشآت 
عقارية مقامة على أمالك الدولة وتعتبر ذات أهمية اس���تراتيجية 
للكويت وذلك حتت إش���راف اجلهاز الفني لدراس���ة املشروعات 

التنموية واملبادرات.
 واضاف شعش���اعة في تصريح صحافي أن ش���ركة العيبان 
والقطامي ستعمل على إجناز العمل من خالل وضع إطار لتقييم 
الس���وق عن طريق إجراء تقييم ش���امل للعقارات الكويتية على 
ارض الواقع واالستعانة بدراسات السوق السابقة املمتدة منذ 10 
سنوات وذلك إلتاحة الفرصة للجهاز الفني باتخاذ انسب القرارات 

بناء على املعطيات االقتصادية الصحيحة.
وأكد ان الشركة ستشارك في إعداد وعمل دراسات جدوى مالية 
تعمل على توفير وس���يلة لتحقيق االتفاق بني مختلف األطراف 
املعنية لتنفيذ املش���اريع بكفاءة، مع إع���داد خطة تنمية متكاملة 
لدراس���ة املباني ومعرفة درجة مالءمتها للثبات في ظل تغيرات 
السوق املختلفة والعمل لضمان وضعها على خارطة السوق في 

املستقبل مع االستعداد جلميع املتغيرات االقتصادية الطارئة. 
 وأوض���ح ان هذه اخلطوة تعكس م���دى احلرص على تعزيز 
مشاركة القطاع اخلاص في عملية التنمية املستدامة، وذلك إميانا 
من اجلهات املختصة في الكويت بأهمية تطوير مستوى اخلدمات 
في الدول���ة، وتنويع مصادر الدخل مبا يواك���ب أفضل التجارب 
واملعايير العاملية، مش���ددا على ان تنفيذ هذه املشروعات يحتاج 
إلى مرونة وعمل غير منطي، مبا يعكس حرص اجلهات املختصة 
على وضع لبنة أساس���ية تتضمن اإلطار التشريعي والتنظيمي 
لعمليات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع توحيد معايير 
وإجراءات طرح هذه املش���روعات مبا يتوافق مع أفضل التجارب 

العاملية ويحافظ على اخلصوصية التي متتاز بها الكويت.

»الكويتية« تبدأ تشغيل رحالتها
إلى مطار برج العرب الجديد بمصر

أعلنت مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية عن بدء تش���غيل 
طائراتها الى مطار برج العرب اجلديد في مدينة االسكندرية مبصر، 
وذلك حس���ب تعليمات الطيران املدني املصري، وذلك اعتبارا من 

27 اجلاري.
وقال مس���اعد مدير دائرة اخلدم���ات األرضية خلدمات الركاب 
والشحن في املؤسسة عزت محمد العريان ان بدء تشغيل »الكويتية« 
م���ن مطار برج العرب اجلديد جاء بناء على تعليمات الس���لطات 
املصرية املختصة التي قررت إخالء مطار النزهة من جميع شركات 
الطيران اخلليجية واالفريقية واألجنبي���ة متهيدا لبدء اجراءات 
تطوي���ر املطار ومواكبة حركتي الس���ياحة والركاب املتزايدة في 

املرحلة املقبلة.
وأض���اف العريان في تصريح صحافي ان مس���ؤولي الطيران 
املدني في مصر قاموا بتوفير جميع التس���هيالت املمكنة لتشغيل 
اخلطوط اجلوية الكويتية من جميع األجهزة في مطار برج العرب 
اجلديد واخلاصة مبكاتب التشغيل والتي تتوافر فيها جميع املعايير 
العاملية من حيث اخلدمة او معدالت السالمة واجلودة، مشيرا الى 
ان اخلطوط اجلوية الكويتية تتطلع للترحيب بعمالئها في مطار 
برج العرب اجلديد، منوها الى ان عدد الرحالت التي سيتم تشغيلها 

في مطار برج العرب هو 12 رحلة أسبوعيا ذهابا وعودة.

لتقديم خدمات استشارية مالية


