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»زين« ترعى مبادرة إعادة استخدام المواد المستعملة
أعلنت ش���ركة زين عن رعايتها للنس���خة الثالثة من معرض 
REUSE الذي سيقام من 11 الى 13 يناير واخلاص بإعادة استخدام 
مواد املخلفات والنفايات، والتي تستضيفه الكلية االسترالية حتت 
رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك الصباح. وقال املدير التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في زين الكويت عبداهلل اجلدعان: »لقد تفاعلت ش���ركة زين مع 
هذه املبادرة، خصوصا أنها تقدم مجموعة من األفكار واملشاريع 
بخصوص إعادة االستخدام للمواد املستعملة«، مبينا أن زين أخذت 
خطوات متقدمة في إعداد برامج إعادة االستخدام للمواد املستعملة 
حيث قامت بتدشني مشاريع محلية للتوعية عن ضرورة إدارة هذه 
املواد. وأكد اجلدعان: »ألن الش���ركة تعرف جيدا مدى املسؤولية 
امللقاة على عاتقها باعتبارها واحدة من اكبر املؤسسات االقتصادية 
في الدولة، ومن هذا املنطلق تقوم بتنفيذ هذه البرامج التي تخدم 

في املقام األول املجتمع الكويتي.

مسؤولو فريق االدارة في شركتي زين السعودية وفرندي 

عبداهلل اجلدعان

»زين األردن« تقدم خدمات 
المحفظة النقدية المتنقلة 

عبر النقال
عم��ان � كونا: وقعت ش��ركة 
»زين االردن« لالتصاالت املتنقلة 
أمس مع ش��ركة الشرق االوسط 
خلدم��ات الدف��ع املتخصصة في 
االئتمانية في  البطاق��ات  مج��ال 
املنطقة اتفاقية ملنح عمالء االخيرة 
من مشتركي زين ميزة استخدام 
خدمات احملفظ��ة النقدية املتنقلة 
»عبر النقال«. وقد وقع االتفاقية 
عن شركة زين رئيسها التنفيذي 

د.عبداملالك اجلابر.

عبر شراكة مع »كونكت السعودية ليمتد«

»زين السعودية« تطلق باقتها الجديدة »فرندي موبايل«

التي بدأتها زين السعودية في 
انطالقاتها، حيث تس���تمر زين 
في تقدمي خدماتها املتنوعة في 
املجالني الدولي واحمللي بأسعار 

منافسة وبأعلى جودة. 
وأض���اف أن هذه الباقة تعد 
دليال واضحا على سعي الشركة 
املتواصل والتزامها الذي ال مثيل 
له جتاه إرض���اء عمالئها وذلك 
بتحقي���ق أمانيهم وطموحاتهم 

ومقاصدهم. 

السوق، ومن املؤكد أن تقدمي 
هذه الباقة سوف يثمر عن فوائد 
اململكة  الشأن لسكان  عظيمة 
العربية الس���عودية كما أنني 
أفخر بكوني موجها رئيس���يا 

لهذه املبادرة اجلديدة. 
من جانبه قال املدير التنفيذي 
والعضو املنتدب لزين السعودية 
د.س���عد البراك، ان باقة فرندي 
موبايل بسماتها الفريدة هي خطوة 
جديدة في مسيرة التميز واإلبداع 

الفيفي  ومن بينه���م م. أحمد 
وعبداهلل الدامر وعمر السعيد 

وم.رأفت النووي. 
ولقد صرح صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سعود 
ب���ن ناي���ف آل س���عود قائال: 
»بصفتي رئيس مجلس إدارة 
شركة كونكت السعودية ليمتد، 
يسعدني أن أعلن الدخول في 
ش���راكة مع زين الس���عودية 
وتقدمي باقة فرندي موبايل إلى 

أعلنت شركة زين السعودية 
عن اطالق واح���دة من أقوى 
املدفوعة مس���بقا في  باقاتها 
اململكة، حيث تعد هذه الباقة 
واح���دة من سلس���لة الباقات 
والع���روض الت���ي أطلقته���ا 
الشركة منذ توغلها في السوق 

السعودية.
الش���ركة في  واوضح���ت 
بي���ان صحافي ان هذه الباقة، 
املعروفة باسم »فرندي موبايل«، 
تسمح للعمالء بأن يبقوا على 
اتصال بأصدقائهم وأس���رهم 
في السعودية واخلارج وذلك 
أنها  بأفضل األس���عار، كم���ا 
تتيح التمتع بخدمات اجلوال 

اإلبداعية.
وقد مت إطالق باقة »فرندي 
موباي���ل« في املقر الرئيس���ي 
ل�»زين السعودية« بالرياض 
في حدث شهده رئيس مجلس 
إدارة شركة »كونكت السعودية 
امللكي  ليمتد« صاحب السمو 
األمير محمد بن سعود بن نايف 
التنفيذي  آل س���عود واملدير 
والعضو املنتدب لزين السعودية 
د.سعد البراك، واملدير التنفيذي 
لشركة مس���ن لالس���تثمار، 
الشريك االستراتيجي لشركة 
كونكت السعودية ليمتد زياد 
بن عبداهلل البت���ال، وأعضاء 
اإلدارة األول للشركتني  فريق 

باأحر �لـتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

تـتــقـــدم

للتجارة �لعامة و�ملقاوالت

عائلة الـمـرزوق الكرام

د�عني �ملوىل عز وجل  �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

و�أن يدخله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لـوفـاة  فقيدها �ملغـفور لـه  بـاإذن �هلل تـعالــى

العم/ خالد يو�سف المرزوق

ال�سركة املتحدة الأوىل

يتقـدمـــون �إلـــــى

عـائــلة �لـمـــرزوق �لكـر�م

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة لوفـاة  فقيدها �ملغـفور له  باإذن �هلل تعاىل

�لعم/ خالــد يو�سـف �لـمـرزوق

رئي�س و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�ملدير �لتنفيذي فـي

�سركة �أجو�ن �خلليج �لعقارية
وجميع �لعاملني فيها


