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 أعلنــــت «زين» عــــن تقدمي 
تخفيضات على الرسائل النصية 
القصيــــرة الدوليــــة واملكاملات 
الصوتية الدولية الصادرة إلى 
جمهورية إيران اإلسالمية بتاريخ 
١١ فبراير اجلاري، وذلك مبناسبة 
ذكــــرى الثورة التي توافق يوم 

غد اجلمعة.
  وذكرت الشركة أنها تقدم هذا 
العرض منذ السنوات املاضية في 
إطار حرصها الشديد على مشاركة 
كافة عمالئها في جميع مناسباتهم 
خصوصا أنها تعتبرهم الشريك 
الرئيسي لها في عملها، ولتكون 

أول شــــركة اتصاالت تبادر عاى تقدمي تخفيضات 
بهذا احلجم، ليصل اخلصم على الرســــالة الدولية 
القصيرة إلى ٥٠٪ للرســــالة الواحــــدة و٢٠٪ على 

املكاملات الصوتية الدولية الصادرة إلى إيران.
  وبهذه املناســــبة، قال املديــــر التنفيذي لقطاع 

التسويق في «زين» الكويت باسل 
مناصرة: «نقدم التهنئة لكل الشعب 
اإليراني الشــــقيق، ولكل قياداته 
وألركان ســــفارة جمهورية إيران 
اإلســــالمية في الكويــــت وجميع 
إخواننــــا املقيمــــني مــــن اجلالية 

اإليرانية في هذه الذكرى. 
  وأكد مناصرة أن «زين» شركة 
عاملية جذورهــــا عربية حترص 
باســــتمرار على املشاركة الفاعلة 
باملناســــبات الوطنية ومبختلف 
املناسبات السعيدة، ومنها األعياد 
الوطنيــــة الــــذي تعيشــــها كافة 
الشعوب. وأضاف أن التخفيضات 
 SMS تسري على جميع الرسائل النصية القصيرة
واملكاملات الصوتيــــة الصادرة الى جمهورية إيران 
اإلســــالمية ابتداء من الساعة ١٢ بعد منتصف ليلة 
اجلمعة، وتستمر ملدة ٢٤ ساعة، شاملة جميع عمالء 

الدفع اآلجل والدفع املسبق. 

 احمد السميط

 باسل مناصرة

 لقطة جماعية ملوظفي «البترول الوطنية» في ضيافة «إيكويت»

 مجسم لبرج املتحدة اجلديد

  جانب من البرنامج

 «زين»: خصم ٥٠٪ على الرسالة النصية القصيرة 
و٢٠٪ على المكالمات الدولية إلى إيران 

 موظفو بيت الزكاة أنهوا برنامج
  النظام الحديث إلدارة الموارد البشرية

 «مجموعة العيسى الطبية» ترعى مؤتمر 
  «الصيدلة الدولي الثالث» في ١٤ الجاري

 اختتمت شركة املستشارون 
العامليون لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية والتدريب نشـــاطات 
برنامج «النظام احلديث إلدارة 
الذي نظمته  البشرية»  املوارد 
الشركة بالتعاون مع بيت الزكاة، 
والذي تناول مكونات وعناصر 
أنظمة املوارد البشرية، وكيفية 
إدارة حركة دخول وخروج األفراد 
من والى املنظمـــة، واجراءات 
تقييم سياسات ولوائح املوارد 
البشـــرية وتخطيط وتطوير 
املســـار الوظيفـــي، والتدريب 
وإعادة الهيكلة التدريبية لالفراد 
وتطويرهم، وأســـاليب تقييم 

البشـــرية  املوارد  جودة نظام 
في املنظمة.

التنفيذية  املديــــرة    وأكــــدت 
بشركة املستشــــارون العامليون 
منال محســــن، خــــالل توزيعها 
الشهادات التقديرية على املشاركني 
على أهمية البرنامج الذي يهدف 
إلــــى االرتقاء بقــــدرات العاملني 
بإدارة وأقســــام املوارد البشرية 
الــــزكاة» ورفع كفاءة  في «بيت 
أدائهم، من خــــالل التعرف على 
العديد من النشاطات املتخصصة 
في املوارد البشرية والتدرب على 
أحدث التطبيقات واألساليب في 
إدارة املوارد البشرية إلى جانب 

التزود باملهارات الالزمة لتخطيط 
وتنظيم املوارد البشرية وكيفية 
وضع لوائح وسياســــات املوارد 
البشرية وتقييمها وتطويرها مبا 

يتناسب مع واقع العمل.
  كما أشــــارت محسن على أن 
العامليون حترص  املستشارون 
على عقد وتنظيم أفضل الدورات 
والبرامج التدريبية واملهنية في 
مختلف مجاالت التطوير اإلداري 
والذاتي باالستعانة بنخبة منتقاة 
من اخلبراء في مجاالت التدريب 
املختلفة، مبا يتفــــق مع أهداف 
املؤسسات احلكومية واألهلية في 

تعزيز قدرات العاملني لديهم.  

 أعلنت مجموعة شركات العيسى الطبية عن أنها 
ستشارك في «مؤمتر الكويت الدولي الثالث للصيدلة» 
حتت عنوان «السالمة الدوائية» الذي يقام حتت رعاية 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وتنظمه كلية الصيدلة- جامعة الكويت بالتعاون 
مع إدارة اخلدمات الصيدالنية وإدارة املستودعات 
الطبيــــة في وزارة الصحة فــــي الفترة من ١٤ - ١٦ 
فبراير اجلاري، وبحضور قيــــادات وزارة الصحة 
ونخبة من اخلبــــراء واملتخصصني من كافة أنحاء 
العالم ومشاركة العديد من اجلهات الطبية والشركات 

احمللية والعاملية املهتمة بهذا املجال. 
  وقال املدير التسويقي للمجموعة د. جمال العلوي 
ان مجموعة العيسى الطبية أنشئت في عام ١٩٧٦، 
وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال املعدات الطبية 

ومستلزماتها في الكويت ولها وجود قوي في مختلف 
القطاعات الطبية حيث توفر احللول الشاملة للعمالء 
في مختلف القطاعات واملؤسسات (القطاعني العام 
واخلــــاص).  وأضاف العلوي في تصريح صحافي 
أن الشركة حرصت على رعاية املؤمتر واملشاركة في 
املعرض املصاحب له لتتسنى لها الفرصة للتواصل 
مع عمالئها وعــــرض منتجاتها املتطورة واحلديثة 
وعرض أحدث التقنيات في مجال الصيدلة مثل إدارة 
صرف األدوية وتقليل األخطاء الدوائية فضال عن 
فوائدها في عالم الصيدلة.  واضاف أنه من األهداف 
الرئيسية لرعاية هذا املؤمتر تقدمي أفضل املمارسات 
والبروتوكوالت املستخدمة في جميع أنحاء العالم 
في مجال الصيدلة وتقدمي القيمة املضافة للتجربة 

الفريدة التي أجريت في الكويت.  

 بمناسبة احتفاالتها بذكرى الثورة في ١١ الجاري

 بالتعاون مع «المستشارون العالميون»

 السميط: نترقب البدء الحقيقي لخطة التنمية لعودة 
تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى المتوقفة منذ سنوات

 المنيفي: تنمية الشراكة القوية مع «مؤسسة البترول»
  وشركاتها التابعة في مقدمة أولويات «إيكويت»

 أعلنت شركة أبراج املتحدة 
القابضة عن رعايتها البالتينية 
ملؤمتر صناع العقار الذي ينظمه 
احتاد العقاريني في دورته الثالثة 
في ١٣ فبراير اجلاري حتت شعار 
«أين مستقبل العقار..من خطة 
التنمية؟» الذي ســـيقام حتت 
رعاية وحضور وزير التجارة 

والصناعة احمد الهارون. 
  وبهذه املناسبة، شدد رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة أبراج املتحدة القابضة 
احمد سعود السميط في تصريح 
صحافي انه ومنذ إقرار اخلطة 
وحتـــى اآلن واجلميعيترقب 
وينتظر حلظة احلسم في البدء 
احلقيقي للخطـــة وفيالتنفيذ 
العمليوالفعليلها حتى تتحرك 
العالقة منذ  العديد من األمور 
ســـنوات والتي فـــي مقدمتها 
توقف تنفيذ مشاريع عقارية 
ذات صبغة كبيرة والتي حتقق 
الرؤية األميرية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
التحول إلى مركز مالي وجتاري 

إقليمي.
  وأضاف أن املضيقدمافيتنفيذ 
التنمية ســـيمثل عالمة  خطة 
فاصلة فيمســـتقبل االقتصاد 
امليزانية  الوطنـــي، الســـيما 
املرصودة لهـــا والتي تتضمن 
إنفاقا استثماريايصل إلى٣٧مليار 
دينار خالل أربع سنوات، وهو 
ما سيكون له دور فيمشاركة 
القطاع اخلـــاص للقيام بدور 
حيويومؤثـــر فيتلـــك اخلطة 
فضالعن مساهمتها فيتحريك 
عجلة االقتصاد التيتعثرت خالل 

الفترة املاضية.
أنـــه رغـــم الظروف    وبني 
السيئة التي مير بها االقتصاد 
عامة والقطاع العقاري خاصة 
إال أن دور القطاع اخلاص في 
تشـــييد ابراج متميـــزة داخل 
الكويتية كبير جدا،  العاصمة 
بحيث نشاهد اآلن أبراجا جميلة 
إيجابية للمنظر  أضافت قيمة 
احلضاري للكويت وعاصمتها 

حتديدا. 
  وحول رؤيته إلصالح الوضع 
االقتصادي قال السميط ان هذا 
األمر يتطلب جهدا كبيرا يبدأ 
من الســـلطة التنفيذية مرورا 
التشريعية ومن ثم  بالسلطة 
الشركات والكيانات االقتصادية 
هذا إلى جانب غربلة كثير من 
القوانني املتعلقة بقوانني البلدية 

وأمالك الدولة.
  وأضاف ان احلكومة قامت 

ايكويــــت   قالــــت شــــركة 
للبتروكيماويــــات ان تنمية 
الشــــراكة القوية مع مؤسسة 
الكويتية وشركاتها  البترول 
التابعة واالستثمار في عناصر 
العمل الرئيسية جزء ال يتجزأ 

من اولوياتها.
  وخالل اســــتضافة شركة 
ايكويت ملجموعة من موظفي 
شــــركة البتــــرول الوطنيــــة 
الكويتية، قال مساعد الرئيس 
التنفيذي لالعــــالم وعالقات 
ايكويت  الشركاء في شــــركة 

عــــادل املنيفــــي: «يعتمد منو 
الكويت في قطــــاع الصناعة 
البتروكيماوية بشــــكل كبير 
الدائــــم والتعاون  الدعم  على 
البترول  املستمر من شــــركة 
الكويتيــــة وغيرها  الوطنية 
البترول  من شركات مؤسسة 
الكويتية لدورهــــا في تزويد 
شــــركة ايكويت باحتياجاتها 

من املواد اللقيم».
  واوضح املنيفي: «على الرغم 
من تشــــكيل منتجات شركة 
ايكويت الكثر من ٨٠٪ من قيمة 

الصادرات غير النفطية لدولة 
الكويت، فان هــــذه الصناعة 
الكويتية مازالت صغيرة نسبيا 
عند مقارنتها بنظيراتها في دول 

اخلليج».
  واضاف: «يتسم النمو املتوقع 
للصناعة البتروكيماوية العاملية 
خالل العقد القادم بالكثير من 
االيجابية، حيــــث يعتمد هذا 
النمو غالبا على ارتفاع الطلب 
مبا نسبته ٥ إلى ٩٪ في آسيا 
وشــــبه القارة الهندية، وهذه 
النســــبة تفوق املعدل العاملي 

للناجت احمللي االجمالي الذي ال 
يتجاوز ٣٪. لذلك، علينا التركيز 
التي تســــاهم  على اخلطوات 
في زيادة طاقتنــــا االنتاجية 
واالستثمار في تدعيم دورنا 

في االسواق».
املنيفــــي على ان    وشــــدد 
اســــتضافة موظفي شــــركة 
البترول الوطنية وغيرها من 
اجلهات الصناعيــــة جزء من 
استراتيجية شــــركة ايكويت 
التنموية وجهودها الساعية 
الى ابراز القيمة املضافة التي 

تلعبها الصناعة البتروكيماوية 
في الكويت.

  واشتملت الزيارة على قيام 
مجموعة من موظفي شــــركة 
بالقــــاء محاضرات  ايكويــــت 
فنية حــــول انظمة املعلومات 
والتطبيقات االدارية املستخدمة 
في الشركة. وعبر الوفد الزائر عن 
خالص الشكر والتقدير لشركة 
ايكويت على هذه الزيارة التي 
متيزت بالشفافية والشمولية 
التي عكست روح املبادرة على 

جميع املستويات.  

التجارية والشركات  للمكاتب 
االســـتثمارية بينما ســـيكون 
باقي البرج شققا سكنية راقية 
بتشطيبات فاخرة ومبواصفات 
ذكيـــة مت تصميمها عن طريق 
شركة E.Home املتخصصة في 
هذا املجال، على أن تكون األدوار 
األولى عبارة عن مجمع جتاري 
يضم الكثير من األسواق املختلفة 
ويضـــم أيضا مركـــزا صحيا 
ورياضيا مزودا بأحدث األجهزة 
املختلفة ناهيك عن إدخال احدث 
وأفضل نظام طوارئ من اجل 
سالمة رواد البرج الذي سيكون 
مدعوما بأحدث وأرقى أساليب 
اخلدمة، وتقنيـــات املعلومات 
الذكيـــة العاملية واحلديثة من 
انترنـــت واســـتقبال القنوات 
التلفزيونية الفضائية لتوفير 

جميع وسائل الراحة.
   من جانبه رحب رئيس احتاد 
العقاريني ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح 
برعاية شـــركة أبراج املتحدة 
العقارية للمؤمتـــر، مؤكدا أن 
حـــرص االحتاد علـــى تنظيم 
املؤمتر بشكل سنوي ثابت من 
عامـــني نابع من أهمية حتقيق 
األهداف للعقاريني وآمالهم في 
سوق عقاري نشط السيما انه 
اجلهة املعنية بشؤون القطاع 

العقاري في الكويت.
  وأكـــد اجلـــراح أن املؤمتر 
في دورته اجلديدة سيســـلط 
الضوء على العديد من القضايا 
منهـــا دور القطاع اخلاص في 
خطة التنمية وآلية مشـــاركة 
العقارية فيها ودور  الشركات 
التشريعات والقوانني املتعلقة 
العقاري في  القطاع  مبشاركة 

خطة التنمية.
  وعن جلســـات املؤمتر قال 
اجلراح انها ستضم ٣ جلسات 
عمل حيث ســـتكون اجللسة 
األولى عبارة عن جلسة نقاشية 
القطاع اخلاص  بعنوان «دور 
في خطة التنمية» كما ستكون 
اجللســـة الثانية عبـــارة عن 
جلسة نقاشية عن «التشريعات 
املتعلقة مبشـــاركة  والقوانني 
القطاع اخلاص بخطة التنمية» 
في حني حددت اللجنة املنظمة 
اجللســـة الثالثة مـــن املؤمتر 
لتكون جلســـة نقاشية حول 
«آلية مشاركة الشركات العقارية 
بخطة التنمية» على أن يختتم 
املؤمتر بورشة عمل مخصصة 
ملناقشة اآللية الصحيحة لتمويل 

مشاريع التنمية.  

املركـــز املالي والتجـــاري في 
منطقة شـــرق ويتكون من ٥٩ 
طابقا بارتفـــاع ٢٧٠ مترا على 
مســـاحة ٤٨٠٠ متـــر مربـــع، 
ويتميز برج املتحدة بالتقنية 
العالية والتي جعلته أول برج 
ذكي بكل ما حتمله الكلمة من 
معنى حيث مت التصميم األولي 
للبرج بحيـــث يتضمن أعلى 
املقاييس العاملية للمباني الذكية 
واملطلوبة من كبـــرى البنوك 
والشـــركات العاملية واحمللية، 
ويســـتلزم إجراء استعراض 
خاص لشـــرح أبعاد ذلك، كما 
يوفـــر ناديا صحيـــا متكامل 
اخلدمات كما يوفر البرج مركزا 
خاصا لرجال األعمال فريدا من 
نوعه ومجهزا بأحدث التقنيات 
وقاعات االجتماعات كما يوفر 
البرج مصاعد خاصة بسرعات 
مختلفة ومواقف سيارات تتسع 

حلوالي ١٠٠٠ سيارة.
  وبّني السميط أن البرج يقع 
على تقاطع شـــارعي خالد بن 
الوليد والشهداء بجانب كل من 
برجي الشهيد واملدينة وقد مت 
االتفـــاق مع شـــركة االحمدية 
للمقاوالت على تنفيذ املشروع 
الذي ستخصص أدواره العليا 

التي متتلكها الشركة وهما برجا 
«الشهيد» و«املدينة»، مبينا ان 
تصميم وتطوير البرج مت من 
خـــالل مصممـــني عامليني مثل 
WSP وKPF بالتضامـــن مـــع 
املكتب االستشـــاري الهندسي 
«اس اس اتش» انترناشيونال 
«SSH»ويعتبر مكتب املهندس 
الكويتـــي «KEO» هـــو املدير 
للمشروع وميثل املالك لتطوير 
برج املتحدة شـــركة العقارات 

املتحدة. 
  وأضاف السميط أنه سيتم 
االنتهاء من التكســـية الكاملة 
للبرج خالل أقل من شهر وأعمال 
التشطيب الداخلي شارفت على 
نهايتها املتوقعة في غضون أقل 
من ثالثة أشهر وجميع وحدات 
البـــرج الســـكنية والتجارية 
مطروحـــة حاليـــا للتأجير أو 
التأجير الـــذي ينتهي بالتملك 

أو التملك املباشر. 
  وأشار إلى أن مشروع برج 
العمل  املتحدة ميثل باكـــورة 
لسلســـلة مشـــاريع تعتـــزم 
القابضة  أبراج املتحدة  شركة 
تنفيذها في املستقبل القريب، 
حيـــث يتميز البـــرج مبوقعة 
االســـتراتيجي الرائع في قلب 

بتخفيض الضريبة بالنســـبة 
للمستثمر األجنبي إال أن احلاجة 
مازالت ماســـة إلشـــهار هيئة 
الضريبة كما أن احلاجة ماسة 
أيضا لتنويـــع مصادر الدخل 
القادمة كما  حلماية األجيـــال 
يجب أيضا وضع خطة كاملة 
لتطوير الدولة من حيث البنية 
التحتيـــة والرعايـــة الصحية 
والرعايـــة التعليمية واملرافق 
الرياضية واملطار مع تسهيل 
عملية الدخـــول واخلروج من 
والى الكويـــت وغيرها الكثير 
من اخلطوات اإلصالحية والتي 
ستعزز وستسرع في حتويل 
الكويـــت إلى مركـــز مالي في 

املنطقة.
  على صعيد متصل أوضح 
السميط أن نشاط الشركة يتركز 
في الفترة احلالية على اجناز 
وتطوير «برج املتحدة» عالوة 
على دراسة الفرص االستثمارية 
املتاحة سواء كانت استحواذ أو 
مشاركة بحصص في شركات، 
مضيفا أن كلفـــة اجناز البرج 
تصل إلـــى أكثر من ٨٠ مليون 
دينـــار ومتوقعا افتتاح البرج 
رســـميا فـــي منتصـــف ٢٠١١ 
لينضم إلـــى مجموعة األبراج 

وتطوير   إنجـاز 
«بــرج المتحــدة» 
منتصـف  بحلــول 
٢٠١١ بكلفة تتجاوز 
دينار مليون   ٨٠ الـ 

 «أبراج المتحدة القابضة» راٍع بالتيني لمؤتمر صّناع العقار الثالث في ١٣ الجاري

 خالل استضافة مجموعة من موظفي «البترول الوطنية»

 اعلنت شركة زين عن تكرمي مجموعة من 
موظفيها من القيادات الشابة والتي وقع عليها 
االختيار مؤخــــرا لالنضمام إلى قائمة أفضل 
١٠٠ كويتي في مبادرة الكويت لتطوير قيادات 
التنمية (ذخر)، وهي املبادرة املعنية بتنفيذ 

برنامج التطوير القيادي لقيادات التنمية. 
  وذكرت زين أنهــــا فخورة باختيار أربعة 
من عناصرها القيادية الشابة في هذه املبادرة 
الوطنية، والتي متثل املرحلة األولى النطالق 
سلسلة أخرى من املبادرات الوطنية والساعية 
إلى حتقيق أهداف خطة التنمية بالشكل الذي 
يضع الكويت علــــى الطريق الصحيح نحو 

التحول إلى مركز مالي وجتاري عاملي. 
  وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها من 
املؤسسات الوطنية التي تؤمن بطاقات عناصرها 
الشابة، ومن ثم قامت بتكثيف استثمارها في 
عناصرها القيادية وتعزيز صفوفها اإلدارية. 
وكشفت أنها تعتبر عناصرها الشابة مبثابة 
النواة احلقيقية لعملياتها االستثمارية، مبينة 
أن وقوع االختيار على مجموعة من قياداتها 

الشابة للمشاركة في برنامج التطوير القيادي 
لقيادات التنمية واملعروفة باسم (ذخر) لهو 
دليل على جناحها في تنمية مهارات وكفاءات 

كوادرها الوظيفية.
  اجلدير بالذكر أن مبــــادرة (ذخر) والتي 
حتظى بدعم كبير من الشيخ أحمد الفهد قامت 
باختيار أول وأفضل ١٠٠ كويتي للمشــــاركة 
في البرنامج التدريبي والزيارات امليدانية في 
الواليات املتحدة في والية نيويورك للتعرف 
على التحديات وكيفية التعامل معها من الناحية 
القيادية واإلدارية، وقد مت اختيار أربعة قيادات 
من زين وهي: جابر املهنا، ميسم الدعيج، وليد 

خالد اخلشتي، نور محمد الصانع.
  ومن ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي في 
شركة زين خالد العمر عن سعادته باختيار 
أربعة كوادر شابة من زين للمشاركة في هذه 
املبادرة الوطنية، قائال: «تفخر شركة زين بأن 
تكون من الشركات املزودة للمشاريع الوطنية، 
فهي متتلك ذخيرة كبيرة من العناصر الشابة 

التي تتمتع بحماس كبير، وشغف للعمل». 

 .. وتقدم قيادات شابة للمشاركة في «ذخر » .. وتقدم قيادات شابة للمشاركة في «ذخر »


