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احلساب األول في 
الكويت الذي يجمع 
بني جاذبية اجلوائز 

واالستثمار وفق 
أحكام الشريعة

28 جائزة أسبوعية 
تساعد على تلبية 
طموحات عمالء 

»املتحد«

الشركة اعتبرت هذا اإلجناز مبثابة تصويت حقيقي على الثقة في خدماتها

مليونا عميل يتمتعون بخدمات »زين« املتطورة وفق أحدث التقنيات في الكويت
الالمحدود واالستفادة من عروض 
املكاملات بال ح����دود والعديد من 

اخلدمات األخرى.
وكشف أن ش����ركة زين ومن 
منطلق إميانها الشديد بأن صناعة 
االتصاالت باتت من العوامل التي 
تؤثر ف����ي النس����يج االجتماعي 
واالقتص����ادي، فقد س����ارعت إلى 
إعادة صياغة عملياتها التجارية 
والتس����ويقية مبا يتوافق مع هذا 
املفهوم، مستفيدة في ذلك من قاعدة 

خدماتها اإلبداعية العريضة.
»زي����ن«  عم����الء  أن  وذك����ر 
سيستمتعون بهذه التجربة الرائعة 
عندما يستخدمون اخلدمات التي 
تقدمها هذه التقني����ات، مبينا أن 
شركة زين حريصة على أن تضع 
عمالءها في ثورة االتصاالت املتنقلة 

في الصفوف األمامية باستمرار.
وختم العم����ر بقوله: أن تقدم 
شركة زين خدماتها املبتكرة ألكبر 
جتمع لالتصاالت املتنقلة في الكويت 
هو اجناز رائع بكل املقاييس، ولكن 
أن تستمر في التفوق والريادة هذا 

هو اإلجناز األكبر.

س����يدفعنا إلى أن نواصل تكثيف 
جهودنا لرفع مستوى الرضا لدى 
عمالئن����ا إلى الق����در الذي يرضي 
طموحه����م، وس����نواصل تق����دمي 
عروضنا الس����خية املبتكرة التي 
تواصلت من خاللها الش����ركة مع 
عمالئها خالل الفترة املاضية بنجاح 

كبير«.
وأش����ار إلى أن الشركة تقوم 
بتجديد ثوبها من فترة ألخرى حتى 
تتواءم مع املتغيرات والتطورات 
الت����ي تفرضها حتدي����ات صناعة 
االتصاالت، مبين����ا أنها باإلضافة 
إلى ذلك حرصت على تبني مجموعة 
من املعايير التي تنظم عالقتها مع 
عمالئها، وذلك بهدف تقدمي خدمة 
ترتق����ي مبس����توى وطموح����ات 

العميل.
وتابع بقوله: إن عمالء »زين« 
والذي����ن يكون����ون أكب����ر جتمع 
لالتصاالت املتنقل����ة في الكويت 
سيستفيدون من األسعار التنافسية 
التي توفرها على شبكتها، حيث 
ستمنح هذه امليزة كافة املنتسبني 
للشركة من عمالئها حرية التواصل 

 أعلنت ش����ركة زين أن قاعدة 
عمالئها وصلت إلى مستوى املليوني 
عميل وذكرت الش����ركة في بيان 
صحافي أن هناك 2 مليون عميل 
اآلن يتمتعون بخدمات اتصاالت 
متطورة على شبكتها وفق أحدث 
التقنيات، وهو اإلجناز الذي اعتبرته 
الشركة خطوة أخرى نحو التفوق 

والريادة.
وبهذه املناس����بة قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
خالد العمر: »قبل أن نهنئ أنفسنا 
بهذا اإلجناز، علينا أن نهنئ عمالءنا 
وشركاءنا بهذا النجاح الذي صنعناه 
معا على مدار السنوات املاضية«.

وأضاف العمر: »نحن نعتبر ان 
وصول قاعدة عمالئنا إلى مستوى 
املليوني عميل، هو تصويت حقيقي 
من عمالئنا على الثقة التي تتمتع 
بها خدماتنا، كما أنها حتفزنا إلى 
احملافظة على الوعد الذي قطعناه 
على أنفس����نا بأن نق����دم خدمات 
اتص����االت وف����ق أعل����ى املعايير 

العاملية«.
وأكد بقول����ه: »ان هذا اإلجناز 

خالد العمر

املقر الرئيسي لشركة زين

»البشر والكاظمي« تواصل حملة فحص الصيف 
ملالكي سيارات »مرسيدس ـ بنز«

»األولى لتسويق الوقود« حتصد جائزة االمتياز في الصحة 
والسالمة والبيئة الستيفائها تطبيق أعلى معايير الكفاءة 

ان يقوموا بفحص س���ياراتهم 
من أجل راحة بالهم وسالمتهم، 
ويس���عدنا أن نستمر في هذه 
احلملة بالتعاون مع قسم قطع 
الغيار بالشركة لنؤكد اهتمامنا 
بعمالئنا الك���رام مع اهتمامنا 

الكبير بسياراتهم«. 

في إدارة املخاطر في احملطات بشكل 
فعال يرتكز عل����ى أعلى معايير 
السالمة واألمن وتوفير كل سبل 
الراحة واألمان للعميل الذي يتقدم 
أولويات الش����ركة دائما في كافة 
خططها االستراتيجية«، وأضاف: 
»أقدم امتناني باسم األولى إلدارة 
جائ����زة االمتي����از ASSE إللقائهم 
الضوء على دور شركات القطاع 
اخلاص في الكويت بجميع مجالتها 

التخصصية.

 وبهذه املناس���بة قال مدير 
اخلدمة لش���ركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي رالف جيير: 
»انه مع دخول فصل الصيف 
ومع ظروف القيادة في األحوال 
املناخية القاسية سيكون على 
مالكي سيارات مرسيدس – بنز 

الذي حققته »األولى  هذا اإلجناز 
للوقود«.

وفي معرض حديثه عن اجناز 
»االول����ى للوقود« في هذا االطار، 
عبر مدير السالمة وضبط اجلودة 
محمد إبراهيم عن فخر الش����ركة 
قائ����ال: »إننا فخورون مبا حققته 
األولى من إجناز في مجال احملافظة 
على الصحة والس����المة والبيئة، 
ونرى ف����ي هذا اجلائ����زة مكافأة 
لفريق األولى على جناح مساعيه 

تواصل شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي »املوزعون 
العامون املعتمدون ملرسيدس � 
بنز بالكويت« احلملة اخلاصة 
للفحص الصيفي من 15 مايو 
حتى 15 يونيو 2011 في جميع 
محطات اخلدم���ة اخلاصة بها 
في الكويت، وهي حملة فحص 
شاملة ل� 16 نقطة داخل السيارة 
والتي ترتبط مبوسم الصيف 
وذل���ك الفحص يت���م تنفيذه 
بواسطة متخصصي »مرسيدس 
– بنز«، قال املدربون: مقابل 20 
إلى استفادة  دينارا باإلضافة 
العميل خالل فت���رة العرض 
بخصم 25% على قطع الغيار 
املرتبط���ة بفح���ص الصيف 
طاملا أن اخلدمة سوف تتم في 
احدى محطات اخلدمة اخلاصة 

بالشركة.
وميك���ن ملالكي س���يارات 
»مرسيدس – بنز« االستفادة 
 من فح���ص الصي���ف وحجز 
موعد خدمة عن طريق االتصال 
على فرع الشويخ 1833111 داخلي 
 1833111 ال���ري  ف���رع  أو   200
داخل���ي 806 أو فرع األحمدي 

.23982111

 اعلنت الشركة األولى لتسويق 
الوقود عن حصولها على جائزة 
االمتي����از ف����ي البيئ����ة والصحة 
والسالمة عن فئة شركات النفط 
والغاز لعام 2011 من قبل اجلمعية 
 �ASSE األميركية ملهندسي السالمة

فرع دول مجلس التعاون.
وقد نظمت اجلائزة للعام الثالث 
على التوالي في الكويت، ومت اختيار 
»األولى« لتكون من بني 18 شركة 
فائزة، منها كويتية وأخرى من دول 
مجلس التعاون اخلليجي تعمل في 
القطاع اخلاص وذلك بعد أن متت 
تصفية هذه الش����ركات من أصل 
نحو 63 ش����ركة كانت قد تقدمت 

للمشاركة في اجلائزة. 
وقد اختيرت »األولى« في فئة 
النفط والغاز، الستيفائها تطبيق 
أعلى معايير الكفاءة جلهة احملافظة 
البيئية والصحية  على الشؤون 
والسالمة، ويتجلى حرصها في هذا 
االطار من خالل ما تطبقه من نظم 
منوذجية في كافة محطاتها، حيث 
تراعي املعايير البيئية عبر تكثيف 
فالتر املضخات التي تتضمن وألول 
مرة في الكويت، نظام استرجاع 
الناجتة عن  لألبخرة والغ����ازات 
عملية تعبئ����ة الوقود، وحتتوي 
هذه املضخ����ات أيضا على أنظمة 
رقمية خاصة تس����مح بكشف أي 
تس����رب وقياس مخزون الوقود 
بش����كل دوري مما يش����كل عامال 
البيئة من  أساسيا كفيال بحماية 

التلوث.
وقد أقيم احلف����ل في 31 مايو 
املاضي في فندق راديس����ون بلو، 
وقد حضر بالنيابة عن »األولى« كل 
من العضو املنتدب حمزة بخش، 
ونائب العضو املنتدب للعمليات 
عبد احملسن خاجة، ونائب العضو 
املنتدب لتطوير األعمال والعالقات 
العام����ة عادل العوض����ي، ومدير 
الس����المة وضبط اجلودة محمد 
إبراهيم، ومراقب شؤون السالمة 
صفدار خان، حيث تسلموا الدرع 
التذكارية وشهادات التقدير على 

ممثل »االولى للوقود« يتسلم اجلائزة نيابة عن الشركة 

»املتحد« يعلن أسماء الفائزين بالسحب األسبوعي 
في برنامج احلصاد اإلسالمي 

االستثماري )حساب حصادي 
اإلس���المي( احلاليني واجلدد 

فرص الفوز على حد سواء.
وجاء إدراج جائزة »راتب 
مدى احلياة« بقيمة 250.000 
دينار بشكل شهري ليزيد من 
فرص الفوز باجلائزة الكبرى، 
بحيث لن يضطر العمالء إلى 
االنتظار مدة 3 أشهر أو أكثر 
للتأهل للجائزة الكبرى حيث 
أضافت جائزة راتب مدى احلياة 
إلى برنام���ج جوائز حصادي 
قيمة كبيرة إلى عمالء حساب 
التوفير االستثماري )احلصاد 
اإلس���المي( حي���ث مت توزيع 
أكثر من 10 ماليني دينار حتى 

اآلن.
البن���ك األهلي  ويواص���ل 
املتحد تق���دمي كل جديد يلبى 
احتياجات عمالئه وذلك عبر 
التوفير االستثمارية،  خطط 
ميزة الشيك املرتبط بأرصدة 
حسابات التوفير االستثمارية، 
التمويلية، بطاقات  اخلدمات 
االئتمان ذات التسديد الشهري 
امل���رن، باإلضاف���ة إلى أحدث 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
عبر موقع البنك على ش���بكة 
اإلنترنت أو عبر مركز االتصال 

على مدار الساعة.

التوفير االستثماري )احلصاد 
اإلس���المي( والذي يجمع بني 
توافقه مع الشريعة اإلسالمية 

وجاذبيته للعمالء.
لذلك جنح »حصادي« في أن 
يصبح برنامج اجلوائز األول 
في الكويت املتوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية والوحيد 
الذي يقدم جوائز أس���بوعية 
وش���هرية ذات قيم���ة تفوق 
مبالغ جوائز البرامج األخرى، 
كما مت تطوير برنامج جوائز 
»حص���ادي« ليلبي متطلبات 
األفراد م���ن أصحاب الرواتب 
ليزيد من فرصهم في احلصول 
على اجلوائز الكبيرة واجلذابة، 
باإلضافة إلى متتعهم بأحدث 
التي يوفرها  املزايا املصرفية 

لهم البنك األهلي املتحد.
ولعل أهم ما مييز برنامج 
احلصاد اإلسالمي ويجعله أكثر 
جذبا هو فرصة الفوز بجوائز 
أكبر وأكث���ر بفضل 3 جوائز 
أسبوعية كبرى قيمة كل منها 
إلى  25.000 دينار، باإلضافة 
25 جائزة إضافية بقيمة 1.000 

دينار.
أم���ا بالنس���بة للجوائ���ز 
الكب���رى فإنها  األس���بوعية 
متنح أصحاب حساب التوفير 

اعل���ن البنك األهلي املتحد 
عن إجرائه السحب األسبوعي 
لبرنامج حص���ادي للجوائز 
التوفير  املض���اف حلس���اب 
االستثماري »احلصاد اإلسالمي« 
في األول من يونيو اجلاري، 
حيث أعلن عن 28 جائزة، وفاز 
الكبرى  باجلائزة األسبوعية 
بقيم���ة 25 ألف دينار نقدا كل 
من: مرمي خالد إبراهيم الريقوم، 
وسلمان صالح سلمان احمليمد، 

ويحيى عبد الكرمي العلي.
كما فاز أيضا بجوائز نقدية 
قيمة كل منها 1000 دينار نقدا 
كل من: عائش���ة عبدالرحمن 
عبدالغفار عبدالعزيز، ومرمي 
صبحي تويل، وحسن عبداهلل 
عبد الكرمي املير، وحامد محمد 
عبدالعزيز احلسني، وإبراهيم 
خالد إبراهيم الريقوم، وبشير 
فالح سادون العازمي، ومحمود 
خميس محمود جاسم، وباقر 
إبراهيم أمني إبراهيم إسماعيل، 
وعيسى محمد عيسى كادهم، 
وبردجي���ت تيرس���ا دالتون، 
وأمينة ممتاز توفيل مرتضى، 
ومحمد عزام لطيف مناه، ومحمد 
جاد العزب جاد سعد، وراهول 
شاش���ي كومار نيوتيا، وعبد 
الرزاق علي بابا عابدين محمد، 
وهيفا ناصر مبارك الو داني، 
وفهد محمد الشايعة، وحمزة 
رحمة اهلل رحمي، وفريبا عنان 
داودي، وكاتوك كاران محمد 
فرانسيس، وعادل حسن علي 
العجم���ي، وفالح مطر  أحمد 
وقيان الشمري، ونعيمة فتح 
اهلل حجي علي، وأحمد حسني، 
ومحمد عب���د اجلليل إبراهيم 

شهاب.
ويساعد برنامج احلصاد 
اإلس���المي من البن���ك األهلي 
املتحد عل���ى تلبية طموحات 
عمالئ���ه وحتقي���ق أحالمهم 
وذل���ك من خ���الل تقدميه 28 
جائزة أسبوعية تبلغ قيمتها 
100.000 دينار كل أس���بوع، 
فضال عن اجلوائز الش���هرية 
وتقدم لعمالء املتحد الفائزين 
رات���ب مدى احلي���اة، وهو ما 
يزيد من اإلقبال على حساب 

راهول شاشي كومار يتسلم اجلائزة من حمد أشكناني


