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مركز االتصال التابع 
للشركة حصل 
على جائزة في 

مجال بناء عالقات 
عمل إيجابية 

مع وكالئه

سبائك ذهبية 
وأراض للمشترين 
والزوار خالل فترة 

املعرض

فريق العالقات العامة في »بيتك« يتوسط العاملني واملسؤولني مبركز الطيران العمودي
ممثلو Ooredoo الكويت مع اجلوائز الست 

عفيف مكحل متسلما اجلائزة

»بيتك« يزور مركز الطيران العمودي ويشارك رجاله في مجال »التركيز على العمالء« و»التواصل مع املوظفني«
اإلفطار في الدوام Ooredoo الكويت حتصل على مجموعة من جوائز التميز

eNet تفوز بجائزة أفضل شركة خدمات إلكترونية في الكويت

زار فريق العالقات العامة 
الكويتي  التمويل  في بيت 
»بيت���ك« رج���ال الطيران 
التاب���ع لوزارة  العمودي 
الداخلية ف���ي مقر عملهم 
وتناول���وا مع���م اإلفطار 
بحضور مدير املركز العقيد 
سالم الشهاب وعدد كبير 
من املس���ؤولني والعاملني 
في مركز الطيران العمودى 
وذلك تقدي���را من »بيتك« 
ألهمية دور املركز وانطالقا 
م���ن ال���دور االجتماعي ل� 
الذي يولي أهمية  »بيتك« 
كبي���رة للتواصل مع أفراد 
املجتمع وتقدير دور كل من 

يخدم الوطن واملواطنني.
الزيارة من  وتأتي هذه 
وفد »بيتك« ضمن برنامج 
رمضاني حافل باألنشطة، 
في مقدمتها مشاركة ذوي 
األعمال الش���اقة واخلاصة 
الت���ي تتطلب بقاءهم على 
رأس العم���ل عل���ى م���دار 
الس���اعة وفي كل األوقات 
والظ���روف، مب���ا في ذلك 
األوق���ات التي يفضل فيها 
اجلميع أن يكونوا بني أهلهم 
وأس���رهم خاصة في شهر 
رمضان املبارك ومن أهمها 

 Ooredoo حصلت ش����ركة
الكويت، احدى شركات مجموعة 
Ooredoo الدولية، على مجموعة 
كبيرة م����ن جوائز التميز في 
مجال التركي����ز على العمالء 
والتواصل م����ع املوظفني من 
»االحتاد العاملي ملراكز االتصال 
وأفضل ممارسات التواصل مع 
العم����الء« وذلك خالل احلفل 
السنوي لتوزيع اجلوائز على 
الذي  العاملية  مراكز االتصال 
العاصمة  ف����ي  عقده االحتاد 
البريطانية لندن، األس����بوع 
املاضي. وشملت تلك اجلوائز 
جوائز لبعض األفراد نتيجة 
متيزهم في القيادة إضافة الى 
جوائز لتنفيذ أفضل املمارسات 

والتميز التشغيلي. 
ومت ط����رح تلك العروض 
التقدميية من قبل ممثلي شركة 
Ooredoo خالل مؤمتر لطرح 
أفضل ممارسات مراكز االتصال 
لعام 2016 عقد في فندق غراجن 
سيتي في مدينة لندن، األسبوع 
املاضي. ومنحت اجلوائز بعد 
عملية حتكيم صارمة، تضمنت 
تقدمي طلبات خطية وعروض 
تقدميي����ة قدمها املرش����حون 
للمشاركني في املؤمتر. ويتم 
تقدمي ما معدل����ه 1500 طلب 
خطي للحصول على اجلوائز 
س����نويا من مراكز اتصال في 
قطاعات مختلفة تضم مراكز 
اتصال داخلية ومراكز اتصال 
تقدم خدمات لشركات مبوجب 
عقود خارجية.  وقد تسلم وائل 
السلطان، رئيس دائرة خدمة 
 Ooredoo العمالء في ش����ركة
الكويت جائ����زة أفضل مدير 
مركز اتصال في أوروبا والشرق 
األوس����ط وافريقيا، ألسلوبه 
املميز في القي����ادة باالضافة 
الى قدرته على إجراء العديد 
من التط����ورات امللحوظة في 
مركز االتصال اخلاص بشركة 
Ooredoo.  وأسهم حصول فريق 
Ooredoo على اجلوائز في تبوؤ 
الشركة مكانة رائدة في مجال 
العمالء واالحتفاظ بهم  رضا 

ف����ازت ش����ركة ش����بكة 
اخلدمات اآللية eNet بجائزة 
»أفضل شركة تقدم اخلدمات 
االلكترونية في الكويت« للعام 
2015، ضم����ن احلفل التكرمي 
السنوي الذي أقامته شركة زين 
لالتصاالت في فندق شيراتون 

الكويت األسبوع املاضي.
وجاءت اجلائ����زة تقديرا 
وتكرميا لألداء البارز واملميز 
ال����ذي حققت����ه eNet الع����ام 
املاضي، كأفضل شركة رائدة 
تقدم اخلدمات االلكترونية في 

الكويت.
وقام بتسلم اجلائزة نيابة 
التنفيذي  املدير   ،»eNet« عن
للشركة عفيف مكحل، وأعرب 
مكحل عن سعادته بهذا التكرمي 

ساعة اإلفطار التي يقضيها 
الرج���ال وهم على  هؤالء 
أهبة االستعداد وفي منتهى 
اليقظة ألداء دورهم الداعم 
واملس���اند ألعمال األجهزة 
األخرى في حاالت الطوارئ 

واإلنقاذ وغيرها.
وفي أجواء أخوية، تناول 
وفد »بيت���ك« مع العاملني 
واملس���ؤولني ف���ي مرك���ز 
العم���ودي طعام  الطيران 
اإلفطار في رس���الة عبرت 
ع���ن االمتن���ان واالهتمام 
والتقدير لدورهم والتأكيد 

وحتقيق إيرادات إضافية من 
خالل تقدمي خدمات تكنولوجية 
متقدمة لعش����اقها والباحثني 

عنها في الكويت. 
وتعليقا عل����ى اجلائزة، 
قال وائل الس����لطان: يشرفنا 
احلصول عل����ى هذه اجلائزة 
التي استحقتها الشركة بعد 
اجراء العدي����د من التطورات 
النطاق في  املهمة والواسعة 
مركز االتص����ال لدينا، خالل 
االثني عشر ش����هرا املاضية، 
العمي����ق  نش����عر بالرض����ا 
لتقدير جهودنا، وخصوصا 
حلصول جميع أعضاء فريقنا 
على جوائز في هذه الفعالية 

املرموقة.
كما تسلمت ليلى الصراف 
جائ����زة التمي����ز ف����ي الدعم 
املهني في مجال تكنولوجيا 
املعلومات، ولينا الكعكي جائزة 
املوارد البش����رية خالل نفس 
االحتفال، ويسلط تسلم هذه 
اجلوائ����ز التقديرية، الضوء 
عل����ى األهمية الت����ي توليها 
شركة Ooredoo الكويت للبنية 
التحتية التقنية لرعاية العمالء 
وممارس����ات املوارد البشرية 
التي تتبعها الشركة ليس فقط 
لضمان حصول عمالئها على 
أفضل وأحدث ما توصل اليه 

من قبل واحدة من أكبر شركات 
االتصاالت في العالم، مؤكدا أن 
جهود eNet املستمرة وتركيزها 
على خدمة العمالء في توفير 
كافة اخلدمات، جعلها في موقع 

على الشكر ملا يقومون به 
وما يتحملون���ه من أعباء 
ومشاق لضمان سالمة وأمان 
وراحة اجلميع، حيث أشاد 
الفريق كذلك بالروح العالية 
التي ملس���ها ف���ي العاملني 
باملركز واستعدادهم الكبير 
وجاهزيتهم العالية للتعامل 
مع أي طارئ في كل األوقات 
والظ���روف، كم���ا نوهوا  
بالتجهيزات واالستعدادات 
الفنية والتقنية التي تساعد 
العاملني في املركز على القيام 

بعملهم على أكمل وجه.

قطاع تكنولوجيا االتصاالت، 
وإمنا أيضا استمتاعهم بتجربة 
احلصول على تلك اخلدمات 
من خالل التواصل مع موظفني 
محترفني يقومون بأداء أدوارهم 

على أكمل وأفضل وجه. 
وحصل مركز االتصال التابع 
لشركة Ooredoo الكويت كذلك 
على جائزة تقديرية في مجال 
بناء عالقات عمل إيجابية مع 
وكالئه، حيث نال جائزة على 
برنامجه املميز ملكافأة العمالء 
وجائزة أخرى ألفضل مركز 

اتصال متوسط احلجم. 
ومين����ح برنامج ش����ركة 
Ooredoo للحواف����ز املوظفني 
نقاطا بناء على قيمة اخلدمات 
التي يت����م بيعها للعمالء من 
خاللهم، كما تس����تقطع منهم 
النقاط عندما يقدمون خدمات 
غير مرضي����ة بناء على حكم 
العمي����ل. وحتول  وتقيي����م 
Ooredoo الكويت تلك النقاط 
الى مكافآت مالية متنح للوكالء 
في نهاية الشهر باالضافة الى 
رواتبهم واملزايا األخرى التي 

يحصلون عليها. 
كما تسلم كوبوس كراوس 
املدير التشغيلي ملركز اتصال 
Ooredoo الكويت، جائزة أفضل 

مدير تشغيلي ملركز اتصال.

متقدم عن منافسيها.
وأكد مكحل أن eNet ملتزمة 
برضا العميل وإعطائه األولوية 
في كل ما تقدم، وامتنانه لشركة 

زين على هذا التكرمي.

حصرياً على منت طائراتها

»التركية« تعرض فيلم
 »بامتان ضد سوبرمان:  فجر العدالة«

تعرض اخلطوط اجلوية 
التركية اعتبارا من األول من 
يونيو اجلاري وقبل شهر من 
عرضه على الناقالت األخرى، 
فيلم املغامرات والتش���ويق 
»بامت���ان ضد س���وبرمان: 
العدالة« على أنظمتها  فجر 
الترفيهية اجلوية، ويتضمن 
الفيلم مش���هدا أساسيا على 
منت طائرة اخلطوط اجلوية 
بوين���غ  ط���راز  التركي���ة 

.»777«
وسيعرض الفيلم ألول مرة 
على خطوط مختارة للناقلة 
التي تتمت���ع بأكبر تغطية 
شاملة للبلدان في العالم من 
خالل 115 بلدا و289 وجهة. 
وميكن للمسافرين االستمتاع 
البرام���ج  مبجموع���ة م���ن 
الترفيهية اجلوية على رحالت 
اخلطوط اجلوية التركية، مثل 
األفالم واملوسيقى واأللعاب 

وغيرها.
وبهذه املناسبة، قال أحمد 
أوملستر، رئيس التسويق في 
التركية:  اخلطوط اجلوي���ة 
»نحن سعداء بأن نكون أول 
ناقلة تعرض فيلم »بامتان 
ضد سوبرمان: فجر العدالة« 
لركابها. يصور الفيلم إحساسا 
باملغامرة وهو ما ينسجم أيضا 

مع مسافري اخلطوط اجلوية 
التركية الذين لديهم الرغبة 

لتوسيع عاملهم بالسفر«.
وتعد اخلط���وط اجلوية 
التركية الناقل الرسمي العاملي 
الش���ريك لفيل���م املغامرات 
»بامتان ضد سوبرمان: فجر 

العدال���ة«، وقام���ت برعاية 
العرض العاملي األول للفيلم 
ف���ي قاع���ة »راديو س���يتي 
ميوزي���ك هول« ف���ي مدينة 
نيويورك في مارس 2016. وفي 
أبريل، قامت اخلطوط  شهر 
اجلوي���ة التركي���ة بإحضار 
الش���هيرة  س���يارة بامتان 
إلى اسطنبول،  »بامتوبيل« 
لتعبر للمرة األولى جس���ر 
السلطان سليم األول اجلديد 
الذي يربط الشطرين اآلسيوي 
واألوروبي ملدينة اسطنبول 
البوس���فور.  عبر مضي���ق 
وإضافة إل���ى الفيلم، عززت 
اخلطوط اجلوية التركية هذه 
التجربة لتشمل أيضا عشاق 
الفيلم عل���ى منت الناقلة من 
خالل تقدمي حقائب ألدوات 
العناية الشخصية اجلوية 
بإصدار محدود مس���توحاة 
م���ن الفيلم، ودليل الس���فر 
»تامي أوت« ألحدث محطتني 
التركية  للخطوط اجلوي���ة 
وهما مدينتا جوثام س���يتي 
ومتروبولي���س، وأصن���اف 
من قائمة الطعام املقدم على 
منت الطائرة مس���توحاة من 
الفيلم، وإص���دار خاص من 
بطاقة املسافر الدائم »مايلز 

آند سمايلز«.

الزيارة أتت تقديراً 
لدورهم املستمر 

بكل األوقات 
والظروف

خالل الفترة من 13 إلى 16 يونيو في الريجنسي

شركات جديدة تنضم إلى املعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية
حاليا حركة تطويرية للبنية 
التحتية فيها، حيث يتوقع أن 
الذي يربطها  يفتتح اجلس����ر 
بإسطنبول خالل األشهر القادمة، 
علما أن هذا اجلسر سيستمر 
بالسير حتى منطقة »أزمير« 
مرورا ببورصة، مما س����يقلل 
املس����افة إلى »أزمي����ر« بواقع 
الساعة  ثالث ساعات ونصف 

بالسيارة.
ومضى املط����وع يقول إن 
مشروع »يلوا جنارجك« ميتاز 
بقربه ع����ن اجلامعة اجلديدة 
املتكاملة واملناطق السياحية 
ومراكز التسوق والفنادق، مما 
يعني أن هذه املنطقة تعتبر من 
املناط����ق الواعدة التي حتظى 
باستقطاب شريحة كبيرة من 

املستثمرين.

أي بي أم

من جانبه، قال كان بروجلو 
مدير شركة أي بي ام ان للشركة 
حضورا في العديد من املشاريع 
العقارية التركية كمراكز للتسوق 
واملنشآت العقارية والعقارات 

متعددة االستخدامات.
ولفت إلى أن الش����ركة لها 
استثمارات أخرى مثل متليك 
التس����ويق  األراض����ي وإدارة 
واملبيعات في أنحاء العالم منها 

أملانيا وإسبانيا واجنلترا. 
وبني بروجلو أن مش����اركة 
الش����ركة في املع����رض مهمة 
للتعريف مبش����اريع الشركة 
والتي من املؤكد أنها ستناسب 
جميع الش����رائح الباحثة عن 

التميز العقارية.

املط����وع على مش����اركة »دار 
العز« في املع����رض، الفتا إلى 
أن الش����ركة س����تطرح خالله 
عددا من مش����اريعها في مدن 
»يلوا جنارجك« و»طرابزون« 
و»اس����طنبول« و»بورص����ة« 

التركية والكويت. 
وأشار إلى أن »دار العز« هي 
مالك األرض ومطور املشروع 
واملس����وق، مؤكدا أن مشاريع 
الشركة متتاز مبواقعها املميزة 
في قلب املدن التركية ومدينة 
صب����اح األحم����د البحرية في 
الكويت، إلى جانب أس����عارها 
املنافسة. ولفت إلى أن أحد أهم 
مشاريع الش����ركة احلالية هو 
مش����روع »دار العز« في »يلوا 
جنارجك« الذي سيتم االنتهاء 
منه مع نهاية العام 2016، مبينا 
أن املشروع عبارة عن »كمبوند« 
متكامل يضم مجموعة من املرافق 
التي من بينها مصلى ومنطقة 
ألعاب أطفال وحديقة خاصة، 
حيث يبعد هذا املشروع عن بحر 
مرمرة 200 متر ويتميز أيضا 
الرئيسية  بقربه من اخلدمات 
واملواصالت واملسجد واجلامعة 
ومراك����ز التس����وق فضال عن 
أنها تغط����ي جميع احتياجات 
العمالء، وكذلك يبعد املشروع 
عن سنتر مدينة جنارجك 1.8 
كيلو وعن سنتر مدينة يلوا 13 
كيلو، فيما يبعد عن إسطنبول 
بواقع ساعة عن طريق العبارة 
املائية، وعلى بعد س����اعة عن 

بورصة بالسيارة. 
وأكد على أن »يلوا« متتاز 
بأنها منطقة استثمارية تشهد 

ان����ه ونظرا  النجار  محم����ود 
للتطور الس����ريع واالستثمار 
الناجح في تركيا وخصوصا 
في مدينة إسطنبول وحفاظا 
على املكانة التي وصلت إليها 
الش����ركة بثقة العمالء، تطرح 
البس����تان العقارية مشروعها 

اجلديد في تركيا.
ولفت النجار إلى أن أحدث 
مشروعاتها هو مشروع بانوراما 
البستان والذي يعتبر من أضخم 
مشروعات الشركة في تركيا، 
مشيرا إلى أن امليزانية املبدئية 
للمشروع حوالي 296 مليون 
لي����رة تركية عل����ى أن تكون 
القيمة االستثمارية للمشروع 
عند االنتهاء 740 مليون ليرة 
تركية وذلك لعدة عوامل منها 
أن موقع املشروع االستراتيجي 
القريب من جميع اخلدمات التي 

يحتاجها العمالء.

دار العز 

وأك����د مدي����ر املبيعات في 
ش����ركة دار العز العقارية فهد 

وناديني صحيني وصالة رياضة، 
ومنتجع صحي جاكوزي وسبا، 
ومحالت جتارية للتس����ويق، 
ومقهى كوفي شوب، ومنطقة 
ألع����اب لألطف����ال، وحضانة 
مطلة عل����ى احلديقة، وخدمة 
تأجير السيارات، وغيرها من 
املميزات الكثيرة التي ال تتوافر 
في مجمعات مشابهة في دبي، 

وخدمات أخرى استثنائية.
وذكر حاجي أن األسعار في 
مشاريع اجليت تبدأ من 29 ألف 
دينار للشقة الواحدة، في حني 
أن جميع العروض املقدمة شاملة 
موقف سيارة خاصا بالشقة، 
مبينا أن الشركة ستقدم مشاريع 
متميزة في دبي وصاللة وتركيا 
والتي ستكون مشاريع مميزة 
ستلقى اهتماما كبيرا من قبل 
املهتمني باالس����تثمار العقاري 

اخلليجي.

البستان العقارية

إدارة  وقال رئيس مجلس 
شركة البستان العقارية يوسف 

جيت. وأضاف أن املجمع يجمع 
ما بني املعمار احلديث للسكن 
العصري ف����ي ضواحي املدن، 
وبني األسلوب العربي التقليدي، 
وحتيطه من كل جانب حدائق 
خضراء خالبة، ومساحات كبيرة 
تؤمن احلرية في املشي واحلركة 
جلميع السكان، باإلضافة إلى 
أنها تتيح الفرصة باالستمتاع 

بالهدوء والراحة. 
وتابع: جميع الشقق صممت 
لتضم شرفات واسعة مباشرة 
تطل على املناظر اخلالبة للحياة 
البرية، وصمم����ت من الداخل 
بأحدث الوسائل التي تعبر عن 
احلداثة والطراز العصري في 
أسلوب السكن، وتشمل تقنية 
رقمية عالية، وإضاءة صممت 
خصيصا لتتناسب مع األجواء 
الداخلية للشقق، وأسقفا عالية 

وشرفات كبيرة وواسعة.
وأش����ار إلى أن املش����روع 
يتمي����ز بعدة ممي����زات أهمها 
وجود 4 بركات سباحة داخلية 
وخارجية وسباحة لألطفال، 

املشاركة في املعرض تعرض 
املشاريع بشكل مفصل ليكتسب 
التامة عن  اجلمهور املعرف����ة 

املشاريع املعروضة.

دار الكوثر العقارية 

إدارة املشاريع  وقال مدير 
في الشركة حسني حاجي، إن 
»دار الكوث����ر« س����تقوم خالل 
املعرض بطرح عدة مش����اريع 
جديدة منها مش����اريع بوابات 
السيليكون 1 و2 و3 و4 في دبي، 
البالغ كلفته 350 مليون دوالر، 
مؤكدا جناح مشاريع الشركة 
بتحقيق عوائد تأجيرية مميزة 

خالل العام املاضي.
وأشار حاجي إلى أن الشركة 
طرحت هذا املشروع في السوق 
الكويتي وهو مجمع كامل ويضم 
836 شقة سكنية واسعة تشمل 
ش����ققا مكونة من اس����توديو، 
وغرفة نوم واحدة، وغرفتني، 
وثالث غرف، صممت جميعها 
لتالئ����م أذواق عش����اق البيئة 
الطبيعية احمليطة بالسيليكون 

أعلنت كل من ش����ركة دار 
الكوثر العقارية وشركة البستان 
وشركة دار العز وشركة أي بي 
أم عن مشاركتهم في املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية 
والدولية »العروض الرمضانية 
احلصرية« من تنظيم ش����ركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 13 

إلى 16 يونيو في الريجنسي.
التس����ويق في  وأكد مدير 
ش����ركة إكسبو سيتي عبداهلل 
الش����هابي إن احلملة اإلعالنية 
ل� »إكسبو سيتي« ستتضمن 
سحوبات خالل فترة املعرض 
على س����بائك ذهبية وأراض 
ليس فقط للمشترين بل حتى 
املع����رض وهي خطوة  لزوار 
تس����عى من خاللها إلى جذب 
اجلمهور والتعرف على املشاريع 

املعروضة عن قرب.
وبني أن الشركة بدأت فعليا 
في احلملة التسويقية الضخمة 
للمعرض والتي تشمل إعالنات 
في جمي����ع الصحف اليومية، 
الباص����ات، وكذلك  وإعالنات 
القن����وات التلفزيونية كما أن 
وسائل التواصل االجتماعي كان 
لها نصيب من احلملة اإلعالنية 
الضخمة التي ستقوم بها شركة 
اكسبو سيتي. وأشار إلى وجود 
دليل عقاري سيطبع منه أكثر 
من 100 ألف نس����خة يوزع مع 
الرئيس����ية  اليومية  الصحف 
ويتضمن مش����اريع الشركات 
وسيوزع أيضا داخل املعرض، 
مبينا في الوقت نفسه وجود 
تغطية إعالمية لكل الشركات 

يوسف النجار  فهد املطوع حسني حاجيعبداهلل الشهابي كان بروجلو


