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ّ
«زين» توقع اتفاقية شراكة
مع جامعة «حمدان بن محمد» اإللكترونية
إلطالق مبادرة التعليم اإللكتروني على «فيسبوك»

أع �ل �ن��ت م �ج �م��وع��ة «زي � � ��ن» أن �ه��ا
وق �ع ��ت م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع ج��ام�ع��ة
«ح� �م ��دان ب ��ن م �ح �م��د» اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
ف��ي دب ��ي ،إلط ��الق «م �ب��ادرة التعليم
االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م ��ع» ت �ح��ت
رع ��اي ��ة ول � ��ي ع �ه��د دب � ��ي وال��رئ �ي��س
األعلى ل� «جامعة حمدان بن محمد
اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة» ال �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب��ن
محمد بن راشد آل مكتوم ،وحضور
ق� ��ائ� ��د ع � � ��ام ش� ��رط� ��ة دب � � ��ي ورئ� �ي ��س
م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ف��ري��ق
ضاحي خلفان تميم.
وذكرت «زين» (الشركة الرائدة في
ت�ق��دي��م خ��دم��ات االت �ص��االت املتنقلة
ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط وشمال
اف��ري �ق �ي��ا) ان ه ��ذا امل �ش��روع ج ��اء في
إطار تعزيز مبادراتها اتجاه تحقيق
التزاماتها االجتماعية ،باعتبارها
مؤسسة لها ج��ذور عميقة تربطها
بشعوب املنطقة العربية .وأوضحت
امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ب �ي ��ان ص �ح��اف��ي أن
ه ��ذه امل �ب ��ادرة اإلق�ل�ي�م�ي��ة الطموحة
ال � �ت� ��ي ت � �ه� ��دف إل � � ��ى ن� �ش ��ر خ ��دم ��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ال �ت �ف��اع �ل��ي
ع �ب��ر ش�ب�ك��ة ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
«فيسبوك» ستقدم دورات تدريبية
ف��ي م �ج��االت ال��ري��اض �ي��ات ،ال�ع�ل��وم،
تقنية املعلومات ،اللغة اإلنكليزية،
وامل� �ه ��ارات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ف��ي إدارة
األع � � � �م � � ��ال ،وذل � � � ��ك ل� � �ل � ��دارس � ��ن م��ن
مختلف الفئات العمرية وبأسعار
مناسبة ف��ي متناول جميع الفئات
والشرائح.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ذه امل�ب��ادرة
ال � ��رائ � ��دة ت� ��م إط ��الق� �ه ��ا أم � ��س خ ��الل
اج� �ت� �م ��اع م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء «ج��ام �ع��ة
ح� �م ��دان ب ��ن م �ح �م��د اإلل �ك �ت��رون �ي��ة»،
ال��ذي ُع � ِق� َ�د ف��ي ن��ادي ض�ب��اط شرطة
دب ��ي ب �ح �ض��ور ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن أب��رز
املسؤولن ،وكبار الشخصيات.
وإذ اع��رب��ت «زي��ن» ع��ن سعادتها
ب ��أن� �ه ��ا ال � �ش ��ري ��ك األول ف � ��ي ق �ط��اع
االت � � �ص� � ��االت ل � �ه ��ذه امل� � � �ب � � ��ادرة ،ف�ق��د
اوض� � �ح � ��ت أن م� � �ش � ��روع «م� � �ب � ��ادرة
ال �ت �ع �ل �ي��م اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل�ل�م�ج�ت�م��ع»
تمثل خطوة نوعية في طريقة تلقي
امل��واد التعليمية ،كما أنها ستعمل
ع�ل��ى تشكيل مستقبل التعليم في
املنطقة باستخدام أساليب إبداعية.
وك� � �ش� � �ف � ��ت ان ه� � � � ��ذه امل � � � �ب � � ��ادرة

جانب من توقيع االتفاقية

صورة جماعية ملسؤولي «زين» وأعضاء مجلس أمناء الجامعة

• أكبر :نسعى إلى املساهمة في تشكيل
مستقبل التعليم باملنطقة
وال � �ت ��ي ج� � ��اءت ف ��ي إط� � ��ار ال �ش��راك��ة
االستراتيجية مع مجموعة «غلوبال
ل� �ي ��رن� �ي� �ن ��غ» ()Global Learning
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي م � �ج ��ال ت �ق �ن �ي��ات
ون�م��اذج التعليم ال�ح��دي��ث ،سيكون
ل �ه��ا ت��أث �ي��ر ك �ب �ي��ر ع �ل��ى دف� ��ع ع�ج�ل��ة
التنمية البشرية واالجتماعية في
م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس � ��ط ،م�ب�ي�ن��ة أن
امل � �ش � ��روع ال � � ��ذي س �ي �ق ��دم م�ن�ه�ج�ي��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة ل �ن �ش��ر ال�ت�ع�ل�ي��م امل �ع��اص��ر
بمستوى ع��امل��ي ،سيؤسس لدعائم
ق��وي��ة ل �ل��راغ �ب��ن ف��ي االس �ت �ف��ادة من
ه � ��ذه امل �ن �ص��ة ال �ث ��ري ��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف

ال �ج� �ن �س �ي ��ات وال � �ف � �ئ� ��ات ال �ع �م ��ري ��ة،
خصوصًا وانه سيعمل على تعريب
كامل املحتوى اإللكتروني.
وث �م��ن ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س التنفيذي
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات في
«زين» هشام أكبر هذه املشاركة التي
وصفها بأنها واحدة من املشاركات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة مل �ج �م��وع��ة «زي � ��ن»،
خصوصًا وأنها جاءت تحت رعاية
س �م ��و ال �ش �ي ��خ ح � �م� ��دان ب� ��ن م�ح�م��د
ب��ن راش ��د آل م�ك�ت��وم ول��ي ع�ه��د دب��ي
والرئيس األعلى ل� «جامعة حمدان
ب ��ن م �ح �م��د اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة» ،م�ب�ي�ن��ا

أن ص �ف��ات اإلب � ��داع واالب �ت �ك��ار ال�ت��ي
تكتسي مالمح ه��ذه امل�ب��ادرة ليست
بجديدة على سموه ،فمنهج اإلبداع
واالبتكار كان ومازال األيقونة التي
تزين كافة املشاريع وامل �ب��ادرات في
كافة املجاالت.
وذك � � ��ر أن ه � ��ذه امل � � �ب � ��ادرة ت�م�ث��ل
خ�ط��وة نوعية ف��ي م�ج��االت التعليم
والبحث العلمي في منطقتنا ،فهي
ت �ب��رز رؤي� ��ة ج��ام �ع��ة رائ� � ��دة ،تسعى
إل��ى نشر ثقافة جديدة في مجاالت
التعليم في عاملنا العربي .وأض��اف
أك �ب��ر «ل��دي�ن��ا ي�ق��ن أن ه��ذه امل �ب��ادرة
س�ي�ك��ون ل�ه��ا أث��ر عظيم ف��ي تشكيل
مستقبل التعليم ،فما ستقدمه من
أس��ال �ي��ب إب ��داع �ي ��ة ف ��ي ه� ��ذا امل �ج��ال
سيعزز كثيرًا من مساعي الحكومات
واملؤسسات الخاصة في دفع عجلة

التنمية االجتماعية واالقتصادية
على حد سواء».
وأوض � ��ح «ب�ت��وق�ع�ي�ن��ا ع �ل��ى ه��ذه
االتفاقية ال�ي��وم فقد أسسنا شراكة
ج��دي��دة م��ع واح � ��دة م��ن ال�ج��ام�ع��ات
ال�ط�م��وح��ة ال�ت��ي ت�س�ع��ى إل��ى تغذية
رواف��د م�ج��االت التعليم ف��ي املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ،ف�ن�ح��ن ن�س�ع��ى ف��ي ش��رك��ة
زي��ن إل��ى خ�ل��ق ت��أث�ي��ر اي�ج��اب��ي على
املجتمع سواء في الوقت الحالي أو
في املستقبل ،معتمدين في ذلك على
روح امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
ت �ص��اح��ب ح��رك �ت �ن��ا ف ��ي ن�ش��اط��ات�ن��ا
التجارية».
وإذ أك ��د أك �ب��ر أن م�ج�م��وع��ة زي��ن
م ��ن أول � ��ى امل��ؤس �س��ات امل � �ب ��ادرة في
امل�ن�ط�ق��ة ف��ي م �ج��االت ال�ت�ع�ل�ي��م ،فقد
ب� ��ن «أن (زي � � � ��ن) خ �ص �ص��ت ج� ��زءا
م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ت�ه��ا ف��ي امل�س��ؤول�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ه��ذا ال �ج��ان��ب بشكل
م �ك �ث��ف م� ��ن خ � ��الل اط � � ��الق ال �ع��دي��د
م ��ن ال� �ب ��رام ��ج وامل � �ش ��اري ��ع ف ��ي ه��ذا
امل� � �ج � ��ال» .وأف� � � ��اد أك� �ب ��ر «ن� �ح ��ن ف��ي
(زي� ��ن) م�ت�ح�م�س��ون ل �ه��ذه ال �ش��راك��ة،
ف �ه��ي ب� �خ ��الف أن� �ه ��ا م ��ع ش ��ري ��ك ل��ه
ث �ق �ل��ه ف ��ي ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى امل �ن �ظ��وم��ة
التعليمية في املنطقة ،فإننا لدينا
ي �ق��ن أن �ه��ا س�ت�خ�ل��ق ق�ي�م��ة م�ض��اف��ة
ذات ت��أث�ي��ر إي�ج��اب��ي وم�ع�ن��وي على
مجاالت التعليم في عاملنا العربي،
خ� �ص ��وص ��ًا وأن� � �ه � ��ا ت� �س� �ت� �ه ��دف م��ا
يقارب  1.5مليون مشترك.
من ناحيته ،شدد الفريق ضاحي
خلفان على أهمية «مبادرة التعليم
ّ
اإللكتروني للمجتمع «ك� ّ�أول منصة
ل �ل �ت �ع �ل��م اإلل � �ك � �ت� ��رون� � ّ�ي ع� �ب ��ر م��وق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي «ف �ي �س �ب��وك
( ،)Facebookف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوس � � ��ط» .وق � ��ال خ �ل �ف��ان «امل� �ب ��ادرة
تستند إل��ى آلية مباشرة تستهدف
توفير خدمات التعليم اإللكتروني
عبر الحساب الشخصي على شبكة
«فيسبوك» وفق أعلى معايير التميز
وال �ج��ودة ،كما انها تمنح شهادات
م� �ع� �ت� �م ��دة ،إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب م �ج �م��وع��ة
واسعة من املزايا االستراتيجية بما
ف�ي�ه��ا ال�ت�ك��ال�ي��ف امل �ن��اس �ب��ة ،وخ�ط��ط
ً
ال��دف��ع السهلة وامل�ي�س��رة ،ف�ض��ال عن
م��رك��ز ات� �ص ��ال م�ت�خ�ص��ص ب�ت�ق��دي��م
الدعم األكاديمي».

«إيكاروس»
ستدخل السوق
األوروبي

عبدالعزيز النصافي

أع� � � �ل � � ��ن امل� � � ��دي� � � ��ر ال � � �ع � ��ام
مل ��ؤس� �س ��ة «ف � �ي� ��ال ب ��وت �ي ��ك»
رئ �ي ��س ف ��ري ��ق ع �م��ل م��ارك��ة
«إي � � �ك � � ��اروس» ع �ب��دال �ع��زي��ز
ح� � �م � ��ود ال � �ن � �ص� ��اف� ��ي ق� �ي ��ام
امل��ؤس �س��ة ب ��دخ ��ول ال �س��وق
األوروبي من خالل معارض
«م �ي �ن ��ان ��و» اإلي �ط ��ال �ي ��ة ف��ي
 2013وكذلك فرنسا متجها
إلى عاصمة املوضة العاملية
باريس ودور عرض هنالك
وتوأمة من ضمن فعاليات
ال� �ع ��روض ال �ص �ي �ف �ي��ة ل�ه��ذه
الدور.
وك � � � ��ان � � � ��ت  2012ع� � ��ام
تحقيق ال �ه��دف امل��رج��و من
ارت � � �ف� � ��اع م� �ب� �ي� �ع ��ات م ��ارك ��ة
«إيكاروس» وفيال «بوتيك»
وم � � ��ا ي� �ح� �ت ��وي ��ه ال� �ب ��وت� �ي ��ك
م� � � ��ن ح� � �ق � ��ائ � ��ب وس � � ��اع � � ��ات
واك�س�س��وارات ومالبس من
تصميم ماركة «إيكاروس»
الكويتية التي تحاول على
استمرار مواكبة التصاميم
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة وه� � � ��ي م� � ��ن ف �ك��ر
ووحي شباب كويتي مبدع
مطلع.
وق � � � � � ��ال ال� � �ن� � �ص � ��اف � ��ي إن
ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وع�ل��ى
رأس � � �ه� � ��ا وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة أن ��س ال �ص��ال��ح
تدعم الفكر الكويتي ولكن
بيروقراطية وروت��ن العمل
ال��وزاري بدولة الكويت هو
السائد األعظم.

«الخليج» :سافر حول العالم
ّ
املطور
مع برنامج «مكافآت»
أع � �ل ��ن ب� �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج ت �ط��وي��ر
ب� ��رن� ��ام� ��ج «م � �ك� ��اف� ��آت ال �خ �ل �ي ��ج»
ال�ف��ري��د وه��و ع �ب��ارة ع��ن برنامج
والء حصري باالشتراك مع أكثر
من  300شركة طيران و 150ألف
فندق عبر العالم.
وف� � ��ي إط � � ��ار ه� � ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج،
ي � �ك ��اف ��أ ح ��ام � �ل ��و ب � �ط� ��اق� ��ات ب �ن��ك
ال� �خ� �ل� �ي ��ج االئ � �ت � �م� ��ان � �ي� ��ة ب �ن �ق ��اط
يمكن استبدالها بصورة فورية
م�ق��اب��ل مجموعة ال ت�ض��اه��ى من
ال�ع��روض وامل��زاي��ا أثناء التواجد
في ال�خ��ارج .وتمنح النقاط على
ك ��ل م �ع��ام �ل��ة ت �ج��رى ب��اس �ت �خ��دام
ب �ط��اق �ت��ي االئ � �ت � �م ��ان «ف� � �ي � ��زا» أو
«ماستركارد» بنك الخليج خالل
عمليات الشراء عبر نقاط البيع
أو عمليات السحب النقدي.
وكلما أنفق العميل باستخدام
ب �ط��اق �ت��ه االئ �ت �م��ان �ي��ة م �ح �ل �ي��ًا أو
دول �ي��ًا ،كسب امل��زي��د م��ن النقاط.
ويمكن استبدال النقاط املكتسبة
م�ق��اب��ل ت��ذاك��ر س�ف��ر أو ح�ج��وزات
ف �ن��دق �ي��ة م� ��ن ش� ��رك� ��ات ال �ط �ي ��ران
وال� � �ف� � �ن � ��ادق امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ه ��ذا
البرنامج في أي وق��ت عن طريق
م ��وق ��ع ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج امل�خ�ص��ص
لذلك.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر ع� � ��ام م �ج �م��وع��ة

علي شلبي

ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية
ف � � ��ي «ال� � �خ� � �ل� � �ي � ��ج» ع � �ل� ��ي ش �ل �ب��ي
«ي �ت �س��م ب ��رن ��ام ��ج م� �ك ��اف ��آت ب�ن��ك
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ب � �ط� ��اب� ��ع ف � ��ري � ��د ح �ي��ث
ي �ت �ي��ح ل �ل �ع �م��الء ح �ج��ز رح��الت �ه��م
وفنادقهم في لحظات واالختيار
م��ن املجموعة الواسعة لشركات
ال�ط�ي��ران وال �ف �ن��ادق امل�ش��ارك��ة في
العرض من جميع أنحاء العالم».
وأوضح «خالفًا لبرامج املكافآت
األخ� ��رى ،يستطيع ع�م��الؤن��ا في
إط��ار برنامجنا حجز رحالتهم
على م��دار السنة دون الخضوع
ل �ق �ي��ود ع �ل��ى م ��واس ��م ال �س �ف��ر أو

املقاعد .كما أنه يشمل كافة أنواع
الغرف في الفنادق بل إن��ه يتيح
ل�ل�ع�م��الء ك �س��ب أم �ي��ال ال �س �ف��ر أو
ال�ن�ق��اط اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي تقدمها
شركات الطيران أو الفنادق التي
أجروا حجوزاتهم معها .واختتم
ً
ّ
«ويقدر بنك
شلبي حديثه قائال:
الخليج ع�م��الءه وي��ؤم��ن بأهمية
ب� �ن ��اء ع ��الق ��ات راس � �خ� ��ة ،س��اع �ي��ًا
ع�ل��ى ال � ��دوام إل ��ى م�ن�ح�ه��م أف�ض��ل
الخدمات املتوافرة».
وي� �ت� �ي ��ح ب� ��رن� ��ام� ��ج «م� �ك ��اف ��آت
ال� �خ� �ل� �ي ��ج» ل� �ل� �ع� �م ��الء اس� �ت� �ب ��دال
نقاطهم بكل سهولة مقابل تذاكر
ال �س �ف��ر وال� �ح� �ج ��وزات ال�ف�ن��دق�ي��ة.
وح� ��رص� ��ًا ع� �ل ��ى ت �ي �س �ي��ر ع�م�ل�ي��ة
اس �ت �ب��دال ال �ن �ق��اط امل�ك�ت�س�ب��ة ق��در
اإلمكانّ ،
أعد بنك الخليج صفحة
م �خ �ص �ص��ة ل� �ب ��رن ��ام ��ج م �ك��اف��آت
ال�خ�ل�ي��ج ف��ي م��وق�ع��ه اإلل�ك�ت��رون��ي
ح�ي��ث
www.e-gulfbank.com
يستطيع العمالء معرفة نقاطهم
والتحقق م��ن رص�ي��ده��م وت��اري��خ
ح�ج��وزات�ه��م واس �ت �ب��دال نقاطهم
ب �ص��ورة ف ��وري ��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ت ��أك� �ي ��د ح �ج��ز
رحالتهم إلكترونيًا ،واالستفادة
م ��ن ال � �ع� ��روض ال� �خ ��اص ��ة امل �ع �ل��ن
عنها بصورة منتظمة.

« :»VIVAباقات متنوعة على أجهزة «آيباد»
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة االت � �ص� ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة ()VIVA
ط ��رح ب ��اق ��ات م �ب �ت �ك��رة ألح� ��دث أج �ه ��زة اآلي� �ب ��اد من
أب ��ل « ،)Apple) «iPadص�م�م��ت خ�ص�ي�ص��ًا لتلبية
احتياجات العمالء ،في إطار التزامها بتقديم أحدث
أجهزة االتصاالت في السوق الكويتي.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم لعمالئها باقات
م�م�ي��زة ت�ع��د األول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ال �ك��وي��ت حيث
تتيح ال�ف��رص��ة لالستمتاع ب��أح��دث أج�ه��زة اآلي�ب��اد
مجانًا م��ع راوت��ر انترنت صغير مجانًا اب�ت��داء من
 18دينارا شهريًا.
وب�ي�ن��ت أن �ه��ا م��ن خ ��الل ه ��ذا ال �ع��رض س�ت��واص��ل
نهجها بمنح عمالئها ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي عالم

التكنولوجيا ،م��ؤك��دة حرصها على وض��ع أح��دث
املنتجات بعالم االتصاالت في متناول الجميع من
خ��الل باقات مبتكرة مصممة خصيصًا لعمالئها
لتناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.
وق ��ال ��ت « »VIVAإن �ه ��ا ت �ت �ب��ع م �ن��ذ ان�ط��الق�ت �ه��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت� �ض ��ع ت �م �ي��ز ع �م��الئ �ه��ا ال �ح��ال �ي��ن
وال� �ج ��دد ن �ص��ب أع �ي �ن �ه��ا ف ��ي إط � ��ار ح��رص �ه��ا على
ضمان توفير أفضل خدمة بأعلى ج��ودة ،مضيفة
أن��ه بإمكان عمالئها االستمتاع ب�ه��ذا ال�ع��رض في
معرض «إنفوكونكت  »2013باإلضافة الى العديد
م� ��ن ال � �ع� ��روض ال� �ت ��ي ص �م �م��ت خ �ص �ي �ص��ا ل�ت�ل�ب�ي��ة
احتياجاتهم.

«السالم القابضة» ّ
تكرم موظفيها
أق� � ��ام� � ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة ش� ��رك� ��ات
ال� � �س � ��الم «امل � ��دي � �ن � ��ة وال � �ش� ��رك� ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا» ح�ف�ل�ه��ا ال �س �ن��وي
لتكريم العاملن فيها ،بحضور
مستشار املجموعة الدكتور علي
الشمالي ورئيس مجلس االدارة
ف ��ي ش ��رك ��ة «ه �ي �ت��س ت �ي �ل �ي �ك��وم»
القابضة خالد املطوع.
وأك� ��د ال�ش�م��ال��ي أن امل�ج�م��وع��ة
ح �ق �ق��ت ن� �ج ��اح ��ات ك �ب �ي��رة خ��الل
ال �ع��ام امل��اض��ي وم �ن �ه��ا ،تقليص
ح�ج��م م�ط�ل��وب��ات�ه��ا ل ��دى ال�ب�ن��وك
وال�ج�ه��ات ال��دائ�ن��ة ،وال��دخ��ول في
مشاريع حيوية ينتظر أن يكون
لها ان�ع�ك��اس��ات إيجابية للغاية
على األداء املالي لها.
وأض��اف الشمالي في كلمة له
خالل الحفل أن املجموعة تستعد
ل �ت��وس �ي��ع ن� �ط ��اق اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
خ� � ��الل ال � �ف � �ت ��رة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،ب �ح �ي��ث
ت �ت �ض �م��ن ن �ش ��اط ��ات ج ��دي ��دة م��ن
خ ��الل ال �ك �ي��ان��ات ال �ت��اب �ع��ة س ��واء
ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل �ح �ل��ي أو ع�ل��ى
الصعيد اإلقليمي.
وك � � � ��رم ال � �ش � �م� ��ال� ��ي امل ��وظ� �ف ��ن
املجتهدين باالضافة الى عشرات

جانب من التكريم

ال� �ع ��ام� �ل ��ن م� �م ��ن ب� ��ذل� ��وا ج� �ه ��ودًا
مضنية لتجاوز تداعيات االزمة
املالية العاملية التي القت بظاللها
على القطاعات كافة ،منوهًا الى
أن امل �ج �م��وع��ة ب � ��دأت ب �ش��رك��ة أو
ش��رك �ت��ن اال أن ع� ��دد ال �ش��رك��ات
التابعة س��واء املساهمة أو ذات
امل�س��ؤول�ي��ة امل �ح��دودة ال�ت��ي تنفذ
م�ه��ام تتعلق ب�ق�ط��اع��ات بعينها
يصل عددها الى نحو  30شركة.

وق ��ال ال�ش�م��ال��ي إن امل�ج�م��وع��ة
ب ��دأت ف��ي ال �ت �ح��ول ال ��ى الربحية
وت�ح�ق�ي��ق اي � ��رادات ج�ي��دة يتوقع
أن تلحق بها ت��وزي�ع��ات وعوائد
مجزية ف��ي املستقبل ،خصوصًا
ف� ��ي ظ� ��ل اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت �ن��وع
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري ال� � �ت � ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا
ش��رك��ات امل �ج �م��وع��ة ع��ام��ة ،األم��ر
الذي كان له أثر كبير في االبتعاد
تدريجيًا عن انعكاسات االزمة.

على زيوت «دلتا» وبطاريات «بديل» وغاز التكييف «فريو»

«الراية للطاقة» تطلق
مهرجان تخفيض األسعار

جانب من االفتتاح

أط�ل�ق��ت ش��رك��ة ال��راي ��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��وك �ي��ل ال �ت �ج��اري لكل
م��ن (زي��وت دل�ت��ا ،ب�ط��اري��ات ب��دي��ل ،وغ��از التكييف فريو)
بالتعاون مع فرع البنشر والكهرباء في جمعية النسيم
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،م �ه��رج��ان ت�خ�ف�ي��ض األس� �ع ��ار ع �ل��ى جميع
منتجاتها بحضور رئيس مجلس اإلدارة عزيز صفوق
ال �ع �ن��زي ،وامل��دي��ر ال �ع��ام ف��الح ال��رج �ع��ان ،وم�س��اع��د مدير
امل�ش�ت��ري��ات متعب ال�ح��ري�ج��ي ،وم��دي��ر األس ��واق وال�ف��روع
م �ل �ب��س خ ��ال ��د امل �ط �ي ��ري ،وع � ��دد م ��ن م��وظ �ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
وبحضور املدير العام وفريقي املبيعات في شركة الراية
للطاقة.
وب��ن رئيس مجلس اإلدارة صفوق العنزي ب��أن هذا
املهرجان يأتي ضمن الخطة التي وضعها مجلس اإلدارة
ل �ل��وق��وف إل ��ى ج��ان��ب امل�س�ت�ه�ل��ك وت��وف �ي��ر ج�م�ي��ع ال�س�ل��ع
واح�ت�ي��اج��ات املستهلكن ب��أس�ع��ار ت�ن��اس��ب ذوي ال��دخ��ل
املحدود ،مشيرًا إلى أن إدارة الجمعية تحرص دائما على

تقديم كل ما يعود بالنفع على املساهمن وأهالي املنطقة
وذل��ك م��ن خ��الل ال�ت�ع��اون املستمر م��ع ال�ش��رك��ات امل��وردة
والوكاالت العاملية.
ب ��دوره ،أك��د إسماعيل ج��ودة أن ش��رك��ة ال��راي��ة للطاقة
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ج�م�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي يحتاجها
املستهلك م��ن زي��وت وب�ط��اري��ات س�ي��ارات ب�ج��ودة عالية،
وبن بأن زيوت «دلتا» من أجود أنواع الزيوت املصنعه
ب��أح��دث التكنولوجيا العاملية ،باإلضافة إل��ى بطاريات
بديل املصنعة حسب مواصفات ال�ج��ودة العاملية (ISO
 )9001واملتوافرة لدى املوزعين املعتمدين.
ك �م��ا ق��دم��ت ال �ش��رك��ة درع� ��ا ت��ذك��اري��ة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة وذل��ك
تقديرًا للجهود املبذوله من قبل اإلدارة في سبيل انجاح
امل�ه��رج��ان وح��رص��ا على ال�ت�ع��اون املستمر ب��ن الطرفن
الذي يعود بالنفع على املستهلكن باملنطقة والذي يعد
من أولويات الطرفن.

