
دّشنت شركة طيران اجلزيرة، رحالتها أخيراً إلى مطار “ 
سردار فاالبهبهاي باتل الدولي” في مدينة أحمد أباد بالهند، 
وأعلنت عن هذه اخلطوة االستراتيجية املهمة خالل مؤمتر 
صحفي بتاريخ 18 يناير، بحضور وكللالء السفر وممثلي 

وسائل اإلعالم.
وتعد الرحالت إلى أحمد أباد، الثانية من 3 وجهات جديدة، 
تخّطط الشركة إلطالقها في الهند، بعد تدشني رحالتها إلى 
حيدر أبللاد في نوفمبر 2017، على أن تبدأ اليوم رحالتها 

املباشرة إلى كوتشي، على أن تغادر الساعة 12:45 ظهراً من 
الكويت وتصل الساعة 20:10 مساًء.

وغللادرت الرحلة رقللم )J9 604(، يللوم 17 يناير الساعة 
00.05 صباحاً من مطار الكويت الدولي، وحّطت في أحمد أباد 
 )J9 605( في الساعة السادسة صباحاً. وغادرت رحلة العودة
أحمد أباد الساعة 06.45 صباحاً، ووصلت إلى الكويت عند 
الساعة 08.45 بالتوقيت احمللي. وستقوم “طيران اجلزيرة” 
في البداية بتسيير 3 رحالت أسبوعياً إلى املدينة، وذلك أيام 

األربعاء واخلميس واألحد.
وتعليقاً على إطللالق الللرحللالت اجلللديللدة، أعللرب الرئيس 
التنفيذي في “طيران اجلزيرة” روهيت راماشاندران، عن 
سروره بأن تواصل الشركة توسعها إلى الهند مع بدء رحالتها 
إلللى مدينة أحمد أبللاد، املركز االقتصادي والصناعي املهم، 
ما سيتيح مزيداً من اخليارات للمسافرين الهنود، وربطهم 
بالكويت وبالشرق األوسط، وصوالً إلى مصر، اململكة العربية 

السعودية، اإلمارات العربية املتحدة وقطر. 
وأضاف راماشاندران أن هذه اخلدمة اجلديدة تواكب الطلب 
املتنامي على السفر بني الهند والكويت، ما يوفر طرقاً ورحالت 
مباشرة ألولئك الذين يزورون األصدقاء واألقارب، إضافة إلى 

املسافرين من رجال األعمال.
كما مت منح “طيران اجلزيرة” جائزة الشركة األكثر دقة 
والتزاماً باملواعيد عاملياً، من قبل املؤسسة العاملية الرائدة في 
تقييم قطاع السفر اجلللوي “أواغ”، وجائزة “أفضل شركة 
طيران منخفضة التكلفة في العام” تقديراً  للخدمات القيمة التي 
توفرها في املنطقة، وذلك خالل حفل جوائز األعمال السنوية 

للطيران لعام 2017.
من جهته، توقع مدير مطار أحمدأباد، هيئة املطارات في 
الهند، السيد مانوج ك. غانغال، أن يكون إطللالق الرحالت 
اجلديدة مبثابة أمر حيوي لكل من العالمة التجارية وللهند، 
خصوصاً وأن طيران اجلزيرة ستقدم خدماتها في ثامن أكثر 

املطارات الهندية ازدحاماً.
وأضلللاف “نرحب بللرحللالت طلليللران اجلللزيللرة إلللى مركزنا 
املزدهر، ونتطلع إلى ربط مسافرينا بشبكة دول منطقة الشرق 
األوسط الواسعة في الكويت والبحرين وجدة والرياض ودبي 

وغيرها”.

ضمن خطواتها االستراتيجية املتواصلة

»طيران اجلزيرة« تنطلق برحالت جديدة إلى أحمد أباد

خالل املؤمتر الصحافي

5 10 فبراير بأرض املعارض صالة   - 6 تنظمه الكويتية لالستثمار من 

»األولى للوقود« ترعى معرض 
 2018 الصناع العاملي ميكر فير 

تللقللدم الللشللركللة األولللللى للللللوقللود رعايتها 
الذهبية ملعرض الصناع العاملي “ميكرفير 
الكويت2018” الذي تنظمه الشركة الكويتية 
لالستثمار للعام الثاني على التوالي حتت رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح وذلللك خالل الفترة من 
6 إلى 10 فبراير 2018 بقاعة رقم 5 في أرض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبللهللذه املناسبة قلللال: م. علللادل العوضي 
الرئيس التنفيذي للشركة األولللى للوقود في 
تصريح صحافي، أن  مشاركة األولللى للوقود 
في معرض الصناع العاملي، تأتي متاشيا مع 
أهلللداف واستراتيجيات الشركة الللتللي تدعم 
الشباب وتوفر لهم البيئة املناسبة لتشجيعهم 
على اإلبداع واالبتكار واخراج مكنون مواهبهم 
وطللاقللاتللهللم مللن خللالل حللدث كبير ومللهللم على 
أرض الكويت يتجسد في معرض ميكرفير-

الكويت2018.
وذكللر م.علللادل العوضي أن األولللى للوقود 
ارتأت في معرض الصناع الذي يحتضن األفكار 
واملواهب الشابة في جتمع دولللي، مظلة لدعم 
ومؤازرة جيل من الشباب لديه الكثير والكثير من 
العطاء الالمحدود اجتاه وطنه، إذ يتيح ميكرفير، 
الفرصة لهم لعرض أنشطتهم ومشاريعهم بشكل 
مباشر مع اجلمهور، فضال عن أن املعرض يدعم 
حتقيق الرغبة السامية حلضرة صاحب السمو 
امير الللبللالد، بتحويل الكويت إلللى مركز مالي 

وجتاري إقليمي باملنطقة.

وأشلللاد م.علللادل العوضي بنجاح النسخة 
األولللى ملعرض ميكرفير-الكويت 2017 التي 
أقيمت 9 فبراير العام املاضي ومللا مت حتقيقه 
بفضل جهود القائمني على تنظيمه من جانب 
الشركة الكويتية لالستثمار وكذلك اجلهات 
الراعية، وشهد إقباال كبيرا من مشاركات الصناع 
على املستوى احمللي واخلليجي، باالضافة 
للحضور اجلماهيري  الكثيف مما أحدث زخما 
شديدا على الصعيدين االقتصادي واإلعالمي 
في البالد، وهو ما جعل الشركة األولى للوقود 

تشارك في دعم املعرض.
واختتم م. عادل العوضي تصريحه موجها 
الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد على 
تفضله بالرعاية الكرمية ملعرض الصناع العاملي 
ميكرفير والتي كان لها أثرها البالغ على ميكرفير 
حتى أمسى املعرض مهرجانا سنويا يحتضن 
مشاريع الشباب الكويتي والعربي ألول مرة 
في املنطقة. وتقوم الشركة الكويتية لالستثمار 
مبوجب االمتياز الذي حصلت عليه من املعرض 
األم فللي الللواليللات املتحدة األمريكية بتنظيم 
املعرض للعام الثاني على التوالي كحدث مميز 
تشهده الكويت واملنطقة، غير أن املعرض يندرج 
هذا العام حتت مظلة معرض الكويت التجاري 
الللدولللي “كويت إكسبو 2018” فللي دورتلله 
الثانية، والذي ُيعد إحدى أهم التظاهرات الدولية 
التجارية التي تشهدها الكويت للعام الثاني على 
الللتللوالللي، حيث يشكل فرصة مثالية لتالقي 

األطراف التجارية املختلفة حتت سقف واحد.

احدى محطات األولى للوقود

أكلللدت الللشللركللة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبك( امس  السبت أن 
العمل في مشروع مصفاة الزور يسير وفقا 
للخطط املوضوعة مشددة على أنها تقوم 
بشكل دوري مبراجعة نسب اإلجناز وتقدم 

سير العمل.
وقالت الشركة في بيان لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( حول ما مت تداوله أخيرا 
فللي بعض وسللائللل االعلللالم نقال عللن مجلة 
)ملليللد( بللشللأن تللأخللر مللشللروع املللصللفللاة إن 
مؤسسة البترول الكويتية شكلت فريقا 
لدراسة بدائل مؤقتة لتزويد املصفاة بالنفط 
اخللللام لعمليات التشغيل خللالل الفترة 

الزمنية احملددة.
وأوضحت أن تشكيل هذا الفريق الذي 
يتألف من )البترول( الكويتية وشركاتها 
الللتللابللعللة ذات الللعللالقللة يللأتللي حللرصللا من 
املؤسسة على تشغيل مشروع املصفاة وفقا 
للخطط املوضوعة وإلى حني انتهاء شركة 
نفط الكويت من مشروع خطوط األنابيب 

الدائمة.
وأضللافللت أن هللذه اخلطوة جللاءت عقب 
إلللغللاء مناقصة أنابيب النفط اخلللام عام 
2014 وإعللللادة طللرحللهللا فللي علللام 2017 
مبينة أن التوصية جللاءت بتزويد مصفاة 
الللزور بالنفط اخلللام من خالل عمل بعض 
التعديالت على خطوط الللوقللود احلالية 

الواصلة إلى محطة الللزور لتوليد الطاقة 
الكهربائية.

وذكلللرت أن هناك فرقا متخصصة من 
)كلليللبللك( و)نللفللط الللكللويللت( تتابع تنفيذ 
التعديالت املطلوبة من قبل املقاولني الفتة 
إلى أن تقدم سير العمل يسير وفقا للجدول 

الزمني املرسوم.
وأشلللللارت إللللى أن االنللتللهللاء ملللن تلك 
التعديالت سيتم قبل موعد تشغيل املصفاة 

في عام 2019 علما أن الشركة تقوم بعقد 
اجتماعات دوريلللة مللع مؤسسة البترول 
الكويتية ووزارة الكهرباء واملاء الستعراض 

آخر التطورات وتقدم سير العمل.
وقالت )كيبك( إن الدراسات الهندسية 
التفصيلية تؤكد إمكانية تزويد املصفاة 
بكميات تللعللادل 615 ألللف برميل يوميا 
من النفط اخلللام الللالزم للتشغيل إلى حني 
االنتهاء من مشروع خطوط أنابيب النفط 

اخلللام الدائمة الللذي يتم تشييده حاليا من 
قبل )نفط الكويت(.

وأكللدت أن املشاريع العمالقة املشابهة 
ملشروع مصفاة الزور ال تخلو من التحديات 
والتعقيدات أثناء تنفيذها مشيرة إلى قيامها 
بشكل دوري مبراجعة نسب اإلجناز وتقدم 

سير العمل في املشروع.
وأضافت أنها تقوم أيضا بدراسة املخاطر 
املتوقعة التي من شأنها التأثير على سير 
األعللمللال ووضللع اخلطط الللالزمللة لتالفي 
أي تأخير في تشغيل املشروع حسبما هو 
مخطط له الفتة إلى أنها تهدف إلى تشغيل 

املشروع في نهاية 2019.
وأوضلللللحلللللت أن مللللشللللروع مللجللمللع 
البتروكيماويات املتكامل مع مشروع مصفاة 
الزور في مرحلة التصاميم الهندسية األولية 
وأنه يسير وفقا للجدول الزمني املعد لهذه 

املرحلة.
يذكر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية اعتمد فللي اجتماعه 12 يوليو 
2016 إجراءات تأسيس )كيبك( املسؤولة 
عن عمليات التكامل ملراحل إنشاء وتشغيل 
وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات 
ومللرافللق استيراد الغاز الطبيعي املسال 
في منطقة الزور الذي يعتبر من أكبر وأهم 
املشاريع التنموية واالستراتيجية في دولة 

الكويت.

شددت على أنها تقوم بشكل دوري مبراجعة نسب اإلجناز وتقدم سير العمل

»كيبك«: العمل مبشروع مصفاة الزور يسير وفقا للخطط املوضوعة 

مشروع مصفاة الزور

صلللرح بللنللك اإلثلللملللار، بللنللك الللتللجللزئللة 
اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، 
بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات هامة 
نحو التحول إلى مجتمع ال يحتاج أفراده 
إلى حمل املبالغ النقدية وذلللك مع تدشني 
برنامج احملفظة الوطنية اإللكترونية 
BenefitPay، كما حث البنك عمالئه على 
جتربة البرنامج الللذي يتميز باستخدامه 
املللريللح واآلملللن وهللو يعد كبديل متطور 

للمبالغ النقدية.   
وقال الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار أحمد 
عبدالرحيم:” إن بنك اإلثمار لطاملا لعب 
دوراً رائللداً في تأسيس وتطوير الصيرفة 
اإلسللالملليللة فللي املللنللطللقللة، ونللحللن سللعللداء 
للعمل مع مصرف البحرين املركزي وكذلك 
املصارف واملؤسسات املالية كشركة بنفت 
من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 
مالي رئيسي في املنطقة. وميثل برنامج 
BenefitPay خير مثال على هذا التعاون 

املشترك وتأثيره الهام على قطاعنا”. 
وأضللاف عبدالرحيم:” إن هللذه الثورة 
التكنولوجية قد تؤدي إلى حتول االقتصاد 

البحريني إلللى اقتصاد فّعال وال يحتاج 
للتعامل بالعمالت النقدية. فهو برنامج آمن 
وسهل االستخدام وقد يعيد تشكيل الطريقة 
التي نتسوق بها وكيفية تعاملنا مع النقود. 

ولالستفادة من هذا البرنامج الهام، يجب 
على العمالء البدء في استخدام التطبيق 

بأنفسهم”. 
إن بنك اإلثللمللار، واللللذي ميتلك واحللدة 
مللن أكبر شبكات التجزئة املصرفية في 
البحرين، لطاملا لعب دوراً هاماً في تعزيز 
رؤيللة مصرف البحرين املركزي للتحول 
إلى مجتمع ال يعتمد على العمالت النقدية. 
ففي شهر يناير من هذا العام، على سبيل 
املثال، قام بنك اإلثمار رسمياً بإطالق خدمة 
EasyPay لدفع املشتريات باستخدام 
املوبايل والتي تعتبر األولى من نوعها في 
مملكة البحرين بالشراكة مع شركة بتلكو 
وشركة اخلدمات املالية العربية. إن هذه 
اخلدمة والتي مت اإلعالن عنها ألول مرة في 
وقت سابق من عام 2016 تستخدم تقنيات 
املجال القريب )NFC( اآلمنة التي تغنى 
عن احلاجة الستخدام العمالت النقدية 
والبطاقات وتسمح للعمالء بالتسوق عبر 
مترير املوبايل بالقرب من أجهزة نقاط 

البيع.
ومتاشياً مع توجيهات مصرف البحرين 

املللركللزي، قللام بنك اإلثللمللار في عللام 2015 
بتقدمي نظام حتويل األملللوال إلكترونياً 
)EFTS(، وهو نظام يطبق على مستوى 
مملكة البحرين ويسمح للعمالء بتحويل 
األموال إلكترونياً بني البنوك في البحرين. 
ويسمح هذا النظام الرائد، والللذي يتكون 
من خدمة فوري وفوري+ وفواتير، للعمالء 
بإجراء حتويالت لألموال في أسللرع وقت 
ممكن بسهولة دون رسلللوم أو برسوم 
بسيطة جداً، كما يسمح النظام أيضاً بدفع 
فواتير االتللصللاالت واخلللدمللات املختلفة 
وغيرها من الفواتير إلكترونياً. وقد قام بنك 
اإلثمار أيضاً في عام 2015 باإلعالن عن 
أن خدمة موبي كاش للسحب النقدي بدون 
بطاقة واحلائزة على جائزة تقدم للعمالء 
مجاناً. وتعد خدمة موبي كاش والتي مت 
إطالقها عللام 2012، أول خدمة للسحب 
النقدي بدون بطاقة في البحرين وال تزال 
فريدة من نوعها. وتسمح اخلدمة للعمالء 
باستخدام أجللهللزة الللصللراف اآلللللي لبنك 
اإلثمار من خالل هواتفهم النقالة أو أجهزة 

الكمبيوتر.   

BenefitPay بنك االثمار يشجع عمالءه على استخدام تطبيق 

أحمد عبدالرحيم

أطلللللقللت زيلللن أكللبللر شللبللكللة اتلللصلللاالت في 
الكويت حملتها التسويقية اجلديدة للشركات 
الللصللغلليللرة واملللتللوسللطللة حتللت عللنللوان “درب 
النجاح.. نعرفه زين”، والتي تقّدم من خاللها 
باقات ومزايا وحلول متعددة من شأنها تسهيل 
وإثللراء األعللمللال. وبينت زيللن أنها تللدرك جيدا 
دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة في حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث متثل 
جزءا كبيرا من قنوات اإلنتاج في الدولة، كما 
أصبحت الشركات الصغيرة واملتوسطة من 

األدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية.
وكللشللفللت الللشللركللة فللي بلليللان صللحللافللي أن 
اخلللدمللات اجلللديللدة توّفر العديد من املميزات 
الللتللي تتناسب مللع طبيعة أعللمللال املشاريع 
الصغيرة واملللتللوسللطللة. مللن ضمنها الباقات 
الصوتية واإلنترنت للدفع اآلجللل مع مميزات 
محلية ودولية مع أجهزة ذكية، باإلضافة إلى 
 Hosted( خدمة حلول االتللصللاالت املللوّحللدة
Collaboration Solution( بدعم من شركة 
Cisco، وخدمة االتصال الالسلكي ذات النطاق 
 )Wireless Fixed Broadband( الواسع
بللدعللم مللن شللركللة Mada، وخللدمللة الللتللجللّول 
االفللتللراضللي )Google Street View( عن 

 .Google طريق خرائط شركة
وأوضلللحلللت “زين” أن بللإمللكللان أصللحللاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة االختيار من 
ضمن العديد من الباقات الصوتية للدفع اآلجل 
التي تتمّيز بتوفير االتصال مجاناً ضمن أفراد 
الشركة، وسهولة التحّكم بتكاليف الشركة مع 
خدمة Hybrid، واخلدمات الدولية والتجوال، 
باإلضافة إلللى احلصول على أفضل األجهزة 
 Samsung DeX الذكية ومن ضمنها جهاز
الذي يوّفر مميزات الكمبيوتر عن طريق أجهزة 
Samsung املختارة مع حرّية التنقل. وكذلك 
االختيار من ضمن باقات اإلنترنت للدفع اآلجل 
مع احلصول على أجهزة اإلنترنت واألجهزة 

اللوحية الذكية.
كللمللا أّكللللدت زيلللن أن الللشللركللات الصغيرة 
واملتوسطة بإمكانها اآلنوعبرخدمةحلول 
االتصاالت املوحدة)HCS(التي توّفر التحكم 
بخدمات االتللصللاالت الصوتية واملللرئلليللة عن 
طريق خدمات املعلومات السحابية، تعزيز 
قنوات التواصل والتفاعل لديها بني املوظفني 
 Ciscoمبللرونللةوسللهللولللة، وذلللك عبر أجهزة

الرائدة في قطاعات األعمال املختلفة. 
كما ذكرت توفيرها خلدمة االتصال الالسلكي 
ذات النطاق الواسع، إحللدى حلول االتصاالت 
املتقدمة عبر اإلنترنت من نقطة اتصال إلى عّدة 
نقاط اتصال أخرى)P2MP( والتي تعد من 
أفضل وسائل االتصال الالسلكي للشركات التي 

لديها وجهات ومواقع متعددة. 
بللاإلضللافللة إلللى خدمة الللتللجللّول االفتراضي 
للشركات عن طريق خرائط Google عبر صور 
بانورامّيه بدرجة 360، حيث تتيح للعمالء 
سهولة القيام بجولة افتراضية مما يضاعف 

االهتمام والزيارات للشركة.
وأفلللللادت الللشللركللة أن مللع سللرعللة التطور 
التكنولوجي زادت مللعللدالت تغير التقنية 
اإلنللتللاجلليللة املستخدمة فللي هلللذه الللشللركللات، 
ولهذا فإنها سعت جاهدة إلللى توفير العديد 
من املزايا التي حتتاجها الشركات الصغيرة 
واملتوسطة وسد احتياجاتها مع هذه التطورات 

التكنولوجية في بيئة األعمال. 
اجلدير بالذكر أن شركة زين من املؤسسات 
الوطنية الللتللي تللدركللأهللملليللةالللدورالللذي تقوم 
بهاملشاريع الصغيرة واملتوسطة في تعزيز 
خطوط االنتاج في الدولة، وانطالقا من هذا، فهي 
تدعماملُبادرين من رّواد األعمال، كما تسعى دائما 
إلى توفير مجموعة متنوعة من أحدث العروض 
واخلللدمللات املبتكرة، باإلضافة إلللى املُشاركة 
في املبادراتالتيُتسهم في تنميةمجاالتاالبتكار 

واإلبداع.

»زين«  تطرح باقات ومزايا وحلوال متعددة 
لالتصاالت لتسهيل أعمال الشركات 

مقر شركة زين

باقة “شامل هوم” من ooredooفريدة من نوعها 
و تتيح للعمالء احلصول على رصيد إنترنت ثابت 
ومتنقل، باإلضافة إلى اشتراك مجاني ملشاهدة محتوى 
ترفيهي من أكبر مزودي احملتوى الترفيهي في املنطقة: 

 .STARZPLAYوOSNو beIN
العرض يقدم للعميل إنترنت ثابت بسرعة تصل 
إلى Mbps 10 دون حللدود عن طريق شركة فاست 
لالتصاالت اململوكة مللن قبل ooredoo الكويت، 
باإلضافة إلى مكاملات غير محدودة وإنترنت فائق 
السرعة بسعة 100 جيجابايت شهرياً على شريحة 
ooredoo اخلاصة بالعميل مع إمكانية مشاركة سعة 
اإلنترنت مع 4 شرائح SIM أخللرى ألفللراد العائلة. 
إضافة إلى ذلك، يشمل العرض اشتراك حملتوى ترفيهي 
مع أحد مزودي تطبيقات مثلSTARZPLAYالذي 
يشمل أكثر من 1000 ساعة من أفضل أفالم السينما 

الهندية والللبللرامللج الترفيهية واملسلسالت للكبار 
واألطفال، أو اشتراك سنتني معWAVO للمسلسالت 
واألفالم العربية واألجنبية دون فواصل مع 21 قناة 
مباشرة ملدة سنتني، واشتراك ملدة سنةعلى تطبيق 
BeIN Connect ملتابعة أهم األحللداث الرياضية 
العاملية مباشرة، مبا في ذلك دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، وذلك على األجهزة الذكية مثل أجهزة التلفزيون 

الذكي والهواتف والكمبيوترات اللوحية. 
أكدتooredoo أن هذا اإلجنللاز يعد خطوة هامة 
في مسيرة الشركة نحو تبني الرقمنة ومنط احلياة 
الرقمي ال سيما في مجال الترفيه الذي يشهد طفرة في 
استخدام اإلنترنت لتوفير احملتوى في الوقت احلالي، 
مع تزايد االعتماد على التكنولوجيا في هذا العصر. 
ويأتي هللذا نبوعاً من قيم الشركة األساسية وهي 

االهتمام والتواصل والتحدي.

بالتعاون مع شركائنا مزودي احملتوى الترفيهي في املنطقة 

  »Ooredoo « ملتزمة بتقدمي ما يتناسب 
مع احتياجات عمالئها من خالل »شامل هوم«
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