
«VIVA»: حملة للوقاية من السرطان
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، الرائدة 

فــــي تــمــكــيــن الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 

الــكــويــت، وإحــدى  فــي  ومنصات مبتكرة للعمالء 

شركات مجموعة STC، عن إطالق حملة توعوية 

لــلــوقــايــة مـــن ســـرطـــان الـــثـــدي تــحــت مــظــلــة «ألنــنــا 

 مـــع الــحــمــلــة 
ً
نــهــتــم» خــــالل شــهــر أكــتــوبــر تـــزامـــنـــا

التوعوية العالمية. وقامت VIVA بتغيير صورة 

الملف على جميع منصاتها في مواقع التواصل 

اإلجــتــمــاعــي وذلـــــك بــضــم شـــعـــارهـــا إلــــى الــشــعــار 

الــوردي،  الــذي يتمثل بالشريط  العالمي للحملة 

كما ستقوم بنشر نصائح ألطــبــاء متخصصين 

طـــــوال شــهــر أكـــتـــوبـــر، تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة الــوعــي 

المبكر وتثقيف  الــوقــايــة والــفــحــص  حــول أهمية 

الــســيــدات حـــول مــخــاطــر ســرطــان الــثــدي وزيــــادة 

 من 
ّ
مــعــرفــتــهــن بــعــالمــاتــه وأعـــراضـــه وتــمــكــيــنــهــن

معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي. وصّرحت 

دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصاالت الشركات 

إلــى تثقيف   VIVA نسعى في» :
ً
في VIVA قائلة

مة تشجع على 
ّ
موظفينا بمعلومات ونصائح قي

المبكر مما يساعد على تقليل  الكشف  ضـــرورة 

الــســرطــان وانــتــشــاره.  احتمالية اإلصــابــة بمرض 

 عــن 
ً
وتـــــنـــــدرج هــــــذه الـــحـــمـــلـــة الــــتــــوعــــويــــة فــــضــــال

 VIVA بــرنــامــج أخـــرى، ضمن  أنشطة وفــعــالــيــات 

يـــدعـــم مختلف  الـــــذي  لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 

المبادرات في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة 

والــريــاضــة وريـــــادة األعـــمـــال، ونــحــن نــتــطــلــع إلــى 

الــمــزيــد مـــن األحـــــداث الــتــفــاعــلــيــة والــمــفــيــدة الــتــي 

تعود بالنفع على موظفينا والمجتمع». 

الدوالر استقر أمام الدينار عند 303 فلوس
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار عند مستوى ٠٫٣٠٣ دينار في حين استقر اليورو عند 

٠٫٣٣٣ دينار. وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند ٠٫٣٧٤ 

دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند ٠٫٣٠٥ دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 

٠٫٠٠٢ دون تغيير. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار 

العملة لليوم وال تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
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يـــشـــارك بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي فـــي الــفــعــالــيــات 

واالجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي 

ومــجــمــوعــة مــحــافــظــي الــبــنــك الــــدولــــي الــمــزمــع 

إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٢٠ أكتوبر المقبل 

في العاصمة األميركية واشنطن.

ويرأس وفد بنك الكويت الوطني رئيس مجلس 

اإلدارة نـــاصـــر الـــســـايـــر والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، 

ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت 

الـــوطـــنـــي شــيــخــة الــبــحــر والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لـــمـــجـــمـــوعـــة الــــــفــــــروع الــــخــــارجــــيــــة والــــشــــركــــات 

التابعة جـــورج ريــشــانــي. وســيــشــارك الــوفــد في 

االجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة الـــتـــي ســتــنــاقــش أبــــرز 

الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة وآفــــاق النمو 

المستقبلية، وكذلك تسلط الضوء على عدد من 

القضايا الــخــاصــة بــإصــالحــات الــقــطــاع المالي 

الــعــالــمــي. وســيــحــضــر وفــــد الــبــنــك الــوطــنــي في 

عـــدد مــن الــلــقــاءات الثنائية الجانبية مــع كبار 

المسؤولين الدوليين على هامش االجتماعات، 

التي تقام في ذات الفترة، إذ تسلط االجتماعات 

والمناقشات الضوء على أهم وأبــرز التحديات 

الــتــي تــشــهــدهــا الــصــنــاعــة الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة 

حول العالم في الفترة األخيرة. 

كما وسيحضر وفــد بنك الكويت الوطني حفل 

االستقبال الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت 

عــلــى هــامــش االجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق 

النقد ومجلس محافظي البنك الــدولــي ويضم 

كـــبـــار الــمــصــرفــيــيــن والــمــســتــثــمــريــن وصــانــعــي 

السياسات المالية حول العالم.

وســيــســتــعــرض صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي خــالل 

االجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة تــقــريــره الـــــــدوري حــول 

آفــاق االقتصاد العالمي، حيث سيتضمن رؤى 

خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء االقتصاد 

الــعــالــمــي والــمــخــاطــر الــمــرتــقــبــة بــاإلضــافــة إلــى 

 حول االستقرار 
ً
آفاقه المستقبلية وكذلك تقريرا

المالي في العالم.

وتضم االجتماعات السنوية لمجلسى محافظي 

صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 

كـــل مـــن مــحــافــظــي الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة، ووزراء 

المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع 

الــخــاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، 

واألكـــاديـــمـــيـــيـــن وذلـــــك لــمــنــاقــشــة أهــــم الــقــضــايــا 

العالمية، ومنها: اآلفــاق االقتصادية العالمية، 

واستئصال الفقر والتنمية االقتصادية.

وتشمل االجتماعات السنوية العديد من اللجان 

أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون 

النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة 

األربــعــة والــعــشــريــن، ومجموعة الثالثين حيث 

مــن الــمــقــرر أن يتطرق اجــتــمــاع اللجنة النقدية 

والمالية إلــى النظر في تطورات أداء االقتصاد 

الــعــالــمــي واســـتـــشـــراف اتــجــاهــاتــه المستقبلية 

 ما يرتبط بتطورات أداء األسواق المالية 
ً
وأيضا

الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر 

في اتجاهات ذلــك األداء باإلضافة إلــى مناقشة 

أهــم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب 

تداعيات مثل تلك المخاطر.

وســتــنــاقــش االجــتــمــاعــات الــســنــويــة هــــذا الــعــام 

الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الــمــهــمــة مـــن بينها 

تقرير آفـــاق االقــتــصــاد العالمي وكــذلــك تسليط 

الـــضـــوء عــلــى ابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 

كعوامل محركة لالقتصادات الشاملة باإلضافة 

إلــى مــحــفــزات االســتــثــمــار فــي الــجــوانــب البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.

كــمــا ستناقش تفعيل االســتــثــمــارات المبتكرة 

والشاملة في مجال الطاقة الشمسية باإلضافة 

إلى إطالق العنان إلمكانات رائــدات األعمال من 

خالل التمويل واألســواق وكذلك تأثير عمليات 

المؤسسة الدولية على التنمية الشاملة.

شــــــارك وفـــــد مــــن بـــنـــك بــوبــيــان 

فـــــي االجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 

لمجلسي مــحــافــظــي صــنــدوق 

النقد الدولي ومجموعة البنك 

الــــــدولــــــي الــــمــــقــــرر عـــقـــدهـــا فــي 

واشـــنـــطـــن فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٤ 

إلـــى ٢٠ أكــتــوبــر الــحــالــي حيث 

تضم االجتماعات عــددا كبيرا 

من محافظي البنوك المركزية 

ووزراء الــــمــــالــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 

وكبار المسؤولين من القطاع 

الـــخـــاص. وســيــتــم تــكــريــم بنك 

بـــــوبـــــيـــــان مــــــن قــــبــــل مـــؤســـســـة 

(غلوبل فاينانس) على هامش 

فــعــالــيــات االجــتــمــاعــات لــفــوزه 

بجائزة أفضل بنك إســالمــي فــي الكويت للعام 

الخامس على التوالي نتيجة لإلنجازات التى 

حققها البنك في الفترة األخيرة خاصة ما يتعلق 

بــارقــامــه وارتـــفـــاع حصته السوقية فــي السوق 

الكويتي.  وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس في 

معرض تعليقها على فوز بوبيان بهذه الجائزة 

قد أكدت ان «بوبيان» تمكن وخالل فترة قصيرة 

 مـــن تــحــقــيــق قـــفـــزات فـــي مـــعـــدالت نمو 
ً
نــســبــيــا

مؤشراته المالية السيما الحصص السوقية في 

واحد من اكثر أسواق المنطقة منافسة. 

ويـــــــرأس الــــوفــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة 

والــرئــيــس التنفيذي عـــادل عبدالوهاب الماجد 

 اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت، 
ً
والــــذي يــــرأس حــالــيــا

حـــيـــث ســـيـــجـــري الـــــوفـــــد إضـــــافـــــة إلــــــى حـــضـــور 

االجـــتـــمـــاعـــات والــــنــــدوات الــخــاصــة الــعــديــد من 

اللقاءات مع الــوفــود المشاركة الستطالع آفاق 

الــمــســتــقــبــل خـــاصـــة فــــي ظــــل الــــتــــطــــورات الــتــى 

.
ً
يشهدها العالم حاليا

كما سيشارك الوفد في اللقاءات واالجتماعات 

الــتــى ستنظمها جــهــات محلية مــن بينها بنك 

الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي واتــــحــــاد مـــصـــارف الــكــويــت 

ووزارة المالية والسفارة الكويتية في واشنطن. 

ويتوقع ان تناقش اجتماعات 

العام الحالي اآلفاق االقتصادية 

الــعــالــمــيــة واســـتـــئـــصـــال الــفــقــر 

والـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة كــمــا 

ستعقد أيضا ندوات وجلسات 

إعــالمــيــة إقــلــيــمــيــة ومــؤتــمــرات 

صحافية والكثير من األنشطة 

والــــفــــعــــالــــيــــات األخــــــــــرى الـــتـــي 

تــركــز على االقــتــصــاد العالمي 

والــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة والـــنـــظـــام 

المالي العالمي. 

ويــجــتــمــع مــجــلــســا مــحــافــظــي 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي 

(الــــــبــــــنــــــك) وصـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 

 
ً
الــــــدولــــــي (الـــــصـــــنـــــدوق) عــــــادة

 لــمــنــاقــشــة الــعــمــل الــخــاص 
ً
مـــرة واحـــــدة ســنــويــا

بكل مــن المؤسستين. وجـــرت الــعــادة على عقد 

 في 
ً
نظم عــمــومــا

ُ
االجــتــمــاعــات الــســنــويــة، الــتــي ت

الخريف فــي واشنطن سنتين متتاليتين وفي 

أحد البلدان األعضاء في السنة الثالثة.

وتــتــضــمــن االجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة اجــتــمــاعــات 

لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية 

والمالية، ومجموعة العشر، ومجموعة األربــع 

والــعــشــريــن، والــعــديــد مــن مــجــمــوعــات األعــضــاء 

األخـــــرى. وفـــي خــتــام اجــتــمــاعــاتــهــا، تــقــوم لجنة 

الــتــنــمــيــة والــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــنــقــديــة 

 عــن الــعــديــد مــن المجموعات 
ً
والــمــالــيــة، فــضــال

األخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها. 

وأثناء االجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون 

قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية 

الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة. 

ويــــرأس االجــتــمــاعــات الــســنــويــة أحـــد محافظي 

الــبــنــك والـــصـــنـــدوق، مـــع تـــنـــاوب الــرئــاســة فيما 

بين أعــضــاء المجلسين كــل عــام ويــتــم انتخاب 

المديرين التنفيذيين مــرة كــل عامين كما يتم 

الــتــرحــيــب كــل عـــام بـــأي عــضــو جــديــد فــي البنك 

والصندوق.

 «الوطني» يشارك في اجتماعات 
صندوق النقد و«البنك الدولي»

.. وتكريم «بوبيان» خالل االجتماعات

أعــــلــــنــــت شــــركــــة « الـــــركـــــب لــــخــــدمــــات الـــنـــفـــط 

والكهرباء « وأول مصنع كويتي على مستوي 

الشرق األوسط متخصص في صناعة وانتاج 

الــوقــود المتنقلة عــن مشاركتها في  محطات 

معرض ومؤتمر الكويت للنفط والــغــاز الذي 

تنظمه جمعية مهندسي البترول تحت رعاية 

الــمــبــارك الحمد الصباح  سمو الشيخ جــابــر 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وبــحــضــور الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة الـــبـــتـــرول هـــاشـــم سيد 

هاشم وقيادات القطاع النفطي في الفترة من 

١٤ إلى ١٦ اكتوبر الحالي بأرض المعارض.

وصـــرح رئــيــس مجلس ادارة شــركــة «الــركــب» 

ســعــد الـــقـــطـــان أن مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر الــكــويــت 

لــلــنــفــط والــــغــــاز يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مــن 

الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة 

الــعــامــلــة بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز والــصــنــاعــات 

بــالــقــطــاع للمشاركة بقوة  الــالحــقــة المتعلقة 

الــمــعــرض والمؤتمر   أن 
ً
فــي فعالياته، مــؤكــدا

 حيث يشهد تسابقا ملحوظا 
ً
يعد حدثا هاما

مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــهــتــمــة بــالــمــشــاركــة فيه 

 لــمــا لـــه من 
ً
 نـــظـــرا

ً
 وعــالــمــيــا

ً
مــحــلــيــا واقــلــيــمــيــا

أهمية وخصوصية في مجاالت النفط والغاز 

والطاقة.

وأكـــد الــقــطــان فــي بــيــان صــحــافــي أن مشاركة 

«الــركــب» في معرض ومؤتمر الكويت للنفط 

والــــغــــاز،يــــأتــــي ايـــمـــانـــا مــنــهــا لـــمـــا يــحــظــى بــه 

المعرض من اهتمام قــادة ورؤســاء الشركات 

الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــــخـــــبـــــراء وأصـــــحـــــاب األعــــمــــال 

 
ً
فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز والــــطــــاقــــة، ونـــظـــرا

الستشراف الحدث آلفاق المستقبل من خالل 

الموضوعات الجادة التي يطرحها للنفاش، 

والــمــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل الــطــاقــة فـــي الــمــنــطــقــة 

االقليمية والعالم.

«الركب» تشارك في معرض ومؤتمر 
«النفط والغاز» 

مع وزن 40 كيلوغرامًا مجانًا على رحالتها إلى مطار لندن غاتويك

«الجزيرة» تكشف عن الدرجة 
السياحية املميزة

بإشراف ُنخبة من األكاديميني من كبرى املؤسسات التعليمية

«زين»: انطالق اُملعسكر التدريبي لبرنامج 
«Zain Great Idea»

د الــرائــد للخدمات الرقمية في 
ّ

أعلنت «زيــن» الــمــزو

ــعــســكــر 
ُ

الــكــويــت عـــن انـــطـــالق الــمــرحــلــة األولـــــى -الــم

 Zain Great Idea التدريبي- من برنامجها المبتكر

لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة 

بنسخته الــخــامــســة، والــــذي استضافت مــن خالله 

بادرين وأصحاب 
ُ

اللقاء التنويري األول بحضور الم

شرف على محتواه األكاديمي 
ُ
بتكرة، وي

ُ
األفكار الم

ـــدّربـــيـــن مـــن كــبــرى 
ُ

ــتــخــصــصــيــن والـــم
ُ

ــخــبــة مـــن الــم
ُ
ن

المؤسسات التعليمية اإلقليمية والعالمية. 

وذكـــرت الشركة فــي بيان صحافي أنها أعلنت عن 

اإلطــالق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجها 

 
ً
المبتكر على هامش الفعالية التي أقامتها مؤخرا

فــي مــركــز زيــن لــإلبــداع ZINC بمقرها الــرئــيــس في 

الــــشــــويــــخ، والــــتــــي شـــهـــدت حـــضـــور مــجــمــوعــة مــن 

الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة فـــي مجتمع ريـــــادة األعــمــال 

الكويتي والمبادرين من خّريجي النسخ السابقة من 

 من أكثر المبادرات 
ً
عتبر واحــدا

ُ
البرنامج، والــذي ي

 فـــي بــيــئــة األعــمــال 
ً
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــشــركــة نــجــاحــا

كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم االبتكار 

 جديدة أمام 
ً
وريادة األعمال، وتفتح من خالله آفاقا

مجتمع ريـــادة األعــمــال في الكويت. وأفـــادت «زيــن» 

ـــشـــاركـــيـــن الــمــؤهــلــيــن ســيــخــوضــون مــرحــلــة 
ُ

أن الـــم

المعسكر الــتــدريــبــي فــي الــكــويــت، وذلـــك عــلــى مــدار 

فترة دراســيــة تستمر لثالثة أسابيع بمقر الشركة 

الــرئــيــس فــي الــشــويــخ، حيث سيتعّرفون مــن خالل 

ــصــمــم بــعــنــايــة عــلــى أســاســيــات 
ُ

مــنــهــج أكـــاديـــمـــي م

تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، وذلك في 

شرف 
ُ
ديرها وي

ُ
حاضرات تخصصية ي

ُ
ورش عمل وم

دّربين من كبرى 
ُ

تخصصين والم
ُ

خبة من الم
ُ
عليها ن

المؤسسات التعليمية اإلقليمية والعالمية تشمل 

جامعة ستانفورد وIE Business School وشركات 

استثمارية محلية ومبادرين من الساحة المحلية 

واإلقليمية والعالمية.  وبينت الشركة أنها أطلقت 

بادرة 
ُ

برنامج ZGI للمرة األولــى في العام ٢٠١٠ كم

للمسؤولية االجتماعية تــهــدف إلـــى دعـــم الشباب 

ساعدتهم على تحويل أحالمهم في عالم ريــادة 
ُ

لم

األعـــمـــال إلــــى حــقــيــقــة، وكـــانـــت «زيـــــن» األولـــــى على 

تكامل من مثل 
ُ

مستوى المنطقة في طرح برنامج م

هذا النوع، وبعد قرابة ١٠ أعــوام من إطالقها لهذه 

الــمــبــادرة، نجحت الشركة فــي تأهيل أكثر مــن ٥٠٠ 

بادر، وسافرت إلى أربع دول حول العالم، وأخذت 
ُ

م

 
ٍ
بدعا نحو آفــاق

ُ
ــبــادرا كويتيا م

ُ
قارب ٧٠ م

ُ
بيد ما ي

جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية 

وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.

وعــلــى مـــدى أربــعــة مــواســم ســابــقــة نــاجــحــة، قامت 

«زيــن» من خالل هذا البرنامج باحتضان وتدريب 

مــئــات الــشــبــاب الكويتيين الــمــبــدعــيــن مــمــن لديهم 

مـــشـــاريـــع صــغــيــرة ومــتــوســطــة نــاجــحــة حــتــى هــذا 

الــيــوم، حيث تضع «زيــــن» تشجيع مجتمع ريـــادة 

ــي وتـــزويـــده بـــالـــمـــوارد الـــالزمـــة في 
ّ
األعـــمـــال الــمــحــل

مــة أولــويــاتــهــا، حيث أطلقته بالتعاون مــع كل 
ّ

ــقــد
ُ

م

مــن مــؤســســة Brilliant Lab الكويتية الــتــي تهدف 

إلــى تسريع الــمــشــاريــع الصغيرة والمتوسطة في 

الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge االستشارية 

العالمية التي تسعى إلــى توفير بيئة عملية ذات 

معايير عالمية للشباب البتكار وتسريع مشاريعهم 

الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في 

كل من سان فرانسيسكو ولندن.

وتــحــتــوي الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن الــبــرنــامــج على 

شترك، 
ُ

 وهي مرحلة التطوير الم
ً
يا

ّ
مرحلة جديدة كل

 ،Zain Great Idea حيث انـــه وبــعــد انــتــهــاء بــرنــامــج

شاركين النهائيين االستفادة 
ُ

سيكون بإمكان الم

ساعدتهم 
ُ

بشكل كــامــل مــن خــبــرات فــريــق «زيـــن» لم

على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل 

شكل ممكن، حيث سيكون بإمكانهم االستفادة من 

االستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، 

م االستراتيجيات 
ّ
واالســتــفــادة مــن الــعــروض، وتعل

وغيرها من خبراء «زيــن» في العديد من المجاالت 

عتبر أســاســيــة وحــيــويــة ألي شــركــة، ومنها 
ُ
الــتــي ت

الــمــبــيــعــات، الــتــســويــق، الــعــالقــات الــعــامــة، الــشــؤون 

الــقــانــونــيــة، الــشــبــكــات، وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 

درك أهمية 
ُ
والمزيد غيرها. الجدير بالذكر أن «زين» ت

دور مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص فــي دعـــم مــجــاالت 

 
ً
االســـتـــدامـــة االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وانــطــالقــا

مــن الــتــزامــهــا الــمــتــنــامــي نــحــو الــمــمــارســة السليمة 

لمسؤوليتها االجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار 

إيجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى 

 في نسيج المجتمع، 
ً
أن تتبنى القضايا األكثر تأثيرا

ومــنــهــا االهـــتـــمـــام بــفــئــة الـــشـــبـــاب وريـــــــادة األعـــمـــال 

واإلبداع.  وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها 

الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرصا فريدة 

لتمكينهم من الــوصــول إلــى المعلومات والتشارك 

د البرامج التدريبية التي تقدمها 
ّ

باألفكار، وتجس

الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجاالت 

التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، 

وبوابات التعليم اإللكتروني وغيرها، هذا التوجه 

االســتــراتــيــجــي لخطط الــشــركــة فــي تعزيز مجاالت 

االستدامة لديها.

الرائدة  الــجــزيــرة»، الشركة  كشفت اليوم «طــيــران 

في قطاع الطيران منخفض الكلفة على مستوى 

الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، عــــن «الــــــدرجــــــة الــســيــاحــيــة 

م لــركــابــهــا أســعــار 
ّ

الــمــمــيــزة» الــجــديــدة الــتــي تــقــد

تذاكر تنافسية والعديد من الخدمات اإلضافية 

 للحقائب 
ً
المجانية، عالوة عن وزن ٤٠ كيلوغراما

المسموحة. 

وقــامــت الــشــركــة بــإضــافــة هـــذه الـــدرجـــة الــجــديــدة 

إلـــى تقسيمة مــقــصــورة طــائــراتــهــا الــجــديــدة من 

ن من ثالث 
ّ

طــراز إيرباص A٣٢٠neo والتي تتكو

 
ً
درجــات، ستخدم بها الرحالت إلى لندن اعتبارا

من ٢٧ أكتوبر القادم.

وتـــمـــنـــح «الـــــدرجـــــة الــســيــاحــيــة الـــمـــمـــيـــزة» كــذلــك 

مـــســـاحـــة مــقــعــد أمـــامـــيـــة وفــــــرة تــبــلــغ ٣١ بــوصــة 

باإلضافة إلى كون المقعد المتوسط خاٍل لتوفير 

 مـــن الـــراحـــة والــخــصــوصــيــة، وكـــاونـــتـــرات 
ً
مـــزيـــدا

صة لركاب هذه الدرجة لتسجيل حقائبهم، 
ّ

مخص

وأولــويــة الــصــعــود إلــى الــطــائــرة ووجــبــة ساخنة 

مــجــانــيــة عــلــى مــتــن الــرحــلــة. وتــمــت إضـــافـــة هــذه 

الدرجة الجديدة خلف مقاعد درجة األعمال. 

أمــــا الـــدرجـــتـــان االخــــريــــان فــهــمــا درجـــــة األعـــمـــال 

والــدرجــة السياحية، حيث تــوفــر درجـــة األعــمــال 

مــقــاعــد بــمــســاحــة أمــامــيــة وفـــرة تبلغ ٣٣ بــوصــة، 

 لـــــوزن الــحــقــائــب 
ً
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ٥٠ كــيــلــوغــرامــا

الــمــســمــوح بــــه، وأولــــويــــة الــصــعــود إلــــى الــطــائــرة 

ووجبة ساخنة مجانية على متن الطائرة. وتبلغ 

المساحة األمامية للمقعد في الدرجة السياحية 

لـــلـــركـــاب على  تــتــوفــر  فـــي حــيــن  بـــوصـــة،   ٣٠/٢٩

الدرجة السياحية مجموعة متنوعة من الوجبات 

من قائمة الجزيرة كافيه.

وســـتـــصـــل رحــــــالت طــــيــــران الـــجـــزيـــرة إلـــــى مــطــار 

غاتويك - الصالة الجنوبية في لندن، حيث يمكن 

للركاب أخــذ قطار غاتويك إكسبريس للوصول 

مـــبـــاشـــرة إلـــــى وســـــط لــــنــــدن. وســـتـــقـــوم الـــشـــركـــة 

 بمواعيد مناسبة تقلع 
ً
بتسيير رحالتها يوميا

من الكويت في الصباح المبكر للوصول إلى لندن 

عند وقت الغداء، أو بعد الظهر أيام السبت. 

وتــخــدم «طـــيـــران الــجــزيــرة» جــمــيــع رحــالتــهــا من 

مبنى الركاب T٥ الخاص بها والذي يوفر تجربة 

سفر سلسة بفضل ١٢ كاونتر تسجيل األمتعة 

وثــمــانــيــة أجـــهـــزة لــلــتــســجــيــل الـــذاتـــي وإجــــــراءات 

مــخــصــصــة لــــجــــوازات الــســفــر والـــكـــشـــف األمـــنـــي، 

باإلضافة إلى المحالت والسوق الحرة والمطاعم 

وخدمة اإلنترنت المجانية عند بوابات صعود 

الــطــائــرة فــي الــمــبــنــى. كــمــا تــم تخصيص خدمة 

الــرقــم ١٧٦ وفــريــق  هــاتــفــيــة خـــاص للمبنى عــلــى 

لـــلـــمـــســـاعـــدة والــــــــرد عـــلـــى اســــتــــفــــســــارات الــــركــــاب 

وتوجيههم داخل المبنى.

Saad
Rectangle


