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«أسيكو المجموعة» تدعم طالب
الهندسة المعمارية الطموحين
ق��ام��ت «�أ���س��ي��ك��و املجموعة»
م�ؤخر ًا بدعم فعاليات برنامج
« »Coalesceاخل��ا���ص بطالب
الهند�سة املعمارية ،والذي
مت تنظيمه على مدار ثالثة �أيام
ب��ال��ت��ع��اون ب�ين ه��ب غالريي
ب��اك��ل��وي��ت وج��م��ع��ي��ة ط�لاب
الهند�سة املعمارية الكويتية،
وقد هدفت هذه املبادرة الفريدة
من نوعها ،والتي �أقيمت يف
مقر هب غالريي بالكويت� ،إلى
دع��م وت�شجيع ط�لاب الهند�سة
املعمارية واخلريجني من خالل
من�صة متكنهم من عر�ض �أعمالهم
الفنية والتعبري عن �أنف�سهم
بحرية.
وقد ت�ضمنت فعاليات «»Calesce
يف ن�سخته ال��ث��ان��ي��ة ور����ش
عمل فنية �أجريت حتت قيادة
الطالب امل�شاركني ،بالإ�ضافة
�إل��ىم��ع��ر���ض خم�ص�ص لإب���راز
اللوحات الفنية وفنون الت�صوير
والنحت وغ�يره��ا ،كما �شمل
احلدث مناظرة خا�صة باملجال

• م�س�ؤولو «اخلليج» مع امل�شاركني يف الربنامج

في إطار رعايته الذهبية لبرنامج فكرة لتطوير األعمال للعام الثالث على التوالي

بنك الخليج يشارك في أسبوع البحرين
للشركات الناشئة
�شارك بنك اخلليج يف ا�سبوع البحرين
ل��ل����شرك��ات النا�شئة بالتعاون
م��ع جمل�س التنمية االقت�صادية
يف البحرين ومب�شاركة مبادري
برنامج فكرة .وقد اجتمع ممثل بنك
اخلليج من خالل امل�شاركة يف عدد
من فعاليات التوا�صل مع ا�صحاب
االخت�صا�ص الرئي�سيني يف بيئة
ال�رشكات النا�شئة يف البالد.

وانطلقت فعاليات ملتقى ا�سبوع
البحرين لل�رشكات النا�شئة يف
 6م���ار����س احل����ايل ج��م��ع خالله
خمتلف اجلهات من رواد االعمال
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وال����شرك��ات يف
املنطقة للم�شاركة يف �سل�سلة
فعاليات ت�ضمنت منتديات ومعر�ض ًا
لعر�ض م�شاريعهم وافكارهم �إلى
جانب فر�ص التوا�صل املتاحة يف

جمتمع االعمال.
و�رصح احمد الأمري م�ساعد املدير
العام لالت�صاالت اخلارجية يف بنك
اخلليج قائالً :يعد برنامج فكرة
لتطوير االع��م��ال م��ن امل��ب��ادرات
الهادفة التي توفر املعرفة واخلربة
ال���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع الطموحة
يف املنطقة خل��و���ض غ��م��ار عامل
االعمال.

بقيادة خرباء و�شخ�صيات بارزة
يف جمتمع الهند�سة املعمارية.
وخ�لال ه��ذا احل��دث اخلا�ص،
�أقيمت م�سابقة دعت جمموعات
من طالب الهند�سة املعمارية
لتنفيذ �أعمال وجم�سمات فنية،
وال��ت��ي مت تقييمها م��ن قبل
جلنة حتكيم م�ؤلفة من �أ�ساتذة
الهند�سة املعمارية البارزين،
ليح�صل الفريق الفائز على
فر�صة تدريب ا�ستثنائية مع كل
من فريق «�أ�سيكو البيوت» وفريق
ق�سم «�إدارة ت�صميم الأعمال»
التابعني لـ«�أ�سيكو املجموعة».
وم��ن جانبها�� ،صرح��ت مرمي
ال��دوري ،رئي�سة �إدارة املوارد
الب�رشية والتوا�صل« :ي�أتي دعمنا
لهذا احلدث كجزء من التزامنا
القوي بالتفاعل واملبادرة ب�شكل
م�ستمر مع املجتمع ،وب�صفتنا
�صناع ًا للتغيري ،نحن ن�ؤمن
باال�ستثمار يف �شبابنا اليوم
باعتبارهم حجر الأ�سا�س لتمهيد
الطريق �إلى غد �أف�ضل ،ونحن

نهدف �إلى تطوير جيل جديد من
املفكرين واملبدعني ومتكينهم
لي�صبحوا معماريني لدولتنا
يف امل�ستقبل ،فمن خ�لال مثل
هذه الفر�ص ،ت�ستطيع «�أ�سيكو
املجموعة» �أن ت�ترك ت�أثري ًا
�إيجابي ًا على املجتمع ككل».
ويف ختام احل���دث ،مت تكرمي
«�أ�سيكو املجموعة» ب��درع من
« ،»Coalesceوذل��ك تقدير ًا
لدعمها اجلدير بالثناء ور�ؤيتها
امل�����ش�ترك��ة لتحقيق �أه���داف
وغايات هذه الفعالية ،والتي
تتما�شى مع ال��ر�ؤي��ة الأمريية
ال�سامية للكويت ،علم ًا ب�أن
امل��ج��م��وع��ة ت���ؤم��ن ب����ضرورة
دع��م املهند�سني املعماريني
ال�شباب وم�رشوعاتهم ،وتعزيز
التميز يف التعليم واملمار�سة
املعمارية ،من خالل ت�شجيع
جهود الطالب للنهو�ض بالفن
وال��ع��ل��وم يف ه���ذا امل��ج��ال،
وذل��ك تقدير ًا لفنون الهند�سة
املعمارية.

• �أحمد الأمري

وا�ستعر�ض ملتقى ا�سبوع البحرين
لل�رشكات النا�شئة قوته الريادية يف
بيئة االعمال يف البالد ,وباعتباره
ال��راع��ي الذهبي لربنامج فكرة
للعام الثالث على التوايل يفخر
بنك اخلليج بتقدمي الدعم والتوجيه
ال�لازم ل��رواد االعمال ال�شباب من
اجل حتقيق طموحاتهم واحالمهم
يف عامل االعمال.

• الطلبة املشاركون

« »KIBيدعم الشباب الكويتي من خالل برنامج «»Coalesce

• جانب من امل�شاركني

قام بنك الكويت الدويل « »KIBم�ؤخر ًا برعاية برنامج «»Coalesce
لهذا العام والذي مت تنظيمه بالتعاون مع ذا هب غالريي ورابطة
طالب الهند�سية املعمارية الكويتية وتهدف هذه املبادرة الى
اتاحة الفر�صة امام الطلبة وخريجي كلية الهند�سة املعمارية
لعر�ض اعمالهم وابداعاتهم امام اجلمهور الى جانب متكينهم من
التوا�صل والتفاعل مع املجتمع.
ولقد �سعت هذه الفعالية التي اقيمت يف ذا هب غالريي ملدة
ثالثة ايام الى حث الطلبة على امل�شاركة الفعالة من خالل قيادة
ور�ش العمل اخلا�صة بهم �إلى جانب عر�ض مواهبهم ومهاراتهم
مثل الر�سم والت�صوير والنحت.
كما ت�ضمن برنامج « »Coalesceجمموعة من جل�سات النقا�ش
واحلوار التي قام با�ست�ضافتها �شخ�صيات بارزة يف جمال الهند�سة
املعمارية ممن حققوا جناحات كبرية يف العديد من املجاالت
خارج اطار تخ�ص�صهم.
وا�ستفاد الطلبة كما تعلموا من اخلرباء املحرتفني امل�شاركني
يف الربنامج مما منحهم الفر�صة لال�ستك�شاف وتطوير مهاراتهم
وابراز ا�سمائهم ليكونوا من مهند�سي امل�ستقبل.
وبهذه املنا�سبة �رصح مدير اول وحدة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف
البنك نواف ناجيا قائالً :جاءت رعايتنا لهذا الربنامج كجزء
من التزامنا القوي بدعم الطالب والقيام بدورنا لت�شجيع �أجيال
امل�ستقبل من املهند�سني املعماريني ,حيث ميتلك كل مهند�س
معماري الفر�صة الحداث الت�أثري االيجابي يف املجتمع ,وذلك
من خالل ت�سخري امكانياتهم لتح�سني ا�سلوب حياة الأف��راد من
خالل الت�صاميم املبتكرة ,علم ًا ب�أننا ن�سعى من وراء ذلك �إلى
ت�شجيعهم.

«كاديالك» تكشف عن طراز « »CT5الجديد كلي ًا
ك�شفت «كاديالك» عن �أول �سيارة � CT5سيدان
على الإطالق وذلك من خالل حملة خا�صة عرب
م�صممة لإثارة
و�سائل التوا�صل االجتماعي
َّ
احل�سية
الأحا�سي�س با�ستخدام تقنية اال�ستجابة
ّ
الزوالية الذاتية ،املعروفة با�سم «�إي�سمار»
«.»ASMR
وركّ زت �أفالم الفيديو على �أ�صوات فريدة حم َّددة
مت ت�صميمها لتحفيز اال�ستجابة البدنية،
والتي تتمثّل ع��ادة عرب �إح�سا�س كالوخز
اللطيف يف العمود الفقري .و�شملت هذه
حمرك
الأ�صوات على �سبيل املثال �صوت دوران
ّ
 CT5االختياري �سعة  3.0لرتات بال�شاحن
التوربيني التو�أمي ،وال�صوت ال�صادر من
مكبرّ ات نظام ،Bose® Performance Series

وال�صوت امل�شابه للهم�س الناجت عن غالف
التمويه اخلا�ص باللونني الأ�سود والأبي�ض
ال��ذي تتم �إزالته ببطء للك�شف عن املظهر
اخلارجي لهذه ال�سيارة ال�سيدان اجلديدة.
ميكن متابعة �سل�سلة «�سيمفونية الأحا�سي�س»
اخلا�صة ب�سيارة
«»Sensory Symphony
ّ
 CT5عرب �صفحة «كاديالك» على موقع يوتيوب
�أو قنوات التوا�صل االجتماعي.
تعليق ًا على هذا ،قالت ديبورا وال ،املدير
التنفيذي للت�سويق يف �رشكة «ك��ادي�لاك»:
«تهدف «كاديالك  »CT5لل�سيطرة على كل
الأحا�سي�س ،ولهذا ال�سبب ن�ستخدم �أفالم
الفيديو بنمط  ASMRلعر�ض خ�صائ�صها
املتعددة ب�شكل متم ّيز .وقد جرى ت�صميم
ّ

فيديوهات «�سيمفونية الأحا�سي�س» كي تعك�س
للم�شاهدين ال�شعور الرائع ذاته الذي ينتج
عن قيادة هذه ال�سيارة».
تعاونت «كاديالك» مع الفنّان داري��ل كاري
البتكار غالف متويهي فريد من نوعه ل�سيارة
 .CT5وتعك�س �أمن���اط ال��غ�لاف الال�صق
باللونني الأ�سود والأبي�ض الأ�شكال املوجودة
يف الطبيعة وتغيرّ �إدراك امل�شاهد للف�ضاء
املحيط به ،و�سوف ترتقي �أفالم الفيديو بهذا
الت�أثري لأجل متويه ال�شكل احلقيقي لل�سيارة.
وي��ج��ري يف �أف�ل�ام الفيديو �إزال���ة الغالف
التمويهي ببطء لتحفيز �إح�سا�س  ASMRيف
الوقت الذي يتم الك�شف عن �أول �سيارة CT5
على الإطالق.

• املشاركات يعرضن مهاراتهن

الرابحون يتنافسون في مسابقة المهارات اإلقليمية بدبي خالل أبريل المقبل

«إنفينيتي البابطين» تعلن الفائزين

بمسابقة مهارات البيع والخدمة لعام 2018

• الفائزون يف امل�سابقة

نظمت �رشكة عبداملح�سن عبدالعزيز
ال��ب��اب��ط�ين ،ال��وك��ي��ل املعتمد
ل�سيارات �إنفينيتي يف الكويت،
م�سابقة مهارات البيع وخدمات ما
بعد البيع  ،2018وتهدف امل�سابقة
ال�سنوية �إلى ت�سليط ال�ضوء على
مهارات املبيعات واخلدمة التي
ميتلكها ف��ري��ق العمل املحلي،
واحل��ف��اظ على �أع��ل��ى م�ستوى من
الأداء املهني وتقدمي جتربة �أف�ضل
لعمالء �إنفينيتي.
وت��ه��دف ه���ذه امل�����س��اب��ق��ات �إل��ى
تنمية ق��درات املوظفني وتعزيز
روح املناف�سة بينهم وحتفيزهم

على زي���ادة االن��ت��اج��ي��ة وحتقيق
التوا�صل والتعاون الأف�ضل بني فرق
املبيعات وبالتايل تقدمي �أف�ضل
م�ستوى خلدمة العمالء.
و�شملت امل�سابقات جمموعة من
االختبارات ،وجل�سات «مواجهة
امل��درب» وجل�سات «لعب الأدوار»
و«اختبار الفريق» ،واختبارات
كتابية ،و�شملت امل�سابقة اختبارات
مهارات البيع والعالمة التجارية
ومعلومات عامة عن قطاع ال�سيارات
وخدمة العمالء.
وفاز حممد ال�شافعي ،يف م�سابقة
�إنفينيتي للمبيعات ،ونال مو�سادار

ح�سني املركز الأول ،يف م�سابقة
خدمات ما بعد البيع.
ويف نهاية امل�سابقة ،قدم كل من
رئي�س �إدارة امل���وارد الب�رشية،
عبداملح�سن عبدالعزيز البابطني
واملدير التنفيذي املايل ،وجيهان
بوحمدان اجلوائز للفائزين بح�ضور
�أع�ضاء الإدارة العليا ملجموعة
ال��ب��اب��ط�ين ،ومم��ث��ل��ي «ني�سان
اخلليج» ،مدير خ��دم��ات م��ا بعد
البيع ديفيد غريفيز واملدير العام
خلدمات ما بعد البيع �سوريندرا
�أ�شاريا ونائب املدير العام خلدمات
ما بعد البيع �شايلندرا �سينغ.

