العدد ( )3695األربعاء  3أبريل 2019

18

www.alshahedkw.com

بالتعاون مع سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت

«زين» تستضيف وكالة الفضاء األميركية
 NASAفي مركزها لإلبداع
املزود الرائد للخدمات
ا�ست�ضافت زين
ّ
الرقمية يف الكويت جل�سة حوارية
ح��ول الإب���داع التكنولوجي والعلمي
ق ّدمتها وكالة الف�ضاء الأمريكية – نا�سا
بالتعاون مع �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية لدى الكويت ،وذلك يف مركز
زي��ن ل�ل�إب��داع  ZINCمبقر ال�رشكة
الرئي�سي يف ال�شويخ.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن ا�ست�ضافتها لهذه اجلل�سة �أت��ت من
منطلق حر�صها امل�ستمر على توفري
ال�برام��ج التخ�ص�صية ذات امل�ستوى
العاملي للمهتمني ب�شتى املجاالت
الإبداعية ،وخا�ص ًة تلك التي تعتمد على
تطور
التكنولوجيا احلديثة وتُ �سهم يف ّ
وتق ّدم العلم والإب���داع التكنولوجي،
حيث ت�ؤمن زين ب�أهمية تعزيز العالقة
بني ال�رشكة واملجتمع الذي تعمل فيه
كونها �إحدى �أكرب ال�رشكات الرائدة يف
القطاع اخلا�ص الكويتي.
وبينت زين �أن اجلل�سة احلوارية اخلا�صة
�أقيمت يف مركز زين للإبداع  ZINCمبقر
ال�رشكة الرئي�سي يف ال�شويخ ،وكانت
من تقدمي زينب ناغني كوك�س وهي
كبري املهند�سني يف خمترب الدفع النفاث
التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية -
نا�سا ،حيث حت ّدثت حول مهام نا�سا مثل
مهمة تل�سكوب كيبلر للبحث عن الكواكب
ال�شبيهة بالأر�ض حول النجوم الأخرى،
والعديد من املوا�ضيع الأخ���رى ذات
ال�صلة بالإبداع العلمي والتكنولوجي،

حيث تقود ناغني حالي ًا بعثة فريق
العمليات التابع ملخترب علوم املريخ،
واملركبة اجلوالة كرييو�سيتي التي
هبطت على �سطح املريخ يف �أغ�سط�س
 ،2012وبف�ضلها يتم ا�ستك�شاف املريخ
منذ ذلك احلني.
ويعترب مركز زين للإبداع  ZINCمركز ًا
ُ
لرواد الأعمال واال�ستثمارات الرقمية،
ّ
حيث مت �إطالقه ليكون مبثابة من�صة

• وفد وكالة الفضاء األميركية أثناء الزيارة

البتكارات و�إبداعات الطلبة وال�شباب
ورواد الأع��م��ال ،ويعمل على ت�شجيع
ّ
العقول املميزة على التفكري يف بيئة
عمل تفاعلية تت�سم باالبتكار واحلداثة
من خالل تهيئة مناخ العمل املنا�سب
لأ�صحاب ال��ر�ؤى والأفكار وم�ساعدتهم
على تطويرها �إلى م�شاريع حقيقية قابلة
للتنفيذ والتطبيق.
كر�س املزيد من
و�أكدت ال�رشكة �أنها تُ ّ

البنك الوطني يطلق النسخة السادسة
من برنامجه الخاص بتطوير القيادات الشابة
• العبالني :تطوير كوادرنا البشرية في صميم خططنا
االستراتيجية لضمان جودة ما نقدمه من خدمات ومنتجات

• املشاركون في البرنامج

�أطلق بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع كلية �إدارة الأعمال
 IE Madridدورته ال�ساد�سة من برناجمه اخلا�ص لتطوير
القيادات امل�رصفية ال�شابة ،وذلك يف �إطار دعمه امل�ستمر
لتطوير الكفاءات والكوادر الب�رشية.
وبهذه املنا�سبة �أكد مدير عام املوارد الب�رشية للمجموعة
عماد العبالين «�أن ريادة بنك الكويت الوطني على ال�صعيد
املحلي والإقليمي ترتكز يف املقام الأول على االرتقاء
بالكوادر الب�رشية للبنك ،م�شري ًا �إلى �أن النمو ال يتحقق
لأي م�ؤ�س�سة بدون تطوير مهارات كوادرها الب�رشية.
و�أ�ضاف �أن الوطني يويل �أهمية كربى لالرتقاء بقدرات
موظفيه وي�سخر كافة الإمكانات للم�ساهمة يف تطورهم
املهني وذلك عرب توفري برامج التدريب والتطوير بالتعاون
مع �أعرق امل�ؤ�س�سات التعليمية حول العامل وذلك من �أجل

مواكبة �أبرز التغيريات التي ت�شهدها ال�صناعة امل�رصفية.
وقال العبالين «�إن ا�سرتاتيجية البنك لتطوير الكوادر
الب�رشية تتبو�أ مكانة هامة يف �صميم خططنا اال�سرتاتيجية
وذلك لأن كفاءة فريق عملنا ت�ضمن جودة ما نقدمه من
خدمات م�رصفية ب�شتى �أنواعها وعلى م�ستوى الأ�سواق
املختلفة التي نعمل بها».
اجلدير بالذكر �أن الربنامج ي�ستمر على مدى � 6أ�شهر
ويت�ضمن العديد من املحاور �أهمها ابتكار ا�ساليب جديدة
وغري تقليدية يف التفكري للقيادات ال�شابة بالإ�ضافة �إلى
تعلم املهارات الأ�سا�سية للقيادة ،وبناء ثقافة التميز،
و�إدارة التغيري واالبتكار ،وقيا�س و�إدارة الأداء �إلى جانب
الفعال وفرق الأداء الرفيع ومهارات
علم الإدارة واالت�صال
َ
التقييم الذاتي و�صو ًال �إلى التوجيه والتدريب الفعال.

مجتمع

اجل��ه��ود وامل��ب��ادرات التي تعزز من
تطوير التنمية الب�رشية يف الدولة ويف
جميع املجاالت ،حيث لن ت ّدخر جهدا
لت�سخري �إمكاناتها لتعزيز الروابط
مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بالتعليم وتطوير املوارد الب�رشية� ،إلى
جانب دعم امل�شاريع واملبادرات التي
ت�سهم ب�شكل فعال يف جماالت التنمية
الب�رشية.

البنك التجاري يدعم األنشطة
االجتماعية لجمعية الصليبخات
قام البنك التجاري الكويتي بتقدمي
م�ساهمة مادية جلمعية ال�صليبخات
التعاونية لدعم �أن�شطة اجلمعية
االجتماعية ،وذل��ك يف �إط��ار جهود
البنك املتوا�صلة خلدمة املجتمع
وم�شاركته يف ك��اف��ة الفعاليات
والأن�شطة االجتماعية والتعاونية
املختلفة واالهتمام بكافة �رشائح
املجتمع.
ويف هذا ال�سياق قامت فاطمة الر�شيد
– مديرة منطقة العا�صمة  -قطاع
اخلدمات امل�رصفية للأفراد ،بتقدمي
�شيك امل�ساهمة �إل��ى نائب مدير
عام جمعية ال�صليبخات التعاونية
طالل اخلرينج الذي عرب عن �شكره
وامتنانه ملبادرة البنك التجاري
الكويتي ،م�شيد ًا ب��ال��دور الفعال
الذي يقوم به البنك يف دعم خمتلف
الأن�شطة االجتماعية التي تنظمها
�إدارة اجلمعية بني ف�تره و�أخ��رى
ومتمني ًا مزيد ًا من التقدم واالزدهار
لأ��سرة البنك وم��ؤك��د ًا �أن التجاري
ي�أتي يف مقدمة م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص التي متار�س دورها االيجابي

• أثناء تقدمي الدعم

يف دعم الأن�شطة االجتماعية.
و�أك��د البنك التجاري ا�ستمراره
بدعم مثل هذه الأن�شطة ،جت�سيد ًا
مل�س�ؤوليته االجتماعية كم�ؤ�س�سة

مالية وطنية ت�سعى �إل��ى خدمة
املجتمع الذي تعمل فيه وكونه
جزءا ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع
الكويتي.

« »VIVAتطلق حملة سحب «النيرة»
بأكثر من  300ألف دوالر جوائز نقدية

بنك برقان
مستمر في
استقبال عمالئه
خالل عطلة
اإلسراء والمعراج
�أع���ل���ن ب��ن��ك ب��رق��ان
�أن ف�����رع امل���ط���ار
عمالءه
�سي�ستقبل
ويتابع �ساعات العمل
االعتيادية خالل عطلة
اال���س��راء وامل��ع��راج
وذل��ك ي��وم اخلمي�س
امل���واف���ق � 4إب��ري��ل
 .2019ه��ذا ويعمل
الفرع �أربع وع�رشين
�ساعة ،حر�صا على
ت��ق��دمي ك��ل اخلدمات
امل�رصفية للم�سافرين
�أثناء العطلة.
ول����ل����م����زي����د م���ن
امل�����ع�����ل�����وم�����ات
واال�ستف�سارات حول
كل خدمات ومنتجات
بنك ب��رق��ان ،يتعني
على العمالء االت�صال
مبركز خدمة العمالء
على  .1804080وبهذه
املنا�سبة ،يتقدم بنك
برقان للجميع ب�أطيب
ال��ت��ه��اين وك���ل ع��ام
و�أنتم بخري.

• سحب «الينرة»

�أطلقت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAم�شغل االت�صاالت الأ�رسع
منو ًا والأكرث تقدم ًا يف الكويت� ،سحب
«ال��ن�يرة» الفريد واملميز ،لعمالء
الدفع الآجل وامل�سبق مع ًا.
وبجوائز نقدية ي�صل جمموعها �إلى
�أكرث من � 300ألف دوالر ،تق ّدم VIVA
لعمالئها فر�صة رائعة لربح  4جوائز
ف�صلي ًا (كل ثالثة �أ�شهر) بقيمة � 10آالف
دوالر لكل جائزة ،وجائزة كربى بقيمة
� 200ألف دوالر عند نهاية احلملة.
ويدخل العمالء ال�سحب تلقائي ًا عند
�إج��راء �أي عملية ل��دى  VIVAعرب
اال�ستقطاع املبا�رش ،تطبيق ،VIVA
موقع  VIVAالإل��ك�تروين� ،أجهزة
الدفع الآيل� ،أو عرب االت�صال مبركز
خدمة العمالء على رقم  ،102حيث
يح�صل كل عميل على فر�صة واحدة
مقابل كل دينار كويتي ،وتزيد فر�ص
ربحه مقابل املبلغ الذي يدفعه.
وقال عبدالرزاق العي�سى ،مدير �إدارة
ات�صاالت ال�رشكات يف « :VIVAي�رسنا

�أن نطلق هذا العر�ض املبتكر الذي
ً
جاهدة
يثبت �أن � VIVAرشكة ت�سعى
للرتكيز على ح��اج��ات ومتطلبات
العمالء وحتاكي تطلعاتهم».
ملعرفة تفا�صيل �أك�ث�ر ،ي�ستطيع
العمالء متابعة من�صات VIVA
الر�سمية ع��ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،زيارة �أحد فروع ال�رشكة
البالغ عددها  92فرع ًا �أو زيارة موقع
ال�رشكة الإل��ك�تروين www.viva.
� com.kwأو االت�صال مبركز خدمة
العمالء على الرقم  102للح�صول على
امل�ساعدة على مدار ال�ساعة.
تعترب � VIVAأحدث م�شغل خلدمات
تكنولوجيا االت�صال يف الكويت،
تقدم جمموعة متكاملة من حلول
حيث ِّ
االت�صال املتنقلة .ومنذ دخولها
ال�سوق الكويتي يف دي�سمرب ،2008
اكت�سبت  VIVAم��رك��ز ًا ري��ادي � ًا يف
�سوق االت�صاالت ،حيث ت�سعى لأن
جتعل التوا�صل �أ�سهل ع��ن طريق
توفري تكنولوجيا االت�صاالت ونقل

املعلومات والرتفيه يف �إطار يهدف
للت�أثري الإيجابي على حياة العميل،
كنهج �أ�سا�سي لنجاحها ،و�أن تكون
العالمة التجارية الأولى يف الكويت
من خالل توخي ال�شفافية ،احليوية،
الإر���ض��اء والتفاعل .وهي ت�ستحوذ
على ن�سبة متزايدة من العمالء عن
طريق توفري جمموعة مبتكرة من
اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة .وتقدم
 VIVAخدمة الإن�ترن��ت املتنقل
ب�رسعة ت�صل �إلى  100ميغابايت يف
الثانية ،والف�ضل كله يعود المتالكها
�أف�ضل و�أحدث �شبكة ات�صال من تقنيات
اجليل الرابع 4GLTEاملتطورة يف
الكويت.
للمزيد من املعلومات ،ميكنكم زيارة
�أحد فروع �رشكة  VIVAالبالغ عددها
 92واملنت�رشة يف �أرج��اء الكويت �أو
زي��ارة موقعها الإل��ك�تروين www.
� viva.com.kwأو �أح��د موزعيها
املعتمدين املتواجدين يف جميع
�أنحاء الكويت.

األولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنظم حف ً
ال لتوزيع الجوائز

«نيسان البابطين» ُتك ّرم عمالءها في الحفل السنوي العاشر لخدمة ما بعد البيع

• تكرمي

احتفلت �رشكة عبداملح�سن عبد العزيز البابطني ،الوكيل
املعتمد ل�سيارات ني�سان يف دول��ة الكويت ،م��ع كبار
عمالئها ،بال�رشاكة املتنامية بينهما كونها �إح��دى �أكرث
العالمات التجارية الرائدة يف الكويت ،وذلك خالل حفل
«ني�سان» ال�سنوي العا�رش جلوائز خدمة ما بعد البيع والذي
�أقيم يف فندق كراون بالزا ،يف  27مار�س .2019
�شهد احلدث ال�سنوي هذا العام احتفا ً
كبريا بعقد من التميز
ال
ً
وتكرمي العمالء الذين �شاركوا يف تعزيز موقع «ني�سان»
الريادي يف ال�سوق الكويتي وحتقيق النمو الذي تطمح �إليه
�إ�ضافةً �إلى �سبعني عام ًا من النجاح الذي حققته املجموعة
يف الكويت .ومت مكاف�أة العمالء و�إتاحة الفر�صة �أمامهم
للدخول يف ال�سحب على ع�رش جوائز قيمة.
و�أقيم احلفل ال�سنوي العا�رش لعمالء خدمة ما بعد البيع من
«ني�سان» ،بح�ضور كل من املدير العام لقطاع ال�سيارات يف

• املكرمون

جمموعة البابطني لوران برينيه ،واملدير العام خلدمات
ما بعد البيع يف �رشكة ني�سان اخلليج «� »NGFسوراندرا
�أ�شاريا ،واملدير العام خلدمات ما بعد البيع يف �رشكة
ني�سان ال�رشق الأو�سط «� »NMEFساجنيف �أجاروال �إ�ضافة
�إلى كبار مديري املجموعة يف قطاع املبيعات وخدمات ما
بعد البيع وكبار م�س�ؤويل القطاعات ال�صناعية واحلكومية،
وجمموعة من العمالء ومالكي �سيارات «ني�سان».
و�أو�ضح املدير العام لقطاع ال�سيارات يف جمموعة البابطني
لوران برينيه ،خالل احلفل :يتمثل التزامنا مع ني�سان بتقدمي
الأف�ضل على م�ستوى خدمة قاعدة عمالء ني�سان املتنامية يف
الكويت .ويتمثل �أحد جماالتنا الرئي�سية يف توفري خدمات ما
بعد البيع ب�أ�سعار تناف�سية ومنا�سبة وبجودة عالية ل�ضمان
راحة البال لعمالئنا .لقد عملت جمموعة البابطني طوال 70
عام ًا ،على متثيل «ني�سان» يف الكويت وتطويرها لت�صبح عالمة

جتارية ا�ستثنائية كتقدير للوالء والتفاين والثقة ،وهذا ي�شمل
عالمات «�إنفينيتي» و «رينو» العاملية �أي�ض ًا .ورغم تقدمنا يف
ال�سوق ،ف�إننا ن�ستمر يف دفع الأعمال �إلى الأمام ،واليوم ميلأين
احلما�س �أك�ثر من �أي وقت م�ضى بف�ضل اجتماعنا ب�رشكائنا
احتفاء ب�رشاكاتنا طويلة الأجل .وي�رسين ب�صفة خا�صة
الأوفياء
ً
�أن �أك��ون هنا معكم يف احلفل ال�سنوي العا�رش ،ال��ذي يجمع
العمالء من خمتلف قطاعات ال�سوق ،وخا�صةً من قطاع البيع
باجلملة ،الهيئات احلكومية� ،رشكات الت�أمني وحمالت البيع
العادية وغريها من اجلهات.
و�أ�ضاف قائالً« :جمموعة البابطني تعد رائدة ال�سوق ،ولذلك
نحن �أول من نظم حفل توزيع جوائز من هذا النوع يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي بات عادة �سنوية مميزة
ل�رشكة ني�سان .ن�شكر �رشكاء الأعمال والعمالء املخل�صني
على ثقتهم مبنتجات جمموعتنا ال��ف��ري��دة وخدماتها

• جانب من حفل التكرمي

وموظفيها».
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن من بني الأ�سماء البارزة يف جميع
القطاعات يف الكويت ،ف�إن ما يقود جمموعة البابطني هو
تفانيها الكامل يف تقدمي خدمات خم�ص�صة ح�سب الطلب،
ما �ساهم يف تر�سيخ �سمعتها الطيبة على �صعيدي ال�سوق
املحلية والإقليمية .ومتثل جمموعة البابطني الآن بع�ض
ال�رشكات العاملية الكربى يف العامل وتوزع جمموعة وا�سعة
من املنتجات واخل��دم��ات .ومبنا�سبة عامها ال�سبعني،
حظيت املجموعة دوم ًا بتقدير اجلميع ،بف�ضل مرونة �أ�سلوب
�إدارتها وتطورها ور�ؤي��ة املجموعة على امل��دى البعيد.
وقد مت حتقيق النتائج املذهلة نتيجة ل�صيغة ا�سرتاتيجية
متعددة اجلوانب تركز على النمو بني جمال �أن�شطتها ،مبا
يف ذلك ال�سيارات والتكنولوجيا واال�ستثمار وتكنولوجيا
املعلومات وال�صناعات واملالية.

