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جيجنهامير: التصنيف 
رّسخ من خططنا 
نحو التحول إلى 
عالم االتصاالت 

الرقمي

لدى  الكويت  سفير  قبل  من  املشاريع  شركة  تكرمي  أثناء  العوضي  إميان 
الواليات املتحدة الشيخ سالم العبداهلل الصباح تاال العبدالعالي من بنك برقان أثناء تقدمي الورشة

مندني يتسلم التكرمي من الشطي بحضور اخلطيب والغامن

ريتشارد جروفز ومعتز الرافعي وأحمد ذوالفقار يتسلمون اجلائزة 
من جيه بي مورغان

صنفتها شركة األبحاث العاملية »Ovum« في املركز األول

رعت احلفل اخلتامي للمؤمتر السنوي الـ 32 الحتاد طلبة الكويت

وفّرت آالف الفرص للحج والعمرة لغير القادرين

»زين« تتصدر مؤشر قائمة اخلدمات األكثر ابتكاراً بالعالم

»كيبكو«: االستثمار بالقوى الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة

»الزكاة« يشيد بحملة »بيتك« للتبرع عبر »بطاقة اخلير«

»األولى للوقود«: تطوير محطة »الشهداء«.. قريباً
أعلنت الش��ركة األولى للتسويق احمللي للوقود عن التحضير وقرب موعد إغالق 
محطة الشهداء الواقعة على الدائري السادس، وبذلك تكون ثاني عشر محطة منوذجية 
على أن يكون إغالق احملطة على مرحلة واحدة يتم فيها انتهاء أعمال التطوير اخلاصة 
مبنطقة الوقود. وفي هذا اإلطار، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل العوضي: »كما 
وعدت األولى روادها في تطوير احملطات فستتم إعادة هيكلة محطة الشهداء التي تعد 
واحدة من أكبر احملطات ضمن خطتها اخلمس��ية وستعمل على تطوير احملطة طبقا 
للمعايير املعتمدة من الش��ركة »األولى للوقود«، كما سيتم إضافة خدمات إلى احملطة 

تشمل السوق املركزي وتطوير خدمتي الغسيل اآللي وخدمة السيارات«.
وأضاف العوضي مشيرا الى ان خطة األولى التطويرية قد بنيت استجابة لتطلعات 
عمالئها وحرصا منها على تلبية رغباتهم. وأوضح ان مكانة شركة أولى االستراتيجية 
تفرض عليها مس��ؤولية جتاه العمالء وبالتالي فإن تطوير احملطات يصب في صلب 

هذه املسؤولية.
ويأتي تطوير محطة الش��هداء خطوة من ضمن سلس��لة من اخلطوات ترمي إلى 
تنفيذ إستراتيجية »األولى للوقود« إلكمال اخلطة الزمنية املوضوعة من أجل تطوير 

كافة محطاتها، وفقا ملا تسمح به اجلهات املعنية.

»األهلي املتحد« يحصل على جائزة اجلودة
 بالعمليات املصرفية من »جيه بي مورغان«

منح���ت ش���ركة األبحاث 
 )Ovum( الش���هيرة العاملي���ة 
مجموعة زين املركز األول في 
قائمة اخلدمات األكثر ابتكارا، 
وذلك عن خدمتها التي أطلقتها 
مؤخرا مع شركة »Uber« الرائدة 
في خدمات »إدارة أساليب احلياة 
وأجرة السيارات«، والتي وفرت 
من خالله���ا خدمات تفضيلية 
متميزة وخصومات حصرية 
لعمالء ش���ركات املجموعة في 

منطقة الشرق األوسط.
وكش����فت زين ف����ي بيان 
صحافي ان ش����ركة األبحاث 
Ovum اس����تعرضت قائم����ة 
متنوعة من اخلدمات تصل إلى 
نحو 82 خدمة مبتكرة، لعدد 
كبير من مشغلي اخلدمات على 
مس����توى العالم، وهي عملية 
قي����اس تق����وم بها مؤسس����ة 
األبحاث وفق مؤش����ر شهري 
تع����ده باس����تمرار، مبينة في 
حيثيات منحها صدارة ترتيب 
اخلدم����ات املبتكرة »في كثير 
من األحيان ال ميكننا العثور 
على الشراكة االستراتيجية، 
التي ميكن أن حتقق الكثير من 
الفوائد الرئيسية للمشغلني«، 
في إش����ارة منها إلى الشراكة 
االستراتيجية بني مجموعة زين 

قامت شركة مشاريع الكويت 
القابضة )كيبكو( برعاية احلفل 
اخلتامي للمؤمتر السنوي ال� 
32 الحتاد طلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة الذي أقيم في 
مدينة سان دييغو األميركية 
وجنح في جمع أكثر من 3500 

طالب.
التنفيذي  املدي����ر  وقالت 
التصاالت املجموعة في شركة 
العوضي في  املشاريع إميان 
كلمة توجهت بها إلى الطلبة 
املش����اركني ف����ي املؤمتر »في 
إط����ار التزامه����ا بالعمل على 
حتقيق اقتصاد مس����تدام من 
القوى  خالل االس����تثمار في 
العاملة الوطنية، تعمل شركة 
الكويت على تنمية  مشاريع 
الش����باب  قدرات وإمكانيات 

أشاد مدير مكتب التواصل 
مع كبار احملس���نني في بيت 
الزكاة د.خالد الشطي بالدور 
النشط واملتميز  االجتماعي 
لبي���ت التموي���ل الكويت���ي 
)بيتك(، حيث تتضح األهمية 
الكبيرة التي يضعها خلدمة 
التي  املجتم���ع واألولوي���ة 
متثلها املسؤولية االجتماعية 
في عمل���ه، مؤكدا ان »بيتك« 
يعمل بالتعاون والتنس���يق 
مع اجلهات الرسمية لتحقيق 
التكافل الذي يساهم في تنمية 

املجتمع وخدمة أبنائه.
وأوضح الش���طي خالل 
تقدميه درع���ا تكرميية من 
بي���ت ال���زكاة ال���ى »بيتك« 
إيفاد مجموعة من  مبناسبة 
احلج���اج ألداء الفريضة من 
خالل »بطاقة اخلير«، تسلمها 
املالية  مدير عام اخلدم���ات 
اخلاص���ة للمجموع���ة وليد 
مندني، بحضور مدير اول دعم 

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
حصوله على جائزة اجلودة في 
العمليات املصرفية للعام 2015 
من مؤسسة جيه بي مورغان 
املالية العاملية، تقديرا لألداء 
التشغيلي الرفيع الذي حققه 
البنك في مج����ال التحويالت 
املصرفية للعمالء والتحويالت 
املصرفي����ة للبنك، حيث يعد 
البن����ك به����ذه اجلائزة  فوز 
اعترافا جديدا باملستوى املهني 
البنك في  الذي حققه  الرفيع 
هذا املجال، وتأكيدا للسمعة 
التي يحظ����ى بها  املتمي����زة 
البنك ل����دى املتخصصني في 
القطاعات املالية واالقتصادية 
على املستوى احمللي واإلقليمي 
والعامل����ي. وبهذه املناس����بة، 
قال����ت مدير ع����ام العمليات 
وتكنولوجيا املعلومات بالبنك 
جهاد احلميضي »يسعدنا أن 
نحظى به����ذا التقدير الدولي 
الرفيع من مؤسسة عريقة مثل 

.Uber وشركة
وكانت زين أعلنت مؤخرا 
عن التعاون االستراتيجي مع 
شركة Uber � التي تعتبر أكبر 
الشركات الناش���ئة في العالم 
� ووصفت���ه بأن���ه األول م���ن 
نوع���ه على مس���توى منطقة 
الشرق األوس���ط في املجاالت 
التكنولوجية، مبينة ان العمل 
مبوجب ه���ذه االتفاقية قد بدأ 
فعليا في كل من اململكة األردنية، 
البحري���ن، واململكة  مملك���ة 

عبر توفي����ر املوارد واملبادئ 
األساسية للتنمية الشخصية 
وذلك حرصا منها على املساهمة 
في عملية تطوير قادة كويت 

الغد«.
وأضافت »أنت����م صانعو 
الكوي����ت، ونحن  مس����تقبل 
نؤم����ن بقدرتك����م على جعل 
ذلك املس����تقبل أفضل، يقدم 
العديد من  القطاع اخل����اص 
الفرص الوظيفية املتنوعة التي 
ميكن أن تساعدكم على تطوير 
املهارات والق����درات لتكونوا 
قادرين على املساهمة بشكل 
إيجابي ف����ي تطوركم وتقدم 

وتطور الكويت«.
يذكر أن هذه هي الس����نة 
اخلامس����ة على التوالي التي 
تكون فيها ش����ركة املشاريع 

البطاقات املصرفية للمجموعة 
زيد اخلطيب، ومدير التدقيق 
الشرعي صالح الغامن، ان بيت 
ال���زكاة نفذ مش���روع احلج 
العام ملجموعة  والعمرة هذا 
من غي���ر القادري���ن، بتبرع 
كرمي من »بيت���ك« من خالل 
»بطاقة اخلير« وذلك استمرارا 
للتعاون والشراكة القائمة بني 
اجلانبني خلدم���ة املجتمع، 

جي ب����ي مورغان، الذي يأتي 
املتواصلة  كحصيلة للجهود 
املبذولة من قبل فرق العمل في 
البنك للمحافظة على املستوى 
العالي لألداء والدقة في اإلجناز 
ة، كم����ا أن فوز األهلي املتحد 
الثاني  بهذه اجلائزة للع����ام 
على التوالي يعكس فلس����فة 
عملنا وتركيزنا الدؤوب على 
التميز في  تكري����س ثقاف����ة 

السعودية، وقريبا في الكويت، 
حيث يتم حاليا نشر اخلدمات 

التي تقدمها منصتها.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
ف���ي مجموعة زين س���كوت 
جيجنهامير »نحن سعداء بهذا 
التكرمي، حيث ان هذا التصنيف 
� الذي يأتي من مؤسسة عاملية 
مرموقة � قد رسخ من خططنا 
نحو التحول إلى عالم االتصاالت 

الرقمي«.
جيجنهامي���ر  وأض���اف 
»الش���راكة مع أبرز الشركات 
 Uber املزودة للتكنولوجيا مثل
هو توجه رئيس���ي خلططنا 
أنها تؤكد  االستراتيجية، كما 
مساعينا نحو إثراء جبهة زين 
الرقمية واإلبداعية )ZDFI(، وال 
شك أن تقدير مثل هذه املؤسسات 
ف���ي األبحاث في  املتخصصة 
مجاالت عملنا، يدفعنا إلى مزيد 
من هذه الشراكات التي تؤمن 
خدمات مبتكرة وآمنة لقاعدة 

عمالئنا«.
صناع���ة  »ب���أن  وأف���اد 
تكنولوجيا االتصاالت تشهد 
تغيرا سريعا، وما من شك أن 
مثل هذه الش���راكات ستلعب 
دورا مهما في حتديد شركات 
االتصاالت التي س���تبقى على 

مسار النجاح في املستقبل«.

راعي����ا بالتيني����ا للمؤمت����ر 
السنوي لالحتاد الذي يعتبر 
أكبر جتمع للكويتيني خارج 
الكوي����ت. وكان����ت مجموعة 
شركات ش����ركة املشاريع قد 
عملت في إطار دعمها للشباب 
الكويتي على تنظيم عدد من 
املقابالت الوظيفية مع الطالب 
الدارسني في الواليات املتحدة. 
وقام ممثلون عن بنك برقان، 
الذي يعتبر أكبر استثمارات 
الكويت،  ش����ركة مش����اريع 
واملتحدة إلدارة املرافق، وهي 
ذراع شركة املشاريع في إدارة 
املرافق وإحدى الشركات التابعة 
لشركة العقارات املتحدة، خالل 
املؤمتر مبقابلة الطالب بغرض 
الوظيفية  الف����رص  ع����رض 

املتوافرة لديهم.

معربا عن أمله في استمرارها 
نحو مزيد من التوسع خالل 

الفترة املقبلة.
من جانبه، قال وليد مندني 
ان »بيتك« طرح »بطاقة اخلير« 
بهدف مساعدة غير القادرين 
أداء احلج والعمرة من  على 
خالل تبرعه بجزء من استخدام 
البطاقة، حيث يفتح »بيتك« 
املجال أمام عمالئه مستخدمي 
هذه البطاقة للتعاون معه في 
عمل اخلي���ر، وتأصيل روح 
التعاون والتكاتف بني أفراد 
املجتمع، ففي كل مرة يتم فيها 
البطاقة لتسديد  اس���تخدام 
قيم���ة املش���تريات، يتبرع 
»بيتك« بنسبة من االستخدام 
إلرس���ال غير القادرين ألداء 
احلج، وإتاحة الفرصة لعمالء 
آخرين ألداء العمرة في أوقات 
مختلفة من العام، وذلك دون 
إلزام العمالء بأي تكاليف أو 
رسوم إضافية فيما عدا رسم 

إصدار البطاقة.

اخلدمة وحتقيق اجلودة في 
العمليات مبا يتماشى مع أرقى 
املعايي����ر العاملية«. وأضافت 
احلميض����ي »أن هذه اجلائزة 
ستضاف إلى سلسلة اجلوائز 
التي حص����ل عليه����ا األهلي 
املتحد والتي أشادت بجودة 
وكفاءة اجناز معاملتنا املالية، 
وسنواصل جناحنا باالعتماد 
على خبرة ومترس فريق العمل 
بالبنك، وقوة البنية التحتية 
املعلوم����ات،  لتكنولوجي����ا 
وتعدد قنوات تقدمي اخلدمات 
التي يتمتع بها البنك األهلي 
املتحد«. وأشارت مؤسسة جيه 
العاملية  املالي����ة  بي مورغان 
JPMorgan إلى انه يتأهل للفوز 
بهذه اجلائزة للعام 2015 سوى 
1% من عمالء جيه بي مورغان 
املالية العاملية الذين ينجزون 
معامالت التحويالت الدولية، 
وجاء البنك األهلي املتحد ضمن 
النخبة القليلة من هذه البنوك 
التي تأهلت للفوز باجلائزة.

محمد النصف

ربط ثاني أكبر حقل نفط عراقي مبدن عدة في العالم

»كواليتي نت« تفوز مبشروع االتصاالت الدولية
أعلن����ت كواليت����ي نت - 
املزود األول خلدمات اإلنترنت 
واالتص����االت املعلوماتية في 
الكويت - االنتهاء من إجناز 
اكبر مشاريعها خلدمات الربط 
الدولي والتي متت إلحدى أكبر 
ش����ركات النف����ط والغاز في 
العالم، حيث مت ربط مواقعها 
في الرميلة - جنوب العراق 
مع العديد من املدن في مختلف 

أرجاء العالم.
وف����ي ه����ذا اإلط����ار، قال 
التنفيذي لكواليتي  الرئيس 
نت محمد النصف اننا ومنذ 
الفوز باملشروع رغبنا بإجنازه 
واالنتهاء منه على الوجه األمثل 
وتسليمه في الوقت احملدد، ملا 
يترتب عليه من مردود إيجابي 
واس����ع النطاق ينعكس على 

الشركة وموظفيها.
وأضاف: »يعد هذا املشروع 
حتدي����ا كبيرا، ب����ل يعد من 
أكبر وأضخم املش����اريع التي 
قمن����ا بإجنازها حت����ى اآلن، 
حي����ث أخذت عملي����ة تقدمي 
العطاءات أشهرا، تخللها عدد 
من املقابالت الصارمة وتقدمي 
الوثائق والعروض، تنافسنا 
فيها مع أكب����ر رواد قطاعات 
العامليني لنفوز  االتص����االت 
باملشروع عن جدارة، أظهرت 
قدرات الش����ركة التنافس����ية 
العاملية املستوى، ونحن اآلن 
بص����دد تنفيذ املش����روع في 
جنوب الع����راق وحتديدا من 
منطقة الرميلة لربطها مبواقع 
الشركة العاملية املالكة حلقل 
أنحاء  ف����ي جميع  »الرميلة« 

العالم، وذل����ك بالتعاون مع 
شركائنا الدوليني«.

وأضاف النصف: »إن تنفيذ 
هذا املشروع أبرز العديد من 
التحديات، خاصة ان الوضع 
الع����راق يختلف  ف����ي  العام 
عن غي����ره م����ن دول العالم. 
كما واجهتنا عثرات عدة في 
البحث عن شركاء استراتيجيني 
على دراية تام����ة بكل حلول 
تكنولوجيا املعلومات حسب 
العاملي����ة، لتنفيذ  املعايي����ر 
حلول البنية التحتية حسب 
الطبيع����ة املكانية وحس����ب 
تضاريس العراق، ومن ثم مت 
التنفيذ  البدء بوضع جداول 
الت����ي تضاربت مع  الزمنية 
الظروف اجلوية غير املتوقعة 

في العراق وأوروبا.

العوضي: نعمل 
على تنمية قدرات 
وإمكانيات الشباب 

ليصبحوا قادة
الغد

»التجاري« يُعلن الفائزين في »حساب النجمة«
أجرى البنك التجاري السحب على »حساب النجمة« اليومي، وذلك أمس في املركز 
الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة صقر املناعي، وجاءت نتائج 
السحب بفوز كل من: عماد الصليلي، كوراتو عبدالرزاق، بسمة السعدون، منى الغامن، 
وكاتارين��ا رودريجس بجائزة قيمتها 7 آالف دينار. ويتميز حس��اب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة يومية قدرها 7 آالف دينار، لينفرد البنك التجاري بتقدمي 
اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة إلى 4 سحوبات كبرى جترى خالل العام تبلغ قيمة 
كل جائ��زة منها 100 ألف دينار تقام في العي��د الوطني والتحرير، عيد الفطر، وعيد 

األضحى املبارك، باإلضافة إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.
يفتح حس��اب النجمة مببلغ 500 دينار والتأهل لدخول السحب اليومي بعد فترة 
أسبوع وسحوبات املناسبات بعد فترة شهرين، علما أن حساب النجمة مينح عمالءه 
اكبر ع��دد من الفرص للربح حيث يحصل العميل عل��ى فرصة للربح مقابل كل 25 

دينارا تبقى في احلساب بدال من 50 دينارا.

التزاماً بتعليمات البنك املركزي

»وربة« يواصل حملة »اعرف حقوقك« حلماية عمالئه
يس���تمر بن���ك وربة في 
حملة »اع���رف حقوقك« في 
إطار توجيهات بنك الكويت 
املركزي حلماية عمالء البنوك 
ورفع مستوى الوعي عندهم 
القانونية  ح���ول حقوقه���م 
عن���د قيامه���م ب���أي عملية 
مصرفية، السيما ما يتعلق 
بقواع���د اخلدمات التمويلية 
واملقس���طة  االس���تهالكية 
واخلدمات االئتمانية، ومبدأ 
الش���فافية والوضوح والتي 
متنحه���م احلرية في اختيار 
الت���ي تناس���ب  املص���ارف 
تطلعاتهم. وفي هذا السياق، 
قام بنك وربة بخطوات عملية 
لتوعية عمالئه بحقوقهم في 
التمويل الش���خصي املقسط 
االس���تهالكي  والتموي���ل 
والبطاقات االئتمانية، حيث 
باش���ر بحملة كبيرة شملت 
جمي���ع فروع���ه وخدمات���ه 
اإللكترونية ومنصات التواصل 
االجتماعي وتضمنت التعريف 
بتعليمات البنك املركزي والتي 
كان آخره���ا التعديالت على 
الضوابط اخلاصة بعمليات 
التمويل االستهالكي وغيرها 
من عمليات التمويل الشخصي 
املقس���ط الصادرة بتاريخ 5 
يولي���و 2015 التي تصب في 

صالح العميل.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
قطاع املبيعات وقنوات التوزيع 
في البنك خالد السبيعي »ان 
بنك وربة يحرص على تعزيز 
ثقة عمالئه به من خالل التزامه 

املركزي،  البن����ك  بتعليم����ات 
وإطالع العمالء عليها ملعرفة كل 
حقوقهم والتزاماتهم عند إجراء 
معامالته����م املصرفية واتخاذ 
القرارات واإلجراءات التي تصب 
في صاحلهم، بحيث نحرص 
على ان يكون العميل ملمًا بكل 
التفاصيل فيما يتعلق بالتمويل 
الذي يحصل عليه، ومبيزانيته 
حتى ال يتحمل أعباء إضافية. 
البنك  وأضاف السبيعي: »ان 
أطلق حملة »اعرف حقوقك« 
إلطالع العم����الء على املبادئ 

العامة حلماية العمالء في البنوك 
من خ����الل ملصقات وكتيبات 
موجودة في جميع أفرع البنك، 
ومقاطع ڤيديو على شاش����ات 
حواس����ب املوظفني وشاشات 
البالزما، إضافة إلى إطالق قسم 
مخصص لتعليمات املركزي 
عل����ى موقعه عل����ى اإلنترنت 
حتت مسمى »اعرف حقوقك« 
وتنزيل مقاط����ع ڤيديو حتت 
عنوان »عندك فكرة« وسلسلة 
تغريدات على مواقع التواصل 
االجتماعي، تتضمن التعليمات 
األساس����ية ح����ول التموي����ل 
والبطاقات االئتمانية والشروط 
واألح����كام، مثل احلرص على 
قراءة العقود اخلاصة مبعامالت 
التموي����ل واالطالع جيدا على 
الشروط واآلثار املالية املترتبة 
عليها، والتأكد من تسلم نسخة 
من العقد عند إجناز املعاملة، 
وإثب����ات الغرض من التمويل 
ال����ذي يعتبر حماي����ة لطرفي 
التعاقد، ومعرفة فترة املراجعة 
التي تعطي العميل احلرية في 
التمويل  اتخاذ قراره، وقيمة 
الراتب، وعدد  وتناس����به مع 
األقس����اط وقيمته����ا، وإعادة 
ترتي����ب ش����روط التعاقد في 
حال رغب����ة العميل في إعادة 
جدولة األقساط أو احلصول 
على متوي����ل جديد بش����رط 
االلتزام بسداد 30% من قيمة 
عدد األقساط احملددة للتمويل 
في تواريخ استحقاقها حسب 
الضواب����ط التي حددها البنك 

املركزي.

السبيعي: حريصون 
على مبادئ 

الشفافية والوضوح 
لتسهيل خدمة 

العمالء


