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جانب من احلفلممثلو الشركة يتوسطهم الغنام خالل املؤمتر الصحافيجانب من االحتفال

موظفو »املستقبل لالتصاالت« خالل اليوم الرياضي

مجهزة بتقنيات التصوير الديناميكي والتصوير فائق السرعة

البابطين تطرح الجيل الجديد
من كاميرات كاسيو الرقمية

»المستقبل لالتصاالت« تواصل برنامجها
الرياضي األسبوعي للعام الثاني على التوالي

واصلت شركة املستقبل لالتصاالت برنامجها 
الترفيهي ملوظفي مجموعة  الرياضي االجتماعي 
شركة املستقبل العاملية لالتصاالت والتي تضم 
خمس ش����ركات للعام الثاني على التوالي، وذلك 
من خالل أنشطة رياضيه تتضمن رياضة املشي 
ملس����افة حوالي 5 كم يتبعه����ا األلعاب الرياضية 
مث����ل كرة القدم والطائ����رة والكريكيت واأللعاب 
الترفيهية وتنتهي بإفطار جماعي، لقد مت حتديد 
هذا التوقيت من الس����نة مل����ا يتمتع به من أجواء 

لطيفة منعشة.
وصرحت مدير العالقات العامة بالشركة ابتسام 
سلطان بأنه وانطالقا من إميان االدارة العليا واالفراد 
بأن ممارسة نوع من انواع الرياضة اجلماعية تخلق 
املناخ العملي الصحي والس���عيد للفرد واملجتمع 

ونظرا للنتائج الطيبة واألثر الفعال الذي حتقق 
من خالل هذه الفك���رة الفريدة من خالل االقتراب 

واالحتكاك بني املوظفني خارج نطاق العمل.
من جانبها قالت مدير التدريب والتطوير الوظيفي 
ضياء أحمد أن فكرة اليوم الرياضي ملوظفي املستقبل 
يعد فرصة طيبة للحوار وتبادل املعلومات واكتساب 
املهارات، وكذلك ممارسة األنشطة الرياضية املتنوعة 
واأللعاب الترفيهية واالس���تمتاع بأجواء صحية 
نظيفة وفى اطار ودي بعيدا عن الرسميات مما له 
من األثر الفعال لزيادة أواصر الترابط والتواصل 
الفعال بني املوظفني وقياداتهم وبث روح احلماسة 
فيهم لتقدمي أداء عاملي تنافسي مما ينعكس على 
االنتاجية والوالء املؤسس���ي للموظفني وبالتالي 

الرضاء التام لعمالء شركة املستقبل.

في الثامن من ديسمبر المقبل

»مجموعة إدارة« تنظم مؤتمر 
»نموذج القيادة الجديد«

أعلنت ش���ركة »مجموعة إدارة« عن اعتزامها تنظيم مؤمتر 
»منوذج القيادة اجلديد« بالتعاون مع مستشارها الفني مؤسسة 
احللول املثلى لالستش���ارات والتسويق، وذلك في الثامن من 
ديس���مبر املقبل ومل��دة ي������وم واح��د بفن�����دق ج�ي دبلي��و 

ماري��وت.
وأوضح���ت »مجموعة إدارة« ان هذا املؤمت���ر يعد من اهم 
االحداث التطويرية التي ستشهدها الكويت، حيث يستضيف 
املؤمتر بتسي مايرز املستشار األعلى للحملة الرئاسية للرئيس 
األميركي ب���اراك أوباما الرئيس احلال���ي للوالي��ات املتح���دة 

األميركي���ة.
واضاف���ت ان مايرز اشترك���ت باحلمل����ة في يناي���ر مبنص���ب 
»الرئيس التنفي���ذي التشغيلي« وقامت بخلق من��وذج عملي 
لألداء وف�������ق القي���ادة وقدم����ت مث���اال عملي���ا على خدمة 

العمالء.

محاور المؤتمر

وأشارت الشركة املنظمة الى ان مايرز ستتطرق خالل املؤمتر 
الى عدة محاور أبرزها اهمية القيادة وكيفية استخدام احملاور 
القيادية في حتفيز الفريق، وكيفية حتفيز الفريق بالتفويض، 
واكتساب الثقة بالنفس، باالضافة الى احملاور الرئيسية واألبحاث 
ح���ول املهارات القيادية املهمة وفن القيادة واالس���تماع اجليد 
والفع���ال وأهمي���ة األف���راد )التعل���م � الش���جاع���ة � امل��رأة 

القيادي��ة(.
وذكرت الشركة انها وجهت الدعوة لبتسي مايرز نظرا ملا تتمتع 
به من خبرات عملية كبيرة، باالضافة الى اخلبرة األكادميية من 
خالل عملها في برنامج تطوير القيادات احلكومية في جامعة 
هارفارد كنيدي، مشيرة الى ان مايرز تعتمد على حتليل جتربة 
جناح اوبام����ا واس���تطاعت���ه الوصول الى كرسي الرئاس����ة 
باستخ����دام اسل����وب ونهج قيادي متمي����ز، وانه����ا دعمت 
هذه التج����ارب باألبحاث والدراس���ات األكادميية للوصول الى 

منوذج جديد يدعم القيادات في جمي���ع القطاع��ات.
وأكدت الشركة املنظمة أن املؤمتر سيحضره نخبة من قيادة 
القطاع احلكومي واخلاص لالطالع على أحدث األساليب في فن 

القيادة والتعامل مع اآلخرين.

جانب من دورة أساسيات البيعتكرمي أحد املشاركني في الدورة

اقامت ش����ركة عبدالعزيز 
البابط����ني لالجهزة  س����عود 
الكهربائية وااللكترونية دورة 
تدريبية على كاميرات كاسيو 
الرقمي����ة جلميع البائعني في 
الش����ركات املوزعة لكاميرات 
كاسيو وذلك مبناسبة طرح 
كاس����يو لتقنيات جديدة في 
عال����م التصوير الرقمي، وفي 
حديث معه صرح املدير العام 
التنفيذي لشركة عبدالعزيز 
البابطني احمد مرحبا  سعود 
»تعتبر شركتنا من الشركات 
الس����باقة دوما في تقدمي آخر 
التقنيات واحدث االبداعات في 
التكنولوجيا للجمهور  مجال 
الكرمي، كما نحرص دائما على 
التواصل مع موظفي الشركات 
املوزعة ملنتجاتنا ونعتبرهم 

شركاءنا في النجاح«.
يذكر ان كاميرات كاس����يو 
تنفرد مبواصفات وامكانيات 
عديدة بسبب تقنياتها الفريدة 

والتي من اهمها:
1 � التصوي����ر الديناميكي 
ادخ����ال اجس����ام  )امكاني����ة 
الثابتة  متحركة على الصور 
الكاميرا  من خ����الل معال����ج 
الداخلي دون احلاجة الى برامج 
كمبيوتر خارجية مما يضفي 

طرافة وابداع����ا على الصور 
امللتقطة(.

2 � التصوير بالسرعة العالية 
)امكانية التصوير بسرعة تصل 
الى 30 صورة في الثانية ومن 
ثم امكانية عرضها بالتسلسل 
البط����يء الختي����ار الصورة 
االنسب وكاسيو هي السباقة 

لهذه التقنيات في الكاميرا ذات 
احلجم املضغوط(.

وقد اش����رف مسؤول قسم 
التس����ويق في الشركة قصي 
حديف����ي عل����ى ادارة العرض 
التدريبي للتقنيات واملوديالت 
اجلدي����دة في جو اس����ري لم 
يخل من التفاعل االيجابي بني 

احلضور وادارة الشركة.
جدير بالذكر ان التدريب قد 
تزامن مع اطالق شركة كاسيو 
للكامي����رات اجلديدة G1 وهي 
الكاميرا االرفع في العالم من 
فئتها والتي ستكون متوافرة 
في االس����واق الكويتية خالل 

الفترة املقبلة.

بحضور فؤاد الغنام كضيف شرف

»أوتو 1 لإلطارات« تطلق سلسلتين
من إطارات فالكن عالية الجودة

فواز كرامي
اطلقت »اوت���و 1« لالطارات 
 »ZE912«و »Fk452« سلس���لة
من اطارات فالكن عالية اجلودة 
والتط���ور بتقنيته���ا اليابانية 
واملصنع���ة في تايلن���د والتي 
حصلت على العديد من اجلوائز 
وذلك خالل حفل ضخم اقيم لهذه 
املناس���بة ام���س االول حضره 
موزعو فالكن وعشاق السيارات 
ف���ي الكويت، كما حضره عضو 
ادارة ش���ركة مجموعة  مجلس 
القابضة فؤاد يوس���ف  كابيكو 
الغنام بصفته ضيف الش���رف 

في احلفل.
وفالكن لالطارات هي شركة 
تابع���ة لش���ركة س���وميتومو 
لصناعات املطاط وهي من رواد 
صناعة االطارات، وتباع اطارات 
ل���دى »اوتو 1« ش���ركة  فالكن 
الغنام لالط���ارات والتي تتميز 
بتوزيع وبيع العالمات التجارية 
الكوي���ت، وتركز  املعروفة في 
فالك���ن على منتجات ذات االداء 
العالي واستخدامها في سباقات 
الرياضية ومواصلة  السيارات 
تطوير وحتسني منتجات سيارات 
الركاب لتوزيعها في جميع انحاء 

العالم.
وقد تضمن احلدث عروضا 

تثقيفية لتقنية االطارات القاها 
كل من مدير املبيعات تي كويك 
واملدير الفني لشركة سوميتومو 
للمطاط في الش���رق االوس���ط 
العرض  يوش���يدا، وقد تل���ت 
سحوبات وتوزيع هدايا فورية 

على احلضور.
وقد قال نائب رئيس »اوتوا 
العاملي���ة ن.س.  1« لالط���ارات 
س���وريش مع اطالق سلس���لة 
»ZIEX« و»ZE912«، ق���د طورت 
فالكن اط���ارات جتمع بني روح 
اداء القيادة والنمط غير املتكافئ 
والذي يؤدي الى اداء افضل حتت 

الظروف املناخية القاس���ية في 
الكوي���ت بغض النظر عن حالة 

الطريق.
اما عن »2FK45« فقد ش���رح 
س���وريش ان هذه االطارات من 
فالك���ن فائقة االداء وتتوافر في 
قياس���ات متعددة من 15 الى 24 
وقياس���ات عرض متداخلة مما 
يجعلها متعددة االس���تعماالت. 
لدى »2FK45« مالمح التطورات 
االخيرة في تقني���ة امتصاص 
الضجيج الن���اجت عن التخلص 
العشوائي لالختالف على الطريق 
وقد مت تطوير سرعة االستجابة 

واالستقرار على السرعة العالية، 
وقد ع���ززت االطارات بحش���و 
فوالذي ومجمع مزدوج وهذا ادى 
الى س���رعة االستجابة وخاصة 
بالنسبة للتطبيقات ذات االقطار 

الكبيرة.
واضاف اننا ف���ي »اوتوا 1« 
العمالء  ندرب موظفينا خلدمة 
على اختيار اطارات فالكن والتي 
تتحمل مسافات طويلة في ظروف 
مناخي���ة صعبة، وه���ي ايضا 
اس���تهالكية بالنسبة لالسعار، 
فنحن نعمل على تقدمي اجلودة 

والقيمة للعميل الكويتي.

)أحمد باكير(فؤاد الغنام وممثلو شركة أوتو 1 وشركة سوميتومو يقطعون كعكة املنتج اجلديد


