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شارك في ورش العمل التي أقيمت على هامش الملتقى

»التجاري« يقّدم الرعاية الفضية
للملتقى العاملي للمعلوماتية

التجاري  البنــك  شــارك 
الكويتي في امللتقى العاملي 
للمعلوماتية الذي أقيم حتت 
رعاية حضرة صاحب السمو 
أميــر البالد املفدى الشــيخ 
صبــاح األحمــد، وبتنظيم 
مؤسسة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
حتت عنوان »التحول الرقمي 

إلى اقتصاد املعرفة«. 
وقد متثلت مشاركة البنك 
في هذا احلدث بتقدمي الرعاية 
الفضية للملتقى ومن خالل 
تواجده ومشاركته في ورش 
العمل التي أقيمت على هامش 
املناســبة،  امللتقــى. وبهذه 
قالت مساعد مدير عام إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة في 
البنك التجاري أماني الورع 
أن مشــاركة البنك ورعايته 
لهــذا امللتقى إمنــا يأتي في 
إطــار حرصــه الدائــم على 
دعــم الفعاليات واألنشــطة 
املرتبطة بتقنية املعلومات 
وخلق املعرفة التكنولوجية 
املتقدمة وأهميتها فيما يعرف 

بـ»اقتصاد املعرفة«. 
اقتصــاد  أن  وأوضحــت 
املعلومات هو االقتصاد الذي 
يقوم أساســا علــى املعرفة 
واالتصاالت كمنابع للتقدم 
والنمو ويعتمد في مختلف 

قطاعاتــه علــى املعلومــات 
في تقدمي اخلدمات وعملية 

اإلنتاج بصفة عامة. 
هذا، وقــد أضافت أماني 
الورع أن امللتقى قد ســاهم 
في حتقيق أهدافه املتمثلة في 
تشجيع املبدعني واملبتكرين 
وتعزيز حركة ريادة األعمال 
وتطوير بيئة األعمال الرقمية 
واملعرفيــة، منوهة في ذات 
الوقت إلى أن اهتمام الدول 
بتكنولوجيا املعلومات يأتي 
من أجل االســتفادة منها في 
إحراز معدالت أعلى للتنمية 

االقتصادية املستدامة وعدم 
االنعـــزال عن فرص التقدم 
فــي مجــال تكنولوجيـــــــا 

املعلومات. 
الورع  أمانــي  واختتمت 
حديثها مؤكدة أن املشاركات 
العاملية التي حظي بها امللتقى 
قد ساهمت في إثراء املناقشات 
وورش العمل التي عقدت على 
هامش امللتقى واستفاد منها 
موظفو البنك الذين شاركوا 
في هذه الورش للوقوف على 
أحدث املستجدات املرتبطة 

بتكنولوجيا املعلومات.

الشيخ محمد العبداهلل والشيخة عايدة سالم العلي في زيارة جلناح »التجاري« املشارك في امللتقى

امللتقى حقق 
أهدافه في تشجيع 

املبدعني وتعزيز 
حركة ريادة 

األعمال وتطوير 
بيئة األعمال 

الرقمية واملعرفية

سحوبات وجوائز قيمة وإعالن الفائز بسحب الجوهرة الشهري

»الوطني« يتوج أكثر من 80 فائزًا
في سباق الوطني للمشي

ينظم بنك الكويت الوطني 
مهرجانا ضخما لتتويج أكثر 
من 80 فائزا في سباق الوطني 
الثاني والعشرين  للمشــي 
بعنــوان »نحن أقــوى.. مع 
كل خطوة« املقرر أن ينطلق 
يوم السبت 3 ديسمبر املقبل. 
ومازال مقر التسجيل بجانب 
املركز العلمي يشــهد إقباال 
كبيرا مع اقتراب موعد انطالق 
التجمع الرياضي األكبر على 

مستوى الكويت.
الكويــت  ويقــدم بنــك 
مــع  بالتعــاون  الوطنــي 
مجموعــة البابطــني ثــالث 
 2016  Renault ســيارات 
للمشاركني في السباق، إضافة 
إلى مكافأة املتسابقني العشرة 
األوائل من كل فئة مشاركة. 
ويتخلل احلفل اخلتامي املقرر 
تنظيمه في حديقة شــاطئ 
الشــويخ بجانب مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة العديد 
من املســابقات والسحوبات 
وتوزيع اجلوائز القيمة إلى 
جانب الفعاليات املخصصة 

للعائــالت واألطفــال. كمــا 
سيتم اإلعالن عن اسم الفائز 
احملظوظ بســحب حســاب 
الشــهري بقيمة  اجلوهــرة 

125.000 دينار.
وقال مدير إدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
عبداحملسن الرشيد، إن البنك 
ينظم ســنويا هذا املهرجان 
الضخــم فــي ختام ســباق 
املشــي لتكرمي الفائزين عن 
الفئات املشاركة. وذلك دعما 
للرسالة التي يتبناها الوطني 
من خالل هذا السباق كجزء 
من مسؤوليته االجتماعية. 
ويقدم البنك هذا العام ثالث 
ســيارات Renault 2016 من 

مجموعة البابطني إلى جانب 
العديــد مــن املكافــآت، كما 
يخصص للحضور مسابقات 
وسحوبات على جوائز قيمة.
وأضاف الرشــيد أن بنك 
الكويــت الوطنــي على أمت 
االســتعداد للســباق املقرر 
انطالقه من اجلزيرة اخلضراء 
على شارع اخلليج العربي، 
على أن يقام احلفل اخلتامي 
في حديقة شاطئ الشويخ. 
كما قام البنك بالتنسيق مع 
وزارتــي الداخلية والصحة 
والطوارئ الطبية في وزارة 
الصحة لتأمني السالمة العامة 
للمتسابقني والتأكد من سير 

السباق بشكل طبيعي.
وأكــد الرشــيد أن عملية 
التسجيل مستمرة حتى يوم 
اخلميس 1 ديســمبر املقبل، 
وبإمكان الراغبني في املشاركة 
التســجيل عبــر موقع بنك 
الكويت الوطني اإللكتروني 
www.nbkwa l ka thon .
com، واســتكمال اإلجراءات 
في مقــر التســجيل الكائن 
بالقــرب من املركــز العلمي 
على شارع اخلليج العربي، 
والذي يســتقبل املشــاركني 
يوميا من الســاعة التاسعة 
صباحا حتى التاسعة مساء، 
ويتواجــد املتطوعــون من 
موظفي بنك الكويت الوطني 
يوميا ملساعدة املشاركني على 
إمتــام إجراءات التســجيل. 
كما ميكن جلميع املشاركني 
خــالل  صورهــم  إرســال 
تسجيلهم ومشاركتهم عبر 
#100_مليون_خطوة اخلاص 
بهذا احلدث الرياضي األكبر 

على مستوى الكويت. عبداحملسن الرشيد

الرشيد:
برنامج »الوطني« 

سيكون حافاًل 
باملفاجآت

في ختام السباق 
يوم 3 ديسمبر

»تواصل تيليكوم« تلتقي رواد الصناعة العامليني 
Capacity Europe في

»الكويتية« تعلن عن شراكة إستراتيجية
مع أماديوس لتطوير األعمال

رعت تواصــل تيليكوم، 
الريــادي خلدمــات  املــزود 
االتصــاالت املرتكــزة علــى 
تقنيــة الـ MPLS في منطقة 
اخلليج والشــرق األوسط، 
السادسة  الســنوية  الدورة 
 Capacity ملؤمتــر  عشــرة 
Europe 2016، الــذي يعتبر 
احلــدث األكبر من نوعه في 
صناعة االتصاالت في أوروبا، 
وقد نظــم املؤمتر على مدى 
ثالثة أيام، من نوفمبر 7 إلى 
9 في باريس، بحضور أكثر 
من ألفي مشــارك من صناع 
القــرار والرياديني في قطاع 
االتصاالت قدمــوا من حول 

العالم.

أعلنت اخلطوط اجلوية 
الكويتية اعتمادها مجموعة 
متكاملــة مــن حلــول ألتيا 
أماديــوس التــي تضم نظم 
إدارة املوارد وخدمة الزبائن 
مــن خالل تطبيقــات برامج 
حركــة  مراقبــة  وأنظمــة 
املغــادرة ومراقبة التحميل 
وخدمة الزبائن وبرامج والء 
املسافرين، واألنظمة الرقمية 
والتجارة اإللكترونية وأنظمة 
الهواتــف النقالــة وخدمات 

املسافر الذكية. 
وتتقاطع النظم اجلديدة 
املعتمدة مــع توجه اخلطة 
االســتراتيجية اخلمســية 
للناقــل الوطني فــي اعتماد 
االبتكار واحلداثــة والتفرد 
لتحقيق أهدافــه الطموحة. 
وتعمــل شــركة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية على تنفيذ 
استراتيجية تغيير تهدف إلى 
دفع ريادتها على مســتوى 
قطاع الطيــران إقليميا، من 
خــالل العمل علــى تغيرات 
فــي البنية التحتية الناعمة 

والتكنولوجية.
وحترص إدارة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة على أن 
التغييــر  تكــون خطــوات 
التقنيــات  مدعومــة بــكل 
واإلجراءات الالزمة اخلاصة 
بنظم الطيران والعمل على 
تفعيلهــا لتحقيــق أهــداف 
الشــركة املســتقبلية. ومن 
هنا كان البد من حتويل نهج 
نظم التعامالت في الشركة من 
خالل تقدمي حلول متطورة 
تســتمر »سيليكـــــــت« من خالل تكنولوجيا أنظمة 

املال للســيارات املســتعملة 
واملضمونــة بإطــالق واحد 
من أقوى عــروض التوفير 
خالل هذا املوسم حتت شعار 
»احسبها صح مع سيليكت«. 
إن عــرض التوفير يقدم 
مجموعة جديدة من السيارات 
بأسعار مخفضة وتنافسية 
مع احلصــول على باقة من 
املزايا احلصرية والتسهيالت 
االئتمانية، فبإمكان العمالء 
اقتناء سيارتهم املفضلة من 
»ســيليكت« املال للسيارات 
املســتعملة املضمونة دون 
نســبة أربــاح لغاية خمس 
ســنوات، إضافة إلى أسعار 
مغريــة ودون مقدم وكفالة 
ملدة سنة مجانا مع إمكانية 
تثمني السيارة املستعملة. 

العرض يشمل مجموعة 
واســعة من سيارات النسر 
فورتيــس وجاالنت وإمباال 
وكرايســلر ومرسيــــــدس 
وغيرهــــا مــن سيــــــارات 
الصالــون، باإلضافــة إلــى 
الرياضيـــــــــة  الســيارات 
الرباعيــة مــن شــيفروليه 

الرئيــــــــــس  وحتــدث 
التنفيذي لقطاع التســويق 
واالستراتيجية في تواصل 
تيليكوم سالم املليفي قائال: 
إن تواصــل تيليكوم تتمتع 
اليوم مبكانة متميزة بوصفها 
رائــدة فــي تقــدمي خدمات 
االتصال املرتكزة على تقنية 
الـ MPLS في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، ما 
يجعلها ملتزمة بخلق وعي 
عاملي حول قطاع االتصاالت 
الذي يشهد منوا سريعا في 

املنطقة.
وبناء عليه، فإنها ال تدخر 
جهــدا فــي تقــدمي كل دعــم 
ورعاية ملناسبات ومعارض 

الكفــاءة  أماديــوس لرفــع 
التشغيلية للناقل الوطني إلى 
أعلى مستوى لدعم العمليات 
التجاريــة واتبــاع أفضــل 
الطيران  ممارســات قطــاع 
وحتقيق أعلى مستوى راحة 
ورضا في خدمة املسافرين.

وستقوم شركة أماديوس 
بدعم نظم تعامالت اخلطوط 
اجلوية الكويتية طوال فترة 
تنفيذ ألتيا من خالل تنفيذ 
أفضل املمارسات واإلجراءات 
اجلديــدة، وضمــان فعالية 
التغييــر والتطبيــق عنــد 
التطبيقــات  التحــول مــن 
التطبيقــات  إلــى  القدميــة 
اجلديــدة. وصرحــت رشــا 
الرومي، رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
اخلطوط اجلوية الكويتية: 
»إن اخلطوط اجلوية الكويتية 
تعمل بشــكل موســع حاليا 
على تطبيق خطط التغيير 
الشاملة للتأكيد على ريادتنا 

تاهو وميتسوبيشي باجيرو 
وأوتالندر وكيا ســورينتو 

وتويوتا برادو وغيرها. 
يذكر أن جميع ســيارات 
»ســيليكت« يتم إخضاعها 
لبرامج فحص وجتهيز شاملة 
لضمان خلوها من العيوب 
وتوافقها مع معايير السالمة 
واملتانة للسيارات املضمونة، 
كما أنها حتمل سجل فحص 

التــي تلعب دورا  الصناعة 
محوريا في تطوير القطاع.

وأضــاف املليفي ان هذه 
الفعاليــات تعتبر ضرورية 
لتطويــر قطــاع االتصاالت 
منصــة  تشــكل  كونهــا 
بــرواد  رئيســية لاللتقــاء 
الصناعــة، وبحــث ســبل 
تعاون مستقبلية، وبالنظر 
إلى أن تواصل تيليكوم هي 
اليوم اخليار األفضل للعمالء 
لتزويدهم بخدمات االتصاالت 
في منطقة اخلليج والشرق 
األوســط، فــإن رعايــة هذه 
الفعاليات تقع في أولويات 
إلى  الهادفة  اســتراتيجيتنا 

تعزيز القطاع وتنميته.

في قطاع الطيران في املنطقة. 
ومن خالل العمل مع أماديوس 
كشريك استراتيجي لتطوير 
تطبيقاتنــا التكنولوجيــة، 
ســنعمل جنبا إلى جنب مع 
مزود ذات خبرة طويلة في 
مجال الطيران بهدف تأسيس 
قواعــد النجــاح املســتدامة 

للكويتية«.
وبني ماهر قوبعة، نائب 
الشــرق  الرئيــس ملنطقــة 
األوسط وأفريقيا في أماديوس 
قائال: »مع بدء الشــراكة مع 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
فإن أماديوس تستهل فصال 
جديــدا ليــس فقــط كمقدم 
حلــول للتكنولوجيا، ولكن 
كمستشــار لألعمــال بهدف 
توفيــر أفضــل تكنولوجيا 
في الســوق للوصــول إلى 
أفضــل النتائــج مــن خالل 
تبادل اخلبرات واملعرفة التي 
اكتســبناه خالل الـ 30 عاما 

في مجال الطيران«.

دوري وتقريرا شامال تدون 
فيه حالــة الســيارة وعداد 
الكيلومتــرات. وتدعــــــــو 
»سيليكت« املال جميع العمالء 
مــن املواطنــني واملقيمــني 
لزيارة معارضهــا في الري 
والشرق واالستمتاع باختيار 
ســياراتهم املفضلة من بني 
مجموعة واسعة واالستفادة 
من عروض التوفير املميزة.

سالم املليفي

تطبيق أنظمة 
أماديوس ضمن 
املراحل األولية

من اخلطة 
اخلمسية للناقل 

الوطني

0 % أرباح
حتى

5 سنوات

كارلوس غصن يلقي كلمة افتتاحية

VIVA ترعى منتدى احلكومة اإللكترونية الرابع

»نيسان« تشارك
في »معرض اإللكترونيات االستهالكية 2017«

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، عن رعايتها 
ملنتدى احلكومة اإللكترونية 
الرابع، الــذي انطلق في 27 
نوفمبــر وسيســتمر حتى 
29 نوفمبــر، حتــت شــعار 
»اخلدمات اإللكترونية«، الذي 
تنظمه شــركة نوف إكسبو 
بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، في 
قاعــة الراية بفنــدق كورت 
يارد ماريــوت، حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك، ممثال 
بوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء رئيس مجلس إدارة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات الشــيخ محمــد 
املبــارك الصباح.  عبــداهلل 

وتعليقا على هذه الرعاية، قال 
أمين املطيري، مدير أول إدارة 
اتصاالت الشركات في شركة 
 :VIVA االتصــاالت الكويتية
»حرصــت VIVA على رعاية 
هذا املنتدى واملشــاركة فيه 
منذ نسخته األولى، انطالقا 
مــن اهتمامها بكل ما يتعلق 
بالتكنولوجيا ومتشعباتها، 
بصفتها شركة رائدة في سوق 
االتصاالت في مجال اخلدمات 
اإللكترونية واإلنترنت ونظم 
املعلومات«. وأضاف املطيري: 
»نأمل أن تشــكل مشاركتنا 
في هذا املنتدى املتميز قيمة 
مضافة تســهم في حتســني 
موقــع الكويت على خارطة 

التكنولوجيا العاملية«.
اخلدمــات  وســتكون 

اإللكترونية محور األبحاث 
واملناقشــات فــي منتــدى 
احلكومة اإللكترونية الرابع، 
التي متثل املنتج الرئيســي 
برامــج  تســتهدفه  الــذي 
احلكومــة اإللكترونية، كما 
ســيتم البحــث فــي كيفية 

تطوير تلك اخلدمات. 
وســتتم أيضا مناقشــة 
الصعوبات والتحديات التي 
تواجه الكويــت في تطوير 
اإللكترونيــة،  اخلدمــات 
التي تعتبــر جزءا ال يتجزأ 
مــن طبيعــة التكنولوجيــا 
املعاصرة، عندما تتشــعب 
وســائل انتشــار اخلدمــات 
اإللكترونية لتشمل كل أجهزة 
الذكية  احلاسوب واألجهزة 

النقالة املختلفة.

أعلنت شــركة »نيسان« 
اليوم عن مشاركتها األولى 
في »معــرض اإللكترونيات 
الــذي  االســتهالكية 2017« 
سيقام في مدينة الس فيغاس 
األميركية. وسيلقي الرئيس 
التنفيــذي ورئيس مجلس 
إدارة الشركة كارلوس غصن 
كلمة افتتاحية يوم 5 يناير 
2017 على مســرح »ويست 
جيت« في منتجع »ويســت 

جيت الس فيغاس«.
وســيعرض غصــن في 
كلمته مجموعــة من الرؤى 

واألفكار املعمقة حول رؤية 
الذكــي«  »نيســان للتنقــل 
ودورها في متكني الشركة من 
حتقيق أهدافها املستقبلية. 
النقــاب عن  كما سيكشــف 
التطــورات  مــن  العديــد 
التكنولوجيــة والشــراكات 
التي ســتعود بالفائدة على 

املستهلكني اليوم.
وقال غصن بهذه املناسبة: 
»يسرني مشاركة »نيسان« 
في »معــرض اإللكترونيات 
االســتهالكية« خــالل هــذه 
الفترة التي تشــهد تغيرات 

مهمة وتنطــوي على فرص 
قطــاع  لتطويــر  مواتيــة 
السيارات. ومتتلك الشركة 
ســجال حافــال فــي تطوير 
تقنيات فائقة ترتقي بآليات 
الســيارات بالطاقــة  إمــداد 
وأســاليب قيادتهــا وكيفية 
دمجها في املجتمع. ونتطلع 
اليــوم الى تســليط الضوء 
على رؤيتنا في دور تقنياتنا 
املتقدمــة في بناء مســتقبل 
خــال متاما مــن االنبعاثات 
املميتة  الضارة واحلــوادث 

على الطرقات«.

أمين املطيري

كارلوس غصن

احسبها صح ووفر أكثر مع »سيليكت املال«


