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من 5 الى 7 ديسمبر المقبل في العاصمة األردنية »عمّان«

»زين« تعقد مؤمترها السادس
للتكنولوجيا »رحلتنا مستمرة«

»بيتك« يواصل دعم أنشطة املبرة التطوعية

أنهــت مجموعــة زيــن 
اســتعداداتها إلقامة الدورة 
السادسة ملؤمترها السنوي 
 ،»ZTC زيــن للتكنولوجيا«
واملزمــع عقده في العاصمة 
األردنية )عّمان( في الفترة 
من 5 الى 7 ديســمبر املقبل 

بفندق لو رويال.
التي  وذكــرت املجموعة 
متلــك وتديــر 8 شــبكات 
اتصاالت متطورة في منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا 
أنهــا ســتعقد فعاليات هذه 
الــذي يجمــع كل  احلــدث 
شــركاتها وشــركائها مــن 
املزودين واملوردين العامليني 
فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
االتصــاالت حتــت عنــوان 
»رحلتنا مستمرة..«، حيث 
تواصــل املجموعــة تنفيــذ 
استراتيجية حتولها في اجتاه 
بأن تصبح مزود االتصاالت 

الرقمي املتكامل. 
وأفــادت زيــن فــي بيان 
فعاليــات  بــأن  صحافــي 
الــدورة السادســة للمؤمتر 
رعايــة  حتــت  ســتفتتح 
رئيس وزراء األردن د.هاني 
امللقــي، وبحضــور وزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات ووزيرة تطوير 
القطاع العام في األردن مجد 
شــويكة، وعدد من الوزراء، 
التنفيــذي لهيئة  والرئيس 
تنظيم قطاع االتصاالت في 
األردن د.م.غــازي اجلبور، 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
زين ســكوت جيجينهامير، 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
زيــن األردن أحمد الهناندة، 
والرئيس التنفيذي لشؤون 
التكنولوجيا ملجموعة زين 
هشام عالم، باإلضافة إلى عدد 
كبير من مسؤولي املجموعة 
وشــركاتها. وبينت زين أن 
فعاليــات املؤمتر ستشــهد 
مشــاركة واســعة ألكثر من 
60 شــريكا إقليميــا ودوليا 
فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
االتصاالت، حيث ستقدم هذه 

التمويــل  واصــل بيــت 
الكويتي )بيتك( مشــاركته 
فــي العديــد مــن الفعاليات 
بالبيئة  واألنشــطة املعنية 
واحلفاظ عليهــا وحمايتها 
الهيئــات  مــع  بالتعــاون 
واملؤسسات العاملة في هذا 
املجــال مثل املبــرة البيئية 
التطوعيــة وفريق الغوص 
الكويتــي وجهــات أخــرى، 
الثقافــة  بهــدف تعميــــق 
البيئية وخلق حالة من الوعي 
واالهتمــام بأهمية احملافظة 
على بيئة نظيفة خالية من 

امللوثات.
وســاهم »بيتــك« بدعم 
جهود فريق الغوص الكويتي 
من خالل املبــرة التطوعية 
البيئيــة بتوفيــر عــدد من 
الهولنديــة   Whaly قــوارب
الســتخدامها فــي العمليات 
البحرية إلنقاذ ورفع املخلفات 
والشباك حتت شعار »شركاء 
في حماية البيئة البحرية«.
وتنشــط جهود »بيتك« 
املناســبات واألوقــات  فــي 
التي يتكثــف فيها االهتمام 
محليا وعامليا بقضايا البيئة 
مثل األيام العاملية لالحتفال 
باألرض أو البيئة، من خالل 
دعــم األنشــطة ذات األثــر 
واملردود اإليجابي على البيئة 
مثــل جهود فريــق الغوص 
الكويتي التابع للمبرة البيئية 
التطوعية، كما يشارك »بيتك« 
في حمالت تنظيف الشواطئ 

املشاركة فرصة للتعرف على 
أحدث التقنيات واالجتاهات 
العاملية والتحوالت األخيرة 

في صناعة االتصاالت.
وباإلضافــة إلــى كلمات 
رئيســية ســيلقيها شركاء 
مجموعــة زين فــي مجاالت 
التكنولوجيا الرئيسية، مبا 
في ذلك شــركات اريكسون، 
وهواوي، ونوكيا التي تشارك 
زين اجتاهها االستراتيجي، 
ستكون هناك أوراق عمل من 
جانب املتحدثني الضيوف، 
حيــث ســتقوم مؤسســات 
استشــارية شــهيرة مثــل 
»ديتيكون« و»استراتيجي&«، 
باستعراض جتارب شركات 
عامليــة فــي رحلتهــا نحــو 
التحول الرقمي، كما ستكون 
هنــاك أيضا جلســات عمل 
وحلقــات نقاشــية تفاعلية 
تشمل الرؤســاء التنفيذيني 
التكنولوجيــا فــي  لقطــاع 
مجموعة زين للتناقش حول 
الكيفية التي ميكن من خاللها 
ملجموعــة زيــن أن تزدهــر 

كمزود منط حياة رقمي. 
وذكــرت املجموعــة أن 
جلســات املؤمتــر ستشــهد 
مشاركة متميزة من الشريك 
املؤسس لشركة »أرامكس« 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
فــادي  »ومضــة كابيتــال« 
غندور، الذي سيركز في ورقة 
عملــه على أهميــة االبتكار 

ويرعى جهود حماية البيئة 
والتوعية ضد عوامل تلويثها.

وإميانا بأهمية نشر الوعي 
البيئي يشــارك »بيتك« بني 
فترة وأخرى عبر مجموعة من 
املواد اإلعالمية املنشورة في 
وسائل التواصل االجتماعي 
في جهود حث أفراد املجتمع 
التخضيــر ومكافحة  علــى 
التصحر وصيانة البيئة من 
االعتداءات والتلوث والتركيز 
في هذه الرسائل على شرائح 
معينــة مــن فئــات عمريــة 
انطالقا من الدور اإلنســاني 
واالجتماعي والتنموي الذي 

وريــادة األعمــال، ويعتبــر 
غندور من القيادات الرائدة 
في منطقة الشــرق األوسط 
التــي تبنت أولويــات دعم 
برامج الريــادة االجتماعية، 
فهو مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة »رواد التنمية«، وهي 
مؤسسة إقليمية، غير ربحية، 
أنشــأت مببادرة من القطاع 
اخلــاص، وتســعى لتمكني 
املجتمعات املعنية بالتغلب 
علــى التهميش عــن طريق 
تفعيــل مشــاركة الشــباب 
املدنية  وتعزيــز املشــاركة 
في خدمة املجتمع والتعليم.
وقــال الرئيس التنفيذي 
فــي مجموعة زين ســكوت 
جيجينهاميــر »نحن ندرك 
متاما أننا مطالبون وبشكل 
أكثر مــن ذي قبل أن نتبنى 
حلــوال أكثــر ابتكاريــة في 
صناعتنــا، وبالتالي بادرنا 
بدمج روح االبتكار في ثقافة 

عمل مؤسستنا«. 
من ناحيته، قال الرئيس 
التنفيــذي للتكنولوجيا في 
مجموعــة زين هشــام عالم 
»إن أجندتنا على مدار األيام 
الثالثــة فــي املؤمتر تعكس 
مدى عمق جهودنا احلثيثة 
في ما يتعلق بتعظيم االبتكار 
الرقمي من أجل تقدمي أفضل 
إلــى  املنتجــات واحللــول 
عمالئنــا وبالطريقة األكثر 

كفاءة«.

يســاهم في حتقيق التنمية 
وجــودة احليــاة التــي تعد 
البيئــة النظيفــة مــن اهــم 

مكوناتها.
ويساهم »بيتك« في دعم 
جهود التخضير ويتوجه إلى 
الطلبة من خالل التعاون مع 
بعض مدارس وزارة التربية 
التــي تتبنــى هــذا النهــج، 
ويعتبــر ذلك اســتثمارا في 
املستقبل، حيث يتأهل جيل 
جديد علــى قيم وأخالقيات 
رفيعــة تضــع احلفاظ على 
البيئة وحمايتها في مقدمة 

أولوياتهم احلياتية.

»أريكسون« جانب من تقدمي الدعم
و»هواوي« و»نوكيا«
تستعرض أحدث 

االجتاهات 
التكنولوجية

في األسواق 
العاملية

 Whaly قوارب
ستستخدم

في عمليات 
رفع املخلفات 

والشباك
من البحر

وفر قوارب لفريق الغوص الكويتي

تستمر عروضه حتى 3 ديسمبر القادم

خالل مشاركتها في معرض لوس أنجيليس للسيارات

لتوسيع نطاق إجراءات أتمتة القرارات

»نيسان« تكشف النقاب
عن سيارتها اجلديدة »روغ«

»مجموعة الجني«
ترعى معرض البناء »بيتك« مبشرف

»ساس« تعزز شراكتها مع »بوبيان«

كشفت شركة »نيسان« عن 
سيارتها اجلديدة »روغ 2017: 
روغ وان ستار وورز ليمتد 
إيديشن«، وهي األخيرة ضمن 
سلسلة ســياراتها اجلديدة 
الـ 4 التي مت كشــف النقاب 
عنها ألول مرة خالل معرض 
»لوس أجنيليس للسيارات«. 
وجــاء ذلك خالل حفل مميز 
تضمن عرض مقطع ڤيديو 
مشوق، باإلضافة إلى عرض 
توضيحــي تفاعلــي ســلط 
الضوء علــى تقنيات »درع 
الســالمة الذكي« املتاحة في 
سيارة »روغ 2017« اجلديدة 
)يعرف بنيسان إكس تريل 
في الشرق األوسط(. وأعقب 
عرض مقطع الڤيديو ظهور 
ســيارتني من طراز »نيسان 
روغ: روغ وان ستار وورز 
ليمتد إيديشــن« برفقة عدد 
من جنود »قوات العاصفة« 

بلباسهم امليداني الكامل.
الســيارة  وتعتبــر هذه 
األولى من نوعها التي تنطوي 
على تفاصيل من »فيلم حرب 
النجوم« مبا في ذلك العالمة 
الفريدة، واملقصورة الداخلية 
احلصريـــــة، والعناصــــر 
التزيينيــــة اخلارجيـــــة، 

أعلنت مجموعة شركات 
الجني عــن رعايتها ملعرض 
ومهرجان البناء )بيتك( الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولــي على أرض 
الدولية مبشــرف  املعارض 
فــي الفترة مــن 28 اجلاري 
وتســتمر فعالياتــه حتى 3 
ديسمبر 2016 املقبل، وسط 
مشاركة فاعلة من قبل حشد 
من املؤسســات والشــركات 
الصناعية الكويتية احمللية.
وفــي هذا اإلطــار، أعرب 
مدير عام مجموعة شركات 
الجــني يوســف األميــر عن 
حرص شــركته على رعاية 
هذا املعرض باعتباره حدثا 
دوريا مميزا تشهده الكويت 
مرتني فــي العام على أرض 
املعارض مبشــرف، مشيرا 
الــى ان مجموعتــه والتــي 
تأسست عام 1995 تسعى بجد 
نحو هدف وطني لترســيخ 
الصناعــة احمللية الكويتية 
سعيا نحو العاملية، وانطالقا 
من التوجه الوطني في سياق 
التزامنــا بتحقيــق وتنفيذ 
الســامية لصاحــب  اإلرادة 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري، وإقليمي 

فاعل ونابض في املنطقة.

قام بنــك بوبيان باتخاذ 
خطــوة مهمــة نحــو أمتتة 
إجــراءات تقييــم املخاطــر 
االئتمانية وتقدمي املوافقات 
السريعة لعمالئه من خالل 
توسيع نطاق الشراكة التي 
جتمعــه بشــركة »ســاس« 
الرائدة في مجال التحليالت.
وســيقوم بنــك بوبيان 
باســتخدام برنامج »ساس 
إنتربرايز ماينر« في جميع 
فروعه العتماد مناذج املخاطر 
املــال  رأس  وتخصيــص 
التنظيمي للخسائر املتوقعة.

وبهذا الصدد، قال مارسيل 
ميــني، املدير العــام ملنطقة 
العربي واألســواق  اخلليج 
الناشئة لدى »ساس«: يتطلب 
املعيار الدولي رقم 9 إلعداد 
التقارير املاليــة )IFRS9( ـ 
الذي ســيدخل حيز التنفيذ 
عــام 2018 ـ مــن البنوك أن 
تكون أكثر استعدادا للخسائر 
املتوقعة، مع حتديث الطريقة 
التــي تتبعهــا في تســجيل 
وتوقع التغيرات في جودة 
أصولهــا االئتمانيــة. وقــد 
أتاح بنك بوبيــان بعقليته 
املرنــة والتقدميــة لشــركة 
»ساس« بيئة عمل منوذجية 
كــي تصــوغ األخيــرة هذه 
الشــراكة املتبادلة وتضمن 
متتــع البنك باملقومات التي 

باإلضافة إلى خوذة »جندي 
املوت« باحلجم الكامل.

وســيقتصر إنتــاج هذه 
الســيارة احملدودة اإلصدار 
علــى 5400 ســيارة فقــط، 
وستكون متاحة في أسواق 
الواليــات املتحــدة وكنــدا. 
مزايــا  حزمــة  وســتكون 

وأضاف األمير ان مجموعة 
الجــني اســتطاعت في وقت 
قياســي أن حتتــل مكانــه 
مرموقة بني أكبر الشــركات 
التــي ســاهمت فــي تطوير 
وبنــاء وتنميــة الكويت في 
املجــال الصناعــي الوطني، 
حيث حرصت املجموعة على 
تطبيق سياســة إنتاج وفق 
أعلى معايير اجلودة والرقابة 
العامليــة جلميــع مراحــل 
التصنيع واإلدارة وخدمات 
ما بعد البيع بحصولها على 

شهادات اجلودة العاملية.
وشــدد األميــر علــى ان 
املجموعــة تســعى جاهــدة 
لتوفيــر أكبر تشــكيلة من 
املنتجات واملوديالت احلديثة 
التي تضم مجموعة واسعة 
من مختلف األشكال واأللوان 
واملوديالت من مداخل األبواب 
الرئيسية واألسوار اخلارجية 
والدرابزينــات واحلمايــات 
املعدنيــة والديكــورات ذات 
الطابع والتصاميم العصرية 
مبا يناســب جميع األذواق 
وبأســعار  واملســتويات 
تنافســية وبــإدارة وأيــد 
كويتية وطنيــة، كما تقوم 
مجموعــة شــركات الجــني 
بتوفيــر جميــع اخلدمــات 
اخلاصــة في مجــال املعادن 

تسمح له باالمتثال للمعيار 
اجلديــد مــع توفيــر الوقت 
واجلهــود املبذولــة من قبل 
فريق املوظفني باالســتفادة 

من األمتتة الفعالة.
وبعــد أن كان »بوبيان« 
يســتخدم في السابق دليل 
ساس إنتربرايز جايد إلعداد 
التقارير حول املخاطر، فإنه 
يتجــه حاليــا إلى تســريع 
مسار عملية اتخاذ القرارات 
االئتمانيــة عبــر اســتخدام 
برنامــج »ســاس إنتربرايز 
أداة استخراج  ماينر« وهي 
البيانات الرائدة من »ساس« 
من أجل بناء منوذج بطاقات 
األداء اخلاصة مبحفظة أعماله 
لتقدير املتطلبات الرأسمالية 

وورز  ســتار  وان:  »روج 
إيديشــن« متاحــة  ليمتــد 
حصريا لسيارة »روج 2017 
املــزودة بفتحة  الرياضية« 
ســقف بانوراميــة ونظــام 
صوتي متطور. ويشار إلى أن 
باب التسجيل للحصول على 
السيارة مفتوح عبر املوقع 
NissanUSA.com :اإللكتروني
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
جيرميي تاكر، نائب رئيس 
التســويقي  قســم االتصال 
واإلعالمــي لــدى »نيســان 
أميــركا الشــمالية«: حتظى 
»نيســان روغ« علــى غرار 
سلسلة أفالم »حرب النجوم« 
بشــهرة عامليــة واســعة، 
حيث جنحت هذه السلسلة 
السينمائية منذ إطالقها قبل 
40 عاما فــي االرتقاء بعالم 
التكنولوجيا إلى مستويات 
جديــدة كليا. وعلى اجلانب 
اآلخــر تأتي »نيســان« في 
الســيارات  طليعــة قطــاع 
العاملي سواء الشاحنات أو 
السيارات الرياضية املتعددة 
االســتخدامات مثــل »روغ 
اجلديــدة«. ولذلك يبدو هذا 
التعاون بني الطرفني طبيعيا 

إلى أبعد احلدود.

للمشاريع احلكومية والقطاع 
اخلاص والقصور واملجمعات 
السكنية والتجارية، بحيث 
يحمــل كل تصميــم رونقــا 
خاصا للمشــروع الذي يتم 
تنفيذه ويضيف على املشروع 
ملسة إبداع وجمال مشهود لها 
من كل ناظر بشهادة جميع 

عمالئنا الكرام.
وأضــاف األميــر إلى ان 
مجموعــة الجــني وســعت 
الســوقية بتنفيذ  حصتهــا 
مشــاريع خارج الكويت في 
العديــد من الــدول العربية 
الشــقيقة املجــاورة مثــل 
العربية السعودية،  اململكة 
والعراق، ومصــر، ولبنان، 
واإلمارات العربية، وغيرها 
وأجنزتهــا بوقت قياســي، 
حيث حققت املجموعة خالل 
األعوام األخيرة أرقاما قياسية 
غير مسبوقة بعدد عمالئها 
واالنتشار في األسواق الدولية 
واحمللية من خالل ما تقدمه 
من منتجــات متميزة عالية 
اجلودة وبأســعار تنافسية 
وتصاميم مبتكرة، ولم تقف 
إدارة مجموعة شركات الجني 
علــى الوطن العربــي فقط 
بل وصلت إلبــرام اتفاقيات 
جتارية دولية مع شــركات 

أوروبية كبيرة.

اخلاصة بالقروض، وحتديد 
الديون، وإقرار  مخصصات 
احلدود االئتمانية واملوافقة 
املســبقة علــى احلســابات 
اســتراتيجيات  وصياغــة 
التحصيل، كما ستمكن هذه 
االتفاقيــة بأجلها املمتد لـ 3 
سنوات البنك من استخدام 
هذه األداة إلنشــاء القروض 

وبناء مناذج التسويق.
ناهــد  قالــت  بدورهــا، 
العوضــي نائبــة مدير عام 
مجموعة إدارة املخاطر لدى 
بنك بوبيان: يتمثل هدفنا في 
إتاحة إمكانية توقع اخلسائر 
بأكبــر قدر ممكــن من الدقة 
والسرعة، وتوفر لنا شراكتنا 
مع »ساس« منصة مؤمتتة 
شــاملة لقيــاس املســتوى 
االئتماني للقروض وتقييم 
املخاطر. ومن شــأن اعتماد 
املزيــد من حلول »ســاس« 
املتطورة أن تســاعد فريقنا 
على تقليص وقت املعاجلة 
واحلد من اخلسائر وتوفير 
قدرات أسرع التخاذ القرارات.
وســيكون بنــك بوبيان 
قادرا على توليــد تقديرات 
»احتمال العجز« على أساس 
شهري، ما يساعده على فهم 
ديناميكيــات املخاطــر التي 
تتأثــر بعوامــل مختلفة في 

محفظة أعماله.

يوسف األمير

مارسيل ميني

السيارة تنطوي
على تفاصيل 

من »فيلم حرب 
النجوم« وهي األولى 

من نوعها

يوسف األمير: 
املعرض

من األدوات الفاعلة 
في دعم املنتج 

الكويتي

االتفاقية
متد »بوبيان« 

بآليات غير 
مسبوقة في البالد 

لتحليل اجلدارة 
االئتمانية


