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جانب من الدورة

نظّم لهم دورة متقدمة في »االبتكار«

»بيتك« يطلق العنان إلبداعات موظفيه

التمويــل  بيــت  نظــم 
الكويتي )بيتك( ورشة عمل 
متخصصة عن كيفية إطالق 
العنان لإلبداع واالبتكار في 
العمل ملجموعة من موظفيه، 
ضمن إطار سياســة تطوير 
املوارد البشرية ورفع الكفاءة 
اإلنتاجيــة للموظــف مــن 
خالل تزويده بكل الوسائل 
واألدوات الالزمة التي متكنه 
من أداء مهامه بشــكل كامل 

وفق اعلى معايير اجلودة.
العمل  وتناولت ورشــة 
اخلاصة في التعليم التجريبي 
من خالل بعض احملاضرات 
املختصــرة وأداء نشــاطات 
عملية خارج قاعات التدريب 
والتي اســتمرت ملدة 4 أيام 
وشــملت نحــو ٦٠ موظفــا 
وموظفة من مختلف اإلدارات، 
مواضيع متعددة تركزت على 
عملية طرح االفكار البديلة 
ومعاجلتهــا، وكيفيــة ابراز 
القدرات واملهارات وتوظيفها 
بالشكل األمثل كل في مجال 
عمله، فيما طرحت مواضيع 
جدليــة للنقــاش وتبــادل 

االفكار بغيــة الوصول الى 
النتيجة املثلــى مبا يتناغم 
مــع اســتراتيجية وأهداف 
املؤسســة وحاجــة العميل 

ووضع السوق.
ولم تهمل ورشــة العمل 
جانــب اهميــة العمل بروح 
الفريق وبث روح التنافسية 
وانســجام األفكار وتوحيد 
الرؤية التي تصب جميعها 
في جناح عملية ابتكار منتج 
أو خدمة او تنفيذ مشــروع 
ما، حيث شهدت الدورة طرح 
عدد من املشاريع والبرامج 
وتنفيذهــا ضمــن معاييــر 

املؤسسة.
العمــل  والقــت ورشــة 
استحســــــانا كبيــرا مــن 
املشاركني واملشاركات كونها 
حققــت االهداف التي عقدت 
مــن أجلهــا، الســيما زيادة 
مشاركة املوظفني وحتسني 
قدراتهــم االبداعية وتعزيز 
الداخلي وبالتالي  التواصل 
زيادة قدرتهم االنتاجية، فيما 
ســاهمت في التعريف على 
كيفية خلق البيئة االبداعية 

املناسبة في املؤسسة وإثرائها 
باملقترحات واألدوات الالزمة 
لتذليل العقبات وحل العوائق 
التي تعترض مسيرة العمل، 
كما ساهمت في تعزيز فكرة 
حتمل املسؤولية لدى املوظف 
االفــكار  واملبــادرة بطــرح 
وموازنة املخاطــر وحتديد 
السلوك السليم للتعامل مع 
الفريق ضمن إطار املؤسسة 
وخارجها. ويولــي »بيتك« 
أهمية قصوى لتنمية مهارات 
البشــرية،  وقدرات موارده 
فيما يسعى لصقل مهاراتهم 
مبختلف الدرجات الوظيفية 
من خــالل برامــج تدريبية 
متقدمة وورش عمل متنوعة 
تشمل جميع قطاعات العمل 
في »بيتــك«، وكذلك تغطي 
جميع اجلوانب التي يحتاج 
اليها املوظف ليضيف قيمة 
على أدائه مبا يحقق أهداف 
املؤسســة واســتراتيجيتها 
التــي ال تقــف عنــد حد من 
التطوير والتحديث باألنظمة 
واملنتجــات  واخلدمــات 

وأساليب العمل والسلوك.

يولي »بيتك« 
أهمية قصوى 

لتنمية مهارات 
وقدرات موارده 

البشرية

يقام بعد غدٍ بسواعد شبابية كويتية في »حديقة الشهيد«

»زين« الشريك االجتماعي لـ »سوق قوت«
أعلنــت شــركة زين عن 
شراكتها االجتماعية للموسم 
اجلديــد من »ســوق قوت« 
Qout Market، وهي املبادرة 
الشبابية األكبر من نوعها في 
الكويت والتي تقام ابتداء من 
يوم السبت املقبل في حديقة 
الشهيد - دائرة السالم من 
الســاعة 9 صباحــا حتى 5 
مساء، وستقام في أول يوم 
ســبت مــن كل شــهر حتى 

فبراير ٢٠١7.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي ان هذه الشــراكة 
تأتي في إطار استراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة جتاه تشجيع 
الطاقــات واملواهب احمللية 
الشابة للمساهمة في تقدمي 
جيل من الشــباب الكويتي 
القادر على املشاركة في تنمية 
الوطنــي بكفاءة،  االقتصاد 
حيث ان هذا احلدث الشبابي 
يهــدف إلــى نشــر التوعية 
حول منط احليــاة الصحي 
واستهالك املنتجات العضوية 
والصحية مــن خالل تقدمي 
فرصــة ألصحاب املشــاريع 
احلرفية والزراعية لعرض 
منتجاتهم املصنعة محليا في 
مكان واحد، باإلضافة لكونه 
جتمعا مثاليا لتبادل وطرح 
األفكار بني محبي ومصنعي 

املواد الغذائية احمللية.
انهــا  الشــركة  وبينــت 
ستكون متواجدة مبشاركة 
مميــزة فــي »ســوق قوت« 
من خــالل جناحها اخلاص، 
والذي ســتقوم مــن خالله 
باســتعراض آخر عروضها 
الترويجية واألجهزة الذكية 

الــى  لعمالئهــا، باإلضافــة 
ركــن ألعــاب الڤيديــو عبر 
اإلنترنت للتعريف عن باقاتها 
املخصصة للعمالء الشغوفني 
بهــذه األلعــاب، ولتعرفهــم 
على أحــدث خدماتهــا التي 
تقدم لهــم من خاللها أفضل 
جتربة اتصــاالت، باإلضافة 
الــى تنظيــم ســحب مميز 
للحاضرين للفــوز بجوائز 
قيمــة. وأفادت »زيــن« بأن 
شراكتها الرئيسية لـ »سوق 
قــوت« تعتبر إضافة كبيرة 
لسلسلة املشاريع الشبابية 
التي تشجعها بشكل متواصل 
لتحفز الطاقات احمللية على 
دفع منتجاتهم الوطنية مبا 
يعود بالنفع علــى اقتصاد 
الدولة، وخصوصا ان »سوق 
قوت« يستقطب أعدادا غفيرة 

الشــغوفة  مــن اجلماهيــر 
بالتعرف على املنتجات التي 
مت تصنيعهــا محليا بإدارة 
الشــباب الكويتــي، والتــي 
وصلت إلى أكثر من ٠٠٠.١5 
زائــر فــي املوســم املاضي. 
وأضافت الشركة ان مبادرة 
»ســوق قوت« متثل فرصة 
الكويتي  حقيقية للشــباب 
منتجاتهــم  الســتعراض 
احمللية والتعرف على آخرين 
يشــاطرونهم الشغف ذاته، 
حيث لن يرتكز املعرض على 
استعراض املنتجات فحسب، 
بل يشكل جتمعا رائعا لتبادل 
وطرح األفكار، ويقدم نقطة 
جــذب للجمهور مــن جميع 
األعمار للتعرف على املنتجات 
الغذائية احمللية وإبداء آرائهم 

ملصنعيها وجها لوجه.

الشراكة تأتي
في إطار 

إستراتيجية 
»زين« للمسؤولية 
االجتماعية جتاه 

تشجيع الطاقات 
واملواهب

الشابة

ضمن فعالية متميزة بالكويت

»بسامكو« و»هيدروتك« يرعيان معرض البناء »بيتك«
»وربة« يحصد جائزتني جديدتني

من بانكر ميدل إيست

»االحتاد« حتتفل باليوم الوطني
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

أعلنــت كل مــن شــركة 
»بســامكو« و»هيدروتــك« 
عن رعايتهما ملعرض البناء 
»بيتك«، والذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
خــالل الفترة من ٢8 نوفمبر 
وتســتمر عروضــه حتى 3 
اجلــاري في الصالــة 8 على 
الدوليــة  املعــارض  أرض 
مبشــرف، مبشــاركة حشــد 
من شــركات ومصانع البناء 
الكويتية احمللية املتخصصة 
ممثلة لنخبة مميزة من وكالء 
أكبر وأرقى املاركات العاملية 
املميزة املتخصصة في مواد 
البناء. وبهذا الصدد، أكد خالد 
الشــمري نائــب املدير العام 
بشركة »بســامكو« لألدوات 
الصحيــة ومقاوالتها الراعي 
الفضــي للمعــرض أن إقامة 
معــرض البناء فــي الكويت 
على أرض املعارض الدولية 
مبشــرف يعتبــر مــن أهــم 
العوامل التي تساعد على فتح 
أســواق بيع جديدة وزيادة 
فرص املنافســة التي تؤدي 
فــي النهاية إلى تقدمي أفضل 
املعروض وأجــود اخلدمات 
للمستهلك وتقدمي أفضل ما 
لديها إلرضاء العمالء. وعن 
جديد الشركة في املعرض، قال 
الشمري: نقوم ببذل قصارى 

يضيف بنك وربة، إجنازا 
جديدا الى سلسلة إجنازاته 
ويحصد جائزتني جديدتني 
من مجلة بانكر ميدل ايست، 
تكرسان مكانته في صناعة 
الصيرفة اإلسالمية وتعززان 

من جناحاته.
ويعتبر حصول بنك وربة 
على هاتني اجلائزتني إجنازا 
جديدا يضاف الى سلســلة 
إجنــازات البنــك فــي قطاع 
االستثمار املصرفي اإلسالمي 
وتأكيدا آخر على ريادته في 
خوض مجاالت اســتثمارية 
مبتكــرة تضفي قيمة عالية 

على تعامالت العمالء.
حيــث اختــارت املجلــة 
أكثــر  وإحــدى  الرائــدة 
فــي  مصداقيــة  املجــالت 
التصنيــف املصرفــي، بنك 
وربة ليفوز بجائزة »أفضل 
بنك اســتثماري بالكويت« 
للمرة الثانيــة على التوالي 
و»أفضل مؤسسة استشارية 
للشركات« لعام ٢٠١٦ والتي 
تأتي بعد النجاحات الكبيرة 
التــي حققها البنــك مؤخرا 
حيث بنت املجلة تقييمها على 
االداء والصفقات التي اقامها 

البنك في الفترة االخيرة.
كما أن ثمة معايير أخرى 
ساهمت في فوز البنك بهذه 

»االحتــاد  احتفلــت 
الوطني  الناقــل  للطيران«، 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
املتحــدة، باليوم الوطني الـ 
45 لدولــة اإلمارات العربية 
املتحدة، وذلك ضمن فعالية 
اســتضافها فندق ومنتجع 
جميرا شــاطئ املســيلة في 

الكويت مؤخرا.
وحضر الفعالية ســفير 
دولــة اإلمارات فــي الكويت 
رحمة الزعابــي، إضافة إلى 
كوكبة من أبرز الشخصيات 
الديبلوماســية، والفريــق 
التجــاري لشــركة »االحتاد 
للطيران« بقيادة عباس العلي 
مدير عام الشركة في الكويت.
مت  املناســبة،  وبهــذه 
تخصيــص جنــاح خــاص 
لشــركة االحتــاد للطيــران 
أتاح للضيوف فرصة االطالع 
على التصور اإلبداعي اجلديد 
ملقصورات الركاب، وعرفهم 

جهدنا إلبرام صفقات مميزة 
مستفيدين في ذلك من حالة 
الركــود االقتصــادي العاملي 
وانخفــاض تكلفة الشــحن، 
وســنقوم بعــرض أحــدث 
والكتالوجــات  التصاميــم 
وعرض أرقى املنتجات لدينا 
من ديكورات ومنتجات وأطقم 
احلمامات والصحي، إضافة 
إلى توفيــر افضل املوديالت 
العامليــة مــن الســيراميك 
وبأســعار  والبورســالن 
منافسة وبجودة عالية جلميع 
عمالئنا. من جانب آخر، قال 
خضر عكاري مدير مبيعات 
املياه بشــركة  قســم أنظمة 
»هيدروتك« الهندسية والراعي 
الفضي للمعــرض: ان قطاع 

اجلوائز من خالل مجموعة 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املميــزة واحلصريــة التــي 
يحـــرص بنــــــك وربــــــة 
لتالقــي  تصميمهــا  علــى 
العمــالء وتلبــي  تطلعــات 

احتياجاتهم.
وحــول فوز بنــك وربة 
باجلائزتــني من بانكر ميدل 
ايست، قال شــاهني الغامن، 
الرئيس التنفيذي لبنك وربة: 
اننا فخورون بفوز بنك وربة 
بهذه اجلوائز والذي يترجم 

بالوجهات ومحطات التوقف 
الرئيســية لبرنامج رحالت 
الشركة، التي تتضمن عروضا 
مغرية للمسافرين متكنهم من 

البناء واألعمــار في الكويت 
يعتبر من أهم القطاعات، وذلك 
ملا تشهده من نهضة عمرانية. 

وهذا ينشط سوق العقار.
 وعن جديد جناح الشركة 
لزوار املعرض، قال عكاري: ان 
مشاركتنا في املعرض هدفها 
عــرض آخر ما توصلت إليه 
تكنولوجيا أنظمة املياه، حيث 
تتمتع شــركتنا بخبرة أكثر 
مــن ١7 عاما في هــذا املجال 
الثالثــة  وتنتشــر فروعنــا 
بالــري والشــويخ وحولــي 
والتي تستقبل زبائننا الكرام 
لتقدمي افضل اخلدمات لهم. 
وأضاف عكاري: ان الشــركة 
تقوم بتوفير جميع متطلبات 
املنازل من سخانات ومضخات 
وبايبــات امليــاه والصــرف 
الصحي، فهناك قسم الزراعة 
وقسم حتلية املياه والنوافير، 
وحمامات السباحة ومكافحة 
احلريق، باإلضافة الى جميع 
املضخات التي تستعمل لآلبار 
واملياه اجلوفية. ولفت عكاري 
الى ان اننا كوكالء في الكويت 
لنخبة مميزة لهذه املنتجات 
واملعــدات فإننــا نوفــر لها 
قطع الغيــار األصلية، حيث 
تتمتع منتجاتنا بالقبول وهي 
معتمدة رسميا في الوزارات 

والهيئات احلكومية.

النجاحات التي حققها البنك 
في اآلونة األخيرة ويعكس 
األرضيــة الصلبة لعملياته 
التــي تبنــى وفق دراســات 
معمقــة حــول احتياجــات 
الســوق ســواء في القطاع 
االســتثماري أو املصرفــي. 
لقد استطاع بنك وربة رغم 
عمره القليل نسبيا في سوق 
الصيرفة اإلسالمية أن يشق 
طريقه بثبات على الرغم من 
األوضــاع االقتصاديــة غير 
املســتقرة وأيضا املنافســة 
املتنامية في قطاع املصارف 
اإلسالمية وذلك باالستناد الى 
استراتيجيته الطموحة التي 
أثبتت جدواها واستطعنا من 
خاللها أن نحقق االنتشــار 
البناء ونراها  االستراتيجي 
العضد األساسية في حصد 

البنك للجوائز املتتالية.
وأضــاف الغــامن: نحــن 
مستمرون في نهجنا التنموي 
وخطة التوســع للبنك على 
جميع األصعــدة لكي نصل 
الى كافة عمالئنا في مختلف 
أرجــاء الكويت ويكون بنك 
وربة اخليــار األول للعمالء 
الراغبني في أفضل اخلدمات 
املصرفية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية وأفضل 
احللول املصرفية النوعية.

االســتمتاع بخدمات اإلقامة 
املجانيــة ملدة قــد تصل إلى 
ليلتــني ضمن أرقــى فنادق 

أبوظبي من فئة 5 جنوم.

عصام عكاريخالد الشمري

السفير رحمة الزعابي متوسطا الفريق التجاري لشركة »االحتاد للطيران«

معرض البناء 
»بيتك« مستمر 

في عروضه حتى 
3 ديسمبر اجلاري 

مبشرف

»أفضل
بنك استثماري
في الكويت« 

و»أفضل مؤسسة 
استشارية 
للشركات«

خالل حفل توزيع الجوائز العالمية ألفضل تقني للعام 2016

جاكوار الند روڤر الشرق األوسط
وشمال أفريقيا حتصد جوائز مرموقة

حصدت شركة جاكوار الند 
روڤر الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا جائزتني مهمتني ضمن 
اجلوائز العاملية ألفضل تقني 
للعام ٢٠١٦، وذلك خالل حفل 
خاص أقيم في املقر الرئيسي 
للشركة املتخصصة بصناعة 
السيارات الفاخرة في اململكة 
املتحدة. وتأكيدا على التزامها 
باعتماد نهج فريد في خدمة 
العمــالء والعمــل املســتمر 
على رفع معاييرها، حصلت 
جاكــوار الند روڤر الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
على جائزة »أفضل سوق من 
حيث األداء« ضمن اجلوائز 
العامليــة ألفضل تقني للعام 
٢٠١٦، فيمــا حصــل جنتــو 
تومــاس من شــركة الطاير 
للســيارات بدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة على اجلائزة 
العامليــة ألفضل تقني للعام 
لدى الند روڤر، وكان جنتو 
قد فــاز بجائزة أفضل تقني 
لدى الند روڤر ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا في 
عام ٢٠١5. واستمر كودي كمال 
من شركة سيما في املغرب، 
احلائز جائــزة أفضل تقني 
للعام لدى جاكوار الشــرق 

األوسط وشمال افريقيا عام 
٢٠١5، بتحقيق أداء قوي حيث 
نــال مركز الوصيــف األول 
ضمن اجلائزة العاملية ألفضل 
تقنــي للعام لــدى جاكوار. 
وفــي هذا الشــأن، قال روب 
بريستون، مدير خدمة العمالء 
في جاكوار الند روڤر الشرق 
األوسط وشمال افريقيا: هذا 
إجناز عظيم لشبكة جاكوار 
الند روڤر الشــرق األوسط 
وشمال افريقيا، إذ تبني هذه 
النتائج حجم االســتثمارات 
التــي نقوم بها من أجل رفع 
الكفاءة وااللتزام  مستويات 

بالتميز في اخلدمات وجتربة 
العمالء الشــاملة. إن تكرمي 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وأفضل الكوادر أداء 
ضمن أعلى التصنيفات بني 
الالعبني العامليني شهادة على 
وفــرة املواهب التــي تعمل 
جاهــدة علــى حتفيــز منو 
األعمال كل يوم في املنطقة. 
وتابع روب بريستون: ندرك 
جيدا أن التدريب والتطوير 
عنصــران أساســيان ألننــا 
نستثمر باستمرار في كوادرنا. 
وقد ساعدتنا منصة »أفضل 
تقني للعام« في إظهار التزامنا 
بالتميز من أجل توفير جتارب 
رفيعــة املســتوى لعمالئنا، 
وهذا هو جوهر جهود فريق 
جاكوار النــد روڤر. وكانت 
جاكوار الند روڤر قد أطلقت 
إقليمية مخصصة  أكادميية 
للتدريب في دبي في عام ٢٠١4 
بهدف تقدمي برامج تدريبية 
للوكالء واملوظفني في كامل 
أنحاء شبكتها مبنطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا، وهي 
تقدم نفس التدريبات املتميزة 
التــي تقدمهــا األكادمييــة 
الرئيسية في مقرها باململكة 

املتحدة.

فريق جاكوار الند روڤر الشرق األوسط وشمال أفريقيا متقلدا اجلوائز

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا تفوز بجائزة 
أفضل سوق

من حيث األداء


