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احلفل شهد الفوز 
بجائزة أفضل 

مشغل اتصاالت 
لعام 2015 وجائزة 

أفضل مشغل 
خلدمات االتصاالت 

اجلوالة

يوسف الشالل وسارة القبندي خالل حفل توزيع اجلوائز

مارك كاوانو في صورة جماعية مع موظفي ومسؤولي »زين«

Ooredoo حتصد أربع جوائز مهمة 
»CommsMEA«في حفل جوائز

»زين« تقيم ندوة حصرية ملوظفيها 
بعنوان »خطوات نحو املزيد من النجاح«

»بيتك« يعلن الفائزين في السحب السابع للبطاقات املصرفية

حقق����ت Ooredoo جناحا 
مميزا خالل حفل توزيع جوائز 
CommsMEA الذي أقيم في دبي 
األسبوع املاضي، حيث فازت 
بأربع جوائز مهمة كان أبزرها 
جائزة »أفضل مشغل اتصاالت 
لعام 2015« وهي جائزة رفيعة 
املستوى فازت بها مجموعة 
 Ooredoo كما فازت .Ooredoo
قطر بفئة جديدة من اجلوائز 
هي »جائزة حتديث الشبكات«، 
املميزة  وذلك ع����ن مبادرتها 
في حتديث وتطوير شبكتها 

»سوبرنت«.
وباإلضاف����ة إل����ى ذل����ك، 
حصلت Ooredoo عمان على 
جائزة »أفضل مشغل خلدمات 
االتصاالت اجلوالة في الشرق 
 Ooredoo األوسط«، بينما فازت
قطر بجائزة ثانية وهي »أفضل 
مق����دم خلدم����ات االتصاالت 

املتقاربة لعام 2015«. 
وبفوزه����ا بأرب����ع جوائز 
وترشحها الثنتي عشرة جائزة 
من مجموع 14 فئة جوائز، فقد 
حققت Ooredoo أفضل إجناز 
لها على اإلطالق ضمن جوائز 
CommsMEA الت����ي تعد أحد 
أهم اجلوائز الرائدة في قطاع 

االتصاالت. 
 Ooredoo وبالنيابة ع����ن
الكويت، حضر حفل تسليم 
اجلوائز، ال����ذي أقيم في دبي 
املاض����ي، كل من  األس����بوع 
يوس����ف الش����الل، مدير أول 
اخلدمات االجتماعية والرعايات 
والتواصل االجتماعي، وسارة 
الرعايات  القبندي مس����ؤول 
واملسؤولية االجتماعية لدى 

الشركة.
وعل����ق الش����يخ س����عود 
بن ناصر آل ثان����ي الرئيس 
 Ooredoo التنفيذي ملجموعة
على هذا اإلجن����از قائال: »إن 
استراتيجيتنا في Ooredoo هي 

أقامت زين الشركة الرائدة 
في تقدمي خدمات االتصاالت 
الكويت ورش����ة  املتنقلة في 
عمل حصرية ملوظفيها بعنوان 
املزيد من  »خط����وات نح����و 
النجاح«، والتي قدمها الشريك 
التنفيذي  املؤسس والرئيس 
 Storehouse للتطبيق الشهير
مارك كاوانو. وذكرت الشركة 
في بي����ان صحافي أن الندوة 
التي جاءت في إطار شراكتها 
االستراتيجية مع مؤمتر متكني 
الشباب الرابع، شهدت حضورا 
كبي����را من موظفي الش����ركة 
ومسؤوليها، حيث تعتبر هذه 
الفعاليات جزءا من سلس����لة 
التدريبية  برامجها ودوراتها 
التي خصصتها  والتعريفية 
لتطوير مواردها البشرية على 
مدار العام. وأوضحت زين أن 
كاوانو استعرض خالل الندوة 
جتربته في حتقيق حلمه في 
 Storehouse إطالق تطبي����ق
الشهير على وسائل التواصل 
االجتماع����ي، والصعاب التي 
واجهته في البداية، كما حدد 
في محاضرته محطات رحلة 
النجاح التي سيمر عليها كل 
صاحب فكرة يريد حتويلها إلى 
الواقع، كما استعرض  أرض 
اخلطوات األساسية التي يجب 
أن يتبعه����ا املبادرون، والتي 
تؤدي الى حتديد األولويات، 
ومن ثم اختيار أفضل الطرق 
للوصول الى األهداف املرجوة 

ف���از 7 من عم���الء بيت 
الكويت���ي )بيتك(  التمويل 
السابع للحملة  في السحب 
التي  التس���ويقية اجلديدة 
اطلقها حتت ش���عار »اربح 
يوميا MacBook Air« للتشجيع 
على استخدام بطاقات »بيتك« 
الدفع  االئتمانية ومس���بقة 
وبطاقات السحب اآللي، بهدف 
زيادة القيمة املضافة للبطاقة 
وتطوير وتنوي���ع االعتماد 
عليها، حي���ث تتيح احلملة 
على مدى 100 يوم، الفرصة 
 MacBook للعمالء لربح جهاز
Air عند استخدام بطاقاتهم 
لس���داد قيمة املش���تريات، 
ومتثل كل 10 دنانير ينفقها 
العميل باس���تخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية أو مسبقة 
الدفع داخل وخارج الكويت، 
وبطاقات السحب اآللي خارج 
الكويت فقط، فرصة لدخول 

السحب خالل احلملة.

أن نكون في موقع الريادة في 
كل س����وق من األسواق التي 
نعمل به����ا، وجاء الفوز بهذه 
اجلوائز ليبرهن على نهجنا 
املتميز. إن اجلميع في عائلة 
Ooredoo يعملون بجد خلدمة 
العمالء ودع����م منط حياتهم 
الرقمي����ة، وتطوي����ر خدمات 
البيان����ات، وتوفي����ر أفضل 
الش����بكات لكل عمالئنا، إننا 
نهدي هذه اجلوائز جلميع أفراد 
عائلة Ooredoo على جهودهم 

املتواصلة«.
ويأتي فوز Ooredoo بجائزة 
»أفضل مشغل اتصاالت لعام 
2015« ليت����وج عام����ا حافال 
باإلجنازات التي شهدت وصول 
ع����دد عمالء الش����ركة إلى ما 
يق����ارب 115 مليون عميل في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وجنوب شرق آسيا«.
وحققت Ooredoo جناحا 
واس����عا في تطوي����ر خدمات 
البيانات عبر أسواقها املختلفة 
كجزء م����ن اس����تراتيجيتها 
ملواجهة حتديات املس����تقبل. 
ومتثل إي����رادات البيانات في 
الوقت احلالي 35% من إجمالي 
إي����رادات Ooredoo، وهو رقم 
قياسي جديد للشركة. كما أن 
الشركة تتبوأ مواقع ريادية في 
خدمات البيانات عبر مجموعة 

وحتقيق النجاح. 
أن  الش����ركة  وأضاف����ت 
موظفيها اس����تفادوا بش����كل 
كبير من اخلبرات التي شاركها 
معهم كاوانو، والذي خصص 
مساحة كبيرة ألهمية عنصر 
الشغف واحلماس عند السعي 
إلى حتقيق النجاح، حيث عزا 
جناح إطالق التطبيق إلى حبه 

وشغفه للتصوير والكتابة.
وأفادت ب����أن كاوانو حث 
احلض����ور على ب����ذل اجلهد 
والسعي وراء حتقيق األحالم 
مهما كانت الصعاب، حيث قال 
»من اجلميل أن ترى األحالم 
اخلاصة تتحقق وتتحول إلى 
حقيقة«، مبينا أنه شعر بهذه 
اللحظة عندما اختارت شركة 
Apple تطبيق����ه كواح����د من 
أفضل التطبيقات على متجر 

والفائزون هم: مس���اعد 
حمود املطيري، فهيد معجب 
الهاشمي، فواز على القميزان، 
سوسن درويش عبدالرحيم، 
امل���ذن، نوال  مش���اري بدر 
مهدي فيصل، ووضحة احمد 

الشويب.
وتؤكد احلملة التي تستمر 
لغاي���ة 25 ديس���مبر املقبل 
حرص »بيتك« على االستمرار 

واسعة من األسواق، مبا في 
ذلك قطر والعراق واجلزائر 

واملالديف. 
وشهدت Ooredoo عمان عاما 
مميزا للغاية، حيث جنحت في 
رفع عدد عمالئها بنسبة %10 
ليص����ل إلى 2.8 مليون عميل 
وفقا لنتائجه����ا املالية لفترة 
التسعة أشهر األولى من عام 
2015، كما أنها تبوأت الصدارة 
فيما يتعلق بأداء الشبكة، كما 
حصلت مؤخرا على رخصة 
اس����تخدام تردد طيفي جديد 
)LTE 800( لتوفر تغطية أفضل 

 .4G وسعة إضافية لشبكة
ويعد ف����وز Ooredoo قطر 
باجلائ����زة اجلديدة »حتديث 
الشبكات« إجنازا مهما يبرهن 
على قوة وس����رعة ومرونة 
شبكتها »س����وبرنت«، والتي 
واصلت الشركة ترقيتها خالل 
 Ooredoo ع����ام 2015. ومتتلك
اآلن أكث����ر م����ن 1.030 موقعا 
لشبكات 4G و4G+ في قطر، 
ومازالت تضيف املزيد كل شهر، 
حيث تسعى جلعل قطر أفضل 
دولة في مجال االتصاالت في 

العالم. 
ومتت مكافأة العمل املميز 
ال����ذي تقوم به Ooredoo قطر 
بجائزة ثاني����ة، وهي جائزة 
»أفضل مقدم خلدمات االتصاالت 
املتقاربة لعام 2015«، والتي 
جاءت نتيج����ة ألفضل خدمة 
متقاربة توفرها Ooredoo ضمن 
خدمة اجليل القادم من تلفزيون 
موزايك، واملدعومة عبر شبكة 
 .Ooredoo األلياف الضوئية من
كما أن الشركة على أعتاب إمتام 
املرحلة الثالثة من طرح خدمة 
األلياف الضوئية عبر كل أنحاء 
قطر، وهو ما س����يجعل قطر 
واحدة من أفضل خمس دول 
على مستوى العالم في انتشار 

شبكات األلياف الضوئية. 

التطبيقات »اآلب ستور« في 
العام 2014. وعلى جانب آخر 
بينت ش����ركة زين أنها تنظر 
إلى موظفيها على أنهم القاعدة 
األساسية في جناح مجاالت 
عملها، وهي تعتبر مثل هذه 
التدريبي����ة جزءا  البرام����ج 
من اس����تراتيجيتها لالرتقاء 
مبس����توى ق����درات ومهارات 
موظفيه����ا عل����ى املس����توى 
العلمي واملهني، كما أن الشركة 
حريصة على املساهمة بشكل 
ف����ي تطوي����ر وتنمية  كبير 
عناصرها البشرية من خالل 
العديد م����ن اخلبراء  جل����ب 
العامليني من مجاالت عدة لتقدمي 
مجموعة من البرامج التدريبية 
الفاعلة والواقعية للتحديات 
التي تواجه املؤسسات في هذه 

األيام.

في تق���دمي العروض املميزة 
لعمالئه من حملة البطاقات 
املتنوعة مكافأة لهم، وخللق 
طابع فري���د ومميز جلميع 
بطاقات »بيت���ك« التي تقدم 
دائما قيمة مضافة حلامليها، 
مبا يساهم في رضاء العميل 
وزيادة فرص استفادته عند 
االستخدام، فضال عن تعزيز 
تواج���د »بيت���ك« وحصته 

السوقية في هذا القطاع.
وتس���اهم احلمل���ة ف���ي 
ترس���يخ مب���ادئ وأهداف 
»بيتك« الرامية إلى تنشيط 
حركة املبيع���ات، وحتقيق 
الفائدة للعمالء مس���تخدمي 
البطاقة وللتجار، والسعي 
لتعزي���ز مفهوم اس���تخدام 
البطاقات املصرفية بديال عن 
النقود تفاديا للمخاطر التي 
يتعرض لها العمالء ومتاشيا 
التوجه���ات املصرفية  م���ع 

العاملية.

إداريو مجموعة البابطني خالل استقبالهم فرانسوا غوبيل دي بويليه والوفد املرافق له

مجموعة البابطني تستضيف نائب رئيس 
»إنفينيتي أوروبا الشرق األوسط وأفريقيا«

ش����ركة  اس����تقبلت 
عبداحملس����ن عبدالعزي����ز 
البابطني، الوكيل احلصري 
واملعتمد لسيارات إنفينيتي 
في الكويت، فرانسوا غوبيل 
دي بويلي����ه نائب رئيس 
إنفينيتي أوروبا، الش����رق 
األوس����ط وإفريقيا برفقة 
يورجن شميتز املدير العام 
إلنفينيتي الشرق األوسط 
وناص����ر وت����ار الرئي����س 
التنفيذي لنيسان اخلليج، 
وكاميرون غوينغ مدير عام 
املبيعات والتسويق بنيسان 
اخللي����ج خ����الل زيارتهم 
للكوي����ت ي����وم 9 نوفمبر 
اجلاري. وكان في استقبال 

الوفد نخبة من كبار إدارة 
شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني على رأسهم خالد 
البابط����ني رئي����س مجلس 
البابطني،  إدارة مجموع����ة 
ومحم����د ش����لبي رئي����س 
عمليات مجموعة البابطني، 
وعبداحملس����ن عبدالعزيز 
البابط����ني مدير عام املوارد 
البشرية ملجموعة البابطني 
وغازي البابطني مدير تطوير 
األعمال ملجموعة البابطني، 
امل����دراء  ومجموع����ة م����ن 
ورؤساء األقسام بإنفينيتي 

البابطني.
وقام وفد إنفينيتي برفقة 
إدارة مجموع����ة البابط����ني 

بجولة على معارض مجموعة 
البابطني التي تشمل معرض 
نيس����ان ورينو س����تور - 
الكويت، وهو االول من نوعه 
ف����ي دول مجلس التعاون، 
قبل التوجه إلى مركز خدمة 
سيارات إنفينيتي ومعرض 
إنفينيتي للسيارات، مبنطقة 
الري، ليتعرف على فريق 
املبيع����ات ومختلف إدارات 

إنفينيتي في الكويت.
الوفد بالبحث في  وقام 
النش����اطات التي تقوم بها 
البابطني لتعزيز  مجموعة 
عالمة إنفينيتي في الكويت 
على مستوى تقدمي أفضل 
واخلدم����ات  الس����يارات 

لعمالئه����ا، حيث تس����عى 
املجموعة دائما إلى تخطي 
توقعاتهم وتوفير األفضل 
لهم، وقد اطلع وفد إنفينيتي 
على خطة الشركة التوسعية 
وتباحث����وا في املش����اريع 
املراد  املستقبلية واألهداف 
إنفينيتي  حتقيقها لعالمة 
بالكويت. وتعليقا على هذه 
الزيارة، قال محمد ش����لبي 
العمليات ملجموعة  رئيس 
البابطني: هذه الزيارة تعطي 
دافعا قويا ملجموعة البابطني 
في مواصلة مشوار جناحاتها 
وريادته����ا التي حتظى بها 
على املس����تويني اإلقليمي 

والدولي.

منال املطر

عادل قاسم

»الوطني« يطلق تطبيق »تاريخ الوطني« على األجهزة الذكية

»وربة« يُطلق شراكة جديدة مع مؤسسة محمد ناصر الساير

انطالق معرض الصناعات البوسنية غداً

أطلق بنك الكويت الوطني 
تطبيق »تاريخ الوطني« على 
الهوات����ف الذكي����ة للتعريف 
الكوي����ت ومراحل  بتاري����خ 
الكويت  تأسيس ونشأة بنك 
الوطني كأول مصرف محلي 
وأول ش����ركة مس����اهمة في 

الكويت ومنطقة اخلليج.
التطبي����ق  ويتضم����ن 
عرض مرحلة تأس����يس بنك 
الكوي����ت الوطني ف����ي العام 
1952 وحقب����ات مهم����ة م����ن 
الكوي����ت ونهضتها  تاري����خ 
التي  والتحوالت االقتصادية 
ش����هدتها. كما يقدم التطبيق 
تعريف����ا باملؤسس����ني وه����م 
من الش����خصيات املؤثرة في 
الكويت. ويتن����اول التطبيق 
أيضا محورا خاصا مبتحف بنك 
الكويت الوطني األول من نوعه 
واألحدث على مستوى الشرق 
األوسط في استخدام التقنيات 
التفاعلية السمعية البصرية، 
والذي يط����رح مفهوما جديدا 
في مجال تأس����يس وهندسة 

املتاحف احلديثة. 
املناسبة، قالت  وفي هذه 

في خطوة جديدة، أطلق 
بنك وربة شراكة مع مؤسسة 
الساير، وكالء  محمد ناصر 
سيارات تويوتا في الكويت، 
ليوف���ر لعمالئ���ه عرض���ا 
حصريا عل���ى باقة مختارة 
م���ن س���يارات تويوتا مبا 
فيها املوديالت اجلديدة، مع 
خصوم���ات ومجموعة من 

املزايا األخرى.
ويس���عى بنك وربة من 
خالل هذه الشراكة اجلديدة مع 
مؤسسة محمد ناصر الساير 
إلى توسيع خيارات العمالء 
الراغبني في اقتناء سياراتهم 
املفضل���ة من عالمة تويوتا، 

ينطلق غدا معرض »صنع 
في البوسنة والهرسك« والذي 
تنظمه ش����ركة مفتاح املباني 
العقارية بالتعاون مع غرفة 
التجارة البوسنية يومي 17 - 
18 نوفمبر في قاعة املعارض 
بغرف����ة جت����ارة وصناع����ة 
الكويت حتت رعاية رؤس����اء 
البلدين  ب����ني  التجارة  غرف 
ويع����د املعرض س����ابقة هي 
االولى من نوعه����ا بالكويت 
ويش����مل املعرض مجموعة 
من احملاضرات ع����ن قوانني 
متل����ك العق����ارات وتخطيط 
املدن وفوائد االس����تثمار في 
البوسنة والهرسك واملشاكل 
التي يواجهها املستثمرون من 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وصرح ع����ادل قاس����م مدير 
التسويق في ش����ركة مفتاح 
املباني بأن كبريات الشركات 
البوسنية ستشارك في املعرض 
من خ����الل وكاالتها املتنوعة 
والتي تش����مل على صناعات 

املدير التنفيذي إلدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
من����ال املط����ر: إن تاريخ بنك 
الكويت الوطني جزء ال يتجزأ 
من تاريخ الكويت، وقد بادر 
البنك الوطني إلى إطالق هذا 
التطبي����ق ليك����ون مبتناول 
اجلميع كشاهد على تاريخنا 
االجتماعي واالقتصادي الذي 
ب����ه، وللتع����رف من  نفتخر 
خالله على فت����رات محورية 
الكويت منذ  واكبت استقالل 
خمسينيات القرن املاضي قدم 
الوطني  الكويت  خاللها بنك 
أهم اإلجن����ازات ولعب دورا 
فاعال في دفع عجلة االقتصاد 
والتنمية. وأضافت املطر أن 
تطبيق »تاريخ الوطني« يأتي 
مع مرور 63 عاما على افتتاح 
بنك الكوي����ت الوطني في 15 
نوفمبر 1952 وذلك عقب صدور 
املرس����وم األميري لتأسيس 
البنك عن املغفور له الشيخ 
عبداهلل السالم الصباح في 19 
مايو من العام 1952. ويوفر هذا 
التطبيق ملستخدمي الهواتف 
الذكية تعريفا مفصال يتناول 

بحيث ميكنهم شراء أي سيارة 
يرغبونها من موديالت 2015 
و2016 اجلديدة. وهذا العرض 
من تويوتا لعمالء بنك وربة 
س���اري املفعول حتى نهاية 
ديسمبر املقبل، وسيستمر 
البن���ك في جه���وده لتوفير 
أفضل اخلدم���ات واحللول 
املالية لعمالئه بأسلوب أكثر 
مرونة وأكثر توافقا مع أحكام 
الشريعة اإلس���المية، وهو 
يسعى من خالل هذه الشراكة 
الساير  اجلديدة مع تويوتا 
إل���ى تلبية رغب���ات عمالئه 
وتوفير العروض التي تناسب 
أذواقهم وتطلعاتهم وتخفف 

اخلشب واألثاث ومنتجات املواد 
الغذائية واملصحات العالجية 
والس����ياحية واالستثمارات 
العقارية ومشاركة اجلامعة 
األميركية البوسنية وغيرها. 
وقد أعلنت شركة مفتاح املباني 
العقارية عن طرح اس����تثمار 
مش����روع املركز الصحي في 
مشروع تالل االمير بالعاصمة 
البوسنية سراييڤو ويعتبر 
املش����روع مبنزلة اس����تثمار 
طويل األمد، وهو عبارة عن 
منتجع سياحي عالجي جديد 
من نوعه، حي����ث يجمع بني 
السياحة والعالج في واحده 
من أجمل العواصم األوروبية 
من جهة، وبني الراحة والصحة 
العالجية من جهة أخرى.  وقال 
قاس����م ان منتجع تالل االمير 
الذي تقوم الشركة بتطويره 
حاليا عبارة عن منتجع سكني 
يقع في مدينة سراييڤو عاصمة 
البوسنة والهرسك، مبنطقة 
فالكوفو بإليجا ويشتمل على 

ستة عقود من عمر أقدم وأعرق 
مؤسس����ة مصرفية كويتية 
وخليجية، حافلة بالنجاحات. 
وميكن حتميل التطبيق على 
أجهزة أبل وأندرويد من خالل 
برنامج App Store أو برنامج 
التطبيق  Play Store، ويوفر 
موجزا مصورا وموثقا ملراحل 
تاريخي����ة تتناول تأس����يس 
الوطني  الكويت  ونشأة بنك 
وتطوره، كم����ا توثق مراحل 
مختلفة م����ن تاريخ الكويت 
ونشأتها ونهضتها والتحوالت 
االقتصادية التي شهدتها بدءا 
من نش����اط التجارة البحرية 
وصوال إلى اكتش����اف النفط، 
مرورا بإجنازات البنك والدور 
ال����ذي اضطلع ب����ه إبان أزمة 
املناخ وأزمة االحتالل  سوق 
العراقي الغاشم، ووصوال إلى 
األزمة االقتصادي����ة واملالية 
العاملي����ة، كما يتيح التطبيق 
التعرف على  للمس����تخدمني 
املقتنيات والتذكارات والوثائق 
التاريخية األولى من نوعها في 
منطقة اخلليج التي يصدرها 

مصرف.

عنهم األعباء املالية من خالل 
خدمة متويل السيارات.

وتض���اف الش���راكة بني 
بنك وربة ومؤسس���ة محمد 
الس���اير إلى سلسلة  ناصر 
من الش���راكات الت���ي أقامها 
البنك مؤخرا مع أهم وكالء 
السيارات العاملية في الكويت 
الع���روض املميزة  في إطار 
لعمالئه مع شراكة متنوعة 
من أجل خدمتهم وتوس���يع 
قائمة اخليارات للس���يارات 
التي متثل س���لعة  احلديثة 
أساس���ية وحيوية والتي ال 
ميكننا االس���تغناء عنها في 

احلياة اليومية.

مجموعة متنوعة من املرافق 
العامة.

إل����ى أن  وأش����ار قاس����م 
منتجع ت����الل األمير يقع في 
واحة طبيعية، وعلى بعد 6 
إليجا،  كيلومترات من وسط 
و8 كيلومترات فقط من املطار 
الدول����ي، كما أنه يطل اطاللة 
مذهلة على اجلبال األوملبية.

وحول مكونات املشروع 
قال إنه يتألف من 40 قسيمة 
س����احرة مختلف����ة األحجام 
واملساحات التي تبدأ من 550 
إلى 1300  مترا مربعا وتصل 
متر مربع، مصممة وفق أربعة 
أمناط ملكية رئيسية لكل منها 

تصميم مختلف عن اآلخر.
وأضاف قاس����م أن شركة 
مفتاح املباني راعت اإلمكانيات 
التي سيوفرها املنتجع للمالك، 
حيث حتتوي عددا من برامج 
العالج الطبيعي املكثفة التي 
ستأخذ بعني االعتبار احلياة 

الصحية اليومية لألفراد.


