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للعام الثاني على التوالي من مجلة »ذي بانكر«خصومات حصرية لعمالئها من مستخدمي التطبيق تصل إلى %35

»زين« توقع اتفاقية شراكة مع تطبيق 
»بالدرب« للحجوزات وتسلم الطلبات

»األهلي املتحد« يحصد جائزة أفضل بنك 
للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحب »الدانة« األسبوعي

أعلنت زين املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عــن توقيــع اتفاقية شــراكة 
مع »بالــدرب« وهو التطبيق 
الرائد حلجز الطاوالت وطلبات 
املطاعم، وذلك لتقدمي خصومات 
حصرية لعمالئها من مستخدمي 

التطبيق تصل إلى ٣5%.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن توقيعها التفاقية 
الشراكة مع تطبيق »بالدرب« 
يأتي حتت مظلة استراتيجيتها 
الرامية إلى تعزيز شــراكاتها 
الرقمية بهدف توسيع حزمة 
اخلدمــات واحللــول املبتكرة 
والتــي تشــمل التطبيقــات 
الذكيــة التي تقدمهــا لتلبية 
احتياجات وتطلعــات قاعدة 
عمالئها ومجتمع قطاع األعمال 
التي تعتبر األكبر في السوق 

الكويتي.
وبينــت زيــن أن تطبيق 
»بالــدرب« يتميــز بتقــدمي 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
التي تســهل على املســتخدم 
عملية حجز الطاوالت والطلبات 
من املطاعم، والتي تشمل حجز 
الطاوالت وعدم احلاجة للوقوف 
في الطوابير أو االنضمام إلى 
قائمة االنتظار، واالســتمتاع 
باجللــوس فــورا، وإمكانيــة 
طلب الطعام مسبقا والدفع عن 
طريق التطبيق قبل الوصول 
إلى املطعم، وميزة تقسيم مبلغ 
الطلب على أكثر من شخص، 
هذا باإلضافة إلى توفير خريطة 
املطعــم وتوجيه املســتخدم 
إليه من داخل التطبيق نفسه 
ومن غير احلاجة الســتخدام 

للعام الثاني على التوالي، 
حصــد البنك األهلــي املتحد 
جائزة أفضــل بنك للخدمات 
املصرفية اخلاصة في الكويت، 
من مجلة »ذي بانكر« العاملية 
اململوكة ملجموعة فاينانشال 
تاميــز، وتقدم هــذه اجلائزة 
تكرميا للمؤسسات املصرفية 
التــي حققــت جناحــا فــي 
استراتيجيات النمو واحللول 
االستثمارية املالئمة ومستوى 
اخلدمات املقدمة في اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة 
الثروات طبقا للمعايير العاملية.

وبهذه املناسبة، اكد مدحت 
توفيق مدير عام أول اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصــة وإدارة 
الثــروات فــي البنــك األهلي 
املتحد أن فوز البنك بجائزة 
أفضل بنك للخدمات املصرفية 
اخلاصة في الكويت للســنة 
الثانية على التوالي جاء نتيجة 
متيــز اخلدمــات واملنتجات 
التي نقدمهــا لعمالئنا والتي 
تعكس النجاحات التي حققناها 
على مدى الســنوات املاضية 
والتزامنــا بخدمــة العمــالء 

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
الفائزين اخلمســة في سحب 
الدانة األسبوعي خالل الفترة 
من 4 - ٨ نوفمبر ٢٠١٨ بجوائز 
نقديــة قيمــة كل منهــا ١٠٠٠ 
دينار، والفائزون هم: سبيكة 
عبداهلل الغديري، محمود فرج 
طالب بخش، غدير علي محمد 
اخلواجة، ســعود عبدالعزيز 
احلمد الذويخ، محمد سلطان 

سالم الفضلي.
هذا، وقد أجرى بنك اخلليج 
سحب الدانة ربع السنوي األول 
علــى اجلائزة البالــغ قيمتها 
٢٠٠ الــف دينار في ٢٨ مارس 

تطبيقات أخرى، ودعوة األهل 
واألصدقــاء إلــى املطعم عبر 

التطبيق، وغيرها.
وأضافت الشركة أن تطبيق 
»بالــدرب« يقدم أيضا العديد 
مــن املميــزات لعمالئهــا من 
أصحاب املطاعم واملقاهي من 
مجتمع األعمــال، حيث يقوم 
بتحســن اإلنتاجية وتطوير 
خدماتهــم وتوســيع قاعــدة 
عمالئهم، باإلضافة إلى تنظيم 
عملياتهم ومساعدة املوظفن 
على خدمة العمالء بشكل أسرع 
وأفضل، وتقدمي خدمات الدفع 
اإللكتروني، ومراجعة البيانات 
عبــر لوحة التحكــم اخلاصة 

باملطعم، وغيرها.
وأشارت زين إلى أنها تقوم 
من خالل شراكتها مع تطبيق 
»بالــدرب« بتقدمي خصومات 

وتقدمي أفضل االستشــارات 
االســتثمارية لهم، ومعرفتنا 
اإلقليمية العميقة وخبراتنا 

العملية الواسعة. 
جدير بالذكر أن هذا التكرمي 
يعد الثاني لهذا العام كأفضل 
بنــك للخدمــات املصرفيــة 
اخلاصــة وإدارة الثروات في 
الكويت بعد الفوز به من مجلة 
ذي بانكر - الشرق األوسط.

وأضاف توفيــق: أن فوز 
البنك بهذه اجلائزة هو مؤشر 

املاضي، كما أقام السحب ربع 
السنوي الثاني في ٢7 يونيو 
املاضــي على جائزة ٢5٠ الف 
دينار، وقد أجرى السحب ربع 

حصرية لعمالئها وموظفيها، 
وذلك على احلجوزات والطلبات 
 Bruce and :من املطاعم التالية
 Freshiiبنســبة ٣5%، و Clark
 Prime and Toastبنسبة ٢٠%، و
بنسبة 5%، وWasabi بنسبة 
5%، وPizzetta بنســبة 5%، و

Bonchon Chicken بنسبة ١٠%، 
وThe Kitchen بنسبة ١٠%، و
Chubby Balls بنســبة ١٠%، و

Humble Burgers بنسبة ١٠%، 
وProper Sliders بنسبة ١٠%، 

وJunkyard بنسبة ١٠%. 
وتسعى الشركة من خالل 
عقدهــا ملثــل هذه الشــراكات 
الرقميــة علــى دعــم وتلبية 
تطلعات واحتياجات عمالئها 
املختلفــة مــن خــالل طرحها 
ألحدث اخلدمــات والتقنيات 
املبتكرة، حيث حترص الشركة 
على توفير آخر وأحدث احللول 
واخلدمــات لتحســن جتربة 
العمالء، كما تعمل على حتسن 
ورفــع اســتجابة توقعاتهــم 
وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة 
اتصاالت مميزة وفريدة على 

شبكتها.
وإذ أكدت زين أنها تتطلع 
دائمــا إلى مراحــل جديدة من 
االنفــراد والتميز مع عمالئها 
في كافة اخلدمات واملنتجات 
التي تقدمها، فإنها أوضحت في 
ذات الوقت أنها ترسخ من خالل 
عقد هذه الشراكة سعيها الدائم 
نحو مواكبة تطلعات عمالئها 
مبختلــف فئاتهــم العمريــة، 
موضحــة أنهــا ســتظل تفي 
دائما بوعودها بتوفير أفضل 

اخلدمات وأحدث التقنيات.

ذو داللة نحو املستوى املهني 
الرفيع الذي حققه البنك كما أنه 
محصلة برامج مستمرة ينفذها 
البنك وتستهدف تقدمي أفضل 
مستوى ممكن خلدمة عمالء 
اخلدمــات املصرفية اخلاصة 
من قبل فريق عمل ذي تأهيل 

عال وخبرات متمرسة.
وأعرب توفيــق عن فخر 
إدارة البنك األهلي املتحد بتلقي 
هذا التقدير من مصدر عاملي 
مرموق مثل مجلة ذي بانكر، 
مؤكدا ان اخلدمات املصرفية 
اخلاصــة وإدارة الثروات من 
أهــم املجــاالت التي يســعى 
البنك األهلــي املتحد بتركيز 
شديد إلى تطويرها لالستفادة 
مــن الفرص املتاحة في إدارة 
الثروات والتمويل، وســوف 
يواصــل البنــك تأكيد قدرته 
على تزويــد العمالء بأفضل 
املنتجات واخلدمات في مجال 
إدارة الثروات، مع التركيز في 
ذات الوقت على خفض املخاطر 
املرتبطة بتقلبات األسواق عن 
طريق تطبيق منوذجه اخلاص 
باخلدمات املصرفية املتكاملة.

السنوي الثالث في ٢6 سبتمبر 
على جائزة 5٠٠ الف دينار، أما 
السحب الرابع واألخير فسيقام 
في ١٠ يناير ٢٠١9، وسيتخلل 
هذا السحب تتويج مليونير 
الدانة لعام ٢٠١٨ الذي سيحصل 
على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك اخلليج عمالء 
الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، باستخدام 
خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبــر موقــع البنــك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.

مدحت توفيق يتسلم اجلائزة 

األولى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

»هواوي« تُطلق سلسلة »يوم هواوي للمطورين«

»املطوع والقاضي« تضيء »املارينا مول« 
بـ »GS8« و»GS4« اجلديدتني

طرحــت شــركة هــواوي 
ألول مــرة خــارج الصــن 
سلسلة حلقات العمل اخلاصة 
بهــا بعنــوان »يــوم هواوي 
للمطوريــن« التي جتمع بن 
أفضل مطوري الهواتف الذكية 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا لتشــكيل 
حتالــف هــواوي للمطورين 
في املنطقة. عقدت اجللســة 
االفتتاحية في دبي بتاريخ ٨ 
نوفمبر، حيث اجتمعت أكثر 
من ١٠٠ شركة مستقلة تعمل 
في مجال التطوير والتصميم.
وتهــدف ورشــات العمل 
التي تدعمها »رابطة مطوري 
هواوي« إلى تزويد املطورين 
برؤى حول متجر تطبيقات 
هواوي وســمات هواوي من 
خــالل العــروض التفاعلية 
واملسابقات. سيتمكن املطورون 
باستخدام هذه املنصة لدراسة 
أحدث التقنيات بعمق من إنشاء 
حلول ذكية لتوفير جتربة ال 
مثيل لها ملستخدمي هواتف 
هواوي الذكية في جميع أنحاء 

العالم.
وقال جسنت تشن، املدير 
العام لقسم خدمات السحابة 
في مجموعة هــواوي ألعمال 
املستهلك: نستمر في هواوي 
حرصــا منها علــى تلبية بتقدمي تقنيات رائعة وحتقيق 

متطلبــات العمــالء، قامــت 
مجموعة »املطوع والقاضي«، 
املعتمــد  الوكيــل واملــوزع 
لســيارات »جي إيه سي« في 
الكويــت، بعــرض ســيارتي 
»GS٨« و»GS4« علــى هامش 
إطالق مركبتها اجلديدة كليا 
»GS7« في مجمع »مارينا مول«.
وشــهد جناح الشركة في 
املجمع إقباال كبيرا من الرواد 
والعمالء، الذين حرصوا على 
التعرف علــى مزايا مركبتي 
»GAC« اجلديدتن في السوق 
احمللــي، واللتــن توفرهمــا 
فــي  والقاضــي«  »املطــوع 
معارضها، مع أفضل العروض 
التي تشــمل تســجيل املرور 
مجانا، و١١ سنة كفالة أو ١٠٠ 
ألف كلم، وتأمــن ضد الغير 
مجانــا، مع أفضل األســعار، 
ســعيا منهــا لتعزيــز رضــا 
العمــالء، وزيــادة حضورها 

في السوق احمللي.
وأشارت »املطوع والقاضي« 
 »GS4« في بيان صحافي، إلى أن
و»GS٨« تناسبان جميع فئات 
الــركاب في الكويــت، مؤكدة 
حرصهــا علــى التواجــد في 
األماكن احليوية، واملجمعات 
التي تشــهد إقبــاال كبيرا من 
املواطنن واملقيمن في الكويت.

ولفتت إلى أن فريق عملها 
كان حاضرا في »مارينا مول«، 
للرد على استفسارات العمالء، 
ومنحهم الفرصة للتعرف على 
مزايا املركبتن احلديثتن في 
معارضها، وحجز جتارب قيادة 
لهم للتمتع بها على الطرقات 

معايير صناعيــة جديدة من 
خــالل التركيــز علــى ابتكار 
املنتجــات وجتــاوز توقعات 
العمالء. ونهدف من خالل تقدمي 
»يوم هواوي للمطورين« في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا إلى إنشاء شبكة محلية 
متينة ملطوري اجلوال لتعزيز 
قدراتنا اإلنتاجيــة ومكانتنا 
كعالمة جتارية عاملية مبدعة 
في مجال صناعــة اجلواالت 
والتكنولوجيــا فــي منطقــة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وميلــك متجــر تطبيقات 
هواوي حاليا تصنيف ثاني 
أفضل تطبيقات أندرويد في 
منطقة الشرق األوسط وشمالي 
أفريقيا. وباإلضافة إلى كونه 

داخل الكويت، مشيرة الى أن 
الفترة املقبلة ستشهد تقدمي 
املزيد من العروض التي ترضي 
جميع عشاق القيادة والباحثن 
عــن التميز واملغامــرات، مع 
أفضل مركبات »جي إيه سي« 

على اإلطالق.
وتتميز »GS4 ٢٠١9« بأفضل 
أداء حتققه محركاتها القوية 
بتقنيتهــا املتطــورة، والتي 
يتم إنتاجها وفق أنظمة رقابة 
صارمة على اجلودة بناء على 
استراتيجية مجموعة »جي إيه 

منصة متنح فرصا للتعريف 
باملطورين، انه أيضا من أهم 
قنوات التوزيــع للمطورين 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشمالي أفريقيا. ميلك متجر 
تطبيقات هواوي نظام فوترة 
متكامل يوفــر منصة للدفع 
عبر اجلوال تتضمن حواالت 
البطاقات االئتمانية وبطاقات 
الهدايا وفواتير مشغل شبكة 
االتصــال. كما تدعم ســمات 
هواوي خيارات الفوترة والدفع 
وتتيح للمصممن واملطورين 
حتميل تصاميمهم واســتالم 

األموال مقابلها.
وســتقام ورشــات عمــل 
»يوم هواوي للمطورين في 
الشــرق األوســط وشــمالي 
أفريقيــا« في األردن الشــهر 
املقبــل، وســتتبعها مصــر 
وباكســتان ولبنان واملغرب 
واململكة العربية الســعودية 
وأبوظبي، وستســتمر حتى 
شــهر ديســمبر ٢٠١9. كمــا 
ســتطلق هــواوي باإلضافة 
إلــى ورشــات عمــل »يــوم 
هواوي للمطورين« سلسلة 
مــن املســابقات للمطوريــن 
واملصممــن مثــل مســابقة 
AppCup بالتعــاون مع مركز 
اإلبــداع التكنولوجي وريادة 
األعمــال )TIEC(، ومســابقة 
هونر العاملية لتصميم السمات 
وجولة احلرم اجلامعي لتطوير 

سمات هواوي.

ســي موتورز«، والتي تضع 
املستهلكن والعمالء في سلم 
أولوياتهــا. وصممت املركبة 
للمســتهلكن الذين يبحثون 
عن جتربــة قيــادة عصرية، 
مــع متتعها بإجــراءات قوية 
لضمان قيادة مميزة مع نظام 
الطاقة األكثر تقدما وكفاءة على 

مستوى العالم.
 »GSمن جانب آخر، تعبر »٨
مــن »جــي ايه ســي موتور« 
عــن القوة واالنطالق في أفق 
واسعة، كسيارة راقية، وصلت 
إلــى القمــة بعزميــة مبتكرة 
وبريق أخاذ في السوق العاملي 
بأســلوب فريد من نوعه، مع 
متتعها بإجراءات قوية لضمان 
قيادة مميزة مع نظام الطاقة 
األكثــر تقدمــا وكفــاءة على 

مستوى العالم.
وتأتــي املركبــة لتجســد 
مجموعــة الطاقــة املتجــددة 
واملبتكــرة عامليــا، من خالل 
شــبكة بحــث وتطوير »جي 
ايــه ســي موتــور« العاملية 
بجهود مضنية في التقنيات 
والتطبيقات احلديثة، وصوال 
إلى اخلمسن تقنية األولى على 
اإلطالق والتي استخدمت في 

هذه السيارة.
وتتميــز الســيارة بنظام 
متطور وآمن للتعليق والفرامل، 
الذاتي في حــاالت الطوارئ، 
متعــددة  بإســتراتيجيات 
املســتويات، ونظام التحذير 
من مغادرة احلارة والذي يفعل 
بشكل تلقائي الكتشاف انحراف 
السيارة عن مسارها من خالل 

التحذير الصوتي.

جانب من ورشات العمل

املشاركون في »يوم هواوي للمطورين«
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أكثر من 100 شركة 
تعمل في مجال 

تكنولوجيا املعلومات 
والتصميم شاركت 

في ورشات عمل

العروض املقدمة 
تشمل تسجيل 

املرور مجانًا و11 
سنة كفالة أو 100 
ألف كلم وتأمني 

ضد الغير مجاناً

»بالدرب« يقدم 
مجموعة واسعة 

من اخلدمات 
تسهل عملية 

حجز الطاوالت 
والطلبات 

من املطاعم

توفيق: البنك 
سيواصل تزويد 
العمالء بأفضل 

املنتجات مبجال 
إدارة الثروات

»األهلي« يعرض تصوراته حول »أسرار النجاح 
في احلياة املهنية« على طالب جامعة الكويت

نظم البنك األهلي الكويتي، 
بالتعاون مع جامعة الكويت، 
محاضرة سلط خاللها الضوء 
على سبل بناء مستقبل مهني 
ناجح. وقد مت إعداد موضوع 
احملاضرة التــي عقدت حتت 
عنــوان »أســرار النجــاح في 
احلياة املهنية« بهدف توجيه 
الطلبة الشباب لتعزيز مجاالت 
تخصصهــم املهنــي وتنمية 
املهــارات املطلوبة ليتماشــى 
مع التغيير السريع في مجال 

األعمال.
وقد عقدت احملاضرة بتاريخ 
٢٢ أكتوبر، بحضور ٢٠ طالبا 
شاركوا بفاعلية مع مسؤولي 
املوارد البشرية في البنك األهلي 

الكويتي.
وبــدأت احملاضرة مبقدمة 
عن البنك األهلي الكويتي، ثم 
مت استعراض الفرص املتاحة 
ونهج عمــل البنك في مزاولة 
أعماله ملواكبة التطور املتسارع 
الذي يشهده القطاع املصرفي. 
وقدم احملاضرون شرحا وافيا 
عن طرق وقنــوات التوظيف 
املتنوعــة واملبتكــرة والتــي 
بإمــكان الطالب اســتخدامها 
واالستفادة منها بعد تخرجهم 
والتي ستتيح لهم العديد من 
فرص العمل. وباإلضافة لذلك، 

استعرض احملاضرون للطلبة 
كيفية إعداد وتصميم السيرة 
الذاتيــة بطريقــة احترافيــة 
ومتميزة تلفت أنظار أصحاب 
العمل احملتملن، وقدموا شرحا 

مفصــال حــول هيــكل وإطار 
الســيرة الذاتيــة الــذي يبرز 
اســتعداد املتقــدم للوظيفــة 

لتحقيق القبول النجاح.
كمــا ســخر احملاضــرون 
خبراتهــم املهنيــة فــي مجال 
أهميــة  لشــرح  التوظيــف 
االنطباعــات األولــى ملقابالت 
التوظيف واملهارات الشخصية 
التي من شأنها حتفيز وتشجيع 
اجليل القادم عند بحثهم عن 
فــرص العمل، وكيفية ســبل 
التحلــي بالعقليــة املنفتحة 
واإليجابيــة فــي حــال رفض 
طلبهــم أثنــاء البحــث عــن 
وظيفة. كما شدد احملاضرون 
على ضرورة أن يشعر الطلبة 
بقيمتهم وتقدير ذاتهم واحترام 
مؤهالتهم العلمية، وأن يتعلموا 
طرق تفكير جديدة ليصبحوا 
من الباحثن عن وظيفة بدافع 

حبهم للعمل.
وخــالل احملاضــرة قــدم 
احملاضرون صورا من العالم 
احلقيقي للحياة املهنية. وقد 
أتاحــت هذه الرؤى للشــباب 
فرصة تكوين تصور أوســع 
مــن شــأنه أن يســاعدهم في 
معرفة وإدراك املهارات املهنية 
التي يرغب فيها أصحاب العمل 

احملتملون.

فاضل اجلزاف أثناء احملاضرة في جامعة الكويت

موظفو البنك األهلي الكويتي مع د.مجدي قطينة
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