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»األهلي« يوفر لعمالئه حلول دفع جديدة
ببطاقة »تسديد األهلي«

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عــن إطالق أحدث 
حلــول الدفــــع اإللكتروني 
وهــي بطاقـــــة »تســديد 
األهلي« اجلديدة، وذلك في 
إطــار حرصــه الدائــم على 
ابتــكار خدمــات مصرفيــة 
جديــدة والتزامه بتســهيل 
العمالء املصرفية  معامالت 
ضمن إســتراتيجيته »بنك 

أسهل«.
وتوفر هذه البطاقة خدمة 
تسديد املعامالت إلكترونيا 
من خالل أجهزة نقاط البيع 
وبوابات الدفع اإللكترونية 
التابعة للوزارات واملؤسسات 
احلكوميــة الكويتية داخل 
الكويت فقط، وتعتبر البطاقة 
احلل املثالي ملندوبي الشركات 
املسؤولني عن إجراء عمليات 
الدفع اخلاصة بقطاع محدد 

برنامجــه  إطــار  فــي 
لتحسني وســائل التواصل 
الداخلــي بــني املوظفــني، 
قــام البنــك األهلــي املتحد 
 )iConnect( بتدشني منصة
اإللكترونيــة، والتي جاءت 
كمبــادرة من فريــق املوارد 
البنك  البشــرية ملجموعــة 
األهلي املتحــد بهدف زيادة 
معــدل االرتبــاط الوظيفي 
وتعزيز وحتسني التواصل 
والترابط بني املوظفني، حيث 
تعد نقلة نوعية لإلسهام في 
خلــق منصة أســرع وأكثر 
فاعلية للموظفني تتيح لهم 
متابعــة كل التطورات التي 
يشهدها البنك من منتجات 
وخدمات جديدة أو فاعليات 
بتبادل خبراتهم وجتاربهم، 
آرائهــم  علــى  والتعــرف 
ومقترحاتهم حول مختلف 
احملــاور املتعلقــة بالعمل، 
وكذلــك مشــاركة األحداث 
االجتماعيــة املهمة، وهو ما 
يعتبــر نقلــة نوعيــة على 
مســتوى التواصل الداخلي 
في البنك ومختلف اجلهات 

في الكويت.
وبهــذه املناســبة، قــال 
الرئيــس التنفيــذي للبنك 
بالوكالــة طــارق محمــود: 

االستفادة من خدمة »تسديد 
األهلي« احلصريــة لعمالء 
البنك األهلــي الكويتي من 

إجراءات العمل، أواملشاركة 
في املبادرات االبتكارية.

ومن جانبــه، قال نقيب 
املــوارد  أمــني مديــر عــام 
البشــرية، قائــال: »منصــة 
)iConnect( تعد نقلة نوعية 
فــي مناخ العمل فــي البنك 
األهلي املتحد، حيث ستسهم 
في زيادة وتدعيم مستوى 
التعاون والتنسيق واملشاركة 
واالرتباط الوظيفي من خالل 
زيادة الوعي الداخلي بطبيعة 
عمــل اإلدارات املختلفة في 
دور  عــن  البنــك، فضــال 
البرنامج اجلديد في إتاحة 
الفرصة للموظفني للتعرف 
أكثر علــى بعضهم البعض 
ومتكــني كل املوظفــني على 
مستوى إدارات وفروع البنك 
من العمل معا والتواصل معا 

مبنتهى السهولة«.

خالل طلب بطاقة »تســديد 
األهلي« من أي فرع من فروع 

البنك األهلي الكويتي.

أمــني: »انطالقا  وأضاف 
مــن حرصنا علــى احلفاظ 
علــى متيز بيئــة العمل في 
البنــــــك األهلــــي املتحــد 
وزيادة جاذبيتهــــــا سعيا 
ألن يصبــح البنــك األهلي 
املتحد وجهـــة العمل املفضلة 
فــي الكويــت، وجدنـــا أن 
التواصل والتفاعل وزيادة 
بــني  التعــاون واملشــاركة 
أفراد عائلــــة البنك األهلي 
املتحــد هــو حجــر الزاوية 
للحفــــاظ علــى جــــــودة 
العمـــــل، ولـــذا  منـــــــاخ 
قمنا بتدشــني هــذه املنصة 
التي تتيح االستفـــــادة من 
الوسائل الرقمية احلديثة في 
تفعيل التواصل بني موظفينا 
مبا ينعكس باإليجاب على 
جهــود البنــك ذات العالقة 

بالتطوير املستمر«.

بهدف تعزيز إستراتيجيته »بنك أسهل«

مــن األعمال، علمــا ان تلك 
البطاقة ال ميكن استخدامها 
ألي عمليات أخرى. وميكن 

»لقد قام البنك األهلي املتحد 
بتدشني )iConnect( لتكون 
منصــة متكاملــة تضم كل 
موظفي البنك االهلي املتحد 
في اإلدارات والفروع املختلفة 
بحيث ميكنهم التواصل فيما 
بينهــم وتبــادل اخلبــرات 
التــي تضمها  واملعلومــات 
تلك املنصة اجلديدة في أي 
وقت ومن أي مكان باستخدام 

هواتفهم الذكية«.
وأكد محمــود أن منصة 
ســاعدت  قــد   )iConnect(
موظفي البنك ليتمكنوا من 
زيــادة اإلنتاجية في العمل 
مــن خالل ما وفرته لهم من 
التنســيق  أدوات  حتســني 
والتعــاون والتواصل. كما 
ميكــن اســتخدام منصــة 
)iConnect( في مناقشة فكرة 
طرح منتج جديد، أو حتسني 

»iConnect« املتحد« دشّن منصة التواصل الداخلي«
لتعزيز التفاعل بني موظفي البنك

»أسيكو البيوت« تقدم حلواًل متكاملة
لعمالء السكن اخلاص

»إنفينيتي QX60« اجلديدة حتصد
»IIHS« جائزة »السالمة األعلى« من

أعلنت »أسيكو البيوت«، 
التابعة لـ »أسيكو املجموعة« 
عن تقــدمي خدماتها الفنية 
والتقنية وحلــول متكاملة 
الســكنية  الوحدات  لبنــاء 
اخلاصة، وذلك مبواصفات 
عالية اجلــودة تعتمد على 
البنــاء  توفيــر كل مــواد 
املطلوبــة، وتعيــني أفضل 
التقنيــات والتكنولوجيــا 
التنفيــذ، مع  احلديثة فــي 
االلتزام مبمارسات االستدامة، 
املفتــاح  والتســليم علــى 

مبنتهى الراحة والكفاءة.
علما أن »أسيكو البيوت« 
تقدم مجموعة من اخلدمات 
املتكاملــة للعمالء الراغبني 
في بناء وتشطيب وحداتهم 
الســكنية بتكلفة تناســب 
جميع امليزانيات، كما تلبي 
احتياجــات عمالئها للبناء 
مــن خالل نافذة واحدة، مع 
تبنيها أعلى معايير اجلودة 
واالســتدامة منــذ مرحلــة 
التصميــم والترخيص إلى 
تســليم املفتاح مبا في ذلك 
أي متطلبــات أو تعديــالت 
إضافية، والتزامها بســرعة 
التنفيذ والتسليم خالل فترة 
زمنية قياسية بحدود الـ 7 
أشهر، ذلك إلى جانب إمكانية 
التوسعة املستقبلية وترميم 

املنشآت بسهولة.
»أســيكو البيــوت« هي 
الشريك املثالي لكل من يرغب 
في بناء بيت العمر، حيث انها 

 QX60 حصلت إنفينيتي
الفاخرة طراز 2019 من فئة 
كــروس أوفر، علــى جائزة 
»الســالمة األعلى« من قبل 
منظمــة التأمني والســالمة 
علــى الطرقــات الســريعة 
IIHS، باإلضافة إلى تصنيف 
العامة للمركبات  الســالمة 
على مستوى 5 جنوم كجزء 
من اإلدارة الوطنية لسالمة 
املرور على الطرق السريعة 
NHTSA وبرنامــج تقييــم 
 .NCAP السيارات اجلديدة

كشفت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمد لسيارات نيسان في 
الكويــت، عن أحدث موديل 
من ســيارة »ألتيمــا« 2019 
اجلديــدة كليــا، حيث يأتي 
اجليل السادس من سيارات 
نيسان السيدان األكثر مبيعا 
مبعاييــر جديــدة من حيث 
القيادة  التصميــم ومتعــة 
والتكنولوجيا في ســيارة 
نيسان ألتيما اجلديدة كليا.
الســيارة  وتتميــز 
اخلارجــي  بتصميمهــا 
كمــا  الراقــي،  والداخلــي 
زودت مبحركــني جديدين، 
وخصائص متطورة ضمن 
للتنقــل  »نيســان  نهــج 
الذكي«، ويتميز هذا اجليل 
من »ألتيما« بأنه أكثر طوال 
وعرضا من اجليل السابق، 
وذات مستوى عال من االتزان 
واإلطاللة اجلريئة، مع خيار 
لعجــالت وأطــر قيــاس 19 

بوصة.
أمــا بالنســبة للتصميم 
الداخلي، فهو جديد ومتميز 
كليــا، فتضــم لوحة حتكم 
 gliding« عريضة بتصميــم
wing« الشــهير من نيسان، 
ما يبرز خصائص التصميم 
اخلارجي للسيارة من حيث 
غطــاء احملــرك وفتحــات 
التهوية املنخفضة ويساعد 
فــي خلــق بيئــة مفتوحــة 

ورحبة داخل السيارة.
ألتيما  وتستند ســيارة 

ليلى الشافعي

دأبــت جمعيــة بصائــر 
اخليريــة منــذ نشــأتها على 
استغالل مواسم الطاعات طيلة 
ايام العام، السيما االيام التي 
فضلها اهلل سبحانه وتعالى 
على سائر االيام، وهي األيام 
العشر االوائل من ذي احلجة، 
مصداقا حلديث رسول اهلل ژ 
»ما العمل في ايام افضل منها 
في هذه، قالــوا: وال اجلهاد؟ 
قال: وال اجلهاد إال رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 

بشيء« )رواه البخاري(.
في هذا الصدد، ذكر نائب 
رئيس مجلــس االدارة ماجد 
الشيباني ان جمعية بصائر 

التي  املبتكــرة  والتقنيــات 
تتوافــق متاما مــع املعايير 

احمللية والعاملية.
كما أن »أسيكو البيوت« 
تقدم خدمات البناء املتكاملة 
باســتخدام مواد ومنتجات 
عاليــة اجلــودة مصنعــة 
محليــا في مصانع أســيكو 
املجموعــة، علمــا أن جميع 
منتجات املجموعة معتمدة 
من كل الهيئــات احلكومية 
ومطابقة للمواصفات احمللية 
والعاملية، والتي تشــمل - 

صممت خصيصا للعائالت 
- حتذيــر البــاب اخللفي. 
وميكــن لنظام اإلنــذار من 
الباب اخللفي اجلديد، الذي 
 QX60 مت تقدميه ألول مرة في
طــراز 2018، أن يســاعد في 
تذكير العمالء باألشياء التي 
ميكن نســيانها فــي املقعد 
اخللفــي، مثــل احليوانات 
األليفة، واملقتنيات الثمينة، 
واألغراض واملنتجات، غير 
ذلك. وفيما خــص تقنيات 
السالمة فهي تتضمن، نظام 

الهجري 1440هـ، ومنها على 
سبيل املثال:

٭ مشروع مساعدة احلجاج 
مــن غير محددي اجلنســية، 
حيــث قامــت اجلمعية بدعم 
42 عائلــة بإجمالــي 114 فردا 
من إجمالي 200 فرد هم اصل 

املتقدمني لطلب الدعم.
٭ مشــروع احلــج باإلنابة: 
من منطلق دور اجلمعية في 
مســاعدة غير القادرين على 
القيــام بفريضة احلــج، فقد 
طرحت اجلمعية مشروع احلج 
باالنابة، حيث قامت اجلمعية 
بتنفيذ 68 رحلة حج باالنابة 
خالل العام الهجري 1440هـ..

واضاف ان اجلمعية نفذت 
مشروع االضاحي حرصا على 

على سبيل املثال ال احلصر 
- املواد التي قد مت اعتمادها 
مقدمــة  مدعومــة  كمــواد 
الســكن اخلاص  ملواطنــني 
مثل الطابوق األبيض املوفر 
للطاقــة والعــازل للحرارة 
والذي يتميز مبقاومة احلريق 
ملــدة ال تقل عن 4 ســاعات، 
إلــى األســمنت  باإلضافــة 
واخلرســانة اجلاهزة. وقد 
جنحــت »أســيكو البيوت« 
منذ تأسيسها في كسب ثقة 
العمالء اللتزامها بالشفافية 
الكاملــة في التواصل معهم 
خالل جميع مراحل العمل، 
حيث إنها تعتمد على طاقمها 
املتخصــص خلدمة العمالء 
الساعي للوصول إلى رضا 
العميل وتلبية مطلبه، علما 
أن كل األعمــال تتــم حتــت 
إشــراف فنيــني محترفــني 
من قبل مقاولني ومهندسي 

الشركة املتخصصني.
واجلديـــر بالذكـــــر أن 
»أســيكو املجموعة« قامت 
مشــاريع  عــدة  بتنفيــذ 
كبرى على الصعيد احمللي 
واإلقليمي، وذلك عن طريق 
قطاعات »أســيكو البيوت« 
والصناعيــة  اإلنشــائية 
بواســطة اســتخدام مــواد 
»أســيكو« املتكاملة للبناء، 
حيث مت تنفيذ أكثر من 4.600 
ڤيال فــي الكويت وأكثر من 
4 آالف ڤيــال أخرى في دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

الرؤية الشــاملة مع كشف 
األجســام املتحركــة، نظام 
التحذير مــن مغادرة حارة 
السير، ونظام منع مغادرة 
حارة السير، نظام التحذير 
التنبؤ قبل االصطدام األمامي، 
نظام التحذيــر من املناطق 
العميــاء، ونظــام التدخــل 
في املناطــق العمياء، نظام 
التنبيه من التصادم اخللفي، 
نظــام الفرملــة الطارئة في 
حاالت التوجــه األمامي مع 

خاصية حماية املشاة.

فــي  والراحــة  الرفاهيــة 
الداخلي للسيارة  التصميم 
مقاعد مطورة ذات دعامات 
إضافية توفر مستوى أفضل 
مــن الدعم والتماســك. كما 
 Apple تضم الســيارة نظام
CarPlay™، وشاشــة ملونة 
متعــددة اللمــس قيــاس 8 
بوصات، وهي القدرات التي 

احياء شعيرة االضحية، حيث 
طرحت اجلمعية املشروع خالل 
العشر االوائل من ذي احلجة 
وقامت بتنفيذ 335 اضحية من 
الغنم والبقر في 13 دولة في 
قارتي آسيا وافريقيا. كما قامت 
اجلمعية بإطالق املرحلة االولى 
من مشروع عرفة، وهو عبارة 
عن بناء قرية للفقراء واالرامل 
من املســلمني فــي كمبوديا، 
وتتكون املرحلــة االولى من 
بناء 10 منازل مبساحة املنزل 
35 متــرا مربعا، كما حتتوي 
القرية على مدرســة ومسجد 
ومستوصف طبي، مت التكفل 
بها جميعا، حيث مت االنتهاء 
من املرحلة االولى وجار اإلعداد 

لطرح املراحل األخرى.

تضمن جتربة ترفيه شاملة 
داخل السيارة، مع احملافظة 
على مســتوى حتكم سلس 

أثناء القيادة.
ومت دمج أحدث التقنيات 
كمعيار مييز سيارة »ألتيما 
2019« في إطار نهج »نيسان 
للتنقل الذكي«. وتشتمل هذه 
التقنيات على كل من خاصية 
باقتــراب مركبــة  التنبيــه 
أخرى والتي تساعد للسائق 
استشعار جميع املركبات من 
حوله عند الرجوع للخلف.

وعند استشعار جسم ما، 
يقوم النظام بإشعار السائق 
من خالل تنبيهات صوتية 
وبصرية. كما تتيح السيارة 
مراقبة آمنة للطريق من األمام 
واجلوانب واخللف من خالل 
تقنيات تدخل، وهي: مكابح 
طــوارئ أوتوماتيكية عند 
استشعار املشاة، والتنبيه 
عنــد اخلــروج عن مســار 
الطريــق )LDW(، والتنبيه 
بالنقطــة العمياء من خالل 
نظـــام راداري، والتنبيـــه 
باقتــراب مركبة أخرى عند 
 ،)RCTA( اخلروج من املواقف
املرتفع  واملساعدة بالضوء 
)HBA(. وتأتي سيارة »ألتيما 
2019« مبحركــني جديدين، 
حيث تضم السيارة محركا 
من 4 أســطوانات متوازية 
 DOHC ســعة 2.5 لتر طراز
يعمل بنظام احلقن املباشر، 
وهــو اخليار القياســي في 

سيارة »ألتيما 2019«

عبر نافذة واحدة ومبواصفات عالية اجلودة

الراقية  التصميمات  تعتمد 
الديلوكــس  والتشــطيبات 
والســوبر ديلوكــس التــي 
ترضــي أذواق العمالء على 
اختالفهــا وتتماشــى مــع 
متطلبات حياتهم العصرية. 
كما طورت الشركة مفهوما 
مميزا يناسب منط احلياة في 
الكويت، حيث يعتمد نظام 
البناء لديها على نظام بناء 
صديق للبيئة مع ميزة توفير 
الطاقة بنسبة تزيد على %30 
من خالل استخدام احللول 

وفي إطار التزام الشركة 
بســالمة الــركاب واتخاذها 
أولويــة قصــوى، صممــت 
إنفينيتــي QX60 الســيارة 
العائليــة ذات األداء املرتفع 
مفهوم الســيارات الهجينة 
الراقية بعنايــة من الداخل 
الثالثة  واخلــارج. وتأتــي 
صفوف من املقاعد، لتعطي 
مساحة للمقصورة الداخلية، 
لتتماشــى مــع احتياجــات 
جميــع  زودت  العمــالء. 
طرازات QX60 بتقنية رائعة 

اجلديــدة كليــا إلى ســمعة 
عريقة متتد إلى 25 عاما، إذ 
يحظى هذا الطراز بشعبية 
كبيرة بــني عمالء نيســان 
في منطقة الشرق األوسط، 
ومت بيع أكثر من 5.5 ماليني 
ســيارة منذ إطــالق اجليل 

األول.
أبــرز ميــزات  وتضــم 

اخليرية قامت بتنفيذ العديد 
من املشــاريع خالل العشــر 
االوائــل من ذي احلجة للعام 

»نيسان ألتيما 2019«.. تكنولوجيا تضعك بالصدارة

»بصائر«: دعمنا 114 حاجاً من »البدون«

اجليل السادس من السيارة يرسي معايير جديدة لتصميم السيدان

ماجد الشيباني


