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»إيكويت« ترعى مؤمتر ومعرض الكويت للنفط والغاز 2019
منبــرا فريــدا مــن جانــب 
القطاع العام، تقوده مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة، وكذلــك بحضور 
القطــاع اخلاص ملناقشــة 
آخر احللول والتطورات التي 
تواكــب التحديــات القائمة 
واملستجدة في هذه الصناعة. 
ويحرص املؤمتر خالل أيامه 
األربعة على حتقيق أهداف 
عديــدة من خــالل احللقات 
النقاشية والتركيز على دور 
العلوم والهندسة في تطوير 
وتوفير احللول للتحديات 
التي تواجــه هذه الصناعة 
في الكويت واملنطقة، وهو 
ما يســاهم في خلق منصة 
تفاعلية الستعراض اخلدمات 
التي  واملنتجات واخلبرات 
أكثــر مــن 6000  يقدمهــا 
شخص متخصص في قطاع 
الطاقة والنفط والغاز. ومن 
ناحيته، قال نائب الرئيس 
الفنية  لشــؤون اخلدمــات 
في ايكويت نواف اخلالدي: 
ينطلق دعم ايكويت ملؤمتر 
الكويت للنفط والغاز لهذا 
العام من رؤيــة تهدف إلى 
تعزيز اســتمرار الشــراكة 
الشــركات واجلهــات  مــع 
العامة واخلاصة بهدف دفع 
االبتكار نحــو خلق حلول 
تقنيــة جديــدة وفعالة في 
التحديات احلالية  مواجهة 
واملســتقبلية في األسواق 
التي تعمل فيهــا وتخدمها 

هذه املؤسسات.

أعلنت مجموعة ايكويت، 
اجلهة العامليــة الرائدة في 
البتروكيماويــات،  إنتــاج 
وثاني أكبر منتج في العالم 
ملادة اإليثيلني جاليكول، عن 
رعايتهــا ملؤمتــر ومعرض 
الكويت للنفط والغاز 2019، 
مبا يوفــر الدعــم لتحقيق 
أهــداف املؤمتر فــي تبادل 
املعرفــة واخلبرة من خالل 
منبر واحــد يجمع اجلهات 
واملؤسســات الرائــدة على 
مستوى سلسلة قطاع النفط 
والغاز ليســاهموا بدورهم 
في االرتقاء بهذه الصناعة. 
ويعقــد معــرض ومؤمتــر 
الكويت للنفط والغاز 2019 
حتــت رعاية ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، حيث متتد فعالياته 
من 13 إلى 16 أكتوبر 2019. 
وفي حديثه عن دور الشركة 
في دعم هذا القطاع احليوي، 
قال النائــب األول للرئيس 
التنفيذي في ايكويت ناصر 
الدوســري: إننا على إميان 
كبير بأهمية تبادل اخلبرات 
واملعرفة بني جميع العاملني 
فــي قطــاع النفــط والغاز 
لتعزيــز املســاهمة البناءة 
التــي حتقــق  واإليجابيــة 
النمــاء على املــدى البعيد. 
وإننا فــي ايكويــت، نؤكد 
علــى انتمائنــا ودورنا في 
هذه الفرص االستراتيجية 
والتفاعلية كمؤمتر الكويت 
للنفــط والغاز الذي يعتبر 

ممثلو »إيكويت« في صورة جماعية 

»بوبيان« مينح موظفيه فرصة احلصول على درجة 
GUST املاجستير في إدارة األعمال من جامعة اخلليج

أكد نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
لبنــك بوبيــان عــادل عبد 
الوهاب املاجد ان التطور وما 
حققه البنك من جناح خالل 
السنوات االخيرة امنا يرجع 
إلى موارد البنك البشــرية 
التي تعتبر االساس في كل 
ما حتقق وســيتحقق لبنك 

بوبيان.
جاء ذلك تعليقا من املاجد 
علــى فتــح باب التســجيل 
ملوظفي البنك للحصول على 
درجة املاجســتير في إدارة 
األعمال من جامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
في إطار برنامج البنك الذي 
اطلقه قبل أكثر من 8 سنوات 

بالتعاون مع اجلامعة.
ونوه املاجــد إلى ان 87 
موظفا من موظفي البنك مت 
ترشــيحهم للحصول على 
املاجســتير خــالل  درجــة 
الفتــرة مــن 2012 الى 2019 
من جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا GUST فــي 
إطــار البرنامــج املشــترك 
بني الطرفــني والذي تنفذه 
اكادميية اتقان التابعة للبنك.
واضــاف ان مثــل هــذه 
املبــادرات التعليميــة مــن 
قبل بنك بوبيــان تأتي في 
إطار حرص البنك على دعم 

من خالل إدارتــه الكويتية 
الشابة.

واضاف مقارنة بالبنوك 
األخرى والكثير من الشركات، 
فإن متوسط اعمار موظفينا 
صغيرة والكثير منهم وصل 
إلى مراكز قيادية اميانا من 
إدارة البنك بإعطاء الشباب 
دورا قياديا مميزا الســيما 
مع تسخير كافة اإلمكانات 
واالكادمييــة  التدريبيــة 
التي متنحهم فرصا مميزة 
الكتســاب خبــرات مهنيــة 
وعمليــة جتعــل خبراتهم 

كبيرة مقارنة بأعمارهم.
من ناحيته قال مدير عام 
البشــرية  املوارد  مجموعة 
عادل احلماد ان ابرز ما مييز 
برنامج بوبيان بالتعاون مع 
جامعــة اخلليــج GUST ان 

حصولنا على هذه اجلائزة 
مدى التزامنا باالستراتيجية 
املوضوعــة وحــرص إدارة 
البنــك علــى مســؤوليتها 
الشــباب  االجتماعية جتاه 
الكويتــي، موضحا ان بنك 
وللعــام  حافــظ  بوبيــان 
التوالي على  اخلامس على 
مكانتــه كأفضــل اختيــار 
للشباب الكويتي في العمل 
بالقطاع اخلاص إلى جانب 
تفوقه فــي نســبة العمالة 
الوطنية وهو ما يؤكد مدى 
ما يحققه من إجنازات على 

كافة املستويات.
وقــال احلمــاد ان هــذه 
النسبة تعد من أعلى النسب 
ليس على مستوى البنوك 
احمللية فحســب بــل وعلى 
القطــاع اخلاص  مســتوى 
الكويتي حيث اضحى البنك 
العمالة  منوذجا لتوظيــف 
احملليــة وتطويرها بجانب 
خلق فرص عمل مميزة على 

مستوى املنطقة.
واضاف ان بنك بوبيان 
أصبح اآلن واحــدا من أهم 
البنوك التي يضعها الشباب 
الكويتي الطموح في اولوياته 
الوظيفية بسبب املناخ الذي 
يوفــره البنــك للمزيــد من 
اإلبــداع واالبتــكار وإطالق 

الطاقات الشابة.

البنك يساهم بتحمل اكثر من 
نصف تكاليف الدراسة بينما 
يتحمل املوظف اجلزء الباقي 
مساهمة من إدارة البنك في 
دعم هذا البرنامج الفريد من 
نوعه على مستوى الكويت 

واملنطقة.
واشار احلماد إلى ارتفاع 
نسبة العمالة الوطنية في 
البنك والتي بلغت اكثر من 
77% مشيرا إلى اإلجناز الذي 
حققه البنك مؤخرا من خالل 
حصوله على جائزة »إحالل 
الوطنيــة« علــى  العمالــة 
القطاع املصرفي  مســتوى 
بالكويت وهــي التي متنح 
سنويا ألفضل مؤسسة في 
رفع معدالت العمالة الوطنية 
وذلك للعــام اخلامس على 
التوالــي. واضــاف: يؤكــد 

قيادات بوبيان يتوسطون طلبة املاجستير من املوظفني

موارده البشرية في مختلف 
املجاالت وصقــل مهاراتهم 
العلميــة والعملية وزيادة 
خبراتهم مبا يحقق الفائدة 
لهم وينعكس بالتالي على 

خدمة العمالء.
وأكــد املاجــد: نؤمن ان 
االستثمار ال يجب ان يتركز 
فقط في اخلدمات واملنتجات 
التي نقدمهــا لكن يجب ان 
ميتد ذلك الى االستثمار االهم 
وهــو االســتثمار في زيادة 
خبــرات موظفينا املميزين 
الذيــن نضع علــى عاتقهم 
صناعة املســتقبل وتطوير 
مؤسســتنا، مشــددا علــى 
مــا ســبق واكده مــرارا من 
سعي البنك لتأكيد صورته 
كبنك شــاب حديث مواكب 
للتطورات العاملية واإلقليمية 

»الداو لنظم املعلومات« توقع شراكة مع »عصير تامي«

قامت شركة الداو لنظم 
املعلومات، إحدى شــركات 
الساير القابضة، بتوقيع عقد 
حتول رقمي مع شركة عصير 
تــامي التي تعــد واحدة من 
شركات األغذية األسرع منوا 
في الكويت، حيث ستشهد 
رحلة التحول الرقمي دمج 
جميــع اعمــال عصير تامي 
التجاريــة ضمــن برنامــج 
واحد ليقدم لــإدارة رؤية 
واضحة للنمو، والربحية، 

واإلنتاجية.
ويشــمل العقــد تطبيق 
نظام HANA/SAP S4 العاملي 
للحلــول التجاريــة والذي 

كما قدم ياســر بردكاني 
املدير االقليمي SAP ولطفي 
غنصر، مدير أعمال شريك 
SAP دعمهمــا لتنفيــذ هــذا 
املشروع بنجاح بحضورهم 
الشخصي ملراسم توقيع هذا 
العقد. وقام كل من هشــام 
سعدة املدير العام، ومحمد 
عباس نائب مدير عام ومدير 
تطويــر األعمــال، ومحمــد 
محرم املديــر املالي بتمثيل 

شركة عصير تامي.
وقــام كاجيتــني باريتو 
املدير العام وأحمد منصور 
 SAP مديــر أول مبيعــات
وأبهيجيت راي مدير مشروع 

واضحة ملستقبل املؤسسات 
الذكية.

وعبر بينغت شولتز عن 
سعادته بهذه الشراكة قائال: 
نحــن نهنئ شــركة عصير 
تــامي على اختيــار برنامج 
لتطوير اإلنتاجية، وتبسيط 

لعملياتهم التجارية.
وتعد شركة الداو لنظم 
املعلومــات حاليا الشــريك 
 SAP الذهبي الوحيد لنظام
في الكويت، لعملها املستمر 
علــى ربــط نظــام SAP في 
أعمال استشاريي املبيعات 
والدعم واجلودة املدربني على 

تقدمي األفضل.

وأحمد رشاد منفذ مبيعات 
بتمثيل شــركة الداو لنظم 
املعلومات. وبهذه املناسبة، 
قــال مبارك ناصر الســاير: 
نحن نؤكد التزامنا بتطبيق 
عالــي اجلودة وفــق أحدث 

معايير اآليزو.
من جانبه، قال د.حسني 
القرشي: لقد جاء قرارنا في 
 HANA/SAP S4 اختيار نظام
مبنيا علــى التقييم التقني 
والتجــاري للتأكــد مــن أن 
االستثمار فيه سوف يدعم 
منونا دون أي قيود، ويعتبر 
نظــام SAP الرائد عامليا في 
حلــول االعمــال مــع رؤية 

SAP لدعم منو أعمالها كشريك موثوق لـ

مبارك ناصر الساير مع إداريي »عصير تامي« و»الساير« بعد توقيع عقد الشراكة

يضم حلول اإلدارة املالية، 
واملبيعات والتوزيع، وإدارة 
املخازن ونظام نقاط البيع، 
ملواكبة النمو الهائل لشركة 
عصيــر تــامي فــي الكويت 

والشرق األوسط.
وأقيم حفل توقيع العقد 
في املبنى الرئيسي للساير 
القابضــة بحضــور مبارك 
الرئيــس  الســاير  ناصــر 
التنفيذي، وبينغت شولتز 
رئيس العمليات في الساير 
القابضة ود.حسني القرشي 
صاحب شــركة عصير تامي 
باإلضافة إلى فريق تطبيق 
هذا املشروع االستراتيجي.

»املركزي« يشع بأنوار علم الكويت ابتهاجًا 
بعودة سمو األمير

»زين« تطلق خدمة PlayVOD لبث الڤيديو 
Digital Virgoعند الطلب بالتعاون مع

احتفــاء بعــودة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد اجلابــر الصباح إلى 
أرض الوطن، قام بنك الكويت املركزي بتزيني 

مقره الرئيسي بلوحة من األنوار حتمل ألوان 
علم الكويت وصور صاحب السمو، احتفاال 

وابتهاجا بهذه املناسبة.

أعلنت »زين« املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عــن إطالق خدمــة فريدة من 
نوعهــا لالشــتراك فــي بــث 
الڤيديو عند الطلب حتت اسم 
PlayVOD، وذلك بالتعاون مع 
شركة Digital Virgo الفرنسية 
املتخصصــة بحلــول الدفــع 
والتســويق الرقمــي، حيــث 
ســتقدم اخلدمة لعمالء زين 
في الكويت البالغ عددهم 2.8 
مليون عميل فرصة االستمتاع 
بتشكيلة واســعة من األفالم 
التلفزيونيــة  واملسلســالت 
الشــهيرة التي متــزج ما بني 
احملتوى اإلقليمي والعاملي. 

 PlayVOD وتتوافــر خدمة
حاليــا فــي 12 دولة وبخمس 
لغــات مختلفــة، مــع مكتبة 
غنية مــن احملتوى الترفيهي 
حتتوي علــى أكثر من 3000 
فيلــم ومسلســل تلفزيوني 
شهير، والتي تشمل مجموعة 
كبيرة من األفالم واملسلسالت 
من MBC التي تعتبر من أكبر 
شــركات اإلنتاج في املنطقة، 
وبإمكان عمالء زين االشتراك 
في خدمــة بــث الڤيديو عند 
الطلب بكل سهولة عن طريق 
قناة الدفع املباشر عبر فاتورة 

الهاتف الشهرية. 
ويأتــي اإلطــالق األولــى 
خلدمة PlayVOD في الكويت 
عقب االتفاقية التي مت توقيعها 
 Digital Virgo بني كل من شركة
ومجموعة زيــن مطلع العام 
احلالي، وذلك لتوفير احملفظة 
املتميزة من احملتوى الترفيهي 
 Digital Virgoاملتنقل اخلاص بـ
وشركائها لقاعدة عمالء زين 

البالغ عددها 49 مليون عميل 
في 8 أسواق مختلفة. 

وبعــد توقيــع االتفاقية، 
اخلــاص  النظــام  دمــج  مت 
باخلدمــة مع منصــة واجهة 
 )API( التطبيقــات برمجــة 
اخلاصــة مبجموعــة زيــن، 
وذلك لتفعيل تقنية قناة الدفع 
املباشر، وسيتم إطالق خدمة 
PlayVOD تباعا في أسواق زين 
األخرى في املستقبل القريب 
عبر منصــة واجهــة برمجة 
التطبيقــات )API( اخلاصــة 

مبجموعة زين.
وقالــت موضــي الصباح 
الرئيــس التنفيــذي لتنظيم 
االتصاالت والشؤون احلكومية 
بشــركة زيــن الكويــت فــي 
تعليقها على الشراكة: إن إطالق 
خدمة PlayVOD في الكويت هو 
مثال آخر على ريادة زين في 
طرح أفضل اخلدمات لتقدمي 
أفضل جتربة للعمالء في إطار 
رحلتنا نحو التحول إلى مزود 
احلياة الرقمية املتكامل، وقد 

قام برنامجنا لواجهة برمجة 
التطبيقات )API( على مستوى 
عقــد  بتســهيل  املجموعــة 
الشراكات املختلفة مع مقدمي 
احملتــوى الترفيهي الرائدين 
مثــل Digital Virgo، مــا أتاح 
لنا طرح اخلدمات املتميزة ك 
PlayVOD في السوق بسرعة 

كبيرة. 
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
لشــركة Digital Virgo غيليام 
بريــش: إن إطــالق خدمتنــا 
اليــوم بالتعــاون مــع زيــن 
الكويت يعكس نيتنا لتعزيز 
العاملــي، وباألخص  تطورنا 
في منطقة أفريقيا والشــرق 
األوسط، وذلك من خالل عقد 
الشــراكات مع كبرى شركات 
االتصاالت لتعزيز تواجدنا في 
البيئة الرقمية، حيث يعتبر 
حضورنا كخبراء في التسويق 
والدفع في هذه املنطقة فريدا 
من نوعه، ويتيح لنا إمكانية 
جلــب قيمة هائلة لشــركات 

االتصاالت وعمالئها.


