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«بيتك» يحصل على شهادة االمتثال
مبعايير أمان بيانات بطاقات الدفع

«برقان»: فرصة لعمالء «Youth» للشباب حلضور العرض 
األول من فيلم «Sonic The Hedgehog» مجانًا

التمويــل  جنــح بيــت 
الكويتي «بيتك»، املؤسسة 
املاليــة اإلســالمية الرائدة 
عامليــا، فــي احلصول على 
شهادة االمتثال مبعايير أمان 
بيانات صناعة بطاقات الدفع 
PCI DSS ٣٫٢٫١، بالتعاون مع 
Paladion، إحدى الشركات 
العامليــة املتخصصــة في 
التي  الســيبراني،  الدفــاع 
قدمــت دعمهــا للبنــك في 
إدارة االستشارات الشاملة 
وضمــان التزامــه مبعايير 

.PCI DSS
وأعرب رئيس العمليات 
للمجموعــة فــي «بيتــك» 
عبــداهللا أبوالهــوس، عــن 
الــذي  ســعادته بالنجــاح 
حققــه «بيتك» فــي تلبية 
 PCI أحدث معايير االلتزام
DSS بكفــاءة، وهو نتيجة 
تضافــر جهــود مختلــف 
اإلدارات فــي البنــك، عــدا 
عــن أنه بالتأكيــد جزء من 
استراتيجية التحول الرقمي 
املبذولة  للبنك واملســاعي 
ملواصلة االستثمار وحتسني 
التقنيات والعمليات وأنظمة 
أمن املعلومات لتحقيق أعلى 

أعلن اليوم بنك برقان وبالتعاون 
مع «جراند سينماز»، عـن منح عمالء 
حســاب «Youth» للشــباب، فرصة 
حصرية حلضور العرض األول لفيلم 
«Sonic The Hedgehog» مجانــا فــي 
«جراند سينماز» في مركز احلمراء 

للتسوق.
وســيكون العــرض متاحــا يوم 
اخلميــس املوافــق ١٣ فبراير ٢٠٢٠، 
وميكن لكل عميل من عمالء حساب 
«Youth»، ان يحصــل على تذكرتني 
مجانيتني حلضور أحــد العرضني، 

وقعتــا كل من غرفة قطر 
وشــركة Ooredoo الكويــت، 
األولــى فــي تقــدمي أحــدث 
الرقمية  خدمات االتصــاالت 
واملبتكرة فــي الكويت، عقد 
رعايــة معــرض «صنــع في 
قطر٢٠٢٠»، لتكون مبوجبه 
راعيا رسميا لالتصاالت طوال 
فترة املعرض والذي سيقام 
في الكويت في الفترة من ١٩ 

إلى ٢٢ اجلاري.
يقام املعرض، الذي يعقد 
للمرة الثالثة هذا العام خارج 
دولة قطر، على مســاحة ١٠ 
آالف متــر مربــع فــي أرض 
الكويت  املعارض مبعــرض 
الدولــي، وتشــارك فيه نحو 
٢٢٠ شركة صناعية قطرية.

 Ooredoo وحول مشاركة
الرئيــس  أعــرب  الكويــت، 
التنفيــذي محمد بن عبداهللا 
آل ثاني عن فخره بهذا احلدث 
الذي وصفــه بـــ «احتفالية 
مميزة بني الكويت والدوحة 
تقــام في شــهر مميز، شــهر 
الكويــت». وأضاف  فبرايــر 
آل ثاني بالقول: سعداء بهذه 

عينــت شــركة لينكــون 
للســيارات الفارهــة اليــوم 
نيكوالس لــوري مديرا عاما 
املباشــرة، وهــو  لألســواق 
منصب كانت تشــغله سارة 
راي، التي ســتتولى منصبا 
جديدا في التســويق الرقمي 
لدى شــركة فورد للسيارات 

في كندا.
وفــي منصبــه اجلديــد، 
سيتولى لوري إدارة عمليات 
لينكــون فــي وحــدة أعمال 
األسواق املباشرة لدى الشركة 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا وآسيا واحمليط 
الهادي، حيث تواصل عالمة 
الســيارات الفارهة توســيع 
نطــاق أعمالهــا فــي اململكة 
العربية السعودية واإلمارات 
املتحــدة والكويت،  العربية 

دوما لتوفير أعلى اخلدمات 
ذات اجلودة، وتطبيق أفضل 
وســائل التكنولوجيــا في 
مسعى للحفاظ على حقوق 
العمالء وحماية معلوماته، 
عدا عن حتقيــق النمو في 
جميــع املؤشــرات. وأكــد 
أن «بيتــك» يواكــب أحدث 
املعاييــر حلمايــة معاجلة 
املعامالت والبطاقات والتجار 
وتلبية احتياجات العمالء.

ارض الكويــت الغالية، األمر 
الذي يتيح للشباب الكويتي 
االلتقــاء بأصحــاب املصانع 
ورجال األعمال واملستثمرين 
والتعــرف عــن كثــب علــى 
الصناعة القطرية ومميزاتها 
فــي مختلف املجاالت. وختم 
قائال: هــذا املعــرض يعتبر 

املباشرة في شركة فورد.
وقبــل توليــه املنصــب 
اجلديــد، عمل لــوري مديرا 
ملبيعات فورد الشرق األوسط، 
بعدما انضم إلى الشركة في 
العام ٢٠١٥ كمدير لقسم خدمة 
عمالء فورد، ثم مدير ملبيعات 
في اململكة العربية السعودية.

وبدأ لوري خبرته العملية 
لدى شركة فورد في العام ١٩٩٨ 
كمتدرب في املكسيك، قبل أن 
يصبح رسميا عضوا في عائلة 
فورد عام ٢٠٠٠ عندما شغل 
منصبــا في مجــال املبيعات 
واخلدمة في فرنسا لدى شركة 

فورد أوروبا.
وخالل عقدين من العمل 
مع فورد، أثبت لوري كفاءته 
فــي تولي مناصــب عدة في 
مجــال املبيعــات واخلدمــة، 

وعلــى يــد فريــق مــن 
املتخصصني ذوي اخلبرات 
أبرمــت شــركة  العاليــة، 
Paladion اتفاق تعاون مع 
«بيتــك» كي يحصــل على 
شهادة PCI DSS ٣٫٢٫١ بعد أن 
خضع ملراجعة شاملة، كما 
خضع فريق «بيتك» الختبار 
من مدققني لضمان التزامه 
بتنفيذ جميع متطلبات أمن 
املعلومات البالغ عددها ١٢ 

وتوظيفها بفعالية. 
من جانبها قالت شركة 
إلــى  بالنظــر   :Paladion
خبرتنــا التي متتد ١٩ عاما 
في اخلدمات االستشــارية 
للحصــول علــى شــهادة 
 ،PCI DSS االلتزام مبعايير
فإننــا ندرك أن مســتويات 
االلتــزام العاملي منخفضة 
حاليــا، مضيفــة أن هنــاك 
عالقة مباشرة بني الفجوات 
السيبرانية وعدم االمتثال 
لـــ PCI DSS، لذلــك نحــن 
فخورون بالعمل جنبا إلى 
جنب مع مؤسسة متطورة 
مثل «بيتك» لضمان االمتثال 
الرقابــي والســالمة وأمــن 
معلومات العمالء احلساسة.

منصة مثالية للتباحث حول 
إقامة شراكات وحتالفات تسهم 
في تعزيز صناعات دولة قطر، 
خصوصا تلك التي تعتمد على 
التكنولوجيا احلديثة. كما أن 
مشاركة Ooredoo تأتي انطالقا 
املتعلقة  من اســتراتيجيتنا 
االجتماعيــة  باملســؤولية 
واملبنية على قيم التواصل مع 
كافة فئات املجتمع واالهتمام 
بهم وإثــراء حياتهم الرقمية 
وحتدي كافة العقبات التي من 
املمكن أن تقف عثرة في طريق 
نهضة وتقدم مجتمعاتنا. من 
جانبه، أشاد مدير عام غرفة 
قطر صالح بن حمد الشرقي 
الكويت   Ooredoo مبشــاركة
شــاكرا، مشــيرا الى أن هذه 
الرعاية تعكس اهتمامها بدعم 
التعاون بني الشركات القطرية 
املناخ  والكويتيــة وتوفيــر 
املالئم لتعزيز االســتثمارات 
املتبادلة واملشتركة، خاصة أن 
املعرض يعتبر منصة جتمع 
أصحاب األعمال واملصنعني 
نظرائهــم  مــع  القطريــني، 

الكويتيني.

واكتســب خبرة واسعة في 
مجال السيارات من خالل عمله 
في التسويق واملبيعات، إلى 
أن وصل إلى منصبه اجلديد 
كمدير عام لألسواق املباشرة 
فــي لينكون. وبعــد تعيينه 
فــي املنصــب اجلديــد، قال 
لوري: هذه مرحلة مهمة في 
مسيرة لينكون، حيث نعمل 
على تعزيز حضور عالمتنا 
في منطقة الشــرق األوسط 
وانتشارها من خالل اإلطالق 
األخير لسيارتي الدفع الرباعي 
«أفياتــور» و«نوتيلــوس» 
اجلديدتني كليا. وعلى اجلانب 
اآلخر، سيسهم تطور شبكة 
موزعــي لينكــون فــي دولة 
اإلمارات فــي زيادة املبيعات 
ويساعدنا على حتقيق أعلى 

مستويات رضا العمالء.

Paladion بالتعاون مع

املعايير في حماية بيانات 
العمالء.

وأضاف أبوالهوس على 
هامش تسلم شهادة االلتزام 
من نائب الرئيس التنفيذي 
والرئيس اإلقليمي لشركة 
Paladion في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، 
أميــت روي، فــي احتفالية 
أقيمت في املقر الرئيسي لـ 
«بيتك»، أن البنك يســعى 

العرض األول الساعة ٥:٠٠ مساء أو 
العرض الثاني ٧:٣٠ مساء.

حلجــز املقاعــد املجانيــة، يجب 
على عمالء حساب «Youth» للشباب 
مراجعة شباك تذاكر «جراند سينماز» 
فــي مركز احلمراء للتســوق وإبراز 

بطاقة السحب اآللي اخلاصة بهم.
ويأتــــي هـــذا العرض كجــــزء 
من مجموعـــــة واسعة من االمتيازات 
التــي مت تصميمهــا  احلصــــرية، 
خصيصا لتتناســب مع منط حياة 

الشباب.

املشاركة والتواجد في حدث 
مهم يعد األكبر من نوعه في 
منطقــة اخلليــج، ويغمرنــا 
الفخر واالعتزاز اليوم ونحن 
هذا املشروع اخلليجي املميز 
الــذي يجمــع إبداعــات كافة 
الشركات واملصانع القطرية 
حتــت مظلــة واحــدة علــى 

وتعزيز التعاون مع املوزعني 
الساعني لتمثيل عالمة لينكون 
في أســواق مباشــرة أخرى. 
وســيعمل لوري حتت إدارة 
راندي كريغر، رئيس األسواق 

Ooredoo الكويت ترعى «صنع في قطر ٢٠٢٠» 
مبشاركة نحو ٢٢٠ شركة قطرية

«لينكون» ُتعني مديرًا جديدًا لألسواق املباشرة

أبو الهوس وسرود شريف رئيس تكنولوجيا املعلومات في «بيتك» يتسلمان 
Paladion الشهادة من

صالح بن حمد الشرقيمحمد بن عبداهللا ٓال ثاني

نيكوالس لوري

«ميتسوبيشي املال» تطلق عروض فبراير
بالتأكيد.. أنت املستفيد.. عروض استثنائية باألعياد الوطنية

بجــودة صناعتها اليابانيــة، حيث إن 
ميتسوبيشــي باجيــرو القائد على مر 
السنني موديل ٢٠١٩ واملجهز مبواصفات 
متفوقة تشمل محرك «مايفيك» القوي 
سعة ٣٫٥ ليترات بحجم ٦ أسطوانات، 
ونظام سوبر سيليكت للدفع الرباعي، 

وناقل حركة تلقائي يعمل على حتليل 
عــادات القيادة، إضافــة الى العديد من 
التجهيــزات الداخلية الفاخرة والنظام 
الترفيهي والسمعي متاح بسعر ٧٩٩٩ 
دينارا، أما ميتسوبيشي اوتالندر اجلذابة 
واملتعــددة االســتخدامات ذات الدفــع 

الرباعي املجهزة مبحرك «مايفيك» القوي 
والرياضي سعة ٢٫٤ ليتر، والتي تتميز 
مقصورتها بتصميــم عصري ورحابة 
كبيرة ومســتويات عالية من الفخامة 
وأنظمة متطورة، متوافرة بسعر ٥٩٩٩ 

دينارا.

وإلى كل العمالء املغامرين والعائالت 
املفعمة باحليوية، اللذين يبحثون عن 
سيارة رياضية متعددة األغراض وكاملة 
املواصفات لتلبي حاجاتهم وطموحاتهم، 
فان ميتسوبيشــي مونتيرو ســبورت 
عالية املواصفات التــي قلبت املوازين 
بعناصرهــا الالفتة، ومنهــا التصميم 
العصري الذي يأسر األنظار واألنظمة 
املتطورة واحلديثة أبرزها ناقل حركة 
أوتوماتيكي ذو ٨ سرعات ويعتبر األحدث 
لــدى ميتسوبيشــي موتــورز لضمان 
قيادة سلســة ومرفهة واســتهالك أقل 
للوقود، متوافرة بســعر ٧٩٩٩ دينارا. 
وميتسوبيشي ايه أس أكس ٢٠١٩ بسعر 
٤٦٩٩ دينــارا، باإلضافة إلى الســيارة 
الكروس اوفر اكليبس كروس ٢٠١٩ ١٫٥ 
ليتر محرك تيربو بسعر ٥١٩٩ دينارا.

كما أن العرض يضمــن أعلى قيمة 
تثمــني ممكنــة لســياراتهم القدميــة. 
باإلضافة الى ان سيارات ميتسوبيشي 
متتاز مبحافظتها على قيمتها عند إعادة 
البيع، كمــا تضمن املجموعة من خالل 
العرض أيضا االلتــزام بأفضل خدمة، 
وااللتزام مبعايير جودة عالية، لتكون 
بذلك الفرصة مناسبة ومواتية للجميع 
الســتبدال ســياراتهم القدمية بإحدى 
سيارات ميتسوبيشي احلديثة. مع العلم 
أن عملية التثمني تتم على جميع أنواع 

وموديالت السيارات املستعملة.

كما عودتكم مجموعة املال، الوكالء 
احلصريون لسيارات ميتسوبيشي في 
الكويــت، أطلقت املــال موتورز احلملة 
اخلاصــة بشــهر فبراير حتت شــعار 
«بالتأكيــد... أنــت املســتفيد، عروض 
استثنائية باألعياد الوطنية» التي تأتي 
بالتزامن مع احتفاالت الكويت بالعيدين 

الوطني والتحرير.
وقالــت املجموعة في بيــان لها، إن 
هــذا العــرض املميز الــذي ميتد طوال 
شــهر فبراير يشــمل جميع ســيارات 
ميتسوبيشي، وسيحصل العميل لدى 
شــرائه خالل فترة العرض على تأمني 
وتسجيل مجاني، وخدمة صيانة متنقلة، 
وخدمة مجانية ملدة سنة أو ٢٠ ألف كلم، 
إضافــة إلى كفالة مــدى احلياة لتمنح 
املجموعة عمالءهــا متعة قيادة خالية 

من املتاعب وراحة بال واطمئنان.
ويضاف العرض اخلاص باالحتفاالت 
الوطنية إلى سلسلة من العروض املميزة 
التي حترص «ميتسوبيشي املال» على 
تقدميها على مدار السنة، حملاكاة تطلعات 
ورغبات العمالء عبر تقدمي أفضل وأقوى 
العروض التسويقية التي تضمن حتقيق 
أعلــى قيمة مضافة لهــم، وهو ما متت 
ترجمته عبر تقدمي سيارات ميتسوبيشي 
املعروفــة بجودة صناعتهــا اليابانية، 
بأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع 
استثنائية وعلى درجة عالية من احلرفية 

يتوالها فريق عمل متخصص ذو خبرة 
كبيرة قادر على تقــدمي اخلدمة بأبهى 

وأفضل صورة ممكنة.
وذكرت املجموعــة، أن هذا العرض 
املميــز يشــمل مجموعــة واســعة من 
ســيارات ميتسوبيشــي التــي تتميــز 


