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مجموعة Ooredoo متدد إجراءات العمل
من املنزل لغاية نهاية العام

في مبادرة جتريبية تهدف 
إلى تبني ودعم ثقافة رقمية 
أكثر مرونة، قامت مجموعة 
Ooredoo بتمديــد إجراءات 
العمل من املنــزل، ما يتيح 
للموظفــني الذين ال تتطلب 
أعمالهم التواجد في مقرات 
الشركة مواصلة العمل عن 
ُبعد حتى نهاية عام ٢٠٢٠.

 Ooredoo وتعد مجموعة
إحــدى أوائل الشــركات في 
املنطقة التي تتخذ هذا القرار، 
ما ميهد الطريق للتحول إلى 
بيئة عمل مبتكرة ومعاصرة 
تختلف في شكلها عن بيئة 
العمل االعتيادية.  ومبوجب 
هذه املبادرة، سيتم السماح 
 Ooredoo ملوظفــي مجموعة
واملتعاقدين باتباع إجراءات 
عمل أكثر مرونة ســواء من 
املنــزل أو املكتــب، حســب 
الفــردي وتقديــر  االتفــاق 
إدارة الشــركة. أما بالنسبة 
فــي  العاملــة  للشــركات 
العالــم،  املجموعــة حــول 
فســتتوافر لــدى كل منهــا 
الترتيبات  املرونة الختيار 
املتعلقة بالعمل وفقا للطريقة 
التي تتناســب مع ظروفها 
احملليــة ومبا يتماشــى مع 
لوائح وتوجيهــات البلدان 
التي تعمل فيها. وبالنظر إلى 
الدروس الرئيسية املستفادة 

حققــت خدمــة احلجــز 
اإللكترونــي ملواعيد زيارة 
الفروع Skiplino التي أطلقها 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
الكويــت  كأول بنــك فــي 
مطلع العام الســابق ٢٠١٩، 
جناحا كبيــرا وإقباال الفتا 
من العمالء، وذلك لكفاءتها 
ومتاشــيها مع اإلجــراءات 
الوقائية التي تراعي التباعد 
االجتماعي وجتنب االزدحام، 
حسب اإلرشادات والتعليمات 

الصحية الرسمية.
وتؤكــد هــذه اخلدمــة 
ريــادة «بيتــك» فــي تبني 
أحدث وسائل التكنولوجيا 
املالية لتوفير حلول جديدة 
تهدف الى تعزيز كفاءة العمل 
ومواصلــة حتســني خدمة 
العميــل، واملضــي قدما في 
استراتيجية التحول الرقمي 
في الصناعة املصرفية ضمن 
مهنية عالية ومعايير عاملية.
ويستفيد عمالء «بيتك» 
مــن خدمــة Skiplino، عبــر 
حجــز املواعيد فــي الفروع 
إلكترونيــا عبــر الهواتــف 
الذكية من خالل موقع «بيتك» 
اإللكتروني KFH.com وعبر 

التي  االســتثنائية احلالية 
مير بها العالم ومع انتشار 
وبــاء كوفيد-١٩، تشــكلت 
لدينا اليوم فرصة حقيقية 
ملسارعة اخلطوات واالنتقال 
إلى مستويات جديدة متاما 
في مشوارنا للتحول الرقمي، 
ما ســيتيح للشركة تعزيز 
االستفادة من احللول الرقمية 
لتبنــي ثقافة رقميــة أكثر 
شمولية. وسيؤدي هذا األمر 
إلــى إحداث حتــول مهم في 
الشركة وفي طريقة عملنا. 
وال شــك أن العمل عن بعد 
مــن خارج مقرات الشــركة 
واتبــاع إجــراءات التباعــد 
االجتماعــي قــد مثال حتديا 
فــي بدايــة األمر بالنســبة 
للموظفــني، إال أننا خرجنا 
مــن هذا التحــدي بإمكانات 
أكبر، وعززنــا قدرتنا على 
إجناز املهام كفريق واحد رغم 
عدم تواجد املوظفني في نفس 
مكان العمل، كمــا أصبحنا 
أكثر فاعليــة ومرونة. وأنا 
أتطلع إلــى الفتــرة املقبلة 

بشوق وتفاؤل.
ومع اتباع هــذا اإلجراء 
اجلديد، ســتكون مجموعة 
Ooredoo في طليعة شركات 
التكنولوجيا في املنطقة التي 
توفر بيئة داعمة للموظفني 
الذين يعملــون من املنزل. 

االنتظار حلظيا، وجمع آراء 
وانطباعات العمالء والتعرف 
على مســتوى رضاهم، كما 
يقــوم النظــام بتقييم هذه 
البيانات لتحسني مستوى 
أداء العمل وخدمة العمالء.

ويؤكــد حجــم اإلقبــال 
اخلدمــات  علــى  الكبيــر 
لـ  املصرفيــة اإللكترونيــة 
«بيتــك»، كفاءتها وتلبيتها 
العمــالء، حيث  ملتطلبــات 
العمــالء خدمــة  اســتخدم 
متابعة التحويالت املصرفية 
 «SWIFT GPI» بنظام سويفت

ومــع عــودة األعمــال إلــى 
طبيعتهــا، ميكن للشــركة 
إعادة توظيف أمناط العمل 
اجلديــدة فــي مــكان العمل 
لتعزيــز قدرتها على تلبية 
احتياجــات عمالئها وأفراد 

املجتمع الذي تعمل فيه.
الشركة  وبينما تســعى 
إلــى دمج ممارســات العمل 
املعــززة التي بــرزت خالل 
األشــهر األخيــرة والبنــاء 
على القدرات املصاحبة لها، 
إال أنها ستواصل العمل مبا 
يتوافق مع إرشادات الصحة 
العامة الصادرة واملعتمدة، 
ومبا يتماشــى مع مختلف 
الظروف واملستجدات سواء 
فيمــا يتعلــق بالظــروف 
الطارئة أو خطط استمرارية 
األعمال، وسيتيح هذا األمر 
املرونة الالزمة لتغيير منط 
العمل بسالسة وفقا للظروف 

الصحية السائدة. 
وأضاف آل ثانــي قائال: 
إن هــذه اإلجراءات اجلديدة 
تتطلــب قــدرا عاليــا مــن 
االلتزام واملسؤولية واملتابعة 
املستمرة، ولكن بالنظر إلى 
جتربتنــا اإليجابيــة خالل 
األشهر القليلة املاضية، فأنا 
مقتنع بأنــه ميكننا معا أن 
نحدث حتوال في ثقافة العمل 

.Ooredoo في

 ،KFHOnline إلكترونيا عبر
وخدمة فتح حساب الذهب، 
الذهــب  وشــراء  وبيــع 
إلكترونيــا، وخدمــة ربــط 
احلســاب برقم التداول مع 
شــركة املقاصــة الكويتية، 
وخدمة التحويل الى حساب 
بيتك للتداول، وخدمة إنشاء 
حســاب  وفتــح  وديعــة، 
مصرفــي، وعــرض الرقــم 
الســري اخلاص بالبطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب 
اآللي، والتحويل الى البطاقة 
االئتمانية، وإيداع الشيكات 
عبــر املوبايــل، والســحب 
النقــدي دون بطاقــة مــن 
عبــر   «QR Code» خــالل 
أو رقــم  املدنيــة  البطاقــة 
الهاتف، وحتديث كامل لطلب 
«اعرف عميلك»، وكذلك خدمة 
حتديث البيانات، واالطالع 
على االلتزامــات التمويلية 
وعــدد األقســاط، وإجــراء 
عمليات التحويل النقدي بني 
عمالء «بيتك»، وحلسابات 
فــي بنــوك محليــة وكذلك 
التحويل لبنــوك خارجية، 
وغيرها الكثير من اخلدمات 
الرقمية ذات الكفاءة العالية.

تدعم ثقافة عمل أكثر مرونة

خالل الفترة األخيرة، يرى 
فريق إدارة املجموعة أن هذه 
ابتكار  «التجربة» ســتعزز 
ثقافــة عمــل أكثــر مرونــة 
وحداثة. وبصفتها شــركة 
رائدة فــي مجال االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
تهدف املجموعة إلى االستفادة 
من الرؤى واألفكار احلديثة 
التي صاحبت الفترة األخيرة 
وحتويلها إلى ميزة تنافسية. 
وفي هذا الصدد، قال الشيخ 
ســعود بن ناصر آل ثاني، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo: فــي ظــل الفتــرة 

تطبيق KFHonline، وبالتالي 
احلصــول علــى اخلدمــات 
املصرفيــة حســب الوقــت 
املناسب لهم، علما أن عملية 
حجز املوعد يجب أن تكون 
بنفــس اليوم الــذي يرغب 

العميل في زيارة الفرع.
وتتيــح اخلدمــة أيضــا 
معرفة الفروع األقل ازدحاما 
 Skiplino حلظيا، حيــث ان
نظام إدارة انتظار يســمح 
لـــ «بيتــك» بالتعامــل مع 
انتظار العمالء بشــكل ذكي 
وسريع، مع متابعة بيانات 

«Skiplino» بيتك»: جناح كبير خلدمة»
حلجز املواعيد في الفروع إلكترونيًا

األولى من نوعها على مستوى القطاع املصرفي في الكويت

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

«املتحد» يطلق حملة «شخصيات احلصاد» األولى 
من نوعها في الكويت

«برقان» يعلن الفائز في سحب «املزايا» للمقيمني

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن إطالق حملة «شخصيات 
احلصاد»، والتي تعد األولى 
مــن نوعهــا فــي تفردهــا 
وتشــويقها، حيــث ميكــن 
جلميــع األفــراد املشــاركة 
في احلملة واحلصول على 
فرصة للربح، حيث ال تقتصر 
املســابقة على عمالء البنك 

فقط.
وتقــوم فكــرة احلملــة 
على تقدمي أربعة ألغاز، كل 
لغز منها يخص شــخصية 
مختلفة لديها حساب احلصاد 
اإلسالمي، وتكون إجابة اللغز 
مبعرفة كــم املبلغ املوجود 
في حساب كل شخصية من 
الشخصيات التي يتم إطالقها 
تباعــا ويســتمر عرض كل 
شــخصية ملدة أسبوع. كما 
يتم نشر ڤيديو توضيحي 
عــن قصــة كل شــخصية 
الشــخصيات األربــع  مــن 
وتطلعاتهــا وطموحاتهــا، 
ويحمل كل ڤيديو في طياته 
الدالئل التي متكن املشاركني 
من حــل اللغز وذلك إضافة 
إلى العديد مــن التلميحات 

أعلــن بنك برقــان أمس 
عــن فــوز تيجــو ثومــاس 
مانــادان بجائــزة حســاب 
املزايــا للمقيمــني بقيمــة 
٤٠٠٠ دينــار، وقــد أعــرب 
الفائز عن سعادته بالفوز. 
ويقدم حساب املزايا من بنك 
برقان مميزات مت تصميمها 
خصوصا للمقيمني لتلبية 
جميع احتياجاتهم املصرفية، 
حيث ميكن ألصحاب احلساب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
الســنة األولى،  مجانا فــي 
إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 
احلصول على قــرض، إلى 

أطلقــت هــواوي مؤخرا 
 HUAWEI Sound X ســماعة
اجلديــدة والتفاعليــة التي 
مت تصميمهــا بالتعاون مع 
العالمة التجارية الفرنسية 
Devialet. اكتســبت العالمة 
Devialet ملكبرات  التجارية 
الصوت والتي يوجد مقرها 
في فرنســا، ســمعة قوية، 
بســبب منتجاتهــا عاليــة 
اجلــودة واملتميــزة. تتميز 
Devialet بتصميمها  أجهزة 
القــوي  الالمــع، وباســها 
والغامر، وجــودة الصوت 
املثيرة لإلعجاب، والســعر 
الســماعة  الباهــظ غالبــا. 
اجلديدة هي نتيجة تعاون 
يجمع بني التصميم الصوتي 
Devialet وتكنولوجيــا  لـــ 
هــواوي املتقدمة. هنا نلقي 

التجاري  البنك  استقبل 
الكويتي في مقره الرئيسي 
احلــظ  ســعيد  عميلــه 
عبداخلالق غلوم اسماعيل 
مــراد، الفائــز فــي ســحب 
الــذي  النجمــة»  «حســاب 
أجــري على اجلائزة نصف 
البالغــة قيمتها  الســنوية 
٥٠٠ ألف دينــار، والذي مت 
بثــه مباشــرة عبــر أثيــر 
نبض الكويــت ٨٨٫٨ ضمن 
برنامــج «ديوانية الياقوت 
فــي  واألنصــاري». وكان 
استقباله لدى زيارته للبنك 
التنفيذية في  فريق اإلدارة 
البنك، والذين قاموا بتهنئته 

وتسليمه اجلائزة.
وقد عبر عبداخلالق عن 
فرحته بتلقــي خبر فوزه، 
متوجها بالشــكر إلى إدارة 
البنك التجاري على توفير 
هــذه املنتجــات املصرفيــة 
املميزة التي أتاحت له الفوز 
بهذه اجلائــزة القيمة التي 
كانــت مفاجأة لــه وجلميع 
أفراد أســرته، قائال: سعيد 
بفــوزي بجائــزة نصــف 
املليــون دينار من حســاب 
النجمة الذي يوفر ألصحابه 
فرصا مواتية للفوز بجوائز 
نقدية كبيرة، فأنا عميل لدى 

علــى منصــة مصغــرة من 
خــالل رابــط متــاح علــى 
https://) املوقع اإللكتروني
 (/www.ahliunited.com.kw
ووسائل التواصل االجتماعي 

للبنك.
وبهذه املناسبة، أوضحت 
فاتن التميمي، رئيس إدارة 
التسويق وتطوير املنتجات 
فــي البنــك األهلــي املتحد 
أن هــذه احلملــة اإلعالنية 
املبتكرة فكرة جديدة تقوم 

٣٫٥ بوصات مع قوة جهير ٦٠ 
واط. ميكن للسماعة ضرب 
سعات تصل إلى ٢٠ مم، حتى 
تتمكن من سماع االهتزازات 
والشعور بها وحتى رؤيتها.
بالنســبة للســماعات، 
خاصة تلك التي حتتوي على 

السحوبات املقبلة.
من جانبــه، قالت املدير 
العــام بالوكالــة - قطــاع 
اخلدمــات املصرفية لألفراد 
هنادي املسلم: نتمنى للفائز 
كل التوفيق ونســعى دائما 
إلى تعزيز ثقته وثقة جميع 
العمــالء في البنك التجاري 

الكويتي. 
وأشارت املســلم الى أن 
الفرصــة مازالــت متاحــة 
أمام عمــالء البنك التجاري 

على البســاطة والتشــويق 
والــذي ميكننــا مــن زيادة 
الوعي بثقافة االدخار وإبراز 
أهميتها في حتقيق األحالم 
والطموحات املختلفة ملختلف 

شرائح املجتمع. 
وأضافت: من خالل هذه 
احلملة الفريدة، سيرى كل 
مشارك نفسه في شخصية 
من هذه الشخصيات األربع 
ومن خالل حل اللغز املشوق 
ســيتعرف أكثر على مزايا 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
والذي يواصل حتقيق النجاح 
حتى أصبح حساب اجلوائز 
اإلســالمي األول واملعروف 
كأفضل حســاب لسحوبات 

اجلوائز في الكويت.
أننــا  التميمــي  وأكــدت 
نحرص دائما في البنك األهلي 
املتحــد علــى التواصل مع 
عمالئنا احلاليني واملرتقبني 
من خالل مبــادرات جديدة 
وعالقــات أكثــر فاعلية من 
خالل إطالق حمالت وبرامج 
جديدة تستهدف تعزيز ثقافة 
االدخار في قالب من التشويق 

مع إتاحة فرص للربح.

جانب فرصة الفوز بجائزة 
نقدية تبلغ ٤٠٠٠ دينار في 
السحب الربع السنوي، كما 
باستطاعة العمالء االستفادة 
العروض واخلصومات  من 
املميزة. وتأتي هذه اخلدمة 
ضمــن اســتراتيجية البنك 
لتوفيــر أفضــل اخلدمــات 

املصرفية لعمالئه الكرام. 
وســيواصل بنك برقان 
بتقــدمي خدمــات متميــزة 
وســحوبات خاصــة بهدف 
جتاوز تطلعات العمالء مع 
توفير فرص للفوز بجوائز 
نقدية قيمة خالل هذا العام.

وحدات جهير قوية، ميكن أن 
يهتز اجلسم أو حتى يتحرك 
عند تشغيل املوسيقى. متت 
معاجلة هذه املشكلة بتصميم 
 Sound متناظر. تدفع سماعة
X هــذا التصميم إلى أقصى 
حد، حيث يتم وضع جميع 
مكبــرات الصــوت بشــكل 
إلــى  متناظــر. باإلضافــة 
مضخمــات الصــوت ذات 
Push- الهيــكل املتناظــر
Push، فإن مكبرات الصوت 
الستة ذات التردد الكامل في 
األســفل مرتبة أيضا بشكل 
متناظر. مع هذا اإلعداد، يلغي 
كل مكبر صــوت اهتزازات 
املوجة اخللفية لنظيره. لذا 
يظل اجلسم مستقرا، حتى 
عندما يتم تشغيل املوسيقى 

بأعلى صوت.

ملضاعفــة فرصهــم والفوز 
بجوائز حساب النجمة لعام 
٢٠٢٠، حيث يقدم احلساب 
جوائز أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ 
دينار، وشهرية بقيمة ٢٠٠٠٠ 
ألف دينــار، وجائزة نصف 
ســنوية بقيمة ٥٠٠٠٠ ألف 
دينــار، باإلضافــة إلى أكبر 
جائــزة مصرفية في العالم 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
والبالغــة مليونــا ونصف 

املليون دينار كويتي.

من خالل وســائل التواصل 
االجتماعــي والتي تســاعد 
املشاركني في حل اللغز، ثم 
يتم حصر وجتميع اإلجابات 
الصحيحة وإجراء السحب 
بينهــا الختيار الرابح الذي 
يفــوز بنفــس املبلــغ الذي 
متتلكه الشــخصية، ويحق 
لكل مشترك املشاركة بإجابة 
واحدة فقط لكل شخصية.

وميكن للجميع املشاركة 
في احلملة عن طريق الدخول 

نظرة شــاملة على سماعة 
.Sound X

علــى الرغم من جســمه 
املدمج، ميكن أن توفر سماعة 
Sound X صوتا جهيرا مدويا، 
بفضل مضخمــات الصوت 
املزدوجة من Devialet بقياس 

التجاري منذ سنوات عديدة، 
وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه 
اجلائــزة النقديــة، وتابــع 
الفائــز: اخلدمات املصرفية 
املتميزة التي أحصل عليها 
من البنــك التجاري حتقق 
لي الرضا التام، مشــيدا في 
الوقت نفسه بالتعامل املهني 
الذي يلقاه من موظفي البنك 
التجاري، متمنيا أن يحالف 
احلظ جميع عمالء وعميالت 
البنك التجاري الكويتي في 

سماعة هواوي Sound X.. جتربة صوتية مميزة

«التجاري» يستقبل الفائز بجائزة الـ ٥٠٠ ألف دينار

ممثلو «التجاري» خالل استقبال الفائز

«نافيجيتور».. سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من «لينكون»
حققت سيارة نافيجيتور األحدث من لينكون 
أعلى معايير الفخامة بني سيارات الدفع الرباعي 
بفضل مواصفاتها املذهلة. ومتتاز هذه السيارة 
اجلديــدة بالتقنيــات احلصريــة واخلصائص 
األفضل في فئتها، ما جعلها السيارة األبرز بني 
نظيراتها. ويكمن أحد عناصر التميز في السيارة 
اجلديــدة في أنها أخف وزنا بـــ ٩٠ كيلوغراما 
مقارنة بالطراز الســابق عندمــا مت إطالقه في 
عام ٢٠١٨. ونظرا ألن جســم السيارة مصنوع 
مــن األملنيــوم املتني ١٠٠٪ ومثبــت على هيكل 
فوالذي، اســتثمر مصممو نافيجيتور مساحة 
السيارة بشكل مختلف من أجل توفير تقنيات 

أكثر سهولة في االستخدام ملن يقودها.
وأراد املصممون وصناع القرار التركيز على 
إضاءة سيارة نافيجيتور وتعزيزها، فاستخدموا 
إضاءة LED لهذه الفئة احلصرية بنسبة ١٠٠٪ 
في جميع أنحاء السيارة، والتي صممت لتدوم 
طوال عمر السيارة، وذلك كي ال يضطر املالكون 

أبدا إلى استبدال أي من مصابيحها.
ومما ال شك فيه أن راحة املقصورة تعد من 
أولويات املســؤولني عن توفير سيارات الدفع 
الرباعي الفاخــرة، وأولئك الذين يبحثون عن 
هذه امليزة في السوق. ولهذا السبب، مت تصميم 
وإنشاء مقصورة سيارة نافيجيتور بحيث توفر 
مساحة استثنائية للتحرك، إذ تقدم املقصورة 
في صف املقاعد األول والثاني مساحة مريحة 
للجلوس وفي الصف الثاني والثالث مســاحة 
لألرجل بشكل أوسع من أقرب الطرازات املنافسة 
لها، باإلضافة إلى منطقة لألمتعة خلف صفوف 
املقاعــد الثالثة، كما توفــر أيضا حجم تخزين 
أكبــر من أي طراز منافس فــي فئتها، لتبرهن 

نافيجيتور على أنها املالذ الرحب.
لكن معايير الراحة ال تقتصر على املساحة 
فقط، فالسيارة متتاز بإمكانية تغيير وضعية 
مقاعدهــا بـــ ٣٠ طريقة مع عناصــر تعزز من 
رفاهيــة اجللوس، إضافة إلــى إمكانية تغيير 

شكل سطح املقعد مبا يتناسب مع راحة الركاب، 
وذلك كلمسة إضافية لهواة مراقبة النجوم الذين 
سيتمكنون من رؤية الســماء عبر أكبر فتحة 
سقف للسيارة ضمن فئتها. ومتتاز نافيجيتور 
أيضا بأداء رفيع وقوة هائلة لكونها سيارة من 
الصف األول وتعتبر األفضل في فئتها، فقوتها 
تبلغ ٤٥٠ حصانا ويدعمها عزم دوران قدره ٦٩١ 
نيوتن متر ناجت عن محرك توربو املزدوج سعة 
٣٫٥ ليترات الذي مينح أكبر سيارة من لينكون 
مقومات تفوق تلك املطلوبة للعالمات الفاخرة.

نيكوالس لوري، املدير العام لألسواق املباشرة 
في لينكون، صرح بالقول: اسم لينكون يعكس 
معنى الرفاهية، ويظهر بأسمى أشكاله في سيارة 
نافيجيتور األفخم على اإلطالق. وبفضل مزاياها 
املتطورة واملتنوعة، حصدت العديد من اجلوائز، 
تتضمن أفضل ســيارة دفــع رباعي فاخرة في 
الشــرق األوســط، وشــاحنة العام في أميركا 
الشمالية، إذ تقدم معايير عالية وقدرات جذابة.


