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تنصيب جونغ إي سون رئيسًا ملجموعة هيونداي موتورز

أعلنت مجموعة هيونداي 
موتورز عن اختيارها جونغ 
إي سون ملنصب رئيس مجلس 
إدارة املجموعة خلفا للرئيس 
السابق جونغ مونغ- غو الذي 
عني كرئيس فخري للمجموعة.

وعقدت شــركة هيونداي 
موتورز وشركة كيا موتورز 
وشــركة هيونــداي موبيس 
اجتماعات استثنائية ملجلس 
اإلدارة ملناقشة التعيني، حيث 
وافق جميــع أعضاء مجلس 
اإلدارة باإلجماع على تنصيب 
جونغ إي ســون الذي شغل 
لعامني منصب نائب الرئيس 
التنفيــذي كرئيــس جديــد 

للمجموعة.
الرئيــس اجلديد  بتعيني 
للمجموعــة، تبــدأ مجموعة 
هيونداي موتورز فصال جديدا 
في تاريخها حتت قيادة جونغ 
إي سون، تتبنى خالله رؤية 
«معا من أجل مستقبل أفضل»، 
ستعمل املجموعة مبقتضاها 
واكتســاب  تطويــر  علــى 
التقنيات والقدرات الرئيسية 
للتغلب على مشكالت السوق، 
والتي تتضمــن آثار جائحة 

كوفيد-١٩.
مرتكزات جديدة للمجموعة

وشــرح الرئيــس اجلديد 
جونغ إي ســون، في خطاب 
افتتاحي له، االجتاه املستقبلي 
للمجموعــة، مشــيرا إلى أن 
مرتكزاتــه هــي: «العمــالء» 
و«اإلنســانية» و«املستقبل» 

و«املساهمة االجتماعية».
وقال شارحا رؤيته ألول 
املرتكــزات: يجــب أن  هــذه 
تنصب أهدافنا وجهودنا على 
العمالء، ونعني هنا القيام مبا 
يحقق لهم السعادة وميكنهم 
من التركيز فــي حياتهم من 
خالل تقدمي منتجات وخدمات 

تتصف باجلودة املثالية.
واستمر جونغ إي سون، 
ألعوام، يؤكد النهج الذي يركز 
على العمالء ورضاهم، وطبق 
هذا املفهوم على نطاق أوسع.
وأضاف: مــن أجل حرية 
احلركة واالزدهار للبشرية، 
القيادة  سنطور تكنولوجيا 
ابتــكارا  األكثــر  الذاتيــة 
وموثوقية في العالم، ونقدم 

جتارب تنقل جديدة متاما.
وستقدم املجموعة حلول 
تنقل مصممة خصيصا ألمناط 
حيــاة العمــالء وســتواصل 
تنميــة ريادتها في الســوق 
في مختلف املجاالت، مبا في 
ذلك القيادة الذاتية، والكهرباء، 
وخليــة وقــود الهيدروجني، 
والروبوتات، والتنقل اجلوي 

.(UAM) احلضري
وقامت هيونداي موتورز 

الرائدة، التي ستوفر مستوى 
أرقــى مــن جتــارب احليــاة 

للبشرية.
إي  جونــغ  شــدد  كمــا 
ســون فــي تصريحاته على 
أهمية املســاهمة االجتماعية 
للمجتمعات التي تعمل فيها 
املجموعة، ما يعكس التزامه 
طويل األمد جتاه املجتمعات 

وجتاه أجيال املستقبل.
وفي هذا احملور قال: تهدف 
مجموعة هيونداي موتورز إلى 
أن تصبح شركة تعتز بتحقيق 
حلم اإلنسانية في التنقل اآلمن 
واحلر واحلياة املستقرة، وأن 
تشارك ثمارها مع العمالء في 

جميع أنحاء العالم.
وال تقتصر التغييرات التي 
ستشــهدها حقبة جونغ إي 
ســون على خارج املجموعة 
فحسب بل طالت داخلها أيضا، 
فتحت قيادته تعمل املجموعة 
علــى تســريع جهودها نحو 
ثقافة مؤسسية أكثر صحة من 
خالل متكني موظفيها وتشجيع 
التواصل األفقي، مع التركيز 
على املرونة وخفة احلركة مثل 
الكثير من الشركات العاملة 

في مجال التكنولوجيا. 
وقال جونغ: إذا اعتبر كل 

أعمال كيا موتورز خالل فترة 
رئاسته، وقاد منو هيونداي 
موتورز وسط األزمة املالية 
العامليــة وكنائــب لرئيــس 
مجلــس اإلدارة أطلق بنجاح 
الفاخرة  العالمــة التجاريــة 

جينيسيس.
وكان جونــغ مونغ- غو 
الفخــري اجلديــد  الرئيــس 
للمجموعــة، كان قــد أعــرب 
مؤخــرا عن رغبتــه في ترك 
منصبه، وطلب من جونغ إي 
سون قيادة منو املجموعة في 
املستقبل واالبتكار على نحو 

يتجاوز التحديات احلالية.
ويحظى الرئيس الفخري 
جونغ مونغ- غو بشهرة عاملية 
واسعة النطاق ملساهماته في 
النهوض بصناعة السيارات 
العاملية، وقد مت وضع اسمه 
في قاعة مشــاهير السيارات 
فــي عــام ٢٠٢٠. حيث أدخل 
كيــا موتورز إلــى املجموعة 
خالل األزمة املالية اآلسيوية 
التســعينيات، وحــول  فــي 
الشــركة إلى أحد أهم صناع 
السيارات الناجحني عامليا، كما 
طور شركتي هيونداي وكيا 
إلى شركتي سيارات عامليتني 
وتقدمت كوريا كدولة رائدة 

في صناعة السيارات.
وكان مفتاح جناح مجموعة 
هيونــداي موتورز هو جعل 
اجلودة على رأس أولوياتها، 
لذا أنشــأ الرئيــس الفخري 
جونغ مونغ- غو نظاما موحدا 
لبناء املصنــع لضمان إنتاج 
متسق وعالي اجلودة لسيارات 
هيونــداي وكيا حول العالم، 
وبنى أحد أكبر مراكز البحث 
والتطوير في العالم لتعزيز 
القدرة التنافسية للمجموعة.

كما قدم الرئيس الفخري 
احلالي منوذجا جديدا لإلدارة 
املســتدامة من خالل إنشــاء 
مصنــع الصلــب املتكامــل 
Hyundai Steel Co، ما ســاعد 
علــى زيــادة التــآزر داخــل 
املجموعة مع أول هيكل أعمال 

لتداول املوارد في العالم.
لذا، أكد جونغ إي ســون 
أنه سيواصل ويبني على إرث 
الرئيس املؤسس والذي أصبح 
رئيسا فخريا اآلن للمجموعة، 
وقال: باالســتمرار في حفظ 
الكبيــر، أود أن  هــذا اإلرث 
أبشركم جميعا مبستقبل جديد 
وجــريء ملجموعة هيونداي 
موتورز مع كل فرد منكم، قد 
تكون هناك عقبات في رحلتنا 
للدخول إلى املستقبل اجلديد 
الــذي نطمــح له، لكــن روح 
مجموعــة هيونداي موتورز 
جعلت املستحيل دائما ممكنا 
من خــالل تشــجيع التفاؤل 

وروح الفريق.

موظف نفســه رائدا ومميزا، 
ووجه تلك الطاقة اإليجابية 
إلى عمله فهذا حتما سينعكس 
علــى منونــا ومنــو أجيالنا 
املســتقبلية، وأنــا على يقني 
تــام مــن أننــا ســنجد بتلك 
الروح فرصا جديدة للخروج 
من األزمات، لذا سأعمل على 
تعزيــز ثقافة الشــركة التي 
حتترم التواصل واالستقاللية. 
وسأساعد في تنمية بيئة عمل 
إبداعيــة، حيث يتــم احترام 
املواهــب وحتقيــق تطلعات 

املوظفني على أكمل وجه.
وستعمل املجموعة أيضا 
على تبســيط عمليات صنع 
القرار جلعلها أســرع وأكثر 
التواصل  شــفافية، وتعزيز 
مــع الســوق لتعزيــز قيمة 

املساهمني.
هيونداي من رئيس ناجح لرئيس 

قادر على مواجهة التحديات

مت اختيار جونغ إي سون 
لرؤيتــه املبتكــرة وقيادتــه 
األعمال الرئيسية للمجموعة 
بنجــاح علــى مــدار العامني 
املاضيني بصفته نائب الرئيس 

التنفيذي.
كمــا كان قــد قــاد حتول 

بداية فصل جديد من تاريخ املجموعة العريقة

جونغ إي سون

مؤخــرا بتأســيس شــركة 
 (Aptiv) مــع   Motional Inc
لتطوير ونشر تقنية القيادة 
الذاتيــة الكاملــة الرائدة في 
مجــال صناعــة الســيارات، 
وتتعاون مع شركاء في جميع 
أنحــاء العالم لتقدمي خدمات 
التنقل التي تلبي االحتياجات 

املتنوعة للمناطق املختلفة.
وعالوة على ذلك، حتمس 
جونــغ إي ســون لإلمكانات 
القويــة لطاقــة الهيدروجني 
ودافع عن منو النظام البيئي 
للهيدروجــني، مــع التنفيــذ 
الواســع لتكنولوجيا خاليا 

الوقود خارج السيارات.
وفي هذا الســياق أشــار 
جونــغ الــى أن تقنية خاليا 
الهيدروجينية ذات  الوقــود 
املســتوى العاملــي اخلاصــة 
بنــا لــن تســتخدم فقط في 
الســيارات، ولكــن أيضا في 
كحــل  املجــاالت،  مختلــف 
للطاقة صديق للبيئة ملستقبل 
البشــرية، وســنحقق أيضا 
مستقبليا كل ما دار في خيالنا 
من خالل العناية بتكنولوجيا 
الروبوتــات والتنقل اجلوي 
احلضــري (UAM) واملدينة 
الذكية وغيرها من االبتكارات 

«اإلمارات للشحن اجلوي» تواصل نقل األغذية
واملنتجات سريعة العطب خالل «كورونا»

أماني الورع تشارك موظفات البنك مبادرة التوعية

«الوطني» يطلق حملته لالسترجاع النقدي
حلاملي بطاقات Mastercard االئتمانية

الكويــت  يواصــل بنــك 
الوطنــي مكافــأة عمالئــه 
على مــدار العــام من خالل 
باقــة متنوعة من احلمالت، 
السحوبات واجلوائز التي يتم 
تصميمها لتلبية احتياجاتهم 
وتطلعاتهم. ولهذا أطلق البنك 
حملته لالســترجاع النقدي 
والتي تتيح حلاملي بطاقات 
Mastercard الوطني االئتمانية 
املؤهلــة اســترجاع لغايــة 
١٠٪ مــن قيمة مشــترياتهم 
عند استخدام البطاقة داخل 

الكويت أو خارجها.
التي  وتســتمر احلملــة 
تنطلــق فــي ١٥ أكتوبر ملدة 
شــهرين وتختتم منتصف 
شهر ديسمبر ٢٠٢٠، على أن 
يتم إيداع مبلغ االسترجاع في 
 Mastercard حساب بطاقات
الوطنــي االئتمانية املؤهلة 
في موعد أقصاه فبراير٢٠٢١، 
وذلك للعمــالء الذين قاموا 
بالتســجيل في احلملة عبر 
املوقــع اإللكترونــي للبنك 

وتنطبق عليهم الشروط.
ميكــن حلاملــي بطاقات 
Mastercard الوطنــــــــــي 
االئتمانية املؤهلة استرجاع 
١٠٪ مــن قيمة مشــترياتهم 
عند اســتخدام حلول الدفع 
قيمــة  مــن   ٪٥ الرقميــة، 
املشتريات باستخدام خدمة 
NBK TAP & PAY، ٣٪ علــى 

املشتريات عبر اإلنترنت.

يسعدنا إطالق حملة مميزة 
جديــدة بالشــراكة مع بنك 
الكويت الوطني، أحد شركائنا 
القدامى في الكويت. وبصفتنا 
الشريك التكنولوجي املفضل 
للعديــد من املؤسســات في 
مختلــف القطاعات مبنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا، فإننا نســعى دائما 
إلى تقدمي منتجات وخدمات 
وحلول مبتكرة متكن البنوك 
من تلبية احتياجات حاملي 
البطاقات باستمرار. ونحن 
إلــى تعزيــز هــذا  نتطلــع 
التعــاون في إطــار جهودنا 
لزيادة استخدام حلول الدفع 
الرقمية، ما يحسن مستوى 
أمــان املعامــالت ويكافــئ 
املســتهلكني علــى والئهــم 

املستمر.
 Mastercard وتوفر بطاقات
الوطني االئتمانية العديد من 
املزايا والعروض احلصرية 
للعمالء والتي تتضمن برنامج 
مكافآت الوطني لدى أكثر من 
٨٥٠ محال مشاركا، الدخول 
مجانا إلى قاعــات االنتظار 
الفخمــة في املطــارات حول 
العالم، تأمني السفر مجانا، 
خدمــة حماية املشــتريات، 
خدمة إيقاف السيارات مجانا، 
خدمة املســاعدة الشخصية 
احمللية «الكونسيرج»، فضال 
عــن العــروض احلصريــة 

املميزة.

وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية في  املصرفيــة 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصف: مكافأة عمالئنا ركيزة 
أساســية في اســتراتيجية 
بنك الكويت الوطني، ولهذا 
نحــرص دائما علــى إطالق 
احلمالت املميــزة على مدار 
العام، والتي يأتي في مقدمتها 
حمالت االســترجاع النقدي 
نظــرا ملا تلقــاه مــن قبول 
واهتمــام متزايــد مــن كل 
شــرائح عمالئنا، ما يعكس 
حرصنا على تصميمها وفقا 
الحتياجاتهم. وأضاف: نسعى 
إلى تصميم حمالت وبرامج 
اســتثنائية تتماشــى مــع 
تطلعات عمالئنا واهتماماتهم، 
والتي نتعرف عليها بفضل 
تواصلنا املســتمر معهم ما 
يســهم إلــى جانــب توفير 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املتميــزة في إثراء جتربتهم 
املصرفيــة. وأكــد النصــف 
أنه باإلضافــة إلى ما تقدمه 
بطاقات الوطني االئتمانية من 
فرصة للمشاركة في احلمالت 
االستثنائية طوال العام، فهي 
تضمن للعمالء أسلوب حياة 
مميزا بفضل مــا توفره من 

مزايا متعددة حلامليها.
من جانبه، قال مدير تنمية 
األعمال ـ الكويت في شركة 
Mastercard، محمــد دبــاغ: 

استرجاع لغاية ١٠٪ من قيمة املشتريات عند استخدام بطاقاته املؤهلة

محمد دباغهشام النصف

النصف: نسعى إلى مكافأة عمالئنا على مدار العام ونصمم حمالتنا مبا يتماشى مع تطلعاتهم

سيركز االجتاه املستقبلي للمجموعة على محاور العمالء واإلنسانية واملستقبل واملساهمات االجتماعية

ضمن جهوده التوعوية 
املستمرة الهادفة إلى احلفاظ 
على الصحة العامة ومكافحة 
ســرطان الثدي ومبناسبة 
شــهر التوعيــة بســرطان 
الثدي والــذي يصادف في 
أكتوبــر مــن كل عــام، قام 
البنــك التجــاري بتوزيــع 
الوجه واألشــرطة  أقنعــة 
الوردية على جميع املوظفني 
وحثهم على ارتدائها دعما 
لهذه املناســبة وباعتبارها 
رمزا دوليا للتوعية بسرطان 

الثدي.
وفــي تعقيبهــا علــى 
جهود البنك التوعوية في 
املجــاالت الصحيــة، قالت 
نائــب املدير العــام لقطاع 
التواصــل املؤسســي فــي 
البنك أمانــي الورع: يولي 
خاصــا  اهتمامــا  البنــك 
ملكافحــة مرض الســرطان 
بشــكل عــام، مــن خــالل 
برامج توعوية تنسجم مع 
سياسته الراسخة للنهوض 
مبســؤولياته االجتماعية 
وواجباته اإلنسانية لتوعية 
املجتمع بشكل عام، واملرأة 
وموظفاته بشــكل خاص، 
بسرطان الثدي، وتشجيعها 
على القيام بالفحص املبكر 
لــه في شــهر أكتوبر كونه 
يتزامن مع املبادرة العاملية 
للتوعية بســرطان الثدي، 

التي تطلقها منظمة الصحة 
العاملية في شهر اكتوبر من 
كل عام فــي مختلف أنحاء 
العالم لزيادة االهتمام بهذا 
املرض وتقدمي الدعم الالزم 
للتوعية بخطورته وضرورة 
إجراء الكشف املبكر للوقاية 

من هذا املرض.
وكشفت الورع أن فريق 
التواصــل املؤسســي وفي 
إطار حرصــه على تطبيق 
الصحيــة  االشــتراطات 
االجتماعــي،  والتباعــد 
قــام بتوزيع هــذه األقنعة 
والشرائط على مدخل البنك 
تفاديا لزيارة املوظفني في 
مكاتبهم وتوزيعها عليهم، 
مشيرة في هذا الصدد الى أن 
البنك ال يتهاون في تطبيق 

اإلجــراءات واالشــتراطات 
الصحيــة داخــل فروعــه 
ومقــاره الحتــواء تفشــي 
وانتقال ڤيــروس كورونا 

.١٩-Covid املستجد
واختتمت الورع مبينة 
أن جهــود البنــك وحرصه 
على تفعيل برامج التوعية 
الصحية لم تقتصر على ذلك، 
إذ قــام البنك بالتعاون مع 
املواساة اجلديد  مستشفى 
وحــث املوظفــات إلجــراء 
الفحص املبكر والكشف عن 
هذا املرض للوقاية منه إميانا 
من البنك بأن الوقاية خير 
من العــالج، بل وقام أيضا 
بحمالت للتوعية بسرطان 
الثدي عبر قنوات التواصل 
االجتماعي املختلفة للبنك.

مشاركة إحدى املوظفات

امللف الشخصي للرئيس جونغ إي سون
٭ حائز على بكالوريوس من جامعة كوريا، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

سان فرانسيسكو
اخلبرة الوظيفية

٭ ٢٠١٨ نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي، مجموعة هيونداي موتورز
٭ ٢٠٠٩ نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتورز

٭ ٢٠٠٥ رئيس شركة كيا موتورز
٭ ٢٠٠٣ رئيس تخطيط إستراتيجية األعمال، شركة كيا موتورز

٭ نائب الرئيس التنفيذي، قسم تخطيط األعمال في شركة هيونداي موتورز
٭ ٢٠٠٢ نائب الرئيس األول، قسم املبيعات احمللية في شركة هيونداي موتورز

٭ ١٩٩٩ مدير قسم املشتريات دعم املبيعات في شركة هيونداي موتورز

«التجاري» يدعم شهر التوعية بسرطان الثدي

«طيران اإلمارات» تساهم في تسليط الضوء 
على قضية االجتار بالبشر

بــادرت طيران اإلمارات 
بدعــم الفيلــم العاملــي «ما 
هو االجتار بالبشر؟» الذي 
أطلقتــه حملــة «إتــس أ- 
 «IT’S A PENALTY بينالتي
بالتعــاون مــع املمثل ليام 

نيسون.
وقــد صمم هــذا الفيلم 
القصير لتثقيف العالم حول 
املفاهيــم اخلاطئــة وواقع 
االجتار بالبشر واالستغالل 
الذي يحدث على مســتوى 

العالم.
وتأمل طيران اإلمارات، 
من خالل بث هذه الرسالة 
نظامهــا  عبــر  اخلاصــة 
للمعلومــات واالتصــاالت 
والترفيــه اجلوي ice على 
جميع الرحالت، في تسليط 
الضوء على هذه املشــكلة 
العامليــة ومســاعدة مزيد 

أقلعــت رحلــة  عندمــا 
«اإلمارات للشحن اجلوي» 
األولى من غواداالخارا في 
املكســيك يــوم ٢ أكتوبــر 
اجلــاري، حملــت طائــرة 
الشــحن فــي عنابرها عدة 
األفــوكادو  مــن  أطنــان 
وخضــراوات أخــرى مــن 
املزارع املكسيكية في طريقها 
إلى أرفف محالت الســوبر 
ماركت في أوروبا والشرق 
األوســط. من كينيا، تنقل 
رحــالت طيــران اإلمــارات 
العشر أسبوعيا في أكتوبر 
٢٠٢٠، عبــر مطار نيروبي 
الدولي، فواكه وخضراوات 
الفاصوليا  طازجــة، مثــل 
اخلضــراء واألنانـــــــاس 
واملاجنو واألفوكادو وسلعا 
أخرى. وفــور وصول هذه 
املنتجــات إلى دبي، يجري 
توزيعهــا علــى األســواق 
اإلقليمية األخرى في الشرق 
األوســط وأوروبا. وحتمل 
رحــالت طيــران اإلمــارات 
من أســتراليا ونيوزيلندا 
اللحوم، وأصنافا من الفواكه 
تشمل العنب والبطيخ، إلى 

األسواق العاملية.
وتشــمل منتجات املواد 
الغذائية التي تسافر كل يوم 
على رحالت طيران اإلمارات 
عبر شبكتها العاملية، التي 
تغطــي أكثر من ١٣٠ وجهة 
عبر القارات الســت، جوز 

من الناس على فهم ماهية 
االجتار بالبشــر. وســوف 
تســاعد زيادة الوعي على 
حتديــد وضبــط مزيد من 
احلاالت املشتبه بها واإلبالغ 
عنهــا، وبالتالــي حمايــة 
األشخاص املعرضني خلطر 

الهنــد وجــاك فــروت مــن 
تايلند، املاجنــو من الهند، 
البطاطا احللوة من مصر، 
التوت األزرق مــن اململكة 
املتحدة، األجبان من فرنسا 
وإيطاليا، ســمك السلمون 
مــن النرويــج، الكــرز من 
تشيلي، املأكوالت البحرية 
مــن باكســتان، منتجــات 
املخابز من هولندا والفواكه 

االستوائية من ڤيتنام.
املســتهلكون  ويقــوم 
فــي جميــع أنحــاء العالم 
باســتخدام هــذه املنتجات 
العاملية ودمجها في وجباتهم 
الغذائية اليومية بطرق إعداد 
تتنوع وفقا ملختلف الثقافات 
واألذواق. ويبحث املغتربون 
فــي مختلف بقــاع األرض 
أيضا عن عروض أطعمة من 
بلدانهم األصلية على أرفف 

التحول إلى ضحايا.
ويتضمن االجتار بالبشر 
نقل أشخاص داخل الدولة 
الواحدة أو عبر احلدود في 
ظروف استغالل ضد إرادتهم 
عن طريق القوة أو التهديد 

أو االختطاف أو اخلداع.

الســوبر ماركت.  محــالت 
وبفضــل شــبكة اإلمارات 
للشــحن اجلــوي وجدول 
رحالتهــا العاملية، حتتفظ 
الغذائيــة من جميع  املواد 
املصــادر بنضارتها، حيث 
تنقل بســرعة مــن املزارع 
إلى وجهاتها النهائية على 
طاوالت طعام املستهلكني.

وســاهم منــو أســواق 
التصدير علــى مدى العقد 
املاضي في تعزيز املجتمعات 
الزراعية والزراعة في أسواق 
اإلنتــاج املختلفــة. وتوفر 
رحــالت طيــران اإلمــارات 
للشــحن اجلــوي تواصال 
سريعا ومباشرا للمزارعني 
ومصدري املواد الغذائية مع 
عمالئهم النهائيني الدوليني، 
مــا يدعــم ســبل عيشــهم 

واقتصادات دولهم.


