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(NDTA) كي جي إل» حتصد جائزة»
للخدمة املتميزة في ٢٠٢٠ 

«بحرة» و«أشوك ليالند» حتتفالن بـ ٢٠٠٠ حافلة «أويستر» 
على الطريق في دول مجلس التعاون اخلليجي

طرحــت أشــوك ليالنــد 
مؤخرا منتجها رقم ٢٠٠٠ من 
حافلة أويستر في أسواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
مصنعها في رأس اخليمة في 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وفــي عــام ٢٠١٧، أطلقت 
ثالــث أكبر شــركة مصنعة 
للحافالت في العالم ٣ أشكال 
مختلفة من حافلة أويســتر 
املكونة مــن ٣٢ مقعدا لفئة 
املوظفني واملدارس والرفاهية، 
ومنذ ذلك احلني، جذبت حافلة 
أويســتر العمــالء من خالل 
تصميمها الذي يضم ٣٢ مقعدا 
مبوثوقية ال متناهية ومتانة 

ال مثيل لها. 
ولقــد جنــح املنتــج في 
اختراق قطاع البناء وشركات 
التأجيــر واملــدارس ليفوز 
بقلوب العمالء من خالل ربح 
أعلى لكل مقعد وبأقل تكلفة 
تشغيل، كما أن الركاب أيضا 
مسرورون على قدر متساو 
مبقاعدهــا املريحة وتكييف 
الهواء شديد التحمل والذي 

العمــالء الذين كانــوا جزءا 
من الرحلة وهنأت مشتري 
أويســتر رقــم ٢٠٠٠ فــي 

الكويت. 
وتفخــر شــركة بحــرة 
التجاريــة بعمــل حافــالت 
أويستر مع شركات جتارية 

األمــر، وأنــا على ثقــة بأن 
العمالء سيجدون منتجاتنا 
اجلديــدة ذات قيمة ومنفعة 
فائقــة لعملياتهــم. نحــن 
متحمسون لهذه الرحلة في 
الكويت. وقال إيلي أندراوس، 
املديــر العام لشــركة بحرة 
التجاريــة: هــذا اإلجناز هو 
انعــكاس حقيقــي لتقــدمي 
القيمــة للعمــالء والتركيز 
على العمالء فــي كل جانب 
من جوانب أعمال شركة بحرة 
التجارية، احلافلة التي تضم 
٣٢ مقعدا واملدعومة مبحرك 
سلسلة H الذي مت اختباره 
مع ناقل حركة بـ ٦ سرعات 
وتيار متردد هو عرض القيمة 
املثالية للعمــالء املدعومني 
بشبكة قوية ملا بعد البيع من 
شركة بحرة التجارية، نحن 
متفائلون بشــأن املجموعة 
التالية من منتجات أشــوك 
ليالنــد في مجــال املركبات 
التجاريــة اخلفيفة وعالمة 
الساير التجارية التي متثل 

ربحية العمالء.

قوية فــي الكويــت. واآلن، 
أصبحــت حافلــة أويســتر 
واسعة االنتشار في مختلف 
الكويــت مضيفــة  مناطــق 
التميز إلى تصميم الشــكل 
اخلارجي والقوة إلى امليزانية 
العمومية للمشــغلني.  وفي 
هــذه املناســبة، علق نيتني 
سيث، رئيس مكتب العمليات 
في أشوك ليالند، على طرح 
حافلــة أويســتر رقم ٢٠٠٠ 
قائال: هذا اإلجناز هو انعكاس 
حقيقي لتقدمي القيمة للعمالء 
والتركيز على العمالء في كل 
جانب من جوانــب أعمالنا. 
فــي أشــوك ليالنــد، نبتكر 
ونقدم باســتمرار املنتجات 
التــي ســتؤثر إيجابــا على 
التكلفــة اإلجمالية للملكية 

على العميل. 
لقد عززت حافلة أويستر 
رقم ٢٠٠٠ فــي دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ثقتنــا 
بإطــالق منتجــات جديــدة 
ذات ٢٤-٢٦ مقعدا، وسوف 
تسمعون منا قريبا عن هذا 

ً تقديراً إلظهارها إجنازات بارزة في النقل واخلدمات اللوجستية إقليميا

صورة جماعية إلداريي «بحرة التجارية» و«أشوك ليالند»

يعتبر أمرا ضروريا جدا في 
مثل هذه البيئة احمليطة.

واحتفلــت شــركة بحرة 
التجاريــة، احدى شــركات 
مجموعــة الســاير القابضة 
واملوزع املعتمد الوحيد في 
الكويــت، بهذا اإلجنــاز مع 

د رقم التواصل للخدمة  «اخلليج» ُيوحِّ
WhatsApp الهاتفية ولتطبيق

تسهيالً إلمكانية التواصل مع البنك على مدار الساعة ومن أي مكان

«اخلليج للتأمني - الكويت» حتصد جائزة
«مزود حلول التأمني األكثر ابتكارًا»

حــازت مجموعة اخلليج 
للتأمني- الكويت جائزة «مزود 
حلول التأمني األكثر ابتكارا 
في الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا ٢٠٢٠» والتي متنحها 
مجلــة «كابيتــال فايننــس 
 Capital) انترناشــيونال» 
 (Finance International
االقتصاديــة التي تصدر في 
لنــدن، وتأتي هــذه اجلائزة 
بعد جناح املجموعة بتقدمي 
املنتجات التأمينية املختلفة 
وتطوير خدماتها إلكترونيا 
والتــي تلبــي احتياجــات 
وتطلعــات عمالئهــا عبــر 
موقعها اإللكتروني املتطور 
وتطبيقاتهــا علــى الهواتف 
الذكية والتي متنح عمالءها 

املتقدمة التي نفذتها الشركة، 
وذلك من خالل تبنيها التحول 
الرقمي ودمج تشغيل األنظمة 
أوتوماتيكيــا فــي عملياتها 
لتوفير جتربة أسهل لعمالئها 

وأكثر تطورا.
تعتبــر هــذه اجلائــزة 
تتويجا لرؤية اخلليج للتأمني 
االستراتيجية التي تركز على 
عدة مجاالت أبرزها االبتكار 
والتحــول الرقمي في تقدمي 
املنتجات واخلدمات التأمينية 
وتركيز االهتمــام بالعميل، 
األمــر الــذي يعــزز ريــادة 
مجموعــة اخلليــج للتأمني 
لســوق التأمني فــي الكويت 
ومنطقــة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا. 

جتربة مميزة وتنافسية في 
التأمينية  شــراء املنتجــات 
املتنوعــة واالســتفادة مــن 
اخلدمات األخرى التي يقدمها 

التطبيق.
وقالت اخلليج للتأمني - 
الكويت إن هذه اجلائزة جاءت 
بناء على اإلمكانات الرقمية 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٠

طارق الصحاف الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج للتامني - الكويت

«برقان» يطلق عرضًا حصريًا على سماعات 
آبل إيربودز برو من «بست اليوسفي»

يقدم بنك برقان حلاملي 
بطاقاته االئتمانية ومسبقة 
الدفع عرضا حصريا مميزا 
كل شهر من خالل شراكته 
متجــر  مــع  احلصريــة 
الرائــد في  اإللكترونيــات 
الكويت «بست اليوسفي».

الشــهر، يقــدم  ولهــذا 
البنك لعمالئه فرصة شراء 
سماعات «آبل إيربودز برو» 
بســعر حصري وذلك يوم 
األحد املوافق في ٢٥ أكتوبر 
٢٠٢٠ وملدة ٢٤ ساعة فقط.
البنك  وميكــن لعمــالء 
احلصــول علــى هــــــــذا 
العرض من خــالل قيامهم 
بعملية الشراء عبر املوقع 
اإللكتروني لشركة «بست 
اليوســفي»، أو مــن خالل 

أعلــن بنــك اخلليج عن توحيــد الرقم 
املستخدم الستقبال رســائل العمالء عبر 
تطبيق WhatsApp، ليصبح ١٨٠٥٨٠٥، وهو 
نفس الرقم الذي يتلقــى من خالله البنك 

املكاملات الواردة ملركز خدمة العمالء.
وقــد جــاء هــذا التغيير تســهيال على 
العمــالء، ليتمكنوا من التواصل مع البنك 
 WhatsApp بشكل أسهل، حيث تتوافر خدمة
لالستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي 
بنك اخلليج، على مدار الساعة ومن أي مكان 
حــول العالم، خالل أيام األســبوع وخالل 
العطل الرسمية، في خطوة تعكس اهتمام 
بنك اخلليج بالتواصل مع العمالء عن بعد 
في ظل اإلجراءات االحترازية التي فرضها 

الوباء املنتشر.
وقال مســاعد املدير العــام لالتصاالت 
املؤسســية في بنك اخلليج، أحمد األمير: 
نولي في بنك اخلليج اهتماما كبيرا لتجربة 
العميل في كل خطــوة من خطوات إجراء 
املعامالت املالية واملصرفية، ويبدأ ذلك من 
خطوات فتح حساب جديد في البنك، إلى 
تسهيل التواصل مع العمالء، مرورا بجميع 
املعامالت األخــرى. ولذلك خصصنا رقما 
واحدا الســتقبال االتصاالت مبركز خدمة 
العمالء إضافة لالستفسارات الفورية عبر 
تطبيق WhatsApp، حتى يتسنى للعمالء 
التواصــل معنا من كل مكان وبكل الطرق 

بسهولة ويسر.

تطبيق الهاتف احملمول.
وكجزء من هذه الشراكة 
احلصرية بــني بنك برقان 
وبســت اليوسفي، سيقوم 
بنك برقــان أيضا باإلعالن 

العــرض احلصــري  عــن 
علــى  اخلــاص  بســعره 
وسائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالبنــك في نفس 

يوم العرض.

حلاملي بطاقاته االئتمانية ومسبقة الدفع

أحمد األمير

اختــارت وكالــة الدفــاع 
 National) الوطنــي للنقــل
 Defense Transportation
Association (NDTA، شركة 
«كي جي إل» KGL للحصول 
على جائــزة NDTA للخدمة 
املتميزة للشركات لعام ٢٠٢٠، 
حيــث منحت هــذه اجلائزة 
للشركة تقديرا لدعمها القيم 
ألهــداف NDTA وإظهارهــا 
قــدرات وإمكانــات قياديــة 
كبيــرة. وســلمت اجلائــزة 
خالل حفل تكرمي الشركات في 
 NDTA االجتماع السنوي لـ
في األســبوع املاضي، ملمثل 
الشــركة بيت سويفت، بعد 
أن مت تقــدمي عرض تقدميي 
افتراضي للجوائز، خصوصا 
أن NDTA تقدم سلســلة من 

مــن اإلجنــازات فــي اآلونة 
األخيــرة، خصوصا في هذا 
العام ٢٠٢٠ وحتقيقها مهمات 
صعبة في ظل جائحة كورونا 
«كوفيد-١٩»، ما اظهر قدرتها 
على إدارة اخلدمات فــــــــي 
أوقـــــات األزمــات بكل قوة 
وثقة عبـــر إدارة فنية ذات 
خبرة عريقة متمثلة بتاريخ 
الشركة منذ تأسيسها فــــي 
عام ١٩٦٥، أي قبل ٦٤ عاما.

وتطمح «كي جي ال» في 
الفتــرة املقبلة إلى توســيع 
قاعدة أعمالها مع عمالئها وفي 
مقدمتهم اجليش األميركي في 
املنطقة، السيما أن الشركة 
لديها كل املقومات للعمل في 
أصعــب الظــروف وأدارتها 

باحتراف.

اجلوائز الســنوية املرموقة 
تكرميا لألعضاء والشركات 
والوحدات العسكرية الذين 
يظهــرون إجنــازات بــارزة 
اخلدمــات  أو  النقــل  فــي 
اللوجستية وجــودة اخلدمة 
واجلــدارة علــى املســتوى 
اإلقليمي والوطني. وشهدت 
مجموعة كي جي ال العديد  بيت سويفت مع اجلائزة

«طيران اإلمارات» تطلق أول مسار 
بيومتري متكامًال في مطار دبي

أطلقت «طيران اإلمارات» مسارا بيومتريا 
(حيويــا) متكامال في مطــار دبي الدولي. 
ويأتي هذا التطــور في إطار التزام الناقل 
باالبتكار املستمر وتوفير جتربة مطار ال 
تضاهى من دون تالمس لركابها املسافرين 
من دبي وعبرها. ويوفر املسار البيومتري 
املتكامل للمسافرين تنقال سلسا عبر املطار، 
بدءا من إنهاء إجراءات السفر وحتى بوابات 
الصعود إلى الطائرة، ما يحســن انسياب 
حركة املسافرين في مختلف مناطق املطار 
مع احلد من عمليات التحقق من املستندات 
واختصار زمن االنتظار في الطوابير. وميكن 
لركاب طيران اإلمارات، باســتخدام أحدث 
التقنيات البيومترية القائمة على التعرف 
على الوجه وقزحية العني، إنهاء إجراءات 
السفر واستكمال إجراءات الهجرة والدخول 
إلى صالة طيــران اإلمارات والصعود إلى 
الطائــرات. وتتيح مختلف نقاط االتصال 
في مسار القياسات البيومترية رحلة سفر 
صحية من دون تالمس، واحلد من التواصل 
البشري والتركيز على الصحة والسالمة.

وقال عادل الرضــا، الرئيس التنفيذي 
للعمليــات في طيــران اإلمــارات: ينصب 
تركيزنــا دائما على توفيــر جتربة عمالء 
رائعة في أي نقطة اتصال، وقد ازدادت اآلن 
أهمية االستفادة من التكنولوجيا واستخدام 
املنتجات والعمليات التي ال تركز على املسار 
الســريع فحسب، بل األهم من ذلك ضمان 
صحة وسالمة العمالء في مختلف مراحل 
رحالتهم. ويعد املسار البيومتري احلديث 
من دون تالمس األحدث في سلسلة مبادرات 
قدمناها للتأكد من أن طيران اإلمارات توفر 
لعمالئها رحالت سلسة ومتنحهم مزيدا من 
الطمأنينة وراحة البال. واكتمل اآلن تثبيت 

نقاط االتصال البيومترية على كاونترات 
الدرجتني األولى ورجال األعمال في املبنى 
٣ مبطار دبي الدولي، وعلى بوابات الهجرة 
مبــا فيها النفق الذكي، وعلى مدخل صالة 
طيــران اإلمارات اخلاصة في الكونكورس 
B، باإلضافــة إلــى بوابــات الصعــود إلى 
الطائرة. وجرى متييز املناطق التي ثبتت 
فيها معدات القياس البيومتري بوضوح. 
وســوف يتم تركيب وحــدات إضافية في 
جميع نقاط االتصال مستقبال. ويعد «النفق 
الذكي»، الذي طورته اإلدارة العامة لإلقامة 
وشــؤون األجانب في دبــي بالتعاون مع 
طيران اإلمارات، أول نظام ملراقبة جوازات 
السفر على مستوى العالم يقوم على مرور 
املســافرين ببســاطة عبر نفق، حيث يتم 
التأكد من هويتهم وصحة أوراقهم من قبل 
سلطات الهجرة آليا من دون تدخل بشري 

أو احلاجة إلى ختم جوازات سفرهم.
وأصبحت طيران اإلمارات أيضا أول ناقلة 
جوية خارج الواليات املتحدة حتصل على 
موافقة اإلدارة األميركية للجمارك وحماية 
احلدود CBP على صعود ركابها إلى الطائرات 
وفق نظام القياسات البيومترية. وسوف 
يتوافر للعمالء الذين يســافرون من دبي 
على رحالت طيــران اإلمارات إلى وجهات 
في الواليات املتحدة إمكانية اختيار تقنية 
التعرف على الوجه عند بوابات املغادرة.

واملســار البيومتــري هــو األحدث في 
سلسلة مبادرات أطلقتها طيران اإلمارات 
لتوفير رحلــة ذكية من دون تالمس، فقد 
أطلقت الناقلة في سبتمبر املاضي خدمات 
أخــرى، مبا فيها أكشــاك إلنهــاء إجراءات 
السفر وتسليم احلقائب ذاتيا في مطار دبي 
الدولي لتوفير جتربة مطار أكثر سالسة.


