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«رموز بورشه» يعود من جديد في نوفمبر املقبل
يعود مهرجان «رموز بورشه» 
هذا العام في نسخته الثانية، حيث 
يقام في حي دبي للتصميم يومي 
٢٦  و٢٧ نوفمبــر، ويصطحــب 
املهرجان املرتقب زواره في رحلة 
تعتمد على فكرة السفاري احتفاال 
بإجنازات بورشه في الراليات، مع 
تســليط الضوء علــى العديد من 
نوادي سيارات بورشه في منطقة 

الشرق األوسط .
ومن املتوقع أن يزور مهرجان 
هذا العام عدد كبير من عشاق عالمة 
بورشه التجارية يفوق املشاركني 
في العام املاضي، حيث تنتظرهم 
في املوقع الذي تبلغ مساحته ١٧٠٠٠ 

متر مربع مجموعــة متنوعة من 
التجارب واألعمال الفنية املعاصرة 
ألشــهر الفنانني ومتاجر األغذية 
واملشــروبات الشهيرة إضافة إلى 
أكبر معرض لســيارات بورشــه 

الكالسيكية في املنطقة .
وقال د.مانفرد بروينل، الرئيس 
التنفيذي لشــركة بورشه الشرق 
األوسط وأفريقيا: يسرنا أن نعلن 
عن عودة مهرجان رموز بورشه بعد 
النجاح الكبير الذي حققه املهرجان 

في العام املاضي .
وأضاف: يقام مهرجان «رموز 
بورشــه» احتفاال بتاريخ الشركة 
العريق احلافــل باإلجنازات. كان 
مهرجــان العام املاضــي أحد أكبر 
فعاليات الســيارات التي شهدتها 
املنطقة على اإلطالق، حيث شاركت 
فيه أكثر من ٢٠٠  ســيارة بورشه 

رياضية كالسيكية .
وتابع: ســتوفر الرحالت التي 
تعتمد علــى فكرة الســفاري في 
مهرجــان هــذا العــام الكثيــر من 
اللحظات والتجارب املمتعة، كما 
سيشــاهد الزوار بعض سيارات 
بورشه الشهيرة على مدار تاريخنا 
الغني للتعرف على جناحاتها في 
الطرق الوعرة، وكذلك على حلبات 

السباق .
واختتم بقوله: سيكون مهرجانا 
استثنائيا بكل معنى الكلمة ومنصة 
مثاليــة لالحتفــاء بالســيارات 
الكالسيكية والفن وثقافة السيارات 

في املنطقة .
ســيتضمن املهرجان العائلي 
مجموعة من االحتفاالت باإلجنازات 
التاريخية لشركة بورشه، تشمل 

االحتفال مبرور ٢٠  عاما على طرح 
سيارة كاين، أول سيارة  SUV  من 
بورشه، واالحتفال مبرور ٥٠  عاما 
على تأسيس بورشه ديزاين. كما 
سيجمع كل نوادي بورشه من جميع 
أنحاء املنطقة لالحتفال مبرور ٧٠ 

عاما لنوادي بورشه .
االحتفــال  إلــى  وباإلضافــة 
باإلجنازات املاضية، سيتم تقدمي 
آخــر إضافــة ملجموعة ســيارات 
بورشة التي تعرض للمرة األولى 
في املنطقة وحتتل موقعا متقدما 
وستحظى بشعبية كبيرة بني عشاق 
بورشــه من محبي املغامرات في 
الشرق األوسط وخارجه، وسيبرز 
هــذا العرض للمرة األولى ألحدث 
سيارات بورشه في املهرجان مدى 
اهتمام بورشــه بتوفيــر جتارب 
ممتعة لعشاق العالمة التجارية .

تشمل األنشــطة اجلديدة في 
املهرجان مناطق لتجارب القيادة 
الواقعية واالفتراضية، حيث ستوفر 
ساحة رياضة السيارات اإللكترونية 
للزوار الفرصة الختبار مهاراتهم 
في السباق بســيارة بورشه ضد 
منافسني آخرين، كما ستتوافر حلبة 
مخصصة للطــرق الوعرة لقيادة 

طرازات كاين املختلفة .
وستنقسم ساحة املهرجان إلى 

خمس مناطق تشمل :
- معسكر املغامرات: سيتمكن الزوار 
مــن استكشــاف شــغف املغامرة 
لدى بورشــه من خــالل مجموعة 
من عروض قيادة سيارات متحف 

بورشه الشهيرة والسيارات املعدلة 
اخلاصــة علــى الطــرق الوعــرة 
والراليات، مع العديد من جتارب 

القيادة .
- قريــة املعجبني: ســوق جلميع 
الزوار من عاشقي ثقافة السيارة 
الذين يريدون تبني أسلوب حياة 
مرتبط ببورشه. ويوفر هذا القسم 
منتجات العالمات التجارية الشريكة 
املشهورة ومنتجات بورشه والعديد 
من األنشطة والتذكارات التي ميكن 

لكل زائر االحتفاظ بها .
- مصنع التصاميم: منطقة مخصصة 
لفن تصميم السيارات وتأثيرها على 
أســلوب احلياة، حيث تضم قسم 
بورشــه للتصنيع حسب الطلب 
وبورشه ديزاين، وتعرض عملية 
تصميم سيارات بورشه وتاريخها 

ومجموعة متنوعة من السيارات 
الرياضية الشهيرة .

- احلقل الكهربائي: مدينة حديثة في 
الصحراء تتيح للجميع التعرف على 
السرعة املذهلة لسيارات بورشه 
في منطقة السباقات اإللكترونية 
وإبراز أسلوب بورشه في صياغة 
ثقافة السيارات في األفالم والفنون 

الرقمية واأللعاب .
- وادي الفن: معرض لألعمال الفنية 
الفريدة لفنانني محليني وعامليني 
مشهورين مستوحاة من تصاميم 
بورشه، بحيث يستقي الزوار اإللهام 

للتعبير عن أنفسهم .
حضر مهرجــان العام املاضي 
أكثر من ٧٠٠٠  زائر وأكثر من ١٠٠٠ 

من سيارات بورشه، فيما مثل أكبر 
جتمع لسيارات بورشه على اإلطالق 

في املنطقة. كما تضمن عرض أبرز 
املراحل التاريخية لسيارات بورشه 
في سباقات السيارات، إضافة إلى 
العديد من السيارات الكالسيكية 
والنادرة ودراسات التصميم التي 
ظهرت ألول مرة على اإلطالق في 

فعالية عامة خارج أملانيا .
ويســتضيف املهرجان العديد 
من املشــاهير والفنانني احملليني 
والعامليني ويتضمن أنشطة ممتعة 
جلميع الزوار من مالكي السيارات 
الكالسيكية إلى هواة جمع السيارات 
والباحثني عن التجارب اجلديدة. 
وال يعتبر املهرجان مجرد معرض 
لعرض سيارات بورشه الرياضية 
االستثنائية، بل هو وجهة لقضاء 
وقــت ممتع لعشــاق الســيارات 

وإلهامهم وحتقيق أحالمهم .

املهرجان الكبير لالحتفال بالسيارات الكالسيكية والفنون وثقافة السيارات

مؤمتر اإلعالن عن مهرجان «رموز بورشه» بنسخته الثانية

نسخة العام تعتمد على فكرة السفاري احتفاالً بإجنازات بورشه في الراليات بورشه كانت قد عرضت مجموعة من أيقوناتها أمام اجلمهور في ٢٠٢١

جانب من مهرجان رموز بورشه الذي أقيم العام املاضي

«الوطني» يحتفي مبرور ١٠ سنوات على إطالق «أنا الوطني»

الكويــت  يحتفــل بنــك 
الوطني مبرور ١٠ سنوات على 
إطالق برنامج «أنا الوطني» 
والذي ميثل جتســيدا لقيم 
العريقة والراســخة،  البنك 
الوقــت ذاتــه  ويقــدر فــي 
جهود موظفيه وما يبذلونه 
مــن عطاء في ســبيل تأكيد 
تفوق البنك كعالمة مصرفية 
كويتية رائدة وعابرة حلدود 

٤ قارات حول العالم.
«أنــا  برنامــج  ويعــد 
الوطني» من املبادرات املهمة 
التي جنحت وبشــكل الفت 
في تعزيز ثقافة تقدير البنك 
ملوظفيه املتميزين على صعيد 
املهنــي والســلوكي،  األداء 
بذلهــم  إلــى  باإلضافــة 
جهــودا تتخطــى الواجبات 
الوظيفيــة  واملســؤوالت 
املنوطة بهــم مع إظهار أحد 
املبادئ الثمانية املستمدة من 
القيم األساسية لبرنامج «أنا 
الوطني» والتي تشمل الثقة، 
والتوافق، والتميز وسهولة 
الوصــول والتوافر، وروح 

موظــف مــن خــالل املبادئ 
الثمانيــة والتــي تهدف إلى 
االرتقــاء مبســتوى العمــل 
والتفاني والتعاون فيما بني 
املوظفني، حيث استحوذ مبدأ 
روح الفريــق على ٤٩٪ من 
إجمالي عمليات التكرمي خالل 
املاضية  العشــر  الســنوات 
فيما حتلى ٢١٪ من املكرمني 
مببدأ التميز ونحو ١٧٪ مببدأ 
ســهولة الوصول والتوافر 
و٥٪ للتعاطــف و٢٪ ملبادئ 

إلــى حتفيز طاقات موظفيه 
ستتواصل انطالقا من إميانه 
بأن ضمان اســتمرار تفوقه 
طويل األمد يرتكز إلى امتالكه 
كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة 

مهنية عالية.
وأوضح أن كوادر البنك 
البشرية تعد ركيزة أساسية 
في استكمال مسيرة جناحه، 
وال ميكــن حتقيــق أي مــن 
أهدافه االســتراتيجية دون 
مشاركة فاعلة وجهد حقيقي 
منهم لتحقيق تلك األهداف.

وأضاف قائال: موظفونا هم 
ثروتنا احلقيقية، وبالتأكيد 
نحن دائما حريصون على أن 
نكون بالقرب منهم ونستمع 
لهم كما نسعى إلى حتفيزهم 
ونقدر جهودهم وعطاءهم، 
معتبريــن أن برنامــج «أنا 
العناصــر  الوطنــي» أحــد 
الفاعلة التي تعزز ثقتهم في 
مؤسستهم وكذلك الثقة فيما 
بينهم، وهذا جزء ال يتجزأ من 
بيئة العمــل ناجحة وثقافة 

األداء املستدامة.

التوافــق، التواصــل، الثقة، 
النزاهة واالحترام. 

وأشــار العبالني إلى أن 
البرنامج تطور وعلى نحو 
الفت خالل السنوات املاضية 
ليشــمل الفــروع اخلارجية 
واملجموعــة بأكملها، مؤكدا 
أن البرنامــج سيشــهد فــي 
أكبــر  تطــورا  املســتقبل 
ليتماشــى مع منوذج أعمال 

الوطني العاملي.
وقال إن االلتزام مبواصلة 
االســتثمار فــي العنصــر 
البشــري والــذي يعــد أهم 
أصولنا يشكل ضمانة أساسية 
الســتمرارية متيــز وتفوق 
الوطني على باقي املنافسني، 
موضحــا أن البرنامج يدعو 
للفخــر ويبرهــن على بيئة 
العمل الفريــدة التي يتمتع 
البنك ويشــعر اجلميع  بها 
فيها بروح التعاون بســبب 
آلية عمله التي تدفع املوظفني 

إلى التصويت لزمالئهم.
وشــدد العبالنــي علــى 
أن مبادرات البنك الســاعية 

حقق جناحاً باهراً في توفير بيئة مواتية تشجع على العطاء وتطوير مهارات املوظفني

عماد العبالني

الفريق، والنزاهة واالحترام، 
والتعاطف، والتواصل، كما 
البرنامــج وبنحــو  ســاهم 
جلــي في حتســني إنتاجية 
املوظفني ورفــع معنوياتهم 
في السعي دائما نحو تقدمي 
أفضل اخلدمــات واملنتجات 

املصرفية لعمالئه.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
مديــر عام املوارد البشــرية 
للمجموعة عمــاد العبالني: 
سعداء مبا حققه برنامج «أنا 
الوطني» من جناحات كبيرة 
خــالل الســنوات املاضيــة، 
ومساهمته بال شك في بلوغ 
الهدف األساسي من إنشائه 
في عام ٢٠١٢، وهو حتســني 
إنتاجيــة املوظفــني ورفــع 
معنوياتهــم وتعزيــز الثقة 
داخل عائلة الوطني الكبيرة، 
باإلضافة إلى جناحه أيضا في 
خلق بيئة عمل يشــعر فيها 
موظفونا باحلافز والتمكني 

في أداء عملهم.
البرنامــج  وأضــاف أن 
شــهد تكرمي أكثر من ٣٥٠٠

العبالنـي: البرنامـج اسـتطاع وبجـدارة خلـق بيئة عمل يشـعر فيهـا موظفونـا باحلافـز والتمكني فـي أداء عملهم
«أنـا الوطنـي» جنـح في حتسـني إنتاجيـة موظفينـا ورفـع معنوياتهم وعـزز الثقة داخـل عائلـة «الوطنـي» الكبيرة

.. وفي تقريره: االقتصاد األوروبي يقف على حافة الركود
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن ارتفاع تكاليف املعيشة 
بوتيرة مطردة دفع معظم البنوك 
املركزيــة الرئيســية إلــى تطبيق 
سياســات نقدية أكثر تشــددا عما 
كانت عليه سابقا. ووصلت أسعار 
الفائــدة الرئيســية اآلن إلى أعلى 
مســتوياتها في عدة ســنوات، مع 
توقع مبواصلة ارتفاعها خالل الفترة 
املتبقية من ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على األقل.
االحتياطــي  مجلــس  وكان 
الفيدرالــي األميركــي فــي صدارة 
البنوك املركزية التي بادرت بتطبيق 
سياسات نقدية متشددة، في حني 
بدأت جهات أخــرى، خاصة البنك 
املركزي األوروبــي وبنك إجنلترا 
في اللحاق به وتشــديد سياساتها 
مع ترســخ مخاطر ارتفاع معدالت 

التضخم.
كما تزامن قيام الفيدرالي بتشديد 

وساهم في تفاقم مشكلة التضخم 
عبر رفع تكاليف االستيراد. وأدى 
ذلك أيضــا الى تعرض الســندات 
األوروبية لعمليات بيعية مكثفة. 

سياساته النقدية بوتيرة سريعة مع 
ارتفاع الدوالر األميركي مبستويات 
غير مسبوقة، مما عرض العمالت 
الرئيسية األخرى لضغوط كبيرة 

من جهة أخرى، بدأت طفرة الطلب 
التي أعقبت اجلائحة في التالشي 
في ظل الضغوط التي يتعرض لها 
املستهلك، مما قد يزيد من مخاطر 
الدخــول فــي مرحلة مــن الركود 
االقتصــادي في الواليــات املتحدة 
وأوروبا. قال تقرير «الوطني»، إن 
الفوضى املستمرة القتصاد منطقة 
اليورو تلخص عــددا من العوامل 
التي تتضمن أزمة الطاقة التي تلوح 
في األفق، وترسخ معدالت التضخم 
املرتفعة، وتشــديد أوضاع سوق 
العمل، وتراجع أداء اليورو، ورفع 
املركــزي األوروبي لســعر الفائدة 
مبعدالت كبيرة وتزايد املؤشــرات 
الدالة على الركود الوشيك لالقتصاد 

األوروبي. 

باقي تفاصيل التقرير على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw

«التجاري» ُيسلِّط الضوء على احلماية املصرفية

«بوينغ» تتوقع منو أسطول شركات الطيران 
في املنطقة بأكثر من الضعف حتى ٢٠٤١

ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»

في إطار مشــاركة البنك 
التجاري الكويتي ومساهماته 
لنشــر الثقافــة املصرفيــة 
واملالية بني شرائح املجتمع 
املختلفــة وزيــادة الوعــي 
لدى اجلمهــور بدور القطاع 
املصرفي وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املصرفية املقدمة 
جلمهور العمالء، يواصل البنك 
التجاري الكويتي دعمه حلملة 
«لنكــن على دراية»، بنشــر 
احملتويات التوعوية لتثقيف 
عمالئه وتوعيتهم فيما يتعلق 

بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم املصرفية.
وفي هذا الشــأن، قال املدير العام بالوكالة 
لقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد عبدالعزيز 
الزعابي إن حملة «لنكن على دراية» تســاهم 
بشــكل كبير في توعية عمالء البنوك ونشر 
الثقافة املصرفية. كما أنها حتث العمالء على 
اســتمرار اتخاذ االجــراءات املرتبطة بحماية 
معامالتهم املصرفية بأمان. ومن األهمية أن تكون 
آمنا عند إجناز أي معاملة سواء كانت العملية 
عبــر االنترنت أو الهاتــف النقال أو من خالل 

أجهزة السحب اآللي لضمان 
احلماية مــن اجلرائم املالية 

والتصدي لها بشكل شامل.
وشــدد الزعابــي علــى 
أهمية عدم مشاركة البيانات 
واملعلومات الشخصية، ومنها 
أرقــام البطاقــات االئتمانية 
ورمز الـ OTP والتواصل مع 
البنــك في حال متت ســرقة 
أو فقــدان البطاقــة، علما أن 
البنك ال يطلــب من العمالء 
أي بيانات شخصية مصرفية 
أو الكشف عن حساباتهم عبر 
الهاتف، أو الرســائل القصيــرة أو تطبيقات 
التواصــل االجتماعــي أو املواقع اإللكترونية 
أو البريد اإللكتروني، أو عبر رســائل تطلب 
حتديث املعلومات البنكية من خالل الدخول 
إلى الروابط اإللكترونية، الفتا في هذا الصدد 
الــى أن صفحات البنك علــى مواقع التواصل 
االجتماعــي املرتبطة بحملة لنكن على دراية 
حتتوي على العديد من الرســائل التحذيرية 
والڤيديوهات التوضيحية التي تساعد العمالء 

على حماية بياناتهم الشخصية.

كشفت شركة بوينغ عن 
أنه من املتوقع أن تنمو حركة 
املسافرين في الشرق األوسط 
وحركــة أســطول الطيران 
التجاري فــي املنطقة بأكثر 
من الضعــف خالل العقدين 
املقبلني، وذلك خالل إعالنها 
عن توقعاتها لسوق الطيران 
التجاري لعام ٢٠٢٢ لـ ٢٠ عاما 

مقبلة.
وقــد متكنــت شــركات 
الطيران في الشرق األوسط 
مــن التعامــل بنجــاح مــع 

التحديات الناجمة عن اجلائحة وذلك من خالل 
تعديل مناذج أعمالها وزيادة استخدام طائرات 
الشــحن لرفع اإليرادات.  وأشــارت توقعات 
شركة بوينغ الى أنه بالنظر نحو املستقبل، 
يتوقع أن يتوسع أسطول املنطقة إلى ٣٤٠٠

طائرة خلدمة حركة املسافرين املتسارعة النمو، 
فضال عن الطلب املتزايد على الشحن اجلوي.

من جهته، قال راندي هايسي، العضو املنتدب 
للتسويق لدى بوينغ للطائرات التجارية في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وروسيا وآسيا 
الوسطى: تكتسب منطقة الشرق األوسط مكانة 
بارزة باعتبارها محطة ربط رائدة للمسافرين 
الدوليني، كما يشهد االقتصاد في منطقة الشرق 
األوســط منوا ملحوظا ليكون نقطة انطالق 

ووجهــة نهائيــة ملســافري 
قطاعي األعمال والســياحة 
والترفيه. وسيستمر الطلب 
فــي املنطقــة على أســطول 
متعدد االســتخدامات ليلبي 
متطلبات منوذج أعمال جميع 
شــركات الطيران التجارية 

والشحن اجلوي.
وأشــار تقريــر توقعات 
بوينغ إلى أن منطقة الشرق 
األوسط ستحتاج الى ٢٩٨٠

طائرة جديــدة بقيمة تصل 
لنحو ٧٦٥ مليار دوالر خلدمة 
املســافرين والتجارة. كمــا أن أكثر من ثلثي 
عمليات الطلب ستمكن النمو في املنطقة، بينما 
سيقوم الثلث الباقي باستبدال الطائرات القدمية 
بطرازات أكثر فعالية في استهالك الوقود مثل 

 .٧٧٧Xو Dreamliner MAX و٧٨٧ ٧٣٧
ومن اجلدير مالحظته أن عمليات الشحن 
اجلوي من خالل ناقالت منطقة الشرق األوسط 
تتابع منوها اجلوهري في السنوات األخيرة 
املاضية، حيث تشغل املنطقة اثنتني من بني 
أكبر خمس ناقالت جوية في العالم. ولتلبية 
الطلب املســتقبلي، يتوقع أن يصل أسطول 
الشــحن في منطقة الشــرق األوسط إلى ١٧٠

ناقلة بحلول ٢٠٤١، وهو ضعف ما كان عليه 
األسطول في فترة ما قبل اجلائحة. 

عبدالعزيز الزعابي

راندي هايسي


