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«التجاري» يوزع احلقيبة والكسوة املدرسية«زين» تكّرم املتدربني في برنامجها الصيفي

«برقان» ُيطلق خدمة حتديث البيانات إلكترونيًا

«اخلليج» يطلق نسخته األولى من مسابقة «هاكاثون»

كّرمت شركة زين الكويت 
املتدربني في النسخة الثالثة 
من برنامجها للتدريب امليداني 
H&S الصيفــي بالتعــاون مع
Store، وذلــك خــالل حفــل 
اخلتام الذي استضافته مبقرها 
الرئيسي بالشويخ لالحتفاء 
بـ ٣٥ طالبا وطالبة أبدعوا في 
صقل وتعزيز مهاراتهم اإلدارية 
والفنية والتقنية على مدار شهر 
ونصف خالل موسم الصيف.

ومت تنظيم احلفل في منصة 
زين لإلبداع ZINC بحضور مدير 
إدارة العالقات املؤسسية في 
زيــن الكويت حمد املصيبيح 
واملؤسس واملدير العام لشركة 
H&S Store فهد املذن، واللذين 
شاركا في تكرمي جميع املتدربني 
واملتدربــات املشــاركني فــي 
البرنامج، باإلضافة إلى تكرمي 
خاص للمتدربني الثالثة األوائل 

ذوي األداء األكثر متيزا. 
ويأتي اســتمرار شــراكة 
زين مع هذا البرنامج متاشيا 
مع اســتراتيجيتها املتكاملة 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالستدامة، والتي ترتكز بشكل 
كبير حول تنمية وتطوير قطاع 
الشباب والتعليم، خاصة بعد 
النجــاح املتميز الذي شــهده 

انطالقــا من حرصه علــى تعزيز 
التواصل مع فئات املجتمع كافة، وفي 
إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» 
املوجهــة لعمالء البنــك والهادفة إلى 
حتقيق التكافل االجتماعي عن طريق 
قيام البنك بالتبــرع مببلغ مماثل ملا 
يقوم به أي متبــرع من عمالء البنك 
للجمعيات واجلهات اخليرية املشاركة 
في احلملة من خالل حســاباتها لدى 
البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون 
مع جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية، بتوزيع مستلزمات املدرسة 
على األســر املتعففــة ضمن معرض 
«احلقيبة والكسوة املدرسية ألبنائنا 
وبناتنا الطلبة» الذي نظمته جمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية بحضور مدير 
عام اجلمعية ضاري البعيجان وفريق 
املتطوعني في هذه الفعالية، حيث القت 
الفعالية جناحا كبيرا وقدمت العديد 
من االحتياجات واملستلزمات املدرسية 

لألسر املتعففة والطلبة الدارسني.
وعن ترتيبات توزيع مستلزمات 
«العودة الى املــدارس» بالتعاون مع 
جمعية الســالم لألعمال اإلنســانية 
واخليريــة، قالت أماني الورعـ  نائب 
املدير العام قطاع التواصل املؤسسي 
في البنك التجاري الكويتي: لقد جاءت 
فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على 
األســر املتعففة متزامنة مع موســم 
«العودة إلى املدارس» حيث تأتي هذه 
البــادرة إميانا من البنك بضرورة مد 
يد العون واملســاعدة لألسر املتعففة 
واملساهمة في توفير الكسوة املدرسية 
ألبناء وبنات هذه األســر والتخفيف 
من أعبائهم املعيشية وإدخال الفرحة 

والسرور إلى قلوبهم.
وتابعــت أن البنك يحــرص على 
تكريــس مفهــوم العمــل االجتماعي 
التطوعي واملســاهمة في العديد من 
الفعاليات اإلنسانية واخليرية ضمن 
برنامــج اجتماعــي يدعــم املبادرات 
اخليرية واإلنسانية املوجهة للفئات 

األكثر احتياجا.

أطلق بنك برقان مؤخرا 
أحدث خدماته الرقمية وهي 
منــوذج «اعــرف عميلــك» 
التي   ،(eKYC) اإللكترونــي
للعمــالء حتديــث  تتيــح 
الشــخصية  معلوماتهــم 
بسرعة وسهولة أينما كانوا 
دون احلاجــة الى احلضور 
لألفرع شخصيا. تأتي هذه 
اخلدمــة ضمــن مجموعــة 
اخلدمــات املصرفيــة التــي 
يقدمهــا البنك عبر منصاته 
الرقمية، وفق استراتيجيته 
الرامية لتبني التحول الرقمي 
فــي كل عملياتــه وخدماته 
بهدف حتسني جتربة العميل 
وحتقيق املزيد من السالسة 
فيمــا يتعلق بســير الدورة 
املستندية ملعامالته البنكية.

سيتمكن العمالء من خالل 
خدمــة (eKYC) من حتديث 
الشــخصية  معلوماتهــم 
ببساطة عن طريق استخدام 
اخلدمــات املصرفيــة عبــر 
online.burgan.) اإلنترنــت

com). وتعــد هــذه اخلدمة 
بديــال آمنا وســريعا إلمتام 
التحديــث عوضا عن القيام 
بزيارة فرع البنك. كما يتيح 
النموذج حتديث العديد من 
املعلومات املتعلقة بهم ومن 
ضمنها: احلالة االجتماعية، 
الزوجة  الــزوج/  تفاصيــل 
واألبنــاء، بيانــات االتصال 
والعنوان البريدي، تفاصيل 
احلسابات، معلومات العمل، 
تفاصيل الوضع الضريبي، 

ضمن جهوده في دعم مسيرة التحول 
الرقمي وحتقيق أهداف رؤية الكويت 
٢٠٣٥، يطلق بنك اخلليج بالتعاون مع 
شركة «كودد» لتنمية املوارد البشرية 
النســخة األولى من مسابقة هاكاثون 
«Hackathon» في ٢٣ و٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
وأشار البنك في بيان صحافي إلى 
أن الفعالية تســتهدف جمع نحو ١٢٠

مشاركا من موظفي البنك واملتخصصني 
والهواة من مختلــف الفئات واألعمار 
للتنافس على مدى ١٢ ساعة متواصلة، 

البتكار أفكار جديدة. 
وبني أنه سيتم جمع املشاركني قبل 
انطالق املسابقة من خالل ٣ ورش عمل 
مجانية، مدة كل منها ٣ ساعات، يحاضر 
فيها خبراء ومتخصصون في مجاالت 
املسابقة، ما يتيح للمتسابقني فرصة 
التعاون املسبق والتعرف عن قرب على 
أهداف املرجوة من املســابقة وتكوين 

الفرق املتسابقة.
وقال إن مسابقة «الهاكاثون» تعد 
من مبــادرات البنوك لتحديد املواهب 
املبتكــرة من املجتمــع والتعرف على 
األفــكار اجلديدة، كجزء مــن التحول 
الرقمي املستمر لبنك اخلليج منذ عام 
٢٠١٩، ضمن خطته االستراتيجية ٢٠٢٥، 
داعيــا املتخصصني وأصحاب اخلبرة 

عن طريق العمل بدوام جزئي 
ملدة ٤ ســاعات يوميــا وملدة 
٤٥ يوما خالل موسم العطلة 
الصيفية مقابل مكافأة مالية. 
ويعتبــر برنامج شــبكة 
شــباب زيــن FUN مــن أكبر 
املشاريع املستدامة التي تقوم 
زين بتطويرها وتنميتها منذ 
إطالق نسختها األولى في العام 
٢٠٠٨، والتي تقدم من خاللها 
فرصة ثمينة لطلبة وطالبات 
اجلامعات لالستفادة من خبرة 
العمــل الفعليــة داخــل زين، 
حيث يعمل الطلبة والطالبات 
املشاركون في البرنامج بنظام 
عمل جزئي في مختلف إدارات 
الشــركة الكتســاب وتطوير 

وعــن آلية التبرع واملشــاركة في 
حملــة ضاعــف أجرك مــع التجاري، 
أوضحــت الــورع أنه ميكــن لعمالء 
التجــاري الدخــول إلــى حســاباتهم 
من خــالل تطبيق التجــاري وخدمة 
«األوناليــن» والتبــرع بحــد أدنى ٥
دنانير، حيث سيقوم البنك بالتبرع 
مببلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم املتبرع 
من عمالء البنك بإيداعه في حســاب 
اجلمعيات واجلهات اخليرية املرخصة 

قبول معامالتهم املصرفية، 
كفتح احلساب، واملوافقة على 
طلبات القروض والبطاقات 
املصرفية وغير ذلك، ما يوفر 
جتربة مصرفية أفضل لهم 
ويســمح بطــرح املزيد من 
اخلدمــات واملنتجــات التي 

تتجاوب مع تطلعاتهم.
 ،(eKYC) وحول خدمــة
قال رئيــس إدارة اخلدمات 
املصرفية الرقمية للمجموعة 
في بنك برقان دينيز جنكيز: 
يندرج منوذج اعرف عميلك 
اإللكتروني ضمن استراتيجية 
بنك برقان لتبنــي التحول 
الرقمي في مختلف عملياته 
وخدماته، ويهدف إلى حتقيق 
مبدأ السرعة والسهولة في 
كل معامــالت البنــك عالوة 
على تبسيط النموذج لعملية 
مصادقــة البيانات لتصبح 
أســهل مــا ميكــن. كمــا أنه 
يسهم في تخفيض مستوى 
التعامــالت الورقيــة ضمن 

إلى سرعة التسجيل قبل اكتمال أعداد 
املشاركني.

وأضــاف: تعــد املســابقة فرصــة 
متميــزة جلمع املبدعني من املبرمجني 
التقنية  واملهندســني وذوي اخلبرات 
والعلمية والهواة حتت ســقف واحد 
لتبادل اخلبرات وابتكار أفكار جديدة 
قابلــة للتطبيق، موضحا أنه ســيتم 
تشــكيل جلنة حتكيــم لتقييم أعمال 
الفرق الفائزة لتحديــد الفريق الفائز 
على أن يتم تنظيم حفل ختامي لتقييم 

املشاريع النهائية وتكرمي الفائزين.
وأشــار إلى أن «الهاكاثون» أصبح 
ثقافة معروفة ومنتشرة بني املبتكرين 
واملطورين كنشــاط للعصف الذهني 
واخلــروج بأفكار إبداعية تســهم في 
تطوير مجال أو قطاع معني، من شأنها 
تطوير وحتديث هذا املجال، من خالل 
حتويل األفكار املبتكرة إلى مشروعات 

املهارات واخلبــرات املتعددة 
واألساسية التي يحتاجونها 
خلوض سوق العمل سواء على 
الصعيد املهني أو الشخصي. 
وتكرس «زين» املزيد من 
اجلهود واملبادرات التي تعزز 
من تطوير التنمية البشــرية 
في الدولة بجميــع املجاالت، 
وخصوصا فيما يتعلق بتنمية 
املهــارات اإلدارية لدى الفئات 
العمرية الشابة بهدف تأهيلهم 
لدخول ســوق العمــل، حيث 
تؤمن الشركة بأهمية تعزيز 
العالقة بني الشركة واملجتمع 
الــذي تعمل فيه كونها إحدى 
أكبــر الشــركات الرائــدة في 

القطاع اخلاص الكويتي.

من وزارة الشؤون االجتماعية والتي 
حتتفظ بحسابات لدى البنك التجاري 
والتــي ميكن الوصــول لها من خالل 
صفحــة التبرعات علــى موقع البنك 
مشيدة بالتجاوب اجليد التي حتظى به 
هذه احلملة من قبل متابعي صفحات 
البنك على مواقع التواصل االجتماعي 
ومتوجهة بالشكر للمتبرعني من عمالء 
البنك التجاري وكذلك اجلهات املشاركة 

في احلملة.

الدورة املستندية، ما يحقق 
اســتراتيجية البنك الرامية 

لالستدامة.
وأشــار الــى أن «برقان» 
يضــع علــى رأس أولوياته 
وتلبيــة  عمالئــه  راحــة 
احتياجاتهم، وأن هذه اخلدمة 
اجلديدة تتيح ملختلف شرائح 
العمالء االستفادة من آليات 
التحول الرقمي التي يقدمها 
التحديــث  البنــك بإجــراء 
ومعلوماتهــم  لبياناتهــم 
الشخصية إلكترونيا بسالسة 
تامة وفي دقائق معدودة، ما 
يعطي معنى جديدا من صور 

حتقيق هذا الهدف.
كما أكد جنكيز التزام بنك 
برقان وسيره بخطى ثابتة 
نحو تبني التحول الرقمي في 
مختلف عملياته وخدماته، 
مبا يتماشى مع تسارع أمناط 
العمالء على تنوعها،  حياة 
ويلبي حاجتهــم للحصول 
على خدمات مصرفية رائدة.

ناجحة قابلة للتطبيق.
ونوه إلى أن بنك اخلليج يأخذ على 
عاتقه مسؤولية املساهمة في التحول 
الرقمي للكويت واملســاعدة في تنفيذ 
رؤية الكويت ٢٠٣٥، من خالل تنظيم 
ورعاية املسابقات والفعاليات، التي من 
شأنها تطوير مجتمع تكنولوجي محلي.

وذكــر أن «الهاكاثــون» يعد واحدا 
من اخلطوات العديدة التي تهدف إلى 
تزويــد املجتمع مبجموعة جديدة من 
املهارات والتحديات، ما يساعد األجيال 
القادمــة على حتقيق أهــداف التنمية 
املستدامة وتعزيز االقتصاد واملساهمة 
في املنفعة اجلماعية من خالل البيانات 

واخلدمات الرقمية.
ولفت إلى أن بنك اخلليج أطلق في 
مايو املاضي، أول مسابقة «داتاثون» 
مفتوحة للمهتمني بالبيانات والتحليالت 
الرقمية في الكويت، من ســن ١٨ عاما 
فمــا فوق، والقــت حينها إقبــاال غير 
مسبوق وساهمت بشــكل واضح في 
تعزيــز ونشــر ثقافــة البيانــات في 
املجتمع الرقمي، من محللي البيانات، 
إلى مطوري التطبيقات، واملهتمني في 
التجارة اإللكترونية، ومؤلفي املواقع 
اإللكترونيــة، وكافــة أنواع منشــئي 

احملتويات الرقمية.

على األسر املتعففة في الكويت وضمن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»

استكماالً لتنفيذ إستراتيجيته للتحول الرقمي وتطبيقها في مختلف عملياته

املصيبيح واملذن يتوسطان الطلبة والطالبات املكرمني

جانب من توزيع احلقيبة والكسوة املدرسية للطلبة

أماني الورع وضاري البعيجان مع فريق البنك التجاري واملتطوعني

دينيز جنكيز

البرنامج في نسخه السابقة، 
واإلقبال الكبير من الشــباب 
للتسجيل فيه لتنمية وصقل 
مهاراتهم عبر العمل امليداني 

مباشرة في بيئة العمل. 
وأتــى برنامــج التدريــب 
H&S Store امليداني الصيفي في

بالتعاون مع برنامج شــبكة 
شباب زين FUN، حيث هدف 
إلى إكساب الطالب العديد من 
اخلبرات اإلدارية مثل تسويق 
املنتجــات وخدمــة العمــالء، 
واخلبرات الفنية والتقنية مثل 
صيانة األجهزة الذكية وغيرها، 
بحيــث مت تأســيس وتأهيل 
الطالب املقبلــني على احلياة 
العملية بعد استكمال دراستهم 

وغيرها.
وتسهم هذه اخلدمة املرنة 
التي ميكــن إجنازها من أي 
مــكان وعلى مدار الســاعة 
في زيادة مســتوى احلماية 
واألمان للحسابات املصرفية 
والتصدي حملاوالت االحتيال، 
ما يتماشى مع استراتيجية 
البنك الرامية لتعزيز األمن 
الســيبراني بشــكل مستمر 
لديــه، ويحقــق توجيهــات 
بنــك الكويت املركــزي بهذا 
الصدد أيضا. وميكن للعمالء 
التحديث  احلاليــني إجــراء 
بخطوات بســيطة وســهلة 
باختيار خدمة التحديث من 
املوقــع اإللكتروني، واتباع 
اخلطــوات التــي تتلخــص 
مبراجعــة البيانات احلالية 

وإجراء التعديالت الالزمة.
النموذج  كمــا ســيؤدي 
دورا كبيرا في تكوين قاعدة 
بيانات عمالء محدثة، بحيث 
يسهل على البنك تسريع آلية 

«لينكون نافيجيتور» اجلديد اآلن في الكويت
وصل لينكــون نافيجيتور اجلديد 
إلى الســوق الكويتي، حيــث ميزج ما 
بني التصميــم اخلارجي احملدث ونظام 
املعلومــات والترفيــه املطــور، واملزايا 

الداخلية األنيقة واجلديدة.
ميتاز نافيجيتور بالداخلية الواسعة 
واملريحة واملظهر اخلارجي الذي يعبر عن 
الثقة، إضافة إلى التقنيات املتطورة التي 
ال تضاهى لكل من السائق والركاب، ما 
يجعلها واحدة من أكثر السيارات الفاخرة 
وكبيرة احلجم، ذات الدفع الرباعي، شهرة 

في الشرق األوسط.
ومت حتديــث اإلطاللــة اخلارجيــة 
لنافيجيتــور، حيث مت تزويد الشــبكة 
األماميــة املميزة واجلديــدة مبصابيح 
أماميــة قابلــة للتكيــف مــع مســارات 
الطريق كميزة قياسية، ويتميز اجلزء 
اخللفي مبصابيح خلفية جديدة ثالثية 
األبعاد، تتالشــى من املركز إلى اخلارج 
عنــد الترحيب بالــركاب، ومن اخلارج 
إلى املركز عند إيقاف تشغيل السيارة، 
مــا يوفر إحساســا بالعمــق واإلطاللة 

.LED الديناميكية ألضواء
يأتــي نافيجيتــور اجلديــد مــزود 
مبجموعة غنية من التقنيات، التي متنح 
األولويــة للتجربة السلســة واملتصلة 
واملخصصة للسائق والركاب. وتشمل 
هذه التقنيات نظام املعلومات والترفيه 
SYNC٤ من لينكون والذي ميكنه التعرف 
على األصوات الفردية للتحكم من دون 
استخدام اليدين في نظام تشغيل املالحة 
عبر شاشة مركزية جديدة ذات مقاس أكبر 
يبلغ ١٣٫٢ بوصة. وسيمتلك السائق حرية 

تعديل شاشــة العرض الرأسية، مقاس 
١٢ بوصة، املعــاد تصميمها لتزويدهم 
باملعلومات التي يريدونها دون احلاجة 

إلى إبعاد نظرهم عن الطريق.
يستطيع الســائق والراكب األمامي 
االســتمتاع براحــة ال مثيــل لها بفضل 
املقاعد املثاليــة التي ميكن ضبطها في 
٣٠ وضعية، والتي توفر نظام التدليك 
املســتمر واملطور، كما ســيتمتع ركاب 
املقعد اخللفي برفاهية تشبه املالذ اآلمن 
في نافيجيتور. وتوفر الوحدة الرقمية 
اجلديدة مقاس ٥٫٨ بوصات لركاب مقاعد 
الصف الثاني إمكانية التحكم في وضع 

املقاعد وتعديل درجة احلرارة وإعدادات 
الصوت. إضافة إلى ذلك، ميكن للركاب 
احملافظــة على برودة اجلــو من خالل 
تهوية املقاعد القياسية، بينما توفر مقاعد 
التدليــك Active Motion الراحة املطلقة 

وهي األولى من نوعها في هذه الفئة.
تعرف لينكون بتقدمي جتربة فاخرة 
لكل ركابها، ويواصل نافيجيتور اجلديد 
كليا هذا التقليد من خالل منطني داخليني 
 ،Invitationو Central Park :جديدين وهما
ويضم تصميم Central Park خشب اجلوز 
الداكن الذي يخلق تباينا جذابا وميتد على 
طول لوحة العدادات ويصور املسارات 

الدقيقة للحديقة احلضرية األكثر زيارة 
فــي الواليات املتحدة. فــي حني ميتلك 
تصميــم Invitation أول نقــش مزدوج 
بالليزر وخشــب الكايا، الذي ميتد إلى 
لوحة العدادات ولوحة التحكم الوسطية. 
Chalet وينضم التصميمان اجلديدان إلى
وYacht Club، ليشــكلوا مجموعــة من 
أربع خيارات متوافرة لتناسب مجموعة 

واسعة من التفضيالت اجلمالية.
ولتعزيز مستوى الفخامة بشكل أكبر، 
تعاونت لينكون مع أوركسترا ديترويت 
السيمفونية (دي إس أو) لتوفر أجواء 
ســمعية هادئة في لينكون نافيجيتور 

اجلديد. وسجلت األوركسترا التي تعزف 
في ديترويت منذ أكثر من ١٣٠ عاما، ستة 
أجراس ســيمفونية فريــدة من نوعها، 
وتعمل هذه األجراس بدال من التنبيهات 
اإللكترونية القياسية لتنبيه السائق بكل 
شيء بدءا من أحزمة األمان غير املثبتة 

إلى فتحة الوقود املفتوحة.
وفي حني أن التصميم املذهل والصوت 
الغني والراحة التي ال تضاهى هي أساس 
التميز في لينكون نافيجيتور اجلديد، 
تأتي جتربة القيادة بالتميز ذاته بفضل 
مجموعة نقل احلركة عالية االستجابة، 
ما يجعل سيارة الدفع الرباعي الرائدة من 

لينكون ذات خصائص فريدة ووفيرة. 
Vويتوضع حتت غطاء احملرك، محرك ٦

مزدوج التيربو سعة ٣٫٥ لترات، يوفر 
قوة مذهلة تبلغ ٤٤٠ حصانا و٦٩١ نيوتن 

متر من عزم الدوران.
يتوافــر لينكون نافيجيتور اجلديد 
والرائد فــي فئته الختبــار القيادة في 
معارض لينكون الغامن في الكويت اآلن، 
حيــث ميكنكــم أن تختبروا بأنفســكم 
اللمســات اإلقليمية الفريدة من نوعها 
الفاخــرة  الرباعــي  الدفــع  لســيارات 
والتصميم املتطــور والتقنيات املذهلة 

وسهلة االستخدام.

بتصميم خارجي ومزايا جديدة وتقنيات متطورة وسهلة االستخدام

«H&S Store» احتفت بـ ٣٥ طالباً أبدعوا في تعزيز مهارات العمل بالتعاون مع


