
اقتصـاد
اخلميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

23

جولة داخل «متيز»

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية stc، عن افتتاح الوجن 
«متيــز» الســتقبال العمالء 
املميزيــن في بــرج أوملبيا، 
وذلك من يوم االحد الى يوم 
اخلميس من الساعة ٨ صباحا 
حتى ٤ مساء، ويعد «متيز» 
stc برنامجا متخصصا قامت

بتصميمــه وإطالقه حصريا 
خلدمة عمالئها املميزين، مبا 
يوفــر لهم حلــوال وخدمات 

استثنائية مبزايا حصرية.
وأوضحــت الشــركة في 
بيــان لهــا ان الوجن «متيز» 
مــن stc ســيوفر لشــريحة 
املتميزيــن برنامجا  العمالء 
يشمل تخصيص مدير حساب 
شخصي، وأرقام بالتينية مع 
باقات مميزة، خدمات توصيل 
مجانيــة وبرنامــج مكافآت 
قطاف املميــز وأولوية الرد 
في مركز االتصال باإلضافة 
الــى أولوية احلصــول على 
العروض اجلديــدة وأحدث 
األجهــزة الذكيــة والهواتف 
النقالة التي يتم اطالقها على 

مستوى العالم.
وتعليقا على هذا احلدث، 
الرئيس  قال م.عامر عطوي 
التنفيــذي لقطــاع مبيعات 
ســعداء   :stc فــي  األفــراد 
بافتتاح الوجن «متيز» اجلديد 
خلدمة كبار عمالئنا املميزين 
وتلبية احتياجاتهم املتنوعة 
مع تزويدهــم مبجموعة من 
احللــول املبتكــرة وخوض 

جــاء إطــالق الوجن «متيز» 
ليصبح منصتنــا املتكاملة 

املميزين  العمــالء  لتزويــد 
بتجربة حصرية ال مثيل لها.

م.عامر عطوي

stc قسم االنتظار لكبار عمالء

جتربــة اســتثنائية معنــا. 
كمــا ينصب هدفنا من خالل 
اطــالق برنامج «متيز» على 
دعم خيارات أسلوب احلياة 
لعمالئنا الكرام، مع السماح 
لهم بالوصول إلى العروض 
احلصرية والترويجية وأحدث 

.stc األجهزة التي تقدمها
وأضــاف: يعــد االبتكار 
الرقمــي  التحــول  ومتكــني 
الرئيســيان  هما احملــركان 
ألعمالنــا مبــا مينــح قيمة 
التــي  مضافــة خلدماتنــا 
نقدمهــا للعمــالء، ويعــزز 
اجلانب التشغيلي ألعمالنا. 
ونؤمــن بضــرورة تزويــد 
عمالئنا باحللول واخلدمات 
املبتكــرة واملتميــزة، مــع 
التركيز على كيفية حتسني 
خيارات أسلوب حياتهم من 
خالل احللول املستدامة التي 
نوفرها، باإلضافة إلى تسهيل 
جتربتهم. ومن هذا املنطلق 

عطوي: نسعى إلى تعزيز جتربة العمالء وحتسني جودة اخلدمة لعمالء «متيز»

«stc» تفتتح الوجن «متيز» لعمالئها املميزين في «أوملبيا»

خطة بريطانية بـ ٤٠ مليار إسترليني إلنقاذ الشركات من أزمة الطاقة
احلكومــة  كشــفت  وكاالت: 
البريطانيــة النقــاب عــن خطــة 
إنقاذ بعشرات املليارات ملساعدة 
الشــركات في فواتير الطاقة هذا 
الشتاء، وسط ارتفاع في األسعار 

يهدد بإغالق العديد من األعمال.
ومبوجب اخلطة، التي أعلنت 
في بيان أمس، ســتضع احلكومة 
حــدا ألســعار الطاقــة باجلملــة 

التي تغذي عقــود الغاز والطاقة 
للشركات ملدة ٦ أشهر. بعد ذلك، 
ستحدد املراجعة إذا ما كانت هناك 
حاجة إلى دعم مستمر للقطاعات 

املستهدفة.
وأكدت احلكومة أن احلد األقصى 
للشركات هو ٢١٫١ بنس للكيلوواط/ 
ساعة للكهرباء و٧٫٥ بنس للغاز، 
ومن شــأن ذلك أن يفرض خصما 

بنســبة ٥٠٪ تقريبــا على عقود 
الشتاء للكهرباء و٢٥٪ على عقود 
الغاز للشهر املقبل، لكن اخلصم 
الدقيق يعتمد على توقيت االتفاق 

على العقد.
وحتــاول احلكومــة حمايــة 
الشــركات البريطانية من أســوأ 
آثار ألسعار الطاقة التي ارتفعت 
منــذ أن قلصت روســيا تدفقات 

خطوط األنابيب إلى أوروبا، بعد 
أن فرضت عليها عقوبات بسبب 

غزوها ألوكرانيا في فبراير.
وتأتــي هــذه احلزمــة، والتي 
قد تكلــف حوالي ٤٠ مليار جنيه 
إســترليني (٤٦ مليــار دوالر)، 
لتضاف إلى خطة منفصلة بقيمة 
١٣٠ مليار جنيه إسترليني ملساعدة 
األسر في فواتير الكهرباء والغاز.

B٢B املتحد» يواصل حلوله الرقمية بنظام»

«اخلليج» يستعرض رحلة جناح عبدالعزيز البحر من «آبل»
«Let’s Talk Business» إلى الكويت في بودكاست

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن إطالق املزيد من اخلدمات 
من خالل احللــول الرقمية 
املتكاملة بنظام B٢B بهدف 
توفيــر مزايا عديدة لعمالء 
البنك من أصحاب األعمال، 
ومتكني العمالء من الشركات 
من أداء متطلباتهم املصرفية 
واملالية اليومية عبر اإلنترنت 
ســواء مــن خــالل خدمات 
البنــك عبر الهاتــف النقال 
أو مــن املوقــع اإللكتروني 
للبنــك دون احلاجــة إلــى 
زيارة افرع البنك، حيث مت 
تصميم املنتج خصيصا ملنح 
إدارة عمالئنا من الشركات 
ومالكيها القدرة على إجراء 
متطلباتهــم املصرفية عبر 
اإلنترنت على مدار الساعة 
مــن أي مــكان يتواجــدون 
فيه سواء داخل الكويت أو 

خارجها.

«إذا فشــلت ألف مرة فعليك أن 
جترب مرة أخرى»، هذه احلكمة التي 
يؤمن بها الشاب الكويتي عبدالعزيز 
البحر، الذي خاض غمار املنافسة 
من الكويت إلــى الواليات املتحدة 
األميركيــة، وصــوال إلــى وظيفة 
مرموقــة في شــركة «آبل» عمالق 
صناعة الهواتف عامليا، والذي تركها 
بحثــا عن مغامرة جديدة في عالم 
ريادة األعمال، والتي أثمرت شركة 
The Taken Seat لتأسيس ومتويل 

الشركات الناشئة. 
ما تفاصيل رحلــة البحر التي 
بدأت بتفوقه فــي الثانوية العامة 
وحصوله على بكالوريوس الهندسة 
امليكانيكية ومن ثم املاجستير في 
أميركا؟ وكيف حصل على وظيفة 
فــي شــركة Apple العاملية؟ وملاذا 

 ،The Taken Seat للعمليات في شركة
Let’s Talk» ضيفا على بودكاست

Business»، الذي يقدمه نائب مدير 
عام وحدة البحوث االقتصادية في 

بنك اخلليج طارق الصالح.
يقــول البحــر: بدأت املنافســة 
اجلدية من الثانوية العامة والتي 
تكللــت وهللا احلمــد بكونــي أحد 
األوائــل على دفعتــي، لتبدأ رحلة 
جديدة في كلية الهندسة واملاجستير 
فــي الواليات املتحــدة، وهي بيئة 
تنافسية صعبة استنفدت مني جهدا 
كبيرا، ما جعلني أعتاد املنافســة 

وركوب الصعاب.

فعلى مدار األعوام السابقة، 
احتــل البنــك األهلي املتحد 
مكانة متميزة كأفضل شريك 
مالي للعديد من الشــركات 
في الكويت، موطدا عالقاته 
الشــفافية  علــى  املبنيــة 
والثقــة مع جميــع العمالء، 
وموفرا بذلك أحدث اخلدمات 
املصرفية التــي تتوافق مع 

لإلجابة عن هذه األسئلة وأكثر، 
وللوقــوف علــى التفاصيــل، حل 
عبدالعزيز البحر املدير التنفيذي 

العمــالء وتدعمها  تطلعات 
فــي كل مرحلة مــن مراحل 

تطورها.
وفــي الســياق ذاته، قال 
رئيــس وحــدة إدارة النقد، 
املاليــة غيــر  واملؤسســات 
املصرفية فــي البنك األهلي 
املتحــد ناصــر الكاظمي: إن 
نظــام (B٢B) الــذي كنا من 
أوائل البنوك التي دشنته، هو 
أحد أهم اخلدمات والتسهيالت 
التي أطلقها البنك لعمالئه من 
املؤسسات والشركات في إطار 
خطــة البنك لتقدمي مختلف 
احللول املصرفية للشركات 
عبر اإلنترنت، ما يسهم في 
إجناز املعامالت بشكل سريع 
وتوفير الوقت واجلهد على 
عمالء البنك من املؤسســات 
والشــركات، دون احلاجــة 
لزيارة فروع البنك املختلفة 
إلجناز معامالتهم املصرفية.

طريقك األمثل إلى عالم املزايا احلصرية واالمتيازات اخلاصة

الرئيس التنفيذي مزيد احلربي واالدارة التنفيذية خالل افتتاح الوجن متيز

صورة جماعية لإلدارة التنفيذية في stc أمام الوجن «متيز»

ناصر الكاظمي علي النقي

عبدالعزيز البحر وطارق الصالح

وفــي هــذا الصــدد، أفاد 
إدارة  مســاعد مديــر عــام 
املعامالت املصرفية في البنك 
األهلــي املتحد علــي النقي: 
B٢B يعكــس نظام املتحــد
اســتراتيجية البنك ونهجه 
املســتمر في تقــدمي أفضل 
احللول املصرفية التي تلبي 
مختلف احتياجات عمالئنا. 

تخلــى عنهــا؟ وكيف شــارك في 
تأسيس شــركة The Taken Seat؟ 

وما مشروعاتها الناجحة؟
البقية على موقع «األنباء»

www.alanba.com.kw

«برقان» يرعى حفل الثنائي املوسيقي «أيوب سيسترز»

جدد بنك برقان رعايته االستراتيجية 
لفعاليات املوسم اجلديد ملجموعة األحمدي 
املوسيقية التي انطلقت مع عرض الثنائي 
املوسيقي الشهير «أيوب سيسترز» في 

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.
ولفتت مديرة أول االتصاالت واملسؤولية 
االجتماعية للشركات في بنك برقان حصة 
النجادة، الى دعم البنك املستمر للمجموعة 
قائلة: فخورون بشراكتنا االستراتيجية مع 
مجموعة األحمدي املوسيقية، وبالتعاون 
املثمر واملســتمر الذي جمعنا على مدى 
عدة سنوات والذي مكننا من املساهمة في 
إجناح العديد من الفعاليات الفنية الراقية 

التي تنظمها املجموعة، حيث تؤكد هذه 
الشــراكة التزامنا بدعم املبادرات الفنية 
واإلبداعية في الكويت للمساهمة في إثراء 

املشهد الثقافي والفني في البالد.
وأضافــت النجادة: قدم ثنائي «أيوب 
سيسترز» املوسيقي عروضا موسيقية 
ناجحة في أشهر القاعات في العديد من 
الدول حول العالم منها قاعة االحتفاالت 
امللكيــة في لندن وأوبــرا دبي، كما احتل 
ألبومهمــا األخيــر «Arabesque» مرتبــة 
متقدمة في قائمة املوسيقى الكالسيكية على 
iTunes، لذلك نفخر مبساهمتنا في تقدمي 
هذا املستوى الراقي من الفن واإلبداع إلى 

اجلمهور الكويتي واالرتقاء أكثر بالساحة 
الفنية الوطنية.

بدوره، قــال مدير مجموعة األحمدي 
للموسيقى ريتشارد بوشمان: فخورون 
جدا برعاية بنك برقان ملوسمنا اجلديد، 
فقد متكنا بفضل دعم البنك على مدى عشر 
سنوات من حتقيق إجنازات مشرفة تعكس 
طموحاتنا الواسعة، ويتميز البنك برؤية 
واضحة ألهمية تأثير الثقافة والتعليم في 
الكويت، لذلك نحن سعداء في مجموعة 
األحمدي للموسيقى بشراكتنا مع برقان 
وممتنون لثقته فينــا ودعمه املتواصل 

ملشاريعنا.

جانب من العرض املوسيقيفريق بنك برقان مع الثنائي «أيوب سيسترز» وريتشارد بوشمان

«بوبيان» ينظم زيارة للمبادرين ملركز دبي املالي
أعلــن بنــك بوبيــان عن 
تنظيــم زيــارة للمبادريــن 
وأصحاب املشاريع والشركات 
املؤهلة فــي برنامج بوبيان 
Boubyan» لتســريع األعمال

Accelerator» إلــى مركز دبي 
املالــي العاملــي، وذلك ضمن 
األنشــطة والفعاليــات التي 
البرنامــج داخل  يتضمنهــا 

الكويت وخارجها.
وقال االخصائــي بإدارة 
االبتــكار والشــراكات فــي 
البنك سليمان الرومي إن هذه 
الزيارة تأتي في إطار تفعيل 
الشــراكة بني البنك واملركز 
ضمــن البرنامــج التدريبي 
للمشاريع والشركات املؤهلة 
الســتكمال مشــاركتها فــي 
برنامــج بوبيــان لتســريع 
األعمال، الــذي أطلقه البنك 
Fintech مؤخرا بالتعاون مع
Hive التابع ملركز دبي املالي 

العاملي.

منوذجًا ملسرعات األعمال،.
مــن ناحيــة أخــرى، قال 
الرومي إنه مت اختيار ١٠ من 
املشاريع والشركات الناشئة 
من أصل ٢٥٠ مبادرا تقدموا 
لالنضمام إلى برنامج بوبيان 
لتسريع األعمال منذ اإلعالن 
عــن انطالقه ألول مــرة في 
إلــى أن  الكويــت، مشــيرا 
البرنامج يهدف إلى ترسيخ 
اســتراتيجية بنــك بوبيان 

وخطواته املميزة التي بدأها 
منذ سنوات في ريادة مستقبل 
القطــاع املالي فــي الكويت، 
وتعزيــز موقعــه كرائد في 
االبتــكار واخلدمات الرقمية 
واملبــادرات وريادة األعمال، 
وخالل مرحلة التدريب خضع 
املؤهلون الى برنامج تدريبي 
مكثف ومبتكر يساعدهم في 
إطــالق أفكارهــم وتســريع 

تطبيقها.

سليمان الرومي

وحــول برنامج الزيارة، 
قــال الرومي أنهــا تتضمن 
جولــة في مختلــف إدارات 
املركز إلى جانب زيارة قسم 
اإلبــداع واالبتكار والتعرف 
على الكثير من املشروعات 
التــي يتضمنها  واملبادرات 
املركز وحضور مجموعة من 
العمــل املتخصصة،  ورش 
حيث ميثل مركز دبي املالي 
وحتديــدا «فنتــك هايــف» 


