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بالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية

«الوطني» يشارك في برنامج «تطوير القيادات»
ش ��ارك ب�ن��ك ال�ك��وي��ت الوطني
ف ��ي ب��رن��ام��ج ت �ط��وي��ر ال �ق �ي��ادات
التنفيذية لكلية هارفارد إلدارة
األع � �م ��ال ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م�ع�ه��د
ال� ��دراس� ��ات امل �ص��رف �ي��ة .وي �ه��دف
ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي إل��ى
ت � �ط� ��وي� ��ر م� � � �ه � � ��ارات ال� � �ق� � �ي � ��ادات
امل �ص��رف �ي��ة وإع� ��داده� ��ا ل��الرت �ق��اء
وظيفيًا.
وج��رى تنظيم حفل لتخريج
امل �ت��درب��ن وتسليمهم ش�ه��ادات
م � ��ن ك� �ل� �ي ��ة ه� � � ��ارف� � � ��ارد ،ح� �ض ��ره
م �ح��اف��ظ ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ورئ � �ي ��س م �ج �ل��س إدارة م�ع�ه��د
ال� ��دراس� ��ات امل �ص��رف �ي��ة ال��دك �ت��ور
م �ح �م��د ال �ه��اش��ل وامل ��دي ��ر ال �ع��ام
مل� �ع� �ه ��د ال � � ��دراس � � ��ات امل �ص ��رف �ي ��ة
ي� �ع� �ق ��وب ال� ��رف� ��اع� ��ي وال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت
ال��وط �ن��ي ع �ص��ام ال�ص�ق��ر وم��دي��ر
عام امل��وارد البشرية للمجموعة
ف��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي عماد
ال �ع �ب��الن��ي إل� ��ى ج ��ان ��ب ق� �ي ��ادات

عصام الصقر متوسطًا املشاركن في البرنامج

وممثلن عن البنوك واملؤسسات
املالية في الكويت.
وت� � ��م اخ� �ت� �ي ��ار امل � �ش� ��ارك� ��ن م��ن
ال �ق �ي��ادات امل�ت��وس�ط��ة ف��ي مختلف

ادارات ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
للمشاركة في هذا البرنامج الذي
ح �م��ل ع �ن��وان Leading Strategy
Execution in Financial Services

واس �ت �م��ر مل ��دة س�ت��ة أي� ��ام .وش ��ارك
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج إل � ��ى ج��ان��ب
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي وال �ب �ن��وك
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ب�ن��وك

وامل ��ؤس �س ��ات امل��ال �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة،
ح �ي��ث إن ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ه��و أول
ب��رن��ام��ج خ ��اص ت �ق��دم��ه ه ��ارف ��ارد
ع� � �ل � ��ى م� � �س� � �ت � ��وى دول م �ج �ل ��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي .وق ��د ت �ن��اول
م �ح��وري��ن رئ�ي�س�ي��ن ه �م��ا االدارة
االستراتيجية والقيادة.
ويحرص بنك الكويت الوطني
م ��ن خ � ��الل ت� �ع ��اون ��ه امل �س �ت �م��ر م��ع
م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة على
امل� � �ش � ��ارك � ��ة م � �ث ��ل ه � � ��ذه ال � �ب ��رام ��ج
ان�س�ج��ام��ًا م��ع ج �ه��وده امل�ت��واص�ل��ة
ف��ي دع ��م ت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وت�ع��زي��ز ال �خ �ب��رات امل�ت��راك�م��ة ل��دى
كوادره بأساليب القيادة الحديثة
وتأهيل القيادات للعمل املصرفي.
وت� �ج ��در االش � � ��ارة إل� ��ى ان ل��دى
بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ال�ع��دي��د من
امل � �ب � ��ادرات ال �ه ��ادف ��ة إل� ��ى اإلع � ��داد
ال�ق�ي��ادات املصرفية لتولي املزيد
من املهام واملسؤوليات واكسابها
ال� �خ� �ب ��رة ال �ك��اف �ي��ة وال� � �ق � ��درة ع�ل��ى
مواجهة مختلف التحديات.

ّ
نظمتها «لينكج مينا» بحضور ستيفن شابيرو

«ايكويت» ترعى ورشة عمل عن «االبتكار»
رع � � � � � � � ��ت ش� � � � ��رك� � � � ��ة اي� � � �ك � � ��وي � � ��ت
ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ،ورش� ��ة عمل
ب�ع�ن��وان (أط �ل��ق ال�ع�ن��ان ل�ق��درات��ك
االب�ت�ك��اري��ة) التي تمت بمشاركة
ال� �خ �ب� �ي ��ر ال � �ع ��امل ��ي ف � ��ي م� �ج ��االت
االب � � �ت � � �ك� � ��ار س� �ت� �ي� �ف ��ن ش� ��اب � �ي� ��رو.
وت� �ض� �م� �ن ��ت ال� � ��ورش� � ��ة ،ال � �ت� ��ي ت��م
تنظيمها بالشراكة م��ع مؤسسة
ل �ي �ن �ك��ج ال � �ش ��رق األوس� � � ��ط ،ال �ق��اء
ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى أس� � ��س وم �ع��اي �ي��ر
االبتكار كعنصر رئيسي لتحقيق
النجاح ،وذلك بمشاركة مجموعة
م � ��ن ق � � �ي� � ��ادات وم� ��وظ � �ف� ��ي ش��رك��ة
ايكويت.
وق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ش��رك��ة اي �ك��وي��ت م�ح�م��د حسن
«يمثل االبتكار م�ح��ورا حاسما

املشاركون في ورشة العمل

ف ��ي س �ب �ي��ل ال� �ن� �ج ��اح .وم� ��ن ه��ذا
املنطلق ،يعتبر االبتكار عنصرا
رئ � �ي � �س � �ي� ��ا ف� � ��ي اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة

ش ��رك ��ة اي� �ك ��وي ��ت ال �س��اع �ي��ة إل��ى
ال �ت �ن �م �ي��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة ل �ض �م��ان
ت�ح�ق�ي��ق إن � �ج� ��ازات م �ت �م �ي��زة في

«برقان» يوفر خدمة االستقطاع الشهري
لعمالئه مستخدمي «»Ooredoo
أعلن بنك برقان عن شراكته مع شركة االتصاالت
ال��وط�ن�ي��ة  Ooredooل�ي�ق��دم ل�ع�م��الئ��ه م��ن مستخدمي
خ �ط��وط ه ��ذه ال �ش��رك��ة أس �ه��ل ال� �ط ��رق ال �ف��وري��ة ل��دف��ع
ال �ف��وات �ي��ر ،ح�ي��ث يستطيع ع �م��الء «ب ��رق ��ان» اآلن دف��ع
ف��وات �ي��ره��م ع ��ن ط��ري��ق خ��دم��ة االس �ت �ق �ط��اع ال �ش �ه��ري
املباشر م��ن حساباتهم الشخصية بطريقة منتظمة
ودون ع �ن��اء .وأوض ��ح ال�ب�ن��ك ان��ه ل��الش �ت��راك ف��ي ه��ذه

vاقتصاد

ال�خ��دم��ة يتعن ع�ل��ى ع�م��الء «ب��رق��ان» م��ن مستخدمي
خطوط « »Ooredooزي��ارة أي من ف��روع بنك برقان أو
أي م��ن ف ��روع « »Ooredooلتعبئة ن �م��وذج االش �ت��راك.
وي�س�ع��ى «ب��رق��ان» لتقديم ك��ل س�ب��ل ال��راح��ة لعمالئه،
حيث ان خدمة االستقطاع الشهري لفواتير خطوط
« »Ooredooت��أت��ي ضمن استراتيجية البنك لتقديم
حلول متكاملة للدفع تناسب كافة احتياجات عمالئه.

ك � ��اف � ��ة امل � � � �ج� � � ��االت .ف � �م� ��ن خ� ��الل
االب� �ت� �ك ��ار ،اس �ت �ط��اع��ت م ��واردن ��ا
ال �ب �ش��ري��ة إث� �ب ��ات ق ��درت �ه ��ا ع�ل��ى

ت �ج ��اوز ال �ع��دي��د م ��ن ال�ت�ح��دي��ات
وتحقيق العديد م��ن اإلن�ج��ازات
ذات ال �ن �ط��اق ال �ع��امل��ي بصفتهم
(ش��رك��اء ف��ي النجاح) ف��ي جميع
ال�ق�ط��اع��ات ذات ال�ع��الق��ة بشركة
ايكويت».
وم ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق��ال��ت ال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ش��رك��ة «Linkage
 »MENAس � �ل� ��وى ال � �ش� ��رق� ��اوي،
إن م �ش ��ارك ��ة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ك �ش��ري��ك اس�ت��رات�ي�ج��ي
ف��ي دورة «أط�ل��ق العنان لقدراتك
االب � �ت � �ك� ��اري� ��ة» وال � �ت� ��ي اخ �ت �ت �م��ت
فعالياتها االث�ن��ن امل��اض��ي ،تعد
اهتمامًا كبيرًا من قبلها بتطوير
ال�ق��درات االبتكارية ل��دى موظفي
وقيادات القطاع النفطي.

الكاظمي :الكويت مقبلة
على مشاريع ضخمة
أك ��د ال��رئ �ي��س وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ش��رك��ات ال�ك��اظ�م��ي
ال��دك�ت��ور ط��ارق الكاظمي ،أن االق�ت�ص��اد الكويتي ق��وي وال يتأثر
بالهزات ،ك��ون االستثمارات الكويتية متنوعة وذك�ي��ة ،الفتًا إلى
أن التجار ورج��ال األعمال الكويتين يعرفون اتجاهات األسواق
ال�ع��امل�ي��ة ج �ي �دًا .وق ��ال ال�ك��اظ�م��ي إن ال�ك��وي��ت م��ؤه�ل��ة ألن تسقطب
اس �ت �ث �م��ارات ك �ب��رى ،وم�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى م�ش��اري��ع ض�خ�م��ة وس ��ط رغبة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بتحويلها إلى مركز مالي
وتجاري والتي لم تأت من فراغ ،الفتًا إلى أن السوق الكويتي واعد،
وم �ش��ددًا على أن ال�ش��رك��ات املحلية أثبتت ح�ض��وره��ا وكفاءتها
وخصوصًا في املشاريع النفطية.

 3من شركاتها تفوقت في اإلبداع وخدمة العمالء

«مجموعة زين» تحصد  3جوائز
في حفل «غلوبل تيليكومز بيزنس»
ح � � �ص� � ��دت م � �ج � �م� ��وع� ��ة زي � ��ن
ل��ات �ص��االت ث ��اث ج��وائ��ز كبرى
في الحفل السنوي لتوزيع جوائز
مجلة «غلوبل تيليكومز بيزنس»
العاملية عن العام  ،2015الذي أقيم
في لندن أخيرًا بحضور أكثر من
 350م��ن ق ��ادة وخ �ب��راء صناعة
االت � �ص ��االت م ��ن م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء
العالم.
وذك ��رت امل�ج�م��وع��ة ال�ت��ي تملك
وت � ��دي � ��ر  8ش� �ب� �ك ��ات ات � �ص� ��االت
متنقلة في منطقة الشرق األوسط
وأف ��ري �ق �ي ��ا ،أن �ه ��ا ف � ��ازت ب �ج��ائ��زة
اإلبداع في خدمات العماء ،والتي
ت��م تقديمها بشكل مشترك إلى
ش��رك��ات �ه��ا زي� ��ن ال �ك ��وي ��ت ،وزي ��ن
األردن ،وزي ��ن ال�ب�ح��ري��ن ،ت�ق��دي��را
إلط� � ��اق خ ��دم ��ة ال� ��دف� ��ع امل �ب��اش��ر
لفواتير شراء املحتوى (.)DOB
وأف � � � � � ��ادت «زي � � � � ��ن» ف � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي أن لجنة التحكيم أثنت
على خطوة زين الرائدة في تقديم
حلول دف��ع آمنة بواسطة الهاتف
ال�ن�ق��ال م��ن أج��ل ت�ح�س��ن تجربة
ال�ع�م��اء ،علمًا أن�ه��ا ك��ان��ت دخلت
ف ��ي ش ��راك ��ة م ��ع ش ��رك ��ة «SLA
 »Mobileمن أجل إطاق خدمات
ال ��دف ��ع امل� �ب ��اش ��ر ل �ف��وات �ي��ر ش ��راء
املحتوى ،وهي الخدمة التي تعرف
أيضا باسم خدمة فواتير الناقل.
وب�ي�ن��ت أن ه��ذه ال�خ�ط��وة تتيح
ل�ع�م��ائ�ه��ا إم�ك��ان�ي��ة ال��دف��ع مقابل
امل �ح �ت��وى ال��رق �م��ي واالف �ت��راض��ي
من طرف ثالث ،عن طريق إضافة
ثمن املعاملة إلى الفاتورة الشهرية
ل�ه��وات�ف�ه��م ال�ن�ق��ال��ة أو ب��اس�ت�خ��دام
االئتمان املدفوع مسبقا الخاص
بهم.
وذك� ��رت امل�ج�م��وع��ة أن منصة
«زي ��ن ل��إب��داع» ال�خ��اص��ة بشركة
«زي � ��ن األردن» ح �ص��دت ج��ائ��زة
اإلب � � � ��داع ف� ��ي خ� ��دم� ��ات األع � �م� ��ال،
ت� �ق ��دي� �رًا مل� �ب ��ادرت� �ه ��ا ف� ��ي ت�م�ك��ن
رواد األع�م��ال الطامحن لتحويل
أف�ك��اره��م إل��ى واق ��ع م�ل�م��وس ،من
خال زيادة وتحويل خططهم إلى
مشاريع ناشئة منتجة.
وأف ��ادت أن��ه ت��م ت��دش��ن منصة
«زين لإبداع» نهاية العام املاضي
 2014ب �ح �ض��ور امل �ل��ك ع �ب��د ال�ل��ه
الثاني وامللكة رانيا ،ويشارك فيها
أكثر من  60شريكا استراتيجيا
ب �ق �ي��ادة ج��ام �ع��ة ك��وف �ن �ت��ري ال�ت��ي
ت ��دع ��م وت ��وف ��ر امل� � � ��وارد ال ��ازم ��ة،
لتوجيه ورعاية الشباب واملشاريع
ال�ن��اش�ئ��ة ،الف�ت��ة إل��ى أن�ه��ا ّ
مجهزة
بأحدث تكنولوجيا ،ويعقد فيها
ورش عمل وفعاليات وم�ب��ادرات
م�ن�ت�ظ�م��ة ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى ت��وف�ي��ر
امل��راف��ق ال��ازم��ة ل�ع�ق��د امل��ؤت�م��رات
ع��ن ب�ع��د م��ع  500ش��رك��ة ناشئة
في وادي السليكون في الواليات
امل � �ت � �ح� ��دة ،وه� � ��و أك � �ب� ��ر ح��اض �ن��ة

إنجازات جديدة في سجل «زين»

ّ
مدير عام «تاتش لبنان» وسيم منصور متسلمًا الجائزة

لألعمال في العالم.
وأوض � �ح� ��ت أن م �ن �ص��ة «زي ��ن
ل � ��إب � ��داع» ت� �ع ��د ب �م �ث��اب��ة امل� �ح ��ور
الرئيسي ألعمال االبتكار الرقمي
ال � ��ذي ي �ت��م ت �ط��وي��ره ف ��ي امل�م�ل�ك��ة،
وق ��د اج �ت��ذب��ت اه �ت �م��ام��ًا إقليميًا
ودول�ي��ًا ،إذ ان أمير ويلز ك��ان من
الشخصيات البارزة العاملية التي
زارت م� �ي ��دان ع �م �ل �ي��ات �ه��ا ،خ��ال
ال��زي��ارة التي ق��ام بها إل��ى اململكة
األردنية أخيرًا.
وك�ش�ف��ت امل�ج�م��وع��ة أن شركة
«ت ��ات ��ش ل� �ب� �ن ��ان» ب� � � ��إدارة «زي � ��ن»
فازت بجائزة اإلب��داع في خدمات
ال �ع �م��اء ،ت �ق��دي �رًا ل�ت�ط�ب�ي��ق ل��وح��ة
مفاتيح « ،»Leb Keysوهي عبارة
ع��ن تطبيق نقال فريد م��ن نوعه
س�ه��ل االس �ت �خ��دام ،إذ ان��ه يحمل
لوحة مفاتيح طرف ثالث التينية
ع��رب �ي��ة م��ن أج ��ل ت�ق�ل�ي��ص ال��وق��ت
ال��ذي يستغرقه املستخدمون في
الدردشة النصية باللغة العربية.
وأش� � � � � � � ��ارت إل � � � ��ى أن � � � ��ه وع� ��ن
ط ��ري ��ق اس� �ت� �ب ��دال األح� � ��رف ال �ت��ي
ال ي � �ت � ��م اس � �ت � �خ � ��دام � �ه � ��ا خ � ��ال
املحادثة باللغة العربية الاتينية
امل �ع��روف��ة ب��ال�ف��ران�ك��و (Q, P, X,
 )Vواس �ت �ب��دال �ه��ا ب ��األرق ��ام ال�ت��ي
يستخدمونها ( 3للحرف العربي
ع ،و  2للحرف أ ،و  7للحرف ح،
و  5للحرف خ) .وبمجرد تحميل
ال �ت �ط �ب �ي��ق ،ي�م�ك��ن ل�ل�م�س�ت�خ��دم��ن
تثبيت لوحة املفاتيح التي تصبح
ج� ��زءا م ��ن ق��ائ �م��ة ل��وح��ة م�ف��ات�ي��ح

ال� �ه ��ات ��ف ال� �خ ��اص ��ة ب� �ه ��م ،وب �ه ��ذا
ت�ص�ب��ح ج��اه��زة ل��اس �ت �خ��دام في
أي ش ��يء ي ��ري ��دون ك �ت��اب �ت��ه عبر
وسائل اإلعام االجتماعية ،علمًا
أن التطبيق متاح للتحميل مجانًا
ع �ل��ى « »Google Playوع �ب��ر
متجر «آبل».
وق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
ف � � ��ي م � �ج � �م� ��وع� ��ة زي � � � ��ن س� �ك ��وت
ج�ي�ج�ي�ن�ه��اي�م��ر إن ه ��ذه ال �ج��وائ��ز
تأتي تتويجًا الستثمارات «زين»
ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ت �ط��وي��ر وت�ص�م�ي��م
خ��دم��ات م�ب�ت�ك��رة ت �ث��ري أس��ال�ي��ب
ح �ي��اة ع�م��ائ�ه��ا وامل �ج �ت �م��ع ك�ك��ل،
وه � ��و ال ��وع ��د ال� � ��ذي ت �ب��دي��ه ت �ج��اه
عامتها التجارية نحو بناء (عالم
جميل).
وتابع جيجينهايمر أن اإلبداع
واالب �ت �ك��ار ه�م��ا اآلن ف��ي صميم
ال�ت��وج��ه االس�ت��رات�ي�ج��ي ملجموعة
زي� ��ن ،وأن� ��ه م��ن امل �ه��م أن تستمر
في إعادة ابتكار أعمالها وتطوير
م� � �ج � ��االت ج � ��دي � ��دة ل �ع �م �ل �ي��ات �ه��ا،
بالشكل ال��ذي ي��واك��ب التوجهات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال �س��ري �ع��ة ،م�ع��رب��ًا
عن تقديره للجنة تحكيم جوائز
مجلة غلوبل تيليكومز بيزنس
على منح ه��ذه ال�ج��وائ��ز لشركات
املجموعة.
وأك��د أن«زي ��ن» ستواصل بذل
امل��زي��د م��ن الجهود كمشغل رائ��د
ل��ات �ص��االت امل�ت�ن�ق�ل��ة ،وس�ت�ج��دد
ال�ت��زام��ات�ه��ا ب��اس�ت�م��رار ف��ي ال��رب��ط
بن احتياجات عمائها.

