
تعزز كوادرها بخبرات كويتية 

»الراية املتحدة« تعني عبد 
الهادي املنصر مستشارا لعملياتها

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��راي��ة 
امل��ت��ح��دة امل��ت��خ��ص��ص��ة في 
التطوير والتشغيل الفندقي  
واخلدمات الفندقية الرديفة، 
عن االستعانة عبدالهادي 
املنصر، مستشارا ألعمال 
ال���ش���رك���ة وت����أت����ي ه���ذه 
االستعانة املنصر في وقت 
مت��د ف��ي��ه ال��ش��رك��ة ج��ذور 
توسعها في الدولة واملنطقة 
وتعمل ب��دأب على تطوير 
عملياتها والرقي بخدماتها 
الى مستوى العاملية السيما 
وأن��ه��ا ال��ي��وم اخل��ي��ار األول 

للعمالء.
ويحمل املنصر تاريخا 
ع���ري���ق���ا م����ن اخل����ب����رات 

االستشارية التي سوف يعمل على توظيفها من خالل منصبه في شركة 
الراية املتحدة حرصا على خلق منصة تفاعلية بناءة مع العمالء وفريق 

العمل وضمان استمرارية ازدهار العمليات. 
وي��أت��ي دور املنصر، انطالقا م��ن مسؤولية شركة ال��راي��ة املتحدة 
باالستعانة بالكوادر الكويتية ممن يتمتعون بباع طويل من اخلبرات 
الفعالة التي سوف تسهم بتعزيز مكانة الشركة الريادية التي تبني عليها 

لتحقيق املزيد من اإلجنازات واالنتشار.

10 أعوام  5 إلى  على نطاق واسع خالل 

 6      »  جارتنر هايب سايكل  «: 
تقنيات    صاعدة سيتم تبّنيها 

في دول   اخلليج العربي   
  نصائح   عن   كيفية   التخطيط للمستقبل الرقمي يقدمها محللون ضمن 
  منتدى ومعرض جارتنر لتقنية املعلومات، 4-6 مارس 2019 في دبي  ، 

اإلمارات العربية املتحدة 
   صنف هذا العام تقرير »جارتنر هايب سايكل« لتقنية املعلومات في 
دول اخلليج   العربي   التقنيات الست األبرز التي   سيتبناها قطاع األعمال 
  على نطاق واسع خالل اخلمس إلى العشر سنوات املقبلة، وهي   بلوك 
تشني  ، و  إنترنت األشياء  ، ومراكز   ال  عمليات   في املدن  ، و  املدينة الذكية  ، 

و  التوائم الرقمية  ، والعقود الذكية  . 
  وأف��اد     سانتوش راو  ، كبير م��دراء األبحاث في مؤسسة   »  جارتنر  «  : 
»من بني 29 تقنية جرى تصنيفها في تقرير   »هايب سايكل«     للتقنيات 
الصاعدة   لهذا العام،   ستصل     8   تقنيات إلى ذروة   انتشارها   ومن ثم 
  تستوي في   حالة االستقرار )الشكل 1(.   و  هذا يدلل على دخول منطقة 
دول مجلس التعاون مرحلة هامة من النضج   املتزايد  «. وأضاف   قائالً  : 
»لكن التقنيات التي حترك عجلة التحول الرقمي في املنطقة   س  تستغرق 
املزيد من الوقت لبلوغ مرحلة تبنيها على نطاق واس��ع.   فاملؤسسات   
احمللية تتوخى احلذر من تبني تقنيات جديدة، وفي ذات الوقت شركات 
تكامل األنظمة غير مجهزة بالكامل للتعامل مع مشاريع رقمية معقدة 

بسبب نقص املهارات«. 
وق��ال راو: “ينبغي للمؤسسات     التركيز   على تقنيات بلوك تشني 
وإنترنت األشياء والتوائم الرقمية على وجه التحديد نظًرا لنموها 
املتسارع من بني التقنيات الست. حيث باتت   املؤسسات   احمللية تدرك 
بأن هذه التقنيات ستساعدها على إيجاد ميزة تنافسية لها فضالً عن 

حتسني تقدميها للخدمات«.   
و  رغم استمرار تقنية   بلوك تشني   في حضورها القوي إال أن محللي 
  »  جارتنر  «   ال يتوقعون مالئمة بنى تقنية بلوك تشني للعديد من أنشطة 
الشركات، خاصة عند النظر   إلى   جوانب الالمركزية واملخاطر واإلدارة. 
ومع ذلك قد تستمر الشركات الناشئة في بحثها عن فرص ثورية بالكامل 
باستخدام املفهوم األصلي لتقنية بلوك تشني، ويوصي احملللون تخطيط 

السيناريوهات وفق ذلك.
  كما ينبغي على الرؤساء التنفيذيني لتقنية املعلومات الذين يفكرون 
في تطبيق تقنية بلوك تشني استخدام لغة وتعريفات واضحة   عن 
  طبيعة هذه التقنية ضمن النقاشات الداخلية، فضالً عن حتديد نقاط 
تكامل هذه التقنية مع البنية التحتية القائمة )مثل احملافظ الرقمية 
واألنظمة الرئيسية للسجالت...الخ( عند البت في خطط االستثمار 

املستقبلية  . 
  متتلك   إنترنت األش��ي��اء   تأثيًرا على ارت��ق��اء وحت��ول أعمال معظم 
الشركات، إذ ميكن استخدام إنترنت األشياء كمحفز رئيس لتقدمي 
خدمات وإيجاد فرص أعمال جديدة. وستؤثر تقنية إنترنت األشياء على 
املوقع التنافسي للشركات واستراتيجيات تطوير املنتج والعمليات 
الداخلية، حيث ستساعد األشياء املتصلة على   زيادة   اإليرادات وخفض 
التكاليف  .  أما   التوأم الرقمي  ، وهو عبارة عن متثيل افتراضي لشيء 
حقيقي، فقد صمم بهدف االرتقاء بتشغيل األص��ول مثل الطائرات أو 
محطات   توليد   الطاقة أو املباني. وسيتركز االستخدام األساسي للتوأم 
الرقمي على املدى القريب في خفض تكاليف الصيانة ورفع زمن تشغيل 
األصول. وفي دول مجلس التعاون اخلليجي، يتوقع محللو   »  جارتنر  « 
  أن   تدمج   شركات النفط والغاز   وشركات التصنيع حلول   التوائم الرقمية 

و  إنترنت   األشياء   بهدف   إدارة أداء األصول وتبسيط العمليات. 

أعلنت زين عن رعايتها للحفل الذي نّظمته إدارة 
رع��اي��ة امل��ع��اق��ني ف��ي الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون ذوي 
اإلع��اق��ة مبناسبة ال��ي��وم العاملي وال��ع��رب��ي ل��ذوي 
االحتياجات اخلاصة مبجمع دور الرعاية االجتماعية 
التابع ل��وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبنطقة 
الصليبيخات، وذل��ك حتت رعاية وحضور املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د. شفيقة 

العوضي. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أنها حترص 
سنوياً على دع��م الفعاليات التي ُتنّظمها ُمختلف 
الهيئات واملؤسسات احلكومية التي تعنى بشؤون 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، وذل���ك ان��ط��الق��اً من 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة، 
والتي تتبناها اجتاه كافة فئات املجتمع ومنهم ذوي 
االحتياجات اخل��اص��ة، حيث لن تّدخر الشركة أي 
جهود لالحتفال بقدرات وإمكانات ذوي االحتياجات 
اخلاصة وعائالتهم ورف��ع وع��ي املجتمع مبختلف 

القضايا التي متّسهم.
وأشارت زين إلى أنها نّظمت مجموعة من الفعاليات 
الترفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة وعائالتهم في 
جو عائلي، وقامت بإدخال البهجة على قلوبهم ضمن 
برنامج احلفل، حيث ارت��أت الشركة أن ُتشارك في 
إجناح هذه الفعالية التي حتتفي بقدرات وإمكانات 
ذوي االحتياجات اخلاصة وإشراكهم في املجتمع 

جنباً إلى جنب مع غيرهم.
وإذ أع��رب��ت الشركة ع��ن فخرها بدعم القضايا 
االجتماعية املختلفة بشكل مستمر، وخاصة تلك التي 
تهم ذوي االحتياجات اخلاصة، فإنها بينت في ذات 

الوقت أنها تؤمن أن حتدياتهم لن تتعارض مع كونهم 
أصحاب إرادة وقيمة عالية في املجتمع لها تطلعاتها 

وطموحاتها التي يجب أن يتعاون معها اجلميع.
اجل��دي��ر بالذكر أن زي��ن ُتخصص ج���زءاً كبيراً 
من مبادراتها االجتماعية اجت��اه ذوي االحتياجات 

اخلاصة، ومنها مشاركتها في فعاليات اليوم العاملي 
والعربي ل��ذوي االحتياجات اخل��اص��ة، ورعايتها 
للماراثون اخليري السنوي ال��ذي تنّظمه مجموعة 
ف��وزي��ة ال��س��ل��ط��ان الصحية ل��ص��ال��ح األط��ف��ال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة في الكويت، وشراكتها 

االستراتيجية جلائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية 
ال��ت��ي ينّظمها م��رك��ز اخل��راف��ي ل��أط��ف��ال م��ن ذوي 
االحتياجات اخلاصة واملعاقني، والزيارات املوسمية 
ل��دور الرعاية االجتماعية في شهر رمضان املُبارك 

واألعياد وغيرها.

يعمل خبراء شركة كاسبرسكي الب 
على مدار الساعة لتحديد التهديدات 
اإللكترونية ح��ول العالم وحتليلها 
والتنبؤ بها، ف��ي مشهد التهديدات 
اإللكترونية دائم التغير، الذي ال ُيبقي 
ه���ؤالء اخل��ب��راء مشغولني فحسب، 
وإمنا يلهمهم أيضاً إنشاء حلول لأمن 
اإللكتروني من اجليل التالي تسبق 
مجرمي اإلنترنت بخطوات عديدة. 
وقد جتاوزت الهجمات غير املسبوقة 
ال��ت��ي ُش��ّن��ت ف��ي ال��ع��ام 2018 وع��دد 
البرمجيات اخلبيثة أعلى املستويات 

على اإلطالق.
وقد ص��ّدت حلول كاسبرسكي الب 
خالل العام 2018 ما يقرب من ملياري 
هجوم ُشّنت من مصادر في اإلنترنت، 

كما اكتشفت أكثر من 21 مليون مادة 
خبيثة منفردة في جميع أنحاء العالم. 
وتشير إحصائيات الشركة إل��ى أن 
%30 من أجهزة احلاسوب املستخدمة 
على مستوى العالم واجهت هجوماً 
واحداً على األقل من برمجيات خبيثة 

عبر اإلنترنت خالل السنة الفائتة.
أم���ا ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط 
وت��رك��ي��ا وإف��ري��ق��ي��ا، ف��ق��د س��ّج��ل��ت 
كاسبرسكي الب زيادة قدرها %11 في 
عدد اإلصابات بالبرمجيات اخلبيثة، 
التي بلغ معدلها 1.5 مليون هجوم في 
اليوم، و575 مليوناً في ع��ام واح��د. 
وشهد اخلبراء زيادة بنسبة %78 في 
هجمات التصّيد التي تستهدف املنطقة، 
والتي بلغ مجموعها 20 مليون هجوم 

في 2018، فيما كانت هجمات طلب 
الفدية شائعة أيضاً في املنطقة، حيث 
بلغت 1.2 مليون ه��ج��وم؛ ب��زي��ادة 

قدرها %128 عن العام السابق.
وع��ن الكويت ق��ال��ت أن  200%+ 
االرت���ف���اع ف��ي ه��ج��م��ات ال��ت��ص��ّي��د في 
2018 ، %1.26- االن��خ��ف��اض في 
هجمات البرمجيات اخلبيثة )من 
جميع العائالت( في 2018 ، 625%+ 
االرتفاع في هجمات طلب الفدية في 
2018 ، 4+% االرت��ف��اع في هجمات 
ال��ت��روج��ان��ات املصرفية ف��ي 2018 
واخلالصة  ارتفع عدد هجمات طلب 
الفدية في الكويت سبعة أضعاف في 
ع��ام واح���د، م��ا يجعل م��ن البلد هدفاً 

رئيساً لهذا النوع من الهجمات.

واعتبر فابيو أسوليني، أحد كبار 
الباحثني األمنيني ل��دى كاسبرسكي 
الب، أن املدن في منطقة الشرق األوسط 
وتركيا وإفريقيا أضحت »أكثر ذكاًء« 
نظراً لتبنيها أحدث التقنيات وعملها 
على حتسني أوض��اع سكانها، مضيفاً 
أن ال��ش��رك��ات ت��واص��ل كذلك مسيرة 
حتّولها الرقمي لتسهيل أعمالها وزيادة 
اإلنتاجية وتيسير التواصل وتقدمي 
اخلدمات عبر اإلنترنت، وقال: »ال شك 
في أن هذا التحّول مينحنا املزيد من 
الراحة، ولكن مع تزايد عدد األجهزة 
املتصلة ب��اإلن��ت��رن��ت، أصبحنا أكثر 
ُعرضة ملواجهة التهديدات اإللكترونية، 
وم��ن ه��ذا املنطلق نحّث املستخدمني 
على إيالء األمن اإللكتروني مزيداً من 

االهتمام، ألنهم في بعض األحيان قد 
يكونون هم أنفسهم احللقة األضعف«. 
وت��ع��ام��ل��ت ت��ق��ن��ي��ات ال��ك��ش��ف من 
كاسبرسكي الب، ب��وج��ه ع���اّم على 
الصعيد العاملي، مع 340،000 ملف 
خبيث جديد يومياً في العشرة أشهر 
األول��ى من العام اجل��اري الذي أوشك 
على االنقضاء. وُيعد هذا مؤشراً يدّل 
على مصالح املجرمني اإللكترونيني 
امل��ش��ارك��ني ف��ي إن��ش��اء البرمجيات 
التخريبية ونشرها. وكانت تقنيات 
كاسبرسكي الب كشفت ف��ي العام 
2011 ع��ن 70 أل��ف ملف ج��دي��د في 
ال��ي��وم، وق��د ارتفع ه��ذا الرقم بحلول 
العام 2017، مبقدار خمسة أضعاف 

إلى 360،000.

ما يجعلها هدفًا رئيسًا لهذا النوع من الهجمات

»كاسبرسكي الب«: ارتفاع عدد هجمات طلب الفدية
 في الكويت سبعة أضعاف في عام واحد
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د. شفيقة العوضي تتوسط فريق زين خالل احلفل 
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عبد الهادي املنصر

ضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية واالستدامة

»زين« ترعى اليوم العاملي والعربي لذوي االحتياجات اخلاصة

الرقمية التكنولوجيا  تبني  نحو  مهمة  خطوة   STARZPLAY مع   العالقة   :»Ooredoo«
تعرضت Ooredoo ال��ك��وي��ت العرض 
األول للفيلم التلفزيوني الشهير Vikings في 
 STARZPLAY الكويت بالتعاون معVox
بحضر العديد من عمالءوضيوف وموظفي
Ooredooلهذا العرض احلصري ومتتعوا 
بأولى حلقات املوسم اخلامس من مسلسل 

Vikings يوم قبأنيبث في الواليات املتحدة.
ت��ع��ت��ب��ر ال���ع���الق���ة ب���ني Ooredoo و 
 Ooredoo خطوة مهمة من STARZPLAY
نحو تبني التكنولوجيا الرقمية ، خاصة أن 
محتوى الترفيه الرقمي يشهد منًوا كبيًرا في 
املنطقة ويرجع ذلك إلى ارتفاع شعبية األجهزة 
الذكية. وتأكيًدا على أن هذه اخلطوة تأتي جنًبا 
إلى جنب مع قيم الشركة اجلوهرية املتمثلة 
في االهتمام والتواصل والتحدي ، قال رئيس 
قطاع التسويقفيOoredoo الكويت تابان 
تريباثي: » التعاون مع STARZPLAY يعد 
أمًرا حيوًيا الحتضان حتول االتصاالت والدور 
الذي تلعبه في احلياة اليومية لعمالئنا. ». كما 

 Ooredooسلطةتريباثيالضوء على شراكة
مع STARZPLAY ، وه��ي م��زود محتوى 
ترفيهي حصل على متابعة كبيرة في فترة 
زمنية قصيرة ، وتتماشى مع إستراتيجية 
الشركة ف��ي ت��زوي��د العمالء بأفضل جتربة 

ممكنة. 
وبدوره قال ماز شيخ، الرئيس التنفيذيفي
STARZPLAY: »من خالل توسيع عالقتنا 
مع OOredoo ، فإننا نشكل عالقة أعمق 
مع أصدقائنا في Ooredoo الكويت ونوفر 
لعمالئنا ف��رص��ة ح��ض��ور ع���روض كعرض 
امل��وس��م اجل��دي��د ملسلسل Vikings والتي 
تبرزاستثمارنا املستمر ملشتركينا من خالل 

عرض أشهر املسلسالت في العالم ».
ي��ذك��ر ب���أن Ooredoo ق��ام��ت مبسابقة 
واستمتع الفائزين بحضور العرض األول 
 Spider Man: Into the للفيلم الشهير
 VOX ب��ال��ت��ع��اون م��ن Spider Verse

صورة جماعيةالكويت.

»فالي دبي«: هيكلة جديدة لألسعار توفر خيارات أكبر للمسافرين 
اع��ل��ن��ت ف���الي دب���ي ع��ن هيكلية ج��دي��دة 
لالسعار توفر خيارات اكبر للمسافرين على 
الدرجة السياحية. وسوف تكون اخليارات 
اجلديدة متاحة امام جميع احلجوزات اعتبارا 
من 2 ديسمبر وهي تتيح للمسافرين االختيار 
بني اسعار اساسية وقيمة ومرنة بحيث تالئم 
مختلف احتياجاتهم للسفر ووفق ميزانياتهم.

فيما يستمر مسافرو درجة رجال االعمال 
من االستفادة من نفس امليزات التي يدفعون 
مقابلها للسفر على ه��ذه ال��درج��ة وتشمل 
اولوية اجناز اجراءات السفر واوزان احلقائب 
والوجبات من قائمة وجبات عاملية اضافة الى 

خيارات الترفيه الواسعة وغيرها.
وتعقيبا ع��ل��ى اط���الق األل��ي��ة اجل��دي��دة 
لالسعار قال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي 
للعمليات التجارية ف��ي ف��الي دب���ي   : »مع 
دخولنا في مرحلة جديدة من النضوج سنبقى 
م��ل��ت��زم��ون ب��االب��ت��ك��ار وتلبية احتياجات 
مسافرينا املتغيرة. الهيكلية اجلديدة لالسعار  
هي اح��دث ابتكاراتنا والتي شملت مؤخرا 
املقصورة اجلديدة على طائرات بوينغ 737 
ماكس 8 وال��زي اجلديدة اضافة الى اطالق 
قسم العطالت ودمج برنامج والء املسافرين 
ليصبح برنامج سكاي واردز اخلاص بطيران 

االمارات.
وم��ن جهته ق��ال جيهون اي��ف��ن��دي نائب 
ال��رئ��ي��س للعمليات ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ج��ارة 

االلكترونية في فالي دبي:« ندرك دوما تلك 
التحديات والفرص الناجتة عن تشغيل شبكة 
متنوعة من الوجهات. مسافرو فالي دبي الى 
مسقط وموسكو وهلسنكي لديهم احتياجات 
ومتطلبات مختلفة للسفر  والهيكلية اجلديدة 
لالسعار س��وف تسهم ف��ي حتسني جتربة 
سفرهم مع فالي دبي من خالل تبسيط عملية 
حجز الرحالت  وتوفير خيارات بني الباقات 

املجمعة او غير املجمعة«.
ونقلت فالي دبي 10.4 مليون مسافر في 
العام 2017 ومنذ انطالقته في العام 2009 
استطاعت الناقلة بناء شبكة متنوعة من 
الوجهات تغطي 90 وجهة في 46 بلدا حول 
العالم متتد من بنغالديش في الشرق الى 
فنلندا في الغرب وروس��ي��ا في الشمال الى 

زجنبار في اجلنوب.
ويأتي اطالق الهيكلية اجلديدة لالسعار  
مع خيار وجبات جديدة للمسافرين على 
الدرجة السياحية. جميع احلجوزات اعتبارا 
م��ن ديسمبر  تتيح للمسافرين االختيار 
ب��ني ن��وع السعر وال��وج��ب��ة ال��ت��ي ستكون 
متوفرة مع خيارات االسعار القيمة واملرنة 
على التوالي. وتختلف خيارات الوجبات 
وفًقا لوجهة الرحلة ومدتها ووقت الرحلة 
وتشمل السندويشات واللفائف الساخنة 
والوجبات الساخنة اضافة الى صناديق 

احدى طائرات فالي دبيالطعام » بينتو » .


