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املجموعة تؤسس كيانا جتاريا مشتركا مع « »iflixلتوفير بث احملتوى الترفيهي في الشرق األوسط وأفريقيا

«زين» تطلق « »iflix Arabiaخلدمات بث األفالم واملسلسالت التلفزيونية عبر اإلنترنت

جانب من املؤمتر الصحافي

عمرو �شيخ العرب

أعلنت مجموعة زين و»»iflix
ال��رائ��دة عامليا في مجال خدمات
بث األف�لام والبرامج واحملتوى
التلفزيوني عبر اإلن��ت��رن��ت في
األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة ال��ي��وم عن
تأسيس ك��ي��ان جت���اري مشترك
حت��ت اس��م « « iflix Arabia
لتوفير خدمات عاملية الطراز في
بث احملتوى الترفيهي إلى منطقة
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
(.)MENA
وذكرت زين الشركة الرائدة في
مجال تشغيل شبكات االتصاالت
املتنقلة في منطقة الشرق األوسط
وأف��ري��ق��ي��ا أن ال��ك��ي��ان التجاري
اجلديد «  »iflix Arabiaسيكون
مقره الرئيسي في دبي ،مبينة أن
هذا التحالف االستراتيجي سوف
يضيف األس��واق التي تعمل فيها
زين إلى نطاق التواجد اجلغرافي
لـ « ،»iflixحيث سيغطي أسواق
الكويت ،البحرين ،العراق ،األردن،
السعودية ،لبنان ،وال��س��ودان،
مع امكانية التوسع إل��ى اس��واق
إقليمية إضافية مستقبال.
وأوضحت زي��ن خ�لال املؤمتر
الصحافي املشترك ال��ذي عقدته
ال��ي��وم ف��ي مقرها الرئيسي في
ال��ش��وي��خ أن��ه م��ن امل��ق��رر أن يتم
اإلطالق التجاري خلدمات «»iflix
عبر اإلنترنت في منطقة الشرق
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا خالل
ال��رب��ع الثاني م��ن ال��ع��ام ،2017
حيث ستبدأ « »iflixبفتح مكتبتها
التلفزيونية والسينمائية لعمالء
مجموعة زي��ن ،وتوفير تشكيلة
واسعة من آالف األفالم والبرامج
التلفزيونية مصحوبة بترجمة
نصية عربية واجن��ل��ي��زي��ة ،كما
ستوفر محتوى فيديو عرض أول،
وسلسلة حصرية م��ن البرامج
الفائزة بجوائز أكادميية شهيرة.
وأفادت زين أن خدمات «»iflix
س��ت��ق��دم للشغفوين مبشاهدة
األفالم أفضل العروض احلصرية
م��ن ه��ول��ي��وود وحمل��ب��ي األف�ل�ام
الهندية سلسلة واسعة من أفالم
ب��ول��ي��وود ،ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تقدمي أفضل البرامج التلفزيونية
اإلقليمية واحمللية ،ع�لاوة على
أكثر م��ن  2000عمل م��ن برامج
األطفال.

بدر اخلرافي خالل إطالق اخلدمة

ب � � ��در اخل � � ��راف � � ��ي :إط � �ل � ��اق « »iflix Arabiaس� �ي� �س� �ه ��م ف� � ��ي خ � �ل� ��ق ق� �ي� �م ��ة ه� ��ائ � �ل� ��ة مل� �ج� �م� ��وع� ��ة زي� ��ن
ج � �ي � �ج � �ن � �ه� ��امي� ��ر :ن � �ت � �ط � �ل� ��ع إل� � � � ��ى وض� � � � ��ع ق � � ��اع � � ��دة ع � �م � ل��ائ � �ن � ��ا داخ� � � � � ��ل ن � � �ط� � ��اق م� � �ح� � �ت � ��وى ت � ��رف � �ي � �ه � ��ي مم� �ي ��ز
ال� �ت� �ح ��ال ��ف االس� �ت� ��رات� �ي� �ج� ��ي م � ��ع « »iflixي� �ج� �س ��د ج � �ه� ��ود «زي � � � ��ن» ف � ��ي ت� �ب� �ن ��ي اجت� � � ��اه اخل � ��دم � ��ات ال ��رق �م �ي ��ة
«زي � � ��ن» ت� �ق ��دم ال� �ع� �ن ��وان اجل� ��دي� ��د ل �ل �م �ح �ت��وى ال �ت ��رف �ي �ه ��ي ال ��رق� �م ��ي ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط وأف ��ري �ق �ي ��ا
« »iflixمت�ت�ل��ك ع�ل�اق��ات جت��اري��ة م��ع أك �ث��ر م��ن  170اس �ت��ودي��و وم��وزع��ا ع��امل�ي��ا ل�ت��وف�ي��ر أف �ض��ل م�ح�ت��وى ترفيهي
تشكيلة واس�ع��ة م��ن آالف األف�ل�ام وال�ب��رام��ج التلفزيونية والوثائقية مصحوبة بترجمة نصية عربية وإجنليزية
تشكيلة واسعة
وكشفت املجموعة أن خدمة
« »iflixستوفر أي��ض��ا تشكيلة
واس��ع��ة وم��ت��ن��وع��ة م��ن األف�ل�ام
واملسلسالت والبرامج العربية
ذائ��ع��ة ال��ص��ي��ت ،حيث تخطط «
 »iflix Arabiaلطرح سلسلة
ح��ص��ري��ة م��ن م��ح��ت��وى الفيديو
العربي.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن «»iflix
العاملية أطلقت خدماتها ألول مرة
في مايو من العام  ،2015وجنحت
سريعا ف��ي ب��ن��اء ع�لام��ة جتارية
مرموقة لها في بث محتوى الفيديو
ف��ي أس���واق منطقة آس��ي��ا ،حيث
ن��ش��رت خ��دم��ات ع��امل��ي��ة ال��ط��راز
لهذا النوع من احملتوى في تسع
أس��واق في غضون أقل من عامني،
واستطاعت أن تستقطب ما يربو
على  4ماليني مشترك خ�لال تلك
الفترة.
وب���ال���ن���ظ���ر إل�����ى أن ع��م�لاء
مجموعة زي��ن يبلغ تعدادهم 47
مليون عميل ف��ي أس���واق الشرق
األوس���ط وأف��ري��ق��ي��ا ،ف��إن الكيان
ال���ت���ج���اري امل���ش���ت���رك « iflix
 »Arabiaسيستفيد من الريادة
السوقية الراسخة التي حتظى
بها شبكات زي��ن ،وسيسعى هذا
الكيان التجاري إل��ى االستفادة
م��ن االن��ت��ش��ار امل��ت��زاي��د خل��دم��ات
اإلنترنت ،واإلق��ب��ال الواسع على
اقتناء الهواتف الذكية ،ه��ذا إلى

خدمة iflix

جانب االستفادة من الشهية الهائلة
للمحتوى الرقمي والترفيه.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
اإلدارة في مجموعة زين بدر ناصر
اخلرافي « هذا االستثمار املشترك
يجسد املزيد من جهود املجموعة
في استكمال مسارها االستراتيجي
نحو التحول إلى مشغل االتصاالت
الرقمي».
وأضاف اخلرافي قائال « الكيان
التجاري اجلديد «،»iflix Arabia
سيقوم بتوفير خ��دم��ات عاملية

الطراز في بث احملتوى الترفيهي
عبر اإلنترنت إلى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا».
وأوض��ح قائال «إط�لاق الكيان
التجاري املشترك «iflix Arabia
« يسهم ف��ي خ��ل��ق قيمة هائلة
ل�لأط��راف ذات املصلحة ل��دى كل
من مجموعة زين و» ،»iflixوذلك
ف��ي ض��وء ال��ط��اق��ات التعاضدية
والتكاملية التي ستخلقها تلك
ال��ش��راك��ة ،وت��دف��ق��ات اإلي����رادات
اجل��دي��دة التي ستتولد من خالل

اإلقبال املتوقع على هذه اخلدمة
اجلذابة».

قيمة مضافة
وأش����ار اخل��راف��ي إل���ى أن ه��ذا
التحالف االستراتيجي يأتي في
إط��ار أعمال «جبهة زي��ن الرقمية
واإلبداعية» التي أطلقتها املجموعة
ق��ب��ل أك��ث��ر م���ن ع���ام�ي�ن ،وال��ت��ي
تستهدف من خاللها رصد وحتديد
مجاالت أعمال جديدة ،وشراكات
استراتيجية حتقق قيمة مضافة،

وفرص االستحواذ ،واستثمارات
جديدة ،من شأنها أن تخلق مصادر
جديدة للدخل من أجل االستغالل
الكامل لشبكات البرودباند عالية
السرعة التي متلكها املجموعة «.
وب��دوره قال الرئيس التنفيذي
ف����ي م��ج��م��وع��ة زي�����ن س��ك��وت
جيجينهامير «أبلت  iflixجهدا
استثنائيا على صعيد قيادة ثورة
احملتوى الترفيهي في آسيا ،حيث
باتت عنوانا للجهات التي تقدم
منتجات رائدة في مجال خدماتها».

تشارك في فعاليات مؤمتر  19فبراير املقبل

اعلنت ش��رك��ة الكويت للتأمني
ال��رائ��دة في تقدمي افضل اخلدمات
التأمينية في سوق الكويت بشقية
التقليدي والتكافلي واألعلى تصنيفا
ع��ن مشاركتها ف��ي ملتقى شركات
التأمني املزمع انعقادة في  19فبراير
املقبل في فندق شيراتون الكويت.
وت��أت��ي مشاركة الشركة اميانا
منها باهمية املشاركة في الفعاليات
التي تسلط الضوء على دور قطاع
التأمني من جهة ومناقشة التحديات
التي ت��واج��ه القطاع ومستقبلة ال
سيما وانه ميثل ركنا اساسيا وحجر
زاوية مهم ضمن منظومة اإلقتصاد
الوطني.
وتعد شركة الكويت للتأمني من
اكبر الشركات احمللية على صعيد
تنوع الوثائق التأمينية واتاحتها
ب��أع��ل��ى ج�����ودة ومت���ي���ز ل��ل��ع��م�لاء
وب��أس��ع��ار تنافسية  ،حيث تؤمن
الشركة ان مستقبل صناعة التأمني
الكويتية يعتمد اعتمادا كليا على
ق��درة الشركة في ابتكار منتجات
جديدة تلبي طموحات وحاجيات

العمالء والسوق عموما وتسهم في
تطوير الياته .ومن هذا املنطلق قامت
الشركة باستحداث أنواع جديدة من
التأمني تشمل تغطيات عديدة حسب
متطلبات السوق الكويتي لتلبية
كافة التطلعات.
وب�ين الرئيس التنفيذي لشركة
الكويت للتأمني سامي شريف الى
ان الشركة تتيح لعمالؤها اكبر
ق��اع��دة م��ن ال��ب��رام��ج واخل��دم��ات
التأمينية التي تتميز مبرونة عالية
وسهولة في اإلستفادة منها سواء
عبر استخدام التكنولوجيا احلديثة
او من خالل افرع الشركة وخدماتها
املباشرة التي تقدمها بجودة عالية
ومن خالل فريق عمل مؤهل ومدرب
على اعلى مستوى منوها ال��ى ان
هذه اخلدمات تشمل التأمني بجميع
أن��واع��ه ك��ال��ت��أم�ين ع��ل��ى احل��ي��اة و
التأمني ض��د احل��ري��ق و السرقة و
احل��وادث العامة و التأمني البحري
و اجل��وي و التأمني على السيارات
مع توفير السيارة البديلة عند وقوع
احل���ادث م��ع خ��دم��ة امل��س��اع��دة على

سامي شريف

و تفاعلها لتغطيات التأمني التي
تتطور بشكل دائم وسريع.
م��ؤك��دا ان الشركة تعي دوره��ا
ومسؤوليتها جتاه اإلقتصاد الوطني
انطالقا م��ن دوره���ا ال��ري��ادي حيث
تعتبر الشركة ان التأمني يعتبر فرع
من فروع االقتصاد الوطني بل يعتبر

أفضل سرعات للبث
وأض��اف ماكيرلي قائال « هذا
ب����دوره سيضمن ت��وف��ي��ر أفضل
س��رع��ات للبث م��ن أج���ل حتقيق
أفضل جتربة ع��م�لاء ،ب��ل وحتى
جلب مزيد من احملتوى إلى العمالء
وإث���راء جت��ارب مشاهداتهم ،لذا
فإننا متحمسون ج��دا إزاء هذا
التحالف ،وإزاء ما يعنيه بالنسبة
لعمالئنا وألطرافنا ذات املصلحة
في املستقبل».
اجلدير بالذكر أن « »iflixمتتلك
تكنولوجيا حصرية خاصة بها
لضغط وتهيئة احملتوى الرقمي،
وهي التكنولوجيا التي تسهم أكثر
ف��ي ض��م��ان استمتاع املشاهدين
بتجربة مشاهدة رائعة ،وذلك من
خالل متكني اخلدمة بشكل أفضل،
بحيث تنساب بسالسة ،في حال
كانت س��رع��ات اإلن��ت��رن��ت بطيئة
نسبيا .مع كل اشتراك سيسمح
للمشترك ب��أن يصل إل��ى اخلدمة
من خ�لال خمسة أج��ه��زة ،مبا في
ذل��ك ال��ه��وات��ف النقالة وأج��ه��زة
الالب توب ،احلواسيب اللوحية،
والتليفزيون ،وه��ن��اك خاصية
حصرية مبشتركي « ،»iflixوهي
أنهم سيستطيعون القيام بتنزيل
األفالم والبرامج التلفزيونية ،كي
يشاهدوها الحقا دون اإلتصال
بشبكة االنترنت.
وب��ف��ض��ل ع�لاق��ات��ه��ا م��ع أكثر
من  170استوديو وم��وزع حول
العالم ،توفر « »iflixملستخدميها
قائمة شاملة من أفضل مختارات
احملتوى الترفيهي الرقمي ،حيث
تقدم خدماتها اآلن في الفيليبني،
إندونيسيا ،سريالنكا ،بروناي،
جزر املالديف ،وباكستان ،وقريبا
جدا ستصبح خدماتها الترفيهية
متاحة في منطقة الشرق األوسط
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ،وس��ت��واص��ل
« »iflixنشر خدماتها إلى أسواق
إضافية خالل األشهر املقبلة.

من  5إلى  8مارس املقبل في الريجنسي

الكويت للتأمني :نسعى للريادة والتميز في برامج
التأمني للمؤسسات واألفراد
الطريق وذل���ك على م���دار الساعة
ساعة اضافة الى وثيقة تأمني ضد
الغير التي تغطي املسؤولية املدنية
املباشرة الناجتة عن األضرار املادية
واجلسمانية و الضرر والتلف أو
اخلسارة املادية بجميع أنواعها.
واك��د شريف ان شركة الكويت
للتأمني ب��ات��ت م����رادف للخدمات
املتميزة  ,و ذل��ك من خ�لال تقدميها
للمواطنني و املقيمني جميع أن��واع
التأمني بكفاءة متميزة و أسعار
تنافسية.
الفتا الى ان الكويت للتأمني تتمتع
بخبرات عريقة تنعكس على جودة
اخلدمة وثقة العمالء وهما عنصرين
اساسيني تكرس الشركة بهما الثقة
واألمان على ممتلكات العميل.
وتابع بأن شركة الكويت للتأمني
تقوم ب��دور استراتيجي ومحوري
اب��ع��د م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات تأمينية
فقط فهي تعتبر ج��زء من منظومة
اإلقتصاد الوطني حيث حترص على
اتخاذ ما هو مناسب و أفضل حلماية
ه��ذا اإلقتصاد م��ن خ�لال متابعتها

وأض���اف جيجنهامير ق��ائ�لا «
األمر الذي مييز  iflixهو االبتكارية
في احملتوى الذي تقدمه ،إلى جانب
التزامها بتوفير جت��رب��ة رقمية
ترفيهية استثنائية ،وه��و األمر
الذي يكمن في صميم األعمال التي
جتسدها جهود مجموعة زين في
هذا االجتاه الرائد ،وهو تبني املزيد
من اخلدمات الرقمية «.
وت��اب��ع جيجنهامير ق��ائ�لا «
نتطلع من خالل هذا التحالف إلى
وض��ع ق��اع��دة عمالئنا الواسعة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس����ط
وأف��ري��ق��ي��ا داخ���ل ن��ط��اق محتوى
خ��دم��ات  ،iflixواالس��ت��ف��ادة من
احملتوى الثري لسلسلة ضخمة
من األفالم والبرامج واملسلسالت
التلفزيونية».
من جانبه قال املؤسس املشارك
لشركة « »iflixم���ارك ب��ري��ت «
مجموعة زين هي رائد حقيقي على
صعيد االبتكار ،وتطور األعمال
الرقمية ،وه��ذا التعاون الثنائي
ميثل خطوة مثيرة في سياق قصة
منو « ،»iflixإذ أننا نطلق خدماتنا
في منطقة الشرق األوسط وشمال
أف��ري��ق��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع شريك
يشاركنا رؤيتنا والتزامنا إزاء
تقدمي خدمة متميزة وخلق جتارب
رائعة لعمالئنا «.
وأض���اف السيد ج��ون  -بول
م��اك��ي��رل��ي ال���ذي يشغل منصب
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة
« IFLIXالتحالف بني مجموعة

زي��ن و» »iflixسيمكن الطرفني
ب��ق��درات أك��ب��ر ل��ت��زوي��د العمالء
خدمات احملتوى األكثر معقولية
وموثوقية ،فهناك مزيج رائع من
قوائم احملتويات الترفيهية العاملية
واحمللية ستصل إلى اجلماهير من
خالل استخدام شبكات مجموعة
زين الرائدة».

املظلة الواقية لهذا االقتصاد ومن هذا
املنطلق تساهم الشركة في بناؤه عن
طريق حماية املنشأت و املؤسسات
و ال��ش��رك��ات و األم�ل�اك اخل��اص��ة و
العامة وابتكار الوثائق والبرامج
التأمينية املناسبة لذلك.
وذك��ر شريف ان شركة الكويت
للتأمني تتمتع مب�لاءة مالية عالية
ومركز مالي قوي ومتني حيث تبلغ
حجم الودائع الثابته لدى البنوك
 41.6مليون دينار كويتي وتقدر
م��وج��ودات الشركة بنحو 146.8
مليون دينار ومنذ تأسيسها وزعت
ارباحا ملساهميها بنحو  250مليون
دينار كويتي هي األعلى على مستوى
سوق الكويت وحتتفظ بشراكات مع
كبريات شركات اإلعادة.
وي��ؤك��د ج���دارة ش��رك��ة الكويت
للتأمني اع��ل��ى وك���االت التصنيف
العاملية حيث رفعت موديز التصنيف
اإلمتاني للشركة مؤخرا من BAA1
ال���ى  A3م��ن ح��ي��ث م��ت��ان��ة ال��ق��وة
املالية للشركة مع نظرة مستقبلية
مستقرة.

«يسر العقارية» تطلق مشاريع ضخمة
في معرض «العقارات الكويتية والدولية»
أع��ل��ن��ت ش���رك���ة «ي��س��ر
ال��دول��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة» عن
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي «م��ع��رض
ال����ع����ق����ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة
والدولية» احلدث العقاري
األكبر واألب���رز في الكويت
على اإلط�ل�اق وم��ن تنظيم
شركة إكسبو سيتي لتنظيم
املعارض واملؤمترات خالل
الفترة م��ن  5إل��ى  8م��ارس
املقبل في الريجنسي.
وكشف املدير اإلقليمي في
الشركة ف��واز العتيبي عن
التسويق ألول مرة في دولة
البرتغال في أوروبا حصريا
لشركة يسر املتعاقدة مع
كبرى الشركات هناك ،حيث
فواز العتيبي
سيتم طرح حزمة كبيرة من
املشاريع املتنوعة فى اجمل
م��دن البرتغال مثل مدينة اجل��ارف وبورتو
ولشبونة بأسعار مغرية مبا يتسنى للعمالء
اختيار األفضل لهم.
وأش��ار العتيبي إلى توجه شركة يسر الى
التسويق فى جمهورية البوسنه والهرسك
حيث جمال الطبيعة وتوافر كافة اخلدمات
بالقرب من مشاريعنا سواء فى مدينة أوسينيك
أو مدينة فيسيكو ،واسعار األراضي تنافسية

ب��ش��ك��ل س��ي�لاح��ظ��ه جميع
ع��م�لائ��ن��ا ب��ال��ف��ت��رة اث��ن��اء
املعرض.
وأك���د ان الشركة تعمل
مبنتهى املصداقية ويسر
وشفافية لترسيخ الثقة على
املدى القريب والبعيد وذلك
بتقدمي األوراق الثبوتية
ال���ت���ى ت��ث��ب��ت ان االرض
مرخصة سكنية وتقع فى
املناطق العمرانية.
وم�����ن ن���اح���ي���ة اخ����رى
ت��ع��اق��دت ش��رك��ة ي��س��ر مع
ك��ب��رى ش��رك��ات التطوير
العقارى فى جمهورية مصر
ال��ع��رب��ي��ة وه���ى مجموعة
ال���رواد لإلنشاء والتعمير
ذات اخل����ب����رة ال��ك��ب��ي��رة
وال��س��م��ع��ة امل��ت��م��ي��زة فى
القاهرة اجلديدة فى التجمع اخلامس بالقرب
م��ن اجلامعة األميركية حزمه م��ن املشاريع
اجلاهزه للتسليم الفوري وايضا ً وحدات اخرى
يتم تسليمها فى خالل ال ٣سنوات املقبلة.
وص��رح العتيبي ع��ن ال��ع��رض التنافسي
الكبير للمواطنني واملصريني باخلارج ألول مره
مقدم  ١٥باملئة فقط وتقسيط حتى  ٧سنوات
وذلك خالل املعرض.

