«زين» تتعاون مع «مايكروسوفت» و«التربية»
أعلنت زين عن تعاونها مع كُل من مايكروسوفتالشركة
ال��رائ��دة عاملياً في التكنولوجيا ووزارة التربية لتقدمي
عروض خاصة وحصرية للطلبة وامل ُعلمني التابعني للوزارة
على أحدث األجهزة الداعمة ملنظومة التعليم عن بُعد ،وذلك
عبر مُختلف املؤسسات التعليمية في الدولة من مدارس
وجامعات و ُكلّيات وغيرها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذا التعاون جاء من
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بفروع التموين في اجلمعيات

املدلج يخاطب الشؤون بتكويت
الوظائف اإلدارية
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة للشؤون االقتصادية فيصل
املدلج وجه كتابا إلى وزير الشؤون االجتماعية
ووزي���ر األوق���اف و ال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة عيسى
الكندري  ،طلب فيه تكويت الوظائف اإلداري��ة
بفروع التموين وحت��دي��دا فيما يخص العاملني
بفروع التموين باجلمعيات التعاونية.
وأوضحت “التجارة” في بيان لها اليوم ان
تكويت ه��ذه الوظائف يسهم في وق��ف الهدر في
املواد التموينية ،من خالل منع العمالة األجنبية من
أداء هذه األعمال وحصرها بالكويتيني مبا يسهم
في خدمة الوطن واملواطنني
وأشارت “التجارة” إلى أن تكويت هذه الوظائف
يخلق فرص عمل للمتقاعدين الكويتيني وحملة
الشهادات الدنيا من أبناء املناطق السكنية الواقعة
فيها فروع التموين  ،مشددة على أهمية اإلسراع
بتكويت الوظائف اإلداري���ة بالفروع التموينية
في اجلمعيات التعاونية ،لوقف الهدر والتالعب
باملواد التموينية.
وج��ددت “ التجارة” مخاطبة وزارة الشؤون
االجتماعية ل�لإس��راع ف��ي ه��ذا األم��ر مب��ا يواكب
السياسة العامة للدولة نحو تكویت الوظائف
احلكومية .

فيصل املدلج

 11مرة تغطية البنوك الكويتية
لسندات «املركزي»

طرح بنك الكويت املركزي أمس الثالثاء سندات
وتورق مقابل بقيمة  240مليون دينار ،ومبعدل
عائد  .1.25%وحسب البيانات املنشورة على
املركزي ،متت تغطية اإلصدار بواقع  11.34مرة،
علماً ب��أن إجمالي الطلب عليه بلغ  2.72مليار
دينار.
وبلغ أجل تلك السندات  3أشهر ،إذ تستحق في
 13أبريل  ،2021وذلك وفق املركزي .وتتوافق

قيمة اإلص��دار مع آخر طرح للمركزي في  5يناير
اجل��اري وال��ذي بلغ أجله  6أشهر ،ومبعدل عائد
 .1.375%يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها
احلكومات لالقتراض ،وتلتزم الدولة بدفع قيمتها
ملشتريها في تاريخ االستحقاق مع فائدة.
أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع
مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وحتويلها
ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

«ستاربكس» توسّ ع أنشطتها في الشرق األوسط

أعلنت ستاربكس عن إطالق خيارات جديدة من
األطعمة وامل��ش��روب��ات النباتية ف��ي جميع مقاهي
ستاربكس في دولة اإلمارات والكويت.
تأتي هذه اخلطوة استجاب ًة لطلب الزبائن املتزايد
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط على خ��ي��ارات أكبرللبروتني
مت إضافة خيارين جديدين ط��وّ را
النباتي ،حيث ّ
خ��ص��ي��ص�اًب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ي��ون��د ميتBeyond
 Meatإلرضاءجميع األذواق والتفضيالت احمللية،
وملواصلة تقدمي امل��زي��د م��ن اخل��ي��ارات والتجارب
لزبائن ستاربكس.
ينضم إلى القائمة عدد متزايد من عناصر القائمة
النباتية املقدمة لزبائن ستاربكس ح��ول العالم،
حيث توسع ستاربكس خياراتها املستدامة والغنية
بالنباتات بطرق مالئمة محلياً ،كجزء من حتقيق
طموحهاالعاملي ألن تكون شركة ذات موارد إيجابية.
تشمل خيارات قائمة الطعام اجلديدة في اإلمارات
وال��ك��وي��ت م��ا ي��ل��ي :بيوند ميت ت��رب��ل تشيز راب:
س��ن��دوي��ت��ش راب ت��ورت��ي�لا ش��ه��يّ وم��ح��ش��و بلحم
®Beyond Beefالنباتي مع مزيج من ثالثة أنواع من
اجلنب ،مبا في ذلك الشيدر األحمر واملوزاريال والفيتا

مع الفلفل املشوي املتبّل باألعشاب وصلصة املارينا
ورشة من الريحان.
ّ
بيوند ميتبول أرابيان تشياباتا :شاباتا طرية
محشوة بلحم ®Beyond Beefالنباتي مع طبقة من
اللبنة الطازجة وأوراق السبانخ الصغيرة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت رن���ا ش��اه�ين ،م��دي��رة
االت���ص���االت اإلقليمية وامل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية
للشركات ف��ي مقاهي ستاربكس ال��ش��رق األوس��ط
وشمال إفريقيا“ :تتطلع ستاربكس دوماً إلى تطوير
منتجات جديدة لزبائنها الذين يرغبون بتناول املزيد
من األطعمة النباتية.وسنواصل ابتكار خيارات
إضافية لقائمة األطعمة واملشروبات لدينا ،كما أننا
ستحرص على توفيراملزيد من التنوع واخليارات
النباتية اللذيذة في مسيرتناألن نصبح شركة ذات
موارد إيجابية” .وتواصل ستاربكس على الصعيد
العاملي تقدمي املشروبات واألطعمة النباتية في جميع
أسواقها .وينضم خياريبيوند ميت تربل تشيز راب
وبيوند ميتبول أرابيان تشياباتاإلى قائمتنا الدائمة
التوسعلتوفر مجموعة غنية من اخليارات التي تلبي
ّ
االحتياجات املختلفة لدى زبائننا.

منطلق إميانها الشديد بأهمية استكمال املسيرة التعليمية
وسط الظروف االستثنائية التي متر فيها البالد ،والتزاماً
منها كشركة وطنية رائ��دة في القطاع اخل��اص الكويتي
بتسخير إمكاناتها التكنولوجية لتوفير اخلدمات واحللول
املتطورة وفق أعلى املعايير العاملية مبا يخدم احتياجات
الطلبة والطالبات وامل ُعلمني وامل ُعلمات من مُختلف املؤسسات
التعليمية احلكومية واخلاصة في البالد ،وذلك مل ُساندتها

على إكمال املسيرة التعليمية باستخدام أح��دث تقنيات
التعليم عن بُعد .وفي تعليقه على هذا التعاون ،قال الرئيس
التنفيذي لألعمال واحللول في زين الكويت حمد املرزوق:
“ نحن سعداء للغاية اليوم لإلعالن عن تعاوننا امل ُشترك
مع عمالق التكنولوجيا العاملي مايكروسوفت واإلخوة في
وزارة التربية ،وهو التعاون ال��ذي يعكس حتماً حرصنا
والتزامنا جميعا ً كمؤسسات وطنية في القطاع اخلاص.
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البورصة تستعيد الزخم وتُسجل االرتفاع الرابع على التوالي
واصلت بورصة الكويت ارتفاعها
أمس الثالثاء لرابع جلسة على التوالي،
حيث صعد مؤشرها ال��ع��ام ،0.46%
وارت��ف��ع ال��س��وق األول ب��وت��ي��رة أعلى
مب��ع��دل  ،0.59%وس��ج��ل امل��ؤش��ران
الرئيسي و”رئيسي  ”50من��وا ً بنسبة
 0.08%و 0.13%على الترتيب.
وتباينت حركة التداوالت بالبورصة
الكويتية ،حيث هبطت السيولة بنحو
 6.8%لتصل إلى  45.04مليون دينار
مقابل  48.30مليون دينار باألمس،
بينما ارتفعت األحجام  18.4%لتصل
إلى  309.51مليون سهم مقابل 261.51
مليون سهم بجلسة االثنني.
وسجلت مؤشرات  9قطاعات ارتفاعا ً
بصدارة السلع االستهالكية بنمو نسبته
 ،0.94%فيما هبط قطاعان فقط ،األول
النفط والغاز وتراجع  ،2.07%والثاني
التكنولوجيا وانخفض بنحو .1.43%
وجاء سهم “أركان” على رأس القائمة
اخلضراء لألسهم امل ُدرجة مُرتفعاً بنحو
 ،18.28%بينما تصدر سهم “جتارة”
ال��ق��ائ��م��ة احل��م��راء ُم��ت��راج��ع �اً بنسبة
.19.31%
وحقق سهم “جتارة” أيضاً أنشط
حجم ت���داول بالسوق بكميات بلغت
 70.92مليون سهم بقيمة  3.46مليون
دي��ن��ار ،فيما سجل سهم “أهلي متحد
 البحرين” أنشط سيولة بقيمة 5.72مليون دينار مُرتفعا ً .3.72%
ق��ال رائ��د دي��اب ،نائب رئيس إدارة

البحوث واالستراتيجيات االستثمارية
بشركة “كامكو إنفست” ،إن بورصة
ال��ك��وي��ت اس��ت��ع��ادت زخمها وعوضت
خسائرها التي منيت بها في األسابيع
الثالثة السابقة.
وأوضح دياب في حديثه لـ”مباشر”،
أنه يبدو أن هناك استقرارا ً وذل��ك بعد
ال��ب��دء بعمليات التطعيم ،واستقرار
ع���دد اإلص����اب����ات ،وال��س��ي��ط��رة على
انتشار فيروس كورونا (كوفيد ،)19

مع االستمرار ب��اإلج��راءات االحترازية
خوفاً من السالالت املتحورة اجلديدة
للفيروس.
وأض���اف ب��أن ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط
إل��ى مستويات ل��م يشهدها منذ عدة
أشهر كان له أثر إيجابي على معنويات
املستثمرين.
إل���ى ذل���ك ،بحسب دي����اب ،ستتجه
األنظار إل��ى النتائج املالية للشركات
وال��ب��ن��وك امل��درج��ة ع��ن السنة املالية

 ،2020حيث عانت الكثير من القطاعات
على ضوء أزمة تفشي جائحة كورونا
وعمليات اإلغالق التي صاحبته وتراجع
النشاط االقتصادي.
لكن مع السيطرة على الوضع الصحي
وال��ب��دء ب��إع�لان العديد م��ن الشركات
املطورة عن التوصل إلى لقاحات فعالة،
ب��دأت الشركات في النصف الثاني من
العام املنصرم التقاط أنفاسها والتعافي
تدريجيا ً من األزمة.

«التجاري» يستقبل الفائزة بجائزة الـ  1.5مليون دينار

استقبل البنك التجاري الكويتي في
مقره الرئيسي هيفاء حسني الشيخ
حسن ،الفائزة باجلائزة الكبرى في
س��ح��ب “النجمة” امل��ل��ي��ون ونصف
املليون دينار كويتي ،الذي مت تنظيمه
مبنتجع ص��ح��ارى للغولف ،ومت بثه
عبر قنوات التواصل االجتماعي للبنك،
االنستغرام وال��ي��وت��ي��وب ،باإلضافة
إلى نقله على الهواء مباشرة عبر إذاعة
نبض الكويت  ،FM88.8وبحضور
ممثل وزارة التجارة والصناعة عبد
العزيز أشكناني.
وك��ان ف��ي استقبال ال��ف��ائ��زة هيفاء
حسني لدى زيارتها للبنك نائب رئيس
اجلهاز التنفيذي سحر الرميح ومدير
عام اخلدمات املصرفية لألفراد بالوكالة
هنادي املسلم ،ونائب مدير عام – قطاع
التواصل املؤسسي – أماني الورع وعدد
من فريق اإلدارة التنفيذية في البنك
حيث قاموا بتهنئتها وان��ه��اء معاملة
تسليمها اجلائزة.
وفي هذا السياق عبرت هيفاء حسني
ع��ن فرحتها ب��ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة
الكبرى متوجهة بالشكر إل��ى إدارة
البنك التجاري على هذه اجلائزة القيمة
التي كانت مفاجأة لها وجلميع أف��راد
أسرتها ،قائلة“ :أنا سعيدة بفوزي
بجائزة الـ  1.5مليون دينار كويتي من
حساب “النجمة” الذي يوفر ألصحابه
ف��رص�اً مواتية للفوز بجوائز نقدية
كبيرة على مدار السنة ،وفرحتي كبيرة
بفوزي بهذه اجلائزة النقدية األكبر في

جانب من االستقبال

العالم” .واختتمت حديثها متمنية أن
يحالف احل��ظ جميع عمالء وعميالت
البنك التجاري الكويتي في السحوبات
املقبلة.
وب��دوره��ا ،توجهت سحر الرميح
بتهنئة الفائزة باجلائزة الكبرى حلساب
النجمة كاشفة أن التجاري ك��ان من
أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات
مصرفية ادخارية توفر للعمالء الفرصة
للفوز بجوائز نقدية ،سيما وأن البنك قد
بادر في تسعينيات القرن املاضي بطرح
شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك حلساب
النجمة الذي يقدم ألصحابه اآلن أكبر
جائزة نقدية في العالم.
وم��ن جانبها ،قالت هنادي املسلم

«هواوي» :إستراتيجية
لتوفير منط حياة سلس
معزز بالذكاء االصطناعي
قالت شركة هواوي في بيان لها  :هل فكّرمت
يوماً كيف ميكنكم دمج أجهزتكم الذكية وربطها
بسهولة ملساعدتكم في روتني حياتكم اليومي
وجت��ن��ب ه��در ال��وق��ت ال��ث��م�ين؟ أو كيف ميكن
استخدام هاتفكم الذكي كنقطة محورية لتمكني
األجهزة الذكية األخرى وتعزيز أدائها كساعتكم
الذكية وسمّاعاتكم ومكبرات الصوت واجلهاز
اللوحي واحل��اس��وب احملمول وغيرها؟ نحن
نعتمد بشكل كبير على األدوات التقنية للبقاء
على اتصال ومواكبة ما يحدث من حولنا وتعزيز
إنتاجيتنا مع احلفاظ على منط حياة صحي
وعصري وأنيق .مع وجود مجموعة من األجهزة
الذكية املميزة من هواوي ،أصبحت هذه التجربة
أسهل من أي وقت مضى .وبفضل إستراتيجية
هواوي لتوفير منط حياة سلس معزز بالذكاء
االصطناعي HUAWEI Seamless AI
 Lifeالتي تهدف إلى تزويدكم بتجربة شاملة
جلميع السيناريوهات عبر العديد من األجهزة
الذكية واخلدمات السحابية في عصرنا احلديث
“املتصل بالكامل” ،ستصبح حياتكم اليومية
أسهل بكثير.
ميتلك الكثير منا اليوم هواتف ذكية وساعات
ذكية وس��م��اع��ات وأج��ه��زة ح��اس��وب محمولة
وأخ��رى لوحية نستخدمها جميعها ملجموعة
واسعة من السيناريوهات .ورغ��م روع��ة أداء
ك��ل ج��ه��از مب��ف��رده ومساعدته لنا ف��ي إجن��از
املهام ،أليس من األفضل إذا متكنا من استخدام
أجهزة متعددة في الوقت نفسه؟ متتلك هواوي
مجموعة من األجهزة الذكية التي ميكن توصيلها
معاً لتزويدنا بتجربة مستخدم متخصصة
للغاية.

“أنه ملن دواع��ي سرورنا أن نستقبل
الفائزة هيفاء حسني ف��ي مقر البنك،
وبالنيابة عن اإلدارة التنفيذية وفريق
العمل بالبنك التجاري ،نتقدم إليها
بالشكر والتقدير لثقتها بالبنك التجاري
على مدى السنوات كونها عميله حساب
النجمة منذ زمن طويل متمنني لها كل
التوفيق”.
وت��اب��ع��ت م���ؤك���دة ح���رص البنك
التجاري الكويتي على تقدمي منتجات
وخ��دم��ات مصرفية مبتكرة ترتقي
ملستوى تطلعات عمالئه وتلبي كل
احتياجاتهم املصرفية مبا يعزز ريادة
التجاري في تقدمي احللول املصرفية
الرقمية لكل شرائح عمالئه.

وأض��اف��ت املسلم ب��أن ال��ف��رص��ة ما
زالت متاحة أمام عمالء البنك التجاري
ملضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب
النجمة للعام  2021حيث يقدم احلساب
جوائز أسبوعية بقيمة  5آالف دينار
كويتي وشهرية بقيمة  20ألف دينار
كويتي ون��ص��ف سنوية بقيمة 500
ألف دينار كويتي ،باإلضافة إلى أكبر
ج��ائ��زة مصرفية ف��ي العالم مرتبطة
بحساب مصرفي والبالغة  1.5مليون
دينار ،منوهة في هذا الصدد أنه ميكن
للعميل فتح حسابه مباشرة عن تطبيق
البنك  CBK mobileواستالم بطاقة
السحب والتحويل ال��ى حسابه دون
احلاجة الى زيارة الفرع.
وعن عملية تنظيم السحب وااللتزام
ب��االش��ت��راط��ات ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ب��اع��د
االجتماعي ،أش���ارت أم��ان��ي ال���ورع أن
ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ف��رض��ت معطيات
ج��دي��دة ح��ال��ت دون االل��ت��ق��اء املباشر
باجلمهور ،إال أن البنك ق��د متكن من
تنظيم احلفل االفتراضي لتتويج الفائزة
ب��اجل��ائ��زة ال��ك��ب��رى حل��س��اب النجمة
وجن��ح في بثه عبر منصات التواصل
االجتماعي املختلفة وعبر أثير إذاع��ة
نبض ال��ك��وي��ت  FM88.8مب��ا ساهم
في حتقيق التفاعل املنشود ،متوجهة
بالشكر اجلزيل لكل من ساهم في اجناح
ه��ذا احل��دث ومتمنية أن يعود البنك
إلى تنظيم مهرجانات تتويج الفائزين
باجلوائز بشكل اعتيادي بعد زوال
جائحة كورونا في املستقبل القريب.

ينطلق ً
غدا لتتويج الفائز بـ  1,500,000دينار

«اخلليج» يجري سحب الدانة السنوي افتراضيًا
مع بداية العام اجلديد ،يستعد
بنك اخلليج لسحب الدانة السنوي
الكبير لعام  2020ال��ذي سيتوج
خالله الفائز احمل��ظ��وظ باجلائزة
الكبرى وه��ي  1,500,000دينار
ك��وي��ت��ي .وت��ط��ب��ي� ًق��ا ل�لاش��ت��راط��ات
الصحية ،يعقد البنك السحب هذا
العام في فعالية افتراضية يعقدها
للمرة األولى ،تعرض على تلفزيون
الراي غدًا اخلميس في متام الساعة
السابعة م��س��اءً ،إضافة إل��ى إذاع��ة
ن��ب��ض ال��ك��وي��ت  88.8ووس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي اخل��اص��ة
بالبنك .وسيجري السحب بحضور
وإش���راف ممثل من وزارة التجارة
والصناعة وممثل شركة إرنست أند
يونغ  .Ernst & Youngمليونيران
في عام 2021
وسيعقد بنك اخلليج السحب هذا
العام حتت شعار #الدانة_تغنيك،
بعد أن أعلن مؤخرًا عن السحوبات
ال��دوري��ة حل��س��اب ال��دان��ة ف��ي عام
 .2021وأعاد البنك تقسيم اجلوائز
التي يوزعها حساب الدانة في عام
 ،2021بحيث تزيد قيمة اجلائزة
نصف السنوية لتبلغ 1,000,000
دينار كويتي ،مما يجعلها ثاني أكبر
جائزة بعد اجلائزة السنوية الكبرى
التي تبلغ  1,500,000دينار كويتي.
إض��اف��ة إل��ى اجل��وائ��ز احمل��دث��ة التي
جتعل حساب الدانة من بنك اخلليج
أحد أكثر احلسابات املصرفية مكافأة
لعمالئه خالل العام ،حيث سيصبح

محمد القطان

اثنان من عمالء الدانة مليونيرات في
عام !2021
وفي هذه املناسبة ،قال مدير عام
اخلدمات املصرفية لألفراد في بنك
اخلليج ،محمد القطان“ :نفخر في
بنك اخلليج سنويًا بتتويج شخص
محظوظ ليكون مليونير الدانة،
وهذا العام ،نتوج مليونيرين اثنني!
ح��س��اب ال��دان��ة للتوفير ه��و أحد
أق���دم منتجات بنك اخلليج التي
وضعها لتشجيع ثقافة االدخار في
الكويت ،ومكافأة املدخرين على
مواظبتهم وانتظامهم في االدخار.
لهذا نسعد دائمًا بتتويج الفائزين
ف��ي سحوباتنا ال��دوري��ة ،وندعو
اجلميع التباع هذه الثقافة وتطبيق

مبدأ االدخار قبل الصرف عند إدارة
أمورهم املالية شهريًا”.
وأض���اف ال��ق��ط��ان“ :نسعى في
بنك اخلليج دائ � ًم��ا لتقدمي أفضل
اخلدمات واملنتجات لرفع مستوى
رضا العمالء .ومن هذا املنطلق نقيّم
منتجاتنا دائمًا ،وجنددها مبا يخدم
العمالء ،وهو ما مت مؤخرًا باإلعالن
ع���ن ه��ي��ك��ل ال��س��ح��وب��ات اجل��دي��د
وحرصا على سالمة
ً
حلساب الدانة.
اجلميع ،وتطبيقًا لالشتراطات
الصحية ،قررنا هذا العام عقد سحب
الدانة الكبير افتراضيًا .وليتمكن
اجلميع من احلضور واالستمتاع
بالفقرات املتعددة التي سنقدمها،
ستتم إذاع��ة احلفل كاملاً على قناة
ال���راي غ��دًا اخلميس ،حيث ندعو
عمالءنا للمتابعة وان��ت��ظ��ار اسم
الفائز ،مع متنياتنا باحلظ الوافر
للجميع!”
ب��رن��ام��ج ال����والء ي��ع��ن��ي ف��رص
إضافية للربح وكعادة بنك اخلليج
في تقدير والء عمالئه ومكافأتهم
عليه ،مينح البنك العمالء فرص
ال����والء ،وه��ي ع��ب��ارة ع��ن إجمالي
الفرص التي اكتسبها العميل في
السنة السابقة والتي تضاف إلى
العام املقبل كمكافأة له على والئه.
وك��ذل��ك مت إض��اف��ة جميع الفرص
التي استحقها العميل في عام 2020
إلى عام  2021ويتكرر ذلك في عام
 2022مع األع��وام التالية .تطبق
الشروط واألحكام.

