
��ع��ت س��ع��ادة الشيخة هند بنت حمد آل  وقَّ
ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملؤسسة قطر، والشيخ سعود بن 
ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo، اليوم، على مذكرة تفاهم مهمة 
سيعمل الطرفان مبوجبها على حتقيق الفائدة 

للشباب واملجتمعات حول العالم. 
ومن خالل االستفادة من امل��وارد واملواهب 
املشتركة لكل منهما، ستحدث املؤسستان تأثيًرا 
اجتماعًيا مهًما عبر دعم تطوير برامج مختلفة 
للشباب، وتنظيم ورش عمل، وإطالق مبادرات 
لدعم األعمال التي يؤسسها الشباب في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. 
ومن خالل العمل معاً، ستستفيد مجموعة 
Ooredoo من م��وارد البحث والتطوير في 
مؤسسة قطر، كما ستستفيد مؤسسة قطر من 
قاعدة عمالء Ooredoo حول العالم الستخراج 
محتوى أصلي ميّكن الشركة من تطوير جتارب 
رقمية جديدة، مع التركيز بشكل خاص على 
اجليل ال��ق��ادم. وسيكون هناك أيضاً اهتمام 
خاص بإشراك القادة القطريني واالستفادة من 

خبراتهم بهدف إحداث تأثير عاملي.
وع��لَّ��ق��ت س��ع��ادة الشيخة ه��ن��د ع��ل��ى ه��ذه 
االتفاقية، بقولها: »ُيسعدنا أن نعقد شراكة مع 
مجموعة Ooredoo من أجل إط��الق باقة من 
املبادرات الشيقة. وُيعد االستثمار في الشباب 
واحًدا من أهم االستثمارات في مستقبل بالدنا. 
ون��ح��ن، ف��ي مؤسسة قطر، ملتزمون بتزويد 
طالبنا باملعرفة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، 
وتطوير امل��ه��ارات التي يحتاجون إليها لكي 

يصبحوا مواطنني عامليني«. 
وأض��اف��ت سعادتها: »يحتاج شبابنا إلى 
املشاركة والتجهيز والتمكني، وسوف يوفر هذا 

التعاون منصة لتقدمي املزيد من فرص التعليم 
والتدريب، فضاًل عن اخلبرة العملية، لشباب 
املدينة التعليمية. وه��ذا يساهم بالتالي في 
إنشاء قوة عمل كفوءة ومتنوعة، ومؤهلة خلدمة 

احتياجات قطر والعالم«. 
وفي إطار مذكرة التفاهم، سيستفيد الطالب 
املؤهلون باملدينة التعليمية من منٍح تدريبية 
مميزة تقّدمها مجموعة Ooredoo في أقسامها 

املختلفة ذات الصلة مبجاالت دراستهم. 
ك��م��ا س��ت��ع��م��ل م��ؤس��س��ة ق��ط��ر وم��ج��م��وع��ة 
Ooredoo على تنظيم املسابقات التنافسية، 
وورش العمل، وفعاليات أخرى متعلّقة مبجال 
األعمال، وريادة األعمال املبتكرة من قبل الشباب 
في دولة قطر. عالوة على ذلك، ستوفر مؤسسة 
قطر لطالب مدارس املدينة التعليمية وجامعاتها 
الشريكة ف��رص��ة ال��ل��ق��اء مبتحدثني رسميني 

ومسؤولني من مجموعة Ooredoo من خالل 
فعاليات تفاعلية ومتنوعة. 

وق���ال الشيخ س��ع��ود ب��ن ن��اص��ر آل ثاني، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة Ooredoo: » ُيعد 
هذا التعاون تعاوناً مثالياً يجمع بني مؤسستني 
رائدتني لتوفير فرصاً جديدة، ولتكونا مصدر 
إلهام للمجتمعات املختلفة حول العالم، وبخاصة 
اجليل القادم. فشراكتنا مع مؤسسة قطر ستوفر 

الفرصة لنا للوصول إلى البيانات والدراسات 
باإلضافة إلى إج��راء أبحاث في األس��واق التي 
نعمل فيها، ما ميكننا من توفير احتياجات 160 
مليوناً من عمالئنا في مختلف أنحاء العالم.« 
وأض��اف الشيخ سعود: »وم��ع توفير خدمات 
اجل��وال وخدمات األعمال في مختلف أسواقنا، 
تواصل Ooredoo البحث عن الفرص التي 
متكنها من إث��راء احلياة الرقمية للعمالء في 

مجتمعاتهم. وسيساعد هذا التعاون في تعزيز 
جتربة البيانات للعمالء من األفراد والشركات 
على حد سواء، إلى جانب توفير محتوى مبتكر 

وأحدث التقنيات لهم حسب حاجاتهم.« 
وستّوفر مؤسسة قطر الدعم ال��الزم لشركة 
Ooredoo في اكتساب فهم أفضل لألسواق 
والعمالء، باإلضافة إلى تقدمي اخلبرات املساندة 

في مجال تطوير السياسات.

alwasat.com.kw

»برقان« يعلن الفائزين في حساب »يومي«
أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من 
حيث األص���ول، ع��ن أس��م��اء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد 

فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك
وك���ان احل��ظ ف��ي ه��ذه السحوبات من 

نصيب: مكرم فخري سيدين يوسف وعثمان 
كامل سيد محمد القطان ومحمد عبدالله 

الشحاده وزريه عساف فهد الفضلي.
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان 
يوفر سحب ربع سنوي حلساب »يومي« 

للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار 
كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع سنوية 
يتعني على العمالء أن ال يقل رصيدهم 
عن500  د.ك مل���دة ش��ه��ري��ن ك��ام��ل��ني قبل 
تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك متثل 

فرصة واح��ده لدخول السحب. وإذا كان 
رصيد احل��س��اب 500 دي��ن��ار كويتي وما 
فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل 
للدخول ف��ي ك��ل م��ن السحوبات اليومية 

والربع سنوية.
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من أجل دعم الشباب وتطوير املجتمعات والسياسات وتعزيز جتربة املستهلكني

مؤسسة قطر  و»Ooredoo« تطلقان مبادرة تعاون مشترك جديدة

سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني
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صورة جماعية

جانب من تكرمي زين
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في إطار شراكتها اإلستراتيجية مع جمعية »إجناز الكويت«

»زين« ُتشارك في تكرمي الفائزين في ُمسابقة »برنامج الشركة«

كّرمت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت الفريقني الفائزين 
في جائزة »أفضل شركة ذات ُمنتج ُمبتكر« على 
مستوى طلبة اجل��ام��ع��ات وامل��رح��ل��ة الثانوية 
اجلامعة، وذلك ضمن ُمسابقة »برنامج الشركة« 
التي نّظمتها جمعية إجناز الكويت على مستوى 

طلبة اجلامعات واملدارس في الكويت.  
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس 
التنفيذي للعالقات واالتصاالت في زين الكويت 
وليد اخلشتي قام بتكرمي فريق Biotensils من 
مدرسة الكويت الوطنية االجنليزية، وذل��ك عن 
فئة »أفضل شركة ذات ُمنتج ُمبتكر« على مستوى 
طلبة املرحلة الثانوية، وفريق Portage من كلية 
اجلونكوين الكندية عن نفس الفئة نفسها على 

مستوى طلبة املرحلة اجلامعية. 
وأوضحت زين أن مشاركتها في هذه املسابقة 
بشكل سنوي تأتي في إطار شراكتها االستراتيجية 
ك� »شريك اإلب��داع« مع جمعية »إجن��از الكويت« 
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية 
واالستدامة، والتي ُتساهم من خاللها في تنمية 

قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.

وأضافت الشركة أن املسابقة تهدف إلى إتاحة 
الفرصة لطلبة املرحلتني اجلامعية والثانوية في 
الكويت على تقدمي أفكارهم ومشاريعهم املبتكرة 
التي تخدم ُمختلف املجاالت، حيث يتعّلم الطالب 
امل��ش��ارك��ني م��ن خاللها كيفية اقتناص الفرص 
املناسبة في بيئة العمل وكيفية إطالق املنتجات 
وإج��راء الدراسات واألبحاث املناسبة قبل إطالق 
املنتجات وغيرها، حيث قام مجموعة من موظفي 
زين الكويت ومجموعة زين باملشاركة في تدريب 
وقيادة الطلبة والطالبات خالل فترة التدريب، 
وذل��ك من خ��الل مشاركة خبراتهم وأفكارهم مع 

الطلبة املشاركني.
وبينت زي��ن أنها تسعى م��ن خ��الل شراكتها 
االستراتيجية مع مؤسسة »إجن��از« إل��ى تثقيف 
ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه 
وفق معايير عاملية، وذلك من خالل مجموعة من 
البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار 
العام لطلبة وطالبات اجلامعات واملدارس، ومنها 
مسابقة »برنامج الشركة« التي ُتقام على مستوى 
طلبة اجلامعات واملرحلة الثانوية، حيث تسعى 
الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات 

وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم 
بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

اجلدير بالذكر أن »إجناز الكويت« تأسست في 
العام 2005 كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية 
بدعم من القطاع اخلاص في الكويت، وعبر شراكة 
وتعاون استراتيجي مع القطاع اخل��اص وقطاع 
التعليم في الكويت، ومبساعدة متطوعني ذوي 
خبرة وكفاءة في مختلف املجاالت، وهي جزء من 
مؤسسة »إجن��از ال��ع��رب« التي تعد من كبريات 
املؤسسات العاملية املختصة بتعليم وثقيف الطلبة 
لتأهيلهم خلوض معترك احلياة العملية وتنظيم 
املشاريع ومحو األمية املالية من خالل التدريب 

العملي.  
وتقدم »إجناز الكويت« برامج تعليمية وتربوية 
تنمي املهارات القيادية والتنظيمية في بيئة األعمال 
منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم 
وإلهام اجليل القادم في إدارة األعمال، حيث ألهمت 
»إجناز الكويت« أكثر من 40،000 طالب وطالبة 
بفضل أكثر من 3000 متطوع من القطاع اخلاص 
الكويتي، وفي أكثر من 60 مدرسة وجامعة في 

الكويت.

يقدم أكبر جائزة نقدية بقيمة مليون و نصف املليون دينار 

»التجاري« يعلن الفائز بالسحب االسبوعي في »النجمة اجلديد«
ضمن ال��ب��رن��ام��ج اجل��دي��د جل��وائ��ز حساب 
النجمة ال��ذي أضحى يقدم أكبر جائزة نقدية 
بالكويت والعالم بقيمة مليون و نصف دينار 
كويتي، أجرى البنك التجاري الكويتي السحب 
اإلسبوعي حلساب النجمة و ذلك بحضور ممثل 
وزارة التجارة و الصناعة السيدة/ لطيفة 
اجليعان وكانت اجلائزة البالغ قيمتها 5،000 
دينار كويتي من نصيب السيد/ شفيق الرحمن 

حبيب الرحمن.
وق��ال البنك التجاري أن��ه من امل��ع��روف أن 
حساب النجمة اجلديد أصبح أكثر متيزا ليس 
فقط بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة ولكن أيضا 
في تنوعها طوال السنة، ملا يوفره من جوائز 
إسبوعية على مبلغ 5،000 د.ك، وشهرية 
بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية 

سيقام عليها السحب في األول من شهر يوليو 
العام احلالي، و قدرها نصف مليون دينار كويتي 
باإلضافه إلى اجلائزة الكبرى التي سيقام عليها 
السحب في يناير 2019 وهي مليون و نصف 

دينار كويتي  اجلائزة األكبر في العالم. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات والفوز باجلوائز القيمة، اعلن البنك 
انه ميكن فتح حساب النجمة فقط ب� 100 دينار 
كويتي على ان ال يقل رصيد احلساب عن 500 

دي��ن��ار ل��دخ��ول جميع السحوبات على كافة 
اجل��وائ��ز التي يقدمها احل��س��اب. وبالنسبة 
لفرص الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ 
في احلساب زادت فرص فوز العميل حيث أن 
كل 25 دينار توفر فرصة واح��دة للفوز، كما 
يتمتع احلساب بالعديد من املزايا اإلضافية إذ 
يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع 
احلصول على بطاقة إئتمان بضمان احلساب و 
كذلك احلصول على كافة اخلدمات املصرفية من 

البنك التجاري.  
كما ميكن لعمالء البنك القيام بفتح حساب 
النجمة من دون زيارة الفرع وذلك مباشرة عن 
طريق خدمة التجاري أون الين والدخول في 
جميع السحوبات ، وأما بالنسبة لغير عمالء 
التجاري فإنهم يستطيعون تقدمي طلب فتح 
حساب من خالل موقع البنك الرسمي وسيتم 
اإلتصال بهم عن طريق دائرة املبيعات وترتيب 
موعد لزيارة العميل إلستكمال إج��راءات فتح 

احلساب.

شعار البنك التجاري

حصريا على مستوى السوق

2018 العيسى: »بيتك« يطرح منتج تأجير  سيارات بيجو 
ق��ال امل��دي��ر التنفيذي ملنتجات السيارات 
والتأجير في بيت التمويل الكويتى »بيتك« عاهد 
العيسى ان »بيتك« يوفر االن عبر منتج التاجير 
سيارات بيجو اجلديدة كلياً، والتي تتضمن 
 Peugeot 5008 Allure - جميع الفئات
 Peugeot 5008 Active - Peugeot 3008
GT وPeugeot 2008 Allure  ، بأجرة 
شهرية غير مسبوقة، وذلك تأكيداً على حلرصه 
على تقدمي افضل اخلدمات واح��دث موديالت 

السيارات بنظام التاجير التشغيلى. 
واض��اف العيسى ان »بيتك« ينفرد بتقدمي 
هذا النوع من السيارات ذات الشكل والتصميم 
اجلديد كليا بنظام التاجير التشغيلي لعمالئه 

الول مرة محرزا بذلك سبقا فى مجال التاجير، 
حيث واكب احدث التطورات فى سوق السيارات، 
وحرصه على أن يقدم لعمالئه معظم املاركات 
واملوديالت التى تناسب مختلف شرائح العمالء، 

مشيرا الى انه مت طرح السيارات املذكورة امام 
عمالء التاجير اعتبارا من امس االحد . 

واجل��دي��ر بالذكر ب��أن س��ي��ارة 3008 ف��ازت 
بجائزة السيارة العائلية لهذا العام و ما بها 

من تكنولوجيا حديثة ج��داَ و مواصفات غير 
مسبوقة ، ناهيك هذا من أن بيتك و ألول مرة 
و بالتعاون مع شركة الشايع و الصقر وكيل 
سيارات بيجو بتقدمي عقود تأجير تشغيلي 

وألول مره ملدة 36 شهر.  
  وقال العيسى ان منتج التأجير التشغيلي 
فى »بيتك« يوفر تشكيلة واسعة تشمل معظم 
العالمات املهمة الواسعة االنتشار مبا يقارب 
من 80 موديل من ان��واع السيارات املختلفة، 
ويتميز »بيتك« بتقدمي افضل اخلدمات لعمالئه 
)األف��راد والشركات( بأعلى مستويات اجلودة 
فى اخلدمة، ومينحهم فرصة اختيار السيارة 
التي تناسبهم بسهولة ومن خالل أحدث أنواع 
السيارات مع متّيز القيمة اإليجارية ومرونتها ، 
ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى ثالث 
سنوات، مما يعزز دور«بيتك« ومساهماته في 

خدمة عمالئه ودعم سوق السيارات .

عاهد العيسى

بنك اخلليج يكرم فريقه لكرة القدم  
كرم بنك اخلليج فريقه لكرة القدم 
بعد حصوله على لقب بطل كأس 
دوري املصارف للمرة السابعة، إثر 
تغلبه على فريق بنك بوبيان بهدفني 
نظيفني في امل��ب��اراة النهائية التي 
أقيمت على إستاد صباح السالم في 

النادي العربي الرياضي.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة أق����ام البنك 
احتفاالً خاصاً لتكرمي الفريق على 
جهوده وأدائ��ه املتميز ط��وال فترة 
البطولة، وحصوله على لقب بطل 
ك��أس دوري املصارف لكرة القدم 
واس��ت��الم��ه ل��درع البطولة. حضر 
االح��ت��ف��ال ك��ل م��ن ال��س��ي��د/ طوني 
ض��اه��ر، ال��رئ��ي��س التنفيذي لبنك 
اخلليج، والسيدة/ سلمى احلجاج، 
مدير عام إدارة املوارد البشرية وعدد 

كبير من قيادات وموظفي البنك. 
وك��ان��ت إدارة ن���ادي م��ص��ارف 
الكويت ق��د ق��دم��ت امل��ي��دال��ي��ات إلى 

أع��ض��اء ف��ري��ق بنك اخلليج لكرة 
القدم تقديراً جلهودهم، إلى جانب 
تكرمي كل من السيد/ أحمد عبد الله 
حلصوله على لقب »أفضل حارس 
م��رم��ى« وال��س��ي��د/ مشعل مناحي 
احلاصل على لقب »أفضل العب« 

للبطولة.
يذكر أن بطولة دوري املصارف 

لكرة ال��ق��دم لهذا ال��ع��ام ق��د أقيمت 
حتت رعاية السيد/ ماجد العجيل، 
رئ��ي��س احت���اد م��ص��ارف الكويت، 
وشهدت املباراة النهائية حضور 
ك��ل م��ن ال��س��ي��د/ ف��اض��ل امل��ن��دي، 
رئيس مجلس ادارة نادي مصارف 
الكويت، والسيد/ طوني ضاهر، 
الرئيس التنفيذي لبنك اخلليج، 

والسيدة/ سلمى احلجاج، مدير 
ع��ام إدارة امل����وارد البشرية في 
بنك اخلليج، والسيد/ عبد الله 
ال��ت��وي��ج��ري، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لدى بنك بوبيان، والسيد/ وليد 
الياقوت، مدير ع��ام بنك بوبيان، 
إلى جانب العديد من قيادات القطاع 

املصرفي.

جانب من التكرمي

400 دينار يوميًا البنك يقدم فرصة لعماء باقة الشباب لربح 

منى الفهد: الوطني يحرص على تلبية احتياجات الشباب في اخلدمات املصرفية
يسعى بنك الكويت الوطني إلى البقاء قريباً من 
عمالئه، لذا يحرص على توفير أفضل اخلدمات 
واملكافآت على مدار العام. وفي هذا اإلطار يقدم 
البنك حالياً فرصة مميزة للشباب وذلك من خالل 
سحب يومي لربح 400 دينار في احلملة اخلاصة 
بباقة ال��ش��ب��اب.  وللمشاركة ف��ي ه��ذه احلملة 
واحلصول على فرصة للربح، ما علىالعميل 
سوى حتويل مكافأته الطالبية إلى بنك الكويت 
الوطني، حيث يحصل الطلبة الكويتيني ممن 
يقومون بتحويل مكافآتهم الطالبية إلى الوطني 
على فرصة لربح 400 دينار تضاف إلى رصيد 
مكافأتهم الطالبية في السحب اليومي لباقة 
الشباب. ويوفر السحب لباقة الشباب من الوطني 
فرصة جديدة ومميزة، علماً أنه مخصص للعمالء 

احلاليني واجلدد لباقة الشباب، حيث سيدخلون 
في السحب اليومي لربح 400 دينار خالل الفترة 

املمتدة ما بني 1 مايو و31 مايو 2018.
وتعقيباً على تلك الفرصة املميزة قالت منى 
الفهد من اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت ال��وط��ن��ي«أردن��ا من خ��الل ه��ذه احلملة 
أن نتواجد بالقرب من الشباب ونقدم لهم هذه 
املكافأة. ونحن نحرص دوم��اً إلى التعرف على 
متطلباتهم املصرفية وتلبية جميع احتياجاتهم«. 
وأض��اف��ت الفهد »يوفر البنك الوطني باقة 
الشباب لطلبة املدارس واجلامعات الذي تتراوح 
أعمارهم ما بني 15و23 سنة، والتي تتضمن 
العديد من املزايا من ضمنها خصومات فورية 
عند استخدام بطاقة الشباب للسحب اآللي لدى 

العديد من احملالت واملطاعم واألماكن الترفيهية 
داخل الكويت«.

وأوضحت أن باقة الشباب توفر أيضاً خدمة 
Tap & Pay سواء من خالل البطاقة أو امللصق أو 
السوار، مبا يتيح فرصة لتسديد قيمة املشتريات 
حتى 10 دي��ن��ار. دون احل��اج��ة إلدخ���ال الرقم 
ال��س��ري. وأش���ارت الفهد إل��ى أن باقة الشباب 
توفر العديد من العروض واخلصومات التي 
تناسب الشباب وتتماشى م��ع من��ط حياتهم، 
كما تقدم الباقة العديد من اخلدمات املتطورة 
لتوفر للشباب جتربة سهلة ومريحة، موضحة 
أن عمالء باقة الشباب يحصلون على بطاقة 
الشباب املسبقة الدفع مجاناً عند حتويل املكافأة 

الطالبية«.


