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احلدث تناول تقنيات شبكة اجليل اخلامس وتطبيقات الذكاء االصطناعي واحلوسبة السحابية

»زين« و»هواوي« تعقدان مؤمترًا عن »التحول الرقمي« 
أعلنت زي��ن أن��ه��ا ع��ق��دت بالتعاون 
م��ع ش��رك��ة “هواوي” م��ؤمت��ر “زين 
هواوي كارير لشبكات االتصاالت للعام 
2018”، والذي جاء في إطار استمرار 

التعاون االستراتيجي بني الطرفني.
وذك��رت الشركة أن جلسات املؤمتر 
التي استمرت على مدار يومني  ناقشت 
التوجهات اجلديدة وال��رؤى العاملية، 
وغيرها من املواضيع التي حتتل أولوية 
كبرى في عملية التحول الرقمي وتعزيز 
إمكانيات تقنية املعلومات واالتصاالت، 
مبينة أن هذه الفعالية جاءت بعد توقيع 
مذكرة تعاون مع« زين » في مطلع العام 
احل��ال��ي على هامش فعاليات املؤمتر 

العاملي للهواتف النقالة في برشلونة.
وأف��ادت زين أنها تعمل مبوجب هذه 
املذكرة مع شركة »ه��واوي« جنباً إلى 
جنب إلط��اق حلول تنافسية مبتكرة 
في السوق الكويتية واملنطقة بأسرها 
لتعزيز التزاماتها، ومتكني استراتيجية 
التحّول الرقمي، مبينة أن فرق العمل 
املشاركة ف��ي ه��ذه الفعاليات اطلعت 
على مزايا التقنيات الناشئة مثل شبكة 
اجليل اخلامس )5G(، تقنية “إنترنت 
األشياء”، الذكاء االصطناعي، احلوسبة 
السحابية، وت��وأم��ة الشبكات لتمكني 
اخلدمات املقدمة في قطاع الشركات، 
وسلطت ك��ذل��ك ال��ض��وء على أث��ر هذه 
التقنيات الناشئة في مجتمعات الشرق 

األوسط.
وفي تعلقيها على هذه املناسبة قالت 
إمي���ان ال��روض��ان ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة زين الكويت » إن نشر احللول 
املتكاملة واخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة لقطاع 
األعمال من اخلطط الرئيسية لتوجهاتنا 
االستراتيجية خال هذه املرحلة، وحيث 
أننا شركة آخذة في التحول حاليا إلى 
مشغل  للخدمات الرقمية، ف��إن تبني 

خدمات احللول الذكية واملبتكرة يشكل 
لبنة ب��ن��اء أساسية لنا ف��ي إط���ار هذا 

التحول«.
وأضافت الروضان بقولها » أخذنا 
م��ؤخ��را خ��ط��وات متقدمة للدخول إلى 
مجاالت امل��دن الذكية وقطاع املشاريع 
واألع����م����ال، وه���ي اخل���ط���وة ال����ذي مت 
حتديدها باعتبارها أولوية إستراتيجية 

بالنسبة إلى محفظة أعمالنا«.
وأش��ارت الروضان إلى أن فعاليات 
هذا املؤمتر تبرهن على هذه التوجهات 
االستراتيجية، خصوصا وأنه يقدم لنا 
أحدث التقنيات في صناعة تكنولوجيا 
املعلومات، وهو ما سيساعدنا في تطوير 
خدمة العميل وإضافة املزيد من احللول 
إلى قطاع األعمال واملشروعات، مبينة أن 
الشركة ستواصل تنمية أعمالها بالبحث 
عن روافد جديدة مستغلة في ذلك بنيتها 

التحتية املتطورة بالشكل األمثل.
ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا في مجموعة زين هشام 
عام » مثل هذه الفعاليات دائما ما تعبر 
عن رغبتنا الكبيرة في املساهمة بدور 
فاعل في مجاالت تكنولوجيا املعلومات، 
فمن خال تبادل اآلراء واخلبرات التقنية 
وال���رؤى القابلة للتطبيق على أرض 
الواقع، فإننا نسعى جاهدين إلى قيادة 
احلوار بخصوص االبتكارات في تقنية 
املعلومات واالتصاالت في كل من السوق 

الكويتية واإلقليمية«
وأضاف عام قائا » نتوجه بالشكر 
لكل م��ن ش��ارك وس��اه��م ف��ي جن��اح هذا 
املؤمتر ونخص بالشكر شركة هواوي ملا 
قدمته لنا من مساعدة في تنفيذ أهدافنا 

الرقمية واالستراتيجية«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ص���ّرح فيكتور دون��غ، 
رئيس عاقات األعمال مع شركة »زين« 
ل��دى »ه���واوي«، قائاً »نواصل العمل 

مع زين كشريك استراتيجي لنا في هذه 
املنطقة التي تشهد تطورات متسارعة في 
قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت، إن 
الرؤية الواعدة والشغف الكبير لتطوير 
قطاع تقنية املعلومات واالت��ص��االت 
واملضي قدماً في عملية التحّول الرقمي 
في الكويت واملنطقة هو أمر رائع بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى.

وأضاف دونغ قائا » يركز هذا املؤمتر 
على توفير ن��ظ��ام إي��ك��ول��وج��ي شامل 
مفتوح يعود بالنفع على جميع األطراف 
املشاركة فيه ويسلط الضوء على أهمية 
النجاح املشترك وتلبية كل ما يحتاج 
إليه عماء زي��ن، ونسعى جاهدين إلى 
تطوير جتربتنا في مجال الطرق املتمثلة 
ف��ي االس��ت��ج��اب��ة ال��ف��وري��ة واخل��دم��ات 

القائمة على الطلب واخلدمات املتوفرة 
بالكامل عبر اإلنترنت واخلدمات الذاتية 
»DIY” واخلدمات االجتماعية، فنحن 
نؤمن في هواوي أننا سنتمكن من خال 
التعاون م��ع أب��رز الشركاء ف��ي قطاع 
االت��ص��االت مثل شركة زي��ن من تنفيذ 

جتربة الطرق في املستقبل القريب “.
ُيذكر أن مؤمتر »زين ه��واوي كارير 

لشبكات االت��ص��االت 2018« ُعقد على 
م��دار يومني بهدف توحيد ال���رؤى في 
تقنية املعلومات واالتصاالت والبحث 
في التقنيات دائمة التطور، وهو يأتي 
في سياق الرؤى االستراتيجية لشركة 
زين والتي أجنزت مؤخرا بنجاح اختبار 
تكنولوجيا النطاق العريض للجيل 
اخلامس ) 5G ( بنجاح على شبكتها، 

وهو ما مثل خطوة رئيسية في توسيع 
نطاق خدمات الشركة في قطاع املشاريع 
والشركات ال� B2B، وذلك اعتماداً على 
السرعات العالية والقدرات الكبيرة التي 
ستكتسبها الشبكة، كما أنها ستعمل على 
تعزيز جتربة العماء، وابتكار األعمال 
اجلديدة لتطوير مشاريع املدن الذكية 

اآلمنة وإنترنت األشياء. 

صورة جماعية

في سحب حساب اجلوهرة لشهر أبريل 

 125 عبدالله احلرز يفوز بجائزة الـ 
ألف دينار من »الوطني«

أع��ل��ن بنك ال��ك��وي��ت الوطني 
عن حصول عبدالله حيدر طاهر 
احل���رز ع��ل��ى ج��ائ��زة 125 أل��ف 
دينار في سحب حساب اجلوهرة 
الشهري املخصص لشهر أبريل، 
حيث مت اإلع��ان عن اسم الفائز 
في السحب مباشرة على الهواء 
ع��ب��ر إذاع����ة »ن��ب��ض ال��ك��وي��ت« 
FM 88.8 يوم الثاثاء املوافق 
24 أبريل في الساعة الواحدة 
والنصف م��س��اًء. وق��د مت إج��راء 
عملية السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
إل��ى جانب ممثلي بنك الكويت 

الوطني. 
ويقدم بنك الكويت الوطني 
منذ العام 2012 مكافآت لعمائه 
من خال السحوبات األسبوعية 
وال��ش��ه��ري��ة ورب����ع ال��س��ن��وي��ة 
حلساب اجلوهرة، بجوائز تبلغ 
قيمتها االجمالية 2،200،000 

ديناراً سنوياً. 
ومنذ ب��داي��ة شهر أب��ري��ل قام 
بنك الكويت الوطني مبنح جوائز 
أسبوعية بقيمة 5،000 دينار 
للفائزين بالسحب األسبوعي 
حلساب اجل��وه��رة وه��م: مضف 
طاهر واوان الشمري، نوح عمران 
ح��س��ني ومصطفى عبدالكرمي 

املطوع. 
وف��ي إط��ار تعقيبها على هذه 
اجلائزة التي ينتظرها العماء 
شهرياً قالت أشواق أبو حديدة، 
من اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني “يحظى 
حساب اجلوهرة باهتمام خاص 
من قبل العماء، خصوصاً أنه 

يؤهلهم للفوز مببالغ نقدية في 
السحب الذي يتم بشكل أسبوعي، 
شهري وربع سنوي، فمن خال 
ادخ��ار األم��وال سيتمكن العميل 

من الفوز بجوائز نقدية قّيمة”.
وأضافت أن احلد األدنى لفتح 
حساب اجلوهرة هو 400 دينار 
كويتي وك��ل 50 دي��ن��ار كويتي 
مت��ن��ح ال��ع��م��ي��ل ف��رص��ة واح���دة 
لدخول السحب، وف��رص الفوز 
تضاعف كلما حافظ العميل على 
حسابه من دون سحب أو حتويل، 
مشيرة إلى أن عملية فتح حساب 
اجل��وه��رة سهلة ج���داً وفرصة 

الفوز متاحة أمام اجلميع. 
ويدخل عماء اجلوهرة تلقائياً 
في السحب على جوائز بقيمة 

5،000 دينار أسبوعيا و125 
أل��ف دي��ن��ار ش��ه��ري��اً واجل��ائ��زة 
الكبرى بقيمة 250 أل��ف دينار 
رب��ع س��ن��وي��اً، حيث أن ك��ل 50 
ديناراً يقوم العميل بإيداعها في 
حساب اجلوهرة متنحه فرصة 
ليكون الفائز التالي.علماً بأن 
احل��د األدن��ى لفتح احلساب هو 
400 دينار كويتي واحلد األقصى 
للمبلغ ال���ذي ميكن االحتفاظ 
ب��ه ف��ي احل��س��اب ه��و 500،000 
دي��ن��ار كويتي. وف��ي ح��ال عدم 
قيام العميل بعملية سحب نقدي 
أو حتويل من حساب اجلوهرة 
خال الفترة املطلوبة، فان فرص 
ال��ف��وز تضاعف مقابل ك��ل 50 

دينار في احلساب.

أشواق أبو حديدة

فرع بوبيان اجلديد في الظهر يعزز انتشار البنك محليا
أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه اجلديد في منطقة 
الظهر ليعزز بذلك تواجده و انتشاره احمللي ضمن إطار 
خططه التوسعية داخ��ل الكويت خلدمة عمائه في كل 
مكان من خال توفير الراحة والسهولة والسرعة في إجناز 

معاماتهم خال ساعات العمل الرسمية للفرع.
وقال مدير إدارة الفروع »مصعب الشعان« أن الفرع 
اجلديد ميثل إضافة لفروع بنك بوبيان بحيث يخدم منطقة 
ذات كثافة سكانية عالية كما مت مراعاة تصميمه الداخلي 
في تقدمي اخلدمات املميزة للعماء بسهولة ويسر، مع 
توفير مساحات كافية حلركة وانتظار العماء داخل 
الفرع ليبقى بوبيان متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع 
ليواكب ركب التطور املستمر في الصناعة املصرفية محلياً 

وعاملياً.

بوبيان دايركت
وأض���اف الشعان أن التوسع ف��ي افتتاح امل��زي��د من 
الفروع يأتي متاشيا مع اخلدمات التقنية التي يقدمها البنك 
حيث كان لبوبيان السبق األول بطرحها بالسوق املصرفي 
والتي تهدف خلدمة مختلف الشرائح في املجتمع إلى 

جانب متيزه بني البنوك بتوفير أكبر عدد أجهزة الصراف 
اآللي التفاعلي Boubyan Direct  حيث أصبح عددهم 
مع اجلهاز املتوفر في فرع منطقة الظهر 25 جهاز يقدم 

خدماته مدار الساعة طوال األسبوع.
 Boubyan( حيث يقوم جهاز الصراف اآللي التفاعلي
Direct( بتوفير خدمات عديدة للعماء من بينها سحب 
مبالغ تصل لغاية 5،000 دك واإليداع حتى 3 آالف دينار 
وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بني احلسابات وإصدار 

البطاقات وإصدار كشف احلساب.
وحول تصميم الفرع قال الشعان مت مراعاة تصميم 
الفرع اجلديد ليجمع بني الطابع التكنولوجي والتقني مع 
احملافظة على الطابع احلديث الذي متيز بوبيان به وذلك 
للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري 
أينما وج��د من خ��ال تصميمه بواسطة أشهر املصممني 
العامليني املختصني بتصميم الفروع بشكل عصري حديث 
يراعى التطورات التي حدثت في الصناعة املصرفية وهي 
خطة تسير جنبا الى جنب مع التطور التكنولوجي الذي 
تشهده منتجات وخدمات البنك بحيث يحصل العميل في 
النهاية على كل ما يسعى اليه حتقيقا لهدفنا االساسي في 

مصعب الشعاناسعاد عمائنا وتوفير جهدهم ووقتهم.

قّدم حلوال متويلية ويعرف مبنتجاته ومنها » شفاء« 

360 »بيتك« يشارك اليوم فى معرض الرعاية الطبية مبجمع 
يشارك بيت التمويل الكويتى »بيتك« فى معرض 
الرعاية الطبية الذي يقام مبجمع 360 خال 26 28- 
ابريل اجلاري كمشارك في املعرض، حيث يقدم حلوال 
متويلية مناسبة مل��وض��وع امل��ع��رض باالضافة الى 
عرض ملنتجات وخدمات »بيتك« املتنوعه ومنها منتج 

»الرعاية الطبية«  والرد على استفسارات العماء .
وقال املدير التنفيذي للمنتجات التمويلية لألفراد 
فى »بيتك« عادل احمد الرشود أن من  أبرز العروض 
التى يقدمها »بيتك« ال��ى عماء  املعرض، احلصول 
على تسهيات متويلية مع صفر أرب��اح بالتعاون مع 
الشركات امل��ش��ارك��ة، مب��ا يسهل على زوار املعرض 
ورواده االستفادة من العروض واملزايا التى تقدمها 
املستشفيات واملراكز والعيادات والشركات الطبية 
وغ��ي��ره��ا، مم��ا يعد ع��ام��ل دع��م وم��س��ان��دة العمالها 
ومساهمة فى جن��اح املعرض وحتقيق اه��داف��ه، كما 
تعبر املشاركة عن حرص«بيتك« على التواجد بشكل 
دائم وفاعل فى مثل هذه املناسبات والتجمعات بشكل 
يجعله االق��رب ال��ى عمائه واألكثر شراكة وتعاونا 
مع الشركات الكويتية فى اطار سعيه الدائم لتعزيز 
االقتصاد الوطنى وحتفيز آليات السوق وتسهيل 

عمليات الشركات .
واك��د الرشود ان تنوع املشاركني فى املعرض بني 
مستشفيات خاصة ومراكز طبية متخصصة وعيادات 
وشركات ومؤسسات تعمل فى نفس املجال، يكسبه 
زخما ويجعله اجلهة املفضلة واملختارة للراغبني 
ف��ى االس��ت��ف��ادة م��ن مجموعة اخل��دم��ات التى تقدمها 
ه��ذه اجلهات او اولئك الساعني للوقوف على احدث 
واهم وافضل التطورات فى املجال الطبي واخلدمات 

العاجية واالم���ور املساعدة لها ، ومم��ا يزيد االم��ر 
تيسيرا على العماء وجود » بيتك« كاحد اهم وابرز 
مقدمى اخلدمات التمويلية من خ��ال ق��درات بشرية 
متميزة من العاملني واملدربني جيدا على خدمة العماء 

وتلبية احتياجاتهم .   
وك��ان “بيتك” قد أطلق خطة استثمارية جديدة 
طويلة األجل، هي األولى من نوعها في السوق الكويتي، 
وه��ي خطة “شفاء” التي تعتبر حساباً استثمارياً 
طويل األجل، وتتيح تغطية تكافلية حلاالت الرعاية 
الطبية اخلاصة، وحتتوي خطة “شفاء” على تأمني 
تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو املرض 
الطارئ ، مع التغطية التكافلية حلاالت الرعاية الطبية 
اخلاصة، تقوم بدفع مبلغ فوري عند تشخيص حالة 
طارئة م��ذك��ورة في قائمة األم���راض ال�11 املشمولة 
بالتغطية، لتمكن العميل من دفع تكاليف العاج أو 

تغطي انقطاع مصدر الدخل.
وتشجع »شفاء« العماء من 21 إلى 60 سنة على 
االدخ��ار التدريجي ملبالغ صغيرة، لاستفادة منها 
عند انتهاء اخلطة أو عند احلاجة، وهى بذلك تتألف من 
عنصرين أساسيني ، ادخار مبالغ متراكمة، باإلضافة 
إل��ى األرب��اح في احل��االت الطارئة، وتغطية تكافلية 
ل��ألف��راد ف��ي ح��االت ال��وف��اة بسبب م��رض أو ح��ادث، 
والعجز الكامل الدائم بسبب مرض أو حادث، فضاً عن 

األمراض الطارئة.
واحل��د األدن��ى مل��دة االدخ��ار 5 سنوات، فيما يكون 
احلد األقصى ملدة االدخار 15 سنة، ويجب أال يتجاوز 
عمر العميل عند نهاية فترة االدخار 65 سنة ، ويقوم 
»بيتك« باستثمار 80 في املئة من أقل رصيد شهري 
في احلساب، ويتم إي��داع األرب��اح سنوياً في حساب 
»االدخار حلاالت األمراض الطارئة«، موضحاً أنه عند 
انتهاء اخلطة يستطيع العميل سحب كامل املبلغ مع 

األرباح من احلساب .

عادل الرشود

694 مليون فرنك صافي ربح في الربع األول حقق 

»كريدي سويس« يحقق أفضل أداء 
فصلي منذ تطبيق خطة إعادة الهيكلة

أعلن بنك كريدي سويس امس األربعاء أنه حقق 
بدعم من قطاع إدارة الثروة أفضل أداء فصلي منذ 
أطلق الرئيس التنفيذي تيجاني تيام خطة إعادة 

هيكلة ثاني أكبر بنوك سويسرا في 2016.
وحقق البنك صافي ربح بقيمة 694 مليون فرنك 
في الربع األول من العام وهو ما فاق التوقعات. 
وكان كريدي سويس تكبد خسائر بلغت 6.6 مليار 
فرنك سويسري )6.7 مليار دوالر( ف��ي 2015 
و2016 وجنب مبلغا ضخما للضرائب مما محا 

مكاسب العام املاضي.
وتظهر النتائج أن البنك استفاد من خطة تيام 
التي تستمر ثاثة أعوام للتركيز على إدارة الثروة 
على ح��س��اب األن��ش��ط��ة املصرفية االستثمارية 

وتسوية قضايا.
وبلغ صافي تدفقات األموال اجلديدة، وهو مؤشر 
يراقب عن كثب للتكهن بأرباح إدارة الثروة، 14.4 
مليار فرنك سويسري في قطاعاته الثاثة إلدارة 

الثروة وهو أعلى مستوى في سبعة أعوام.

وقال تيام في بيان ”بفضل هذه النتائج للربع 
األول حققنا بداية جيدة لعامنا الثالث واألخير من 
إعادة الهيكلة ونتطلع إلى املستقبل بثقة في منوذج 

عملنا اجلديد وفي قدراتنا على التنفيذ“.
وصعد سهم البنك 4.9 باملئة إلى 16.985 فرنك 
في املعامات املبكرة مع ترحيب السوق بالنتائج. 
ويظل ذلك املستوى أقل من الذي بلغه بعد تولي تيام 
منصبه لكنه يتعافى بشكل مطرد من مستوى 9.4 

فرنك املسجل منتصف 2016.
وانخفضت إيرادات كريدي سويس ثمانية باملئة 
في قطاع األنشطة املصرفية االستثمارية وأسواق 
املال لكنه قال إن لديه مجموعة قوية من الصفقات 
احملتملة التي ما زالت ”تتوقف على أوضاع بناءة 

بالسوق“.
وزادت األرب���اح ف��ي وح��دة ت���داوالت األس��واق 
العاملية إلى 245 مليون فرنك. وظلت هذه الوحدة 
محل تركيز في خطة تيام خلفض اإلنفاق ومصدر 

خسائر مبليارات الدوالرات في األعوام املاضية.
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»لوفتهانزا« حتصد جائزة »أفضل ناقلة أوروبية تخّدم الشرق األوسط«
حصدت »لوفتهانزا« جائزة »أفضل 
ناقلة أوروب��ي��ة تخّدم الشرق األوس��ط« 
خال حفل توزيع »جوائز بزنس ترافلر 

2018« التي انعقدت مساء أمس في دبي.
وت��أت��ي اجل��ائ��زة ت��أك��ي��داً على ال��ت��زام 
»ل��وف��ت��ه��ان��زا« ال���راس���خ جت���اه املنطقة 
وحضورها العريق في قطاع النقل اجلوي 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة. وجاء هذا 
اإلجناز البارز في أعقاب عام مكلل بالنجاح 
للخطوط اجلوية األملانية، إذ أصبحت 
شركة الطيران األوروبية الوحيدة التي 
حتصل على تصنيف اخلمس جنوم عقب 
التصنيف الرفيع الذي منحتها إياه الوكالة 
البريطانية املتخصصة باستشارات قطاع 

الطيران »سكاي تراكس« في شهر ديسمبر 
من العام املاضي 2017.

وع��ق��ب اس��ت��ام��ه اجل��ائ��زة بالنيابة 
ع��ن ال��ش��رك��ة، ق��ال ك��ارس��ن زاجن، مدير 
أول املبيعات ملنطقة اخلليج وإي���ران 
وأفغانستان وباكستان في »مجموعة 
لوفتهانزا«: »ت��ؤك��د ه��ذه اجل��ائ��زة على 

التقدير الكبير الذي حتظى به ’لوفتهانزا‘ 
م��ن عمائها ف��ي ال��ش��رق األوس���ط بفضل 
الطيف ال��واس��ع ملنتجاتها وخدماتها 
املبتكرة. وق��د س��اه��م التزامنا الطويل 
جت��اه السوق واستثماراتنا الكبيرة في 
الرقمنة والتطوير في فوزنا بهذا التكرمي 

املرموق«.


