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ضمن »ملتقى تحسين خيار ريادة األعمال«

قائمة من آالف األفالم والمسلسالت العربية واألجنبية

Ooredoo شاركت في »آليات حتفيز 
املبادرات« بالتعاون مع »الشباب«

»زين« تقدم محتوى ترفيهيًا غير محدود
iflix لثالثة أشهر بالتعاون مع

الكويت   Ooredoo أكــدت
الدعــم  بتقــدمي  التزامهــا 
للشباب من أصحاب املشاريع 
الشبابية واملتوسطة، وذلك 
إميانا منها بدورهم في الدفع 
بعجلة االقتصاد احمللي. جاء 
ذلــك خــال حلقة نقاشــية 
بعنــوان »آليــات حتفيــز 
املبادرات في القطاع اخلاص 
واحلكومــي« ضمن »ملتقى 
حتسني خيار ريادة األعمال« 
اجلمعــة املاضــي، وذلك في 
فندق الشيراتون بتنظيم من 
وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
وبرعاية من Ooredoo الكويت.
حــول  حديثــه  وفــي 
املوضــوع، أكــد مدير قطاع 
مبيعات الشركات واجلهات 
احلكومية عبدالعزيز البابطني 
أن اهتمام الشركة بالشباب 
نابــع من قيمها األساســية، 
مضيفا: دعمنا للشــباب ما 
هو إال تلبية لتوصيات سيدي 
حضرة صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد 
الذي أكد في مناسبات عديدة 
على أهمية تفعيل دور القطاع 
اخلاص في النهوض باملجتمع 
مــن أجــل حتقيــق رؤيتــه 

السامية لكويت 2035.
وأضاف أن الشركة توفر 
حلــوال متكاملــة مصممــة 
خصيصــا لتتماشــى مــع 

أطلقت شركة زين الكويت 
رسميا خدمة iflix لبث محتوى 
الفيديو عبر اإلنترنت )األفام 
التلفزيــون( فــي  وبرامــج 
الكويت، لتفتح آفاقا جديدة 
أمام عمائها الشغوفني ببث 

احملتوى الرقمي.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن خدمة iflix ستوفر 
تشــكيلة واســعة من آالف 
األفام والبرامج التلفزيونية 
العاملية والعربية )بترجمة 
نصيــة عربية واجنليزية(، 
كما ســتوفر محتوى ڤيديو 
عرض أول، وسلسلة حصرية 
من البرامج الفائزة بجوائز 
أكادميية شهيرة، باإلضافة 
إلى أفضل العروض احلصرية 
من بوليــوود حملبي األفام 
الهندية، عاوة على أكثر من 
2000 عمل من برامج األطفال.
وكانــت مجموعــة زيــن 
أعلنت مــع »iflix« الشــركة 
الرائــدة عامليــا فــي مجــال 
خدمات بث األفام والبرامج 
التلفزيوني عبر  واحملتوى 
اإلنترنــت فــي األســـواق 
الناشــئة عن تأسيس كيان 
جتاري مشــترك حتت اسم 
»iflix Arabia« لتوفير خدمات 
عاملية الطراز في بث احملتوى 
الترفيهي إلى منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
)MENA( من خال التعاون 
مــع أكثر مــن 170 اســتديو 
ومــوزعـــا علــى مســتوى 

العالم.
أنــه  الشــركة  وكشــفت 
ابتــداء من اآلن، ســيصبح 
بوســع عماء زين الكويت 
أن يحصلوا على وصول غير 
محــدود خلدمــة iflix ملدة 3 
شهور مجانا كفترة استهالية 
الســتقبال اخلدمة، على أن 
يستفيدوا من العرض الذي 
ستقدمه لاستمتاع بخدمات 
الامحدود،  الرقمي  الترفيه 
وكعاوة إضافية، سيحصل 
العماء على سعة مخصصة 
 iflix لتشغيل وتنزيل محتوى

الشــباب مــن  احتياجــات 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة. وأضاف »مما 
ال شــك فيه أن اإلنترنت هو 
العصب األساســي لقيام أي 
مشروع في عصرنا هذا، لذلك 
فإن باقات اإلنترنت األساسية 
التي نقدمها لعمائنا ترتقي 
إلى املستوى املطلوب للدفع 
لتحقيــق تطلعاتهــم، ولنا 
الفخر في احلصول على لقب 
أسرع شبكة في الكويت في 

مــن دون أن يســتهلكوا من 
رصيد باقة البيانات اخلاصة 
بهم خال فترة األشهر الثاثة 

االستهالية األولى. 
جديــر بالذكر أن العماء 
الراغبني في االســتفادة من 
عروض احملتوى الرقمي الذي 
ستقدمه خدمة iflix، ميكنهم 
التســجيل من خــال زيارة 
املوقــع اإللكتروني للخدمة 
 ،www.iflix.com/zainkuwait
أو تنزيــل التطبيق اخلاص 
بها من متجر Google Play أو 

.App Store من متجر
وإذ أطلقت »iflix« خدماتها 
ألول مرة في مايو من العام 
2015 في أسواق شرق آسيا، 
فإنها جنحت سريعا في بناء 
الهيمنــة اخلاصــة بهــا في 
أرجاء هذه األســواق، حيث 
نشــرت خدماتها لهذا النوع 
من احملتوى في 10 أســواق 
في غضون أقــل من عامني، 
واستطاعت أن تستقطب ما 
يربو على 5 مايني مشترك 

خال تلك الفترة.
جتدر اإلشــارة فــي هذا 
السياق إلى أن »iflix« متتلك 

نهاية العام املاضي بشهادة 
شــركة Ookla املالكــة ملوقع 
Speedtest العاملــي املختص 
بقياس سرعة اإلنترنت. نحن 
نسعى من خال تقدمينا إلى 
هــذه احللــول املتكاملة ألن 
نكون الشريك األول لعمائنا 
في جناحهــم منــذ البداية، 
إميانــا منا بدورهــم الكبير 
في إثراء االقتصاد احمللي«.

البابطــني  كمــا أضــاف 
أن فرصــة الشــباب اليــوم 
ال تعــوض، مــع اهتمام كل 
قطاعات الدولة اليوم بدعم 
هذه الفئة املهمة في املجتمع 
من خال مبادرات مشتركة 
عدة، حتت مظلة وزارة الدولة 

لشؤون الشباب.
وحتــدث البابطني خال 
احللقة النقاشية إلى جانب 
ممثلــي جهــات حكوميــة 
وخاصــة عــدة مثــل مركز 
الكويــت لألعمــال وشــركة 
كامكو االستثمارية وشركة 
الكويت للمشاريع القابضة 
وبيت التمويل الكويتي، وذلك 
ملناقشــة الثقافات الداخلية 
للمؤسسات وكيفية حتفيزها 
على ريادة األعمال واالبتكار. 
كما مت تكرمي Ooredoo الكويت 
في ختام فعاليات اليوم وذلك 
تقديرا لرعايتها لهذه املبادرة 
الشــبابية املميزة. وقد وقع 
االختيار على الكويت لتصبح 
عاصمة الشباب العربي بناء 
علــى قــرار مجلــس وزراء 
الشباب والرياضة العرب في 
دورته الثامنة والثاثني، حيث 
ستقام العديد من الفعاليات 
واألنشطة التنموية الرئيسية 
والفرعية ضمن هذا احلدث، 
باإلضافة إلى مبادرة الوزارة 
بإشراك أكبر عدد ممكن من 
القطــاع اخلــاص  شــركات 
للمساهمة واالســتثمار في 
هــذا احلــدث حتــت مفهوم 
املســؤولية املجتمعية، كما 
مت اإلعان عن وضع أســس 
متينة لبناء سياسة وطنية 

للشباب.

تكنولوجيا حصرية خاصة 
بها لضغط وتهيئة احملتوى 
الرقمــي، وهي التكنولوجيا 
التي تســهم أكثر في ضمان 
استمتاع املشاهدين بتجربة 
مشاهدة رائعة، وذلك من خال 
متكني اخلدمة بشكل أفضل، 
بحيث تنســاب بساسة في 
حال كانت سرعات اإلنترنت 

بطيئة نسبيا. 
وسيســمح كل اشــتراك 
بــأن يصــل املشــترك إلــى 
خدمة iflix من خال خمسة 
أجهزة، مبا في ذلك الهواتف 
الــاب  وأجهــزة  النقالــة 
اللوحية،  توب، احلواسيب 
والتلفزيون كي يشــاهدوها 
الحقا أينما كانوا، وفي الوقت 

الذي يرغبون فيه. 
كمــا أن هنــاك خاصيــة 
 ،»iflix« حصرية مبشــتركي
وهــي أنهم سيســتطيعون 
القيام بتنزيل األفام والبرامج 
التلفزيونيــة على هواتفهم 
النقالــة وأجهزتهم اللوحية 
من مكتبة iflix الضخمة كي 
يشــاهدوها من دون اتصال 

باإلنترنت.

عبدالعزيز البابطني أثناء احللقة النقاشية

عبدالعزيز البابطني متوسطا املتحدثني أثناء احللقة النقاشية

البابطني:
اهتمام الشركة 

بالشباب نابع
من قيمها 
األساسية

اشتراك مجاني 
لعمالء »زين«

ملدة 3 أشهر 
وبشكل

غير محدود 
للخدمة

بعرض حصري لعشاق التميز

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«

تعاون مستمر بني »إنفينيتي البابطني«
و»بيتك« لدعم سوق التأجير

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«

»لوتس« تعرض أيقونتها Evora 400 في »الصاحلية«

التجاري  البنــك  أجــرى 
السحب اليومي على »حساب 
النجمة« أمس األحد في املركز 
الرئيســي للبنــك، بحضور 
عبدالعزيز أشــكناني ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة. 
وقد فاز كل من: رامي حلمي 
عبداللطيف عبداملنعم، نور 
محمد العبداإلله، هيا جمال 
املصري، سونير بغداد، هشام 
الرومــي، بجائزة  عبــداهلل 
نقديــة قيمتهــا 7000 دينار 

لكل منهم.
واآلن ميكنك حتقيق كل 
أحامــك علــى أرض الواقع 
مــع حســاب النجمــة فــي 
حلته اجلديــدة، حيث متت 
زيادة قيمة اجلوائز الكبرى 
النجمة  لسحوبات حســاب 
لتصل إلــى 250 ألف دينار، 
باإلضافة إلى كونه احلساب 
الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة 

تستمر شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
احلصري واملعتمد لسيارات 
إنفينيتي الفاخرة في الكويت، 
في تعاونها مع بيت التمويل 
الكويتي »بيتك«، حيث تعتبر 
هذه الشراكة امتدادا للعاقة 
االســتراتيجية بني الطرفني 
والتي من شأنها دعم سوق 

التأجير محليا.
وتشتمل عائلة إنفينيتي 
خيــارات  علــى  البابطــني 
متعــددة تلبــي احتياجات 
كافــة،  املجتمــع  شــرائح 
العائليــة،  الســيارة  مــن 
مرورا بالســيارة الرياضية 
والســيارات  والشــبابية 
الرياضية ذات االستخدامات 
املتعددة، وتتميــز جميعها 
بالتصميــم الراقــي للهيكل 
وباملقصورة املعززة بأحدث 
التكنولوجيات، دون إغفال 
احملركات اجلبارة، فضا عن 
أكثــر األنظمــة فعالية على 

مستوى السامة واألمان.
التعــاون  ويأتــي هــذا 
إنفينيتــي  بــني  املســتمر 
البابطــني و»بيتك« كنتيجة 
سنوات طويلة من العاقات 

أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث 
فاز كل من: ماجد هال التميمي، انيتا بخاري 
بخاري، ارنجري رافيل انتوني، فائقة يوسف 
بوغيث، الشيخة نوال محمد الصباح، بجائزة 

البنك النقدية بقيمة 5000 دينار.
باإلضافــة للســحب اليومــي، يوفر بنك 
برقان سحبا ربع ســنوي لحساب »يومي« 
للفوز بجائزة نقديـــــة بقيمة 125 الف دينار، 
وللتأهل للسحوبات ربع السنويـــة يتعين 
على العماء أال يقل رصيدهم عن 500 دينار 
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب كما 
أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول 
السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار 
وما فوق، فســوف يكون صاحب الحســاب 
مؤها للدخول في كل من السحوبات اليومية 

وربع السنوية.

الغــامن  أعلنــت شــركة 
موتــورز، الوكيل احلصري 
لسيارات لوتس في الكويت 
عــن عرض أســرع ســيارة 
لوتس لأللفية اجلديدة، وهي 
لوتس Evora 400 في مجمع 
الصاحليــة خال الفترة من 

15 - 22 مايو 2017.
الغــامن  وتقــدم شــركة 
موتورز لعشــاق ســيارات 
لوتس فرصــة التعرف عن 
قــرب علــى هــذه الســيارة 
املشــهورة  األســطورية 
وتصميمهــا،  بســرعتها 
مــن  كذلــك  واالســتفادة 
العرض احلصري الذي يوفر 
راحة البال ومتعــة القيادة 
لعشاق هذا النوع املميز من 
السيارات، كما توفر الشركة 
للراغبني فــي اقتناء لوتس 
Evora 400 حلــول التمويل 
ابتداء من 625  والتقســيط 
دينارا مع االستمتاع مبزايا 
عديدة تشمل 3 سنوات خدمة 
مجانية، وسنة كاملة تأمني 
شــامل. وكل هذا يجعل من 
امتاك لوتس Evora 400 في 
هذا الوقت أفضل اختيار با 

منازع.
 Evora وتعتبــر ســيارة
400 أســرع ســيارة لوتس 
لهــذا القرن، وهي جتمع بني 
األداء العالي والتحكم املتطور 
جدا الذي لطاملا اشتهرت به 
لوتس، ومع سرعة قصوى 
تصل إلى 300 كم/سا وتسارع 

يومية فــي الكويــت بقيمة 
7000 دينار.

التمتــع باملزايا  وكذلــك 
التالية: احلصول  اإلضافية 
علــى بطاقــة ســحب آلــي، 
واحلصول على بطاقة ائتمان 
بضمان احلساب، واحلصول 
علــى جميع خدمــات البنك 

التجاري املصرفية.
ينتهــز  و»التجــاري« 

املشتركة بني الطرفني والتي 
أثمرت العديد من النجاحات 
املشتركة وحصدت النتائج 

اإليجابية دائما.
وشددت إنفينيتي البابطني 
علــى أنهــا حتــرص دائمــا 
على تقــدمي أقوى العروض 
وأفضلها على اإلطاق على 
مبيع سياراتها، وعلى خدمات 
ما بعد البيع التي باتت تشكل 
حتديا كبيــرا في ظل معدل 
الطلب املتزايد على سيارات 

من 0-100 كم بالساعة في 4.2 
 400 Evora ثوان، وتستطيع
حتقيق أعلى نتائج االختبار 
في حلبات السباق الصعبة 
والقياســية في مقر شــركة 
لوتس الرئيســي في مدينة 
)هيثيل، نورفولكن( ما يجعل 
الســيارة حتقق سرعة أكثر 
مبقدار 6 ثوان عن مودياتها 
السابقة. لقد شمل التجديد 
فــي النســخة اجلديــدة من 
Evora 400 مــا يقارب ثلثي 
النسخة السابقة، حيث كان 
جوهر هــذا التطوير محرك 
ســوبر تشــارجد V6 سعة 
3.5 ليتــر قــادر على إطاق 
قوة سحب تبلغ 400 حصان 
وعزما يوازي Nm 410، كما 

هذه الفرصــة ليهنئ جميع 
الفائزين في سحب النجمة، 
علما أنه سيتم قيد اجلوائز 
النقديــة إلــى حســابهم في 

البنك.
كما يتوجه بالشــكر إلى 
وزارة التجــارة والصناعــة 
على تعاونها الدائم وإشرافها 
الفعال على عمليات السحب 

التي متت بساسة ونظام.

إنفينيتي في السوق احمللي، 
املتمثلة  وحتقيقا ألهدافهــا 
في سعيها الدائم للبقاء في 
صدارة العامــات التجارية 
الســيارات  الرائــدة بعالــم 

الفخمة.
إنفينيتــي  وال شــك أن 
عامة جتارية رائدة في مجال 
التصميم والرؤية وتســعى 
دائما إنفينيتي البابطني من 
خال استراتيجية عروضها 
اجلديدة إلى تعزيز مبيعاتها 
مــن ســيارات »إنفينيتــي« 
الفاخــرة والتأكيــد على أن 
الســيارة  »إنفينيتــي« هي 
صاحبة العامة الرائدة في 
الكويــت ومنطقــة الشــرق 
األوســط من حيث الفخامة 

والرفاهية واإلبداع.
»إنفينيتــي  وحتــرص 
البابطــني« باســتمرار على 
تقدمي أقوى العروض وأفضلها 
على اإلطاق، ليس فقط على 
مستوى مبيع سياراتها، بل 
علــى خدمات مــا بعد البيع 
التي باتت تشكل حتديا كبيرا 
في ظل معدل الطلب املتزايد 
على سيارات »إنفينيتي« في 

السوق احمللي.

جاء املوديل اجلديد بشاسيه 
من األملنيوم الصلب وهيكل 
من املــواد اخلفيفة والقوية 
التحمــل فــي الوقت نفســه 
لتوفر للمقصورة كذلك حماية 
عاليــة في األمــام واخللف، 
 Evora وهــذا جعــل لوتــس
400 اجلديــدة أخف مبقدار 
22 كيلو عن سابقتها. وهذا 
التخفيف الفعال يعتبر إجنازا 
صناعيا وهندسيا مت إحرازه 
الذكي واالهتمام  بالتصميم 
التفاصيــل. وكان  بجميــع 
من شــأن هذا التخفيف في 
الوزن منح الســيارة قدرات 
أكبــر في القيادة ســواء من 
حيث السرعة أوأداء احملرك 

وانطاقة السيارة.

احلساب الوحيد 
الذي يقدم أكبر 

جائزة يومية
في الكويت

بـ 7000 دينار

»إنفينيتي البابطني« 
حترص دائمًا 

على تقدمي أقوى 
العروض وأفضلها 

على اإلطالق

3 سنوات خدمة 
مجانية وتأمني 

شامل لسنة
كاملة

ممثلو »إنفينيتي البابطني« و»بيتك«


