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Zain Cash  تسهم في تقدمي املساعدات 
النقدية عبر تقنية بصمة العني في العراق

أعلنــت مجموعــة زيــن 
الشــركة الرائدة في مجاالت 
االبتــكار في منطقة الشــرق 
األوسط وإفريقيا، أن محفظتها 
املتنقلــة ZainCash ســتقدم 
خدمة EyePay® Cash، وهي 
منصة ثورية ستمكن الالجئني 
من صرف مساعداتهم املالية 

عن طريق بصمة العني.
وأوضحت زيــن في بيان 
صحافــي أن هــذه املنصــة 
املبتكرة مت تطويرها من قبل 
شــركة Zain Cash، بالشراكة 
مــع مفوضيــة األمم املتحدة 
 )UNHCR( لشؤون الالجئني
شــركة  وهــي   ،IrisGuardو
حللــول الدفــع اإللكترونــي 
ومقرها اململكة املتحدة وتعتبر 
املورد الرئيسي لتكنولوجيا 
القياســات احليوية للتعرف 
على بصمة العني، وهي تهدف 
إلــى ضمــان أعلى مســتوى 
حماية ضد االحتيال وحتسني 
حتويل املساعدات النقدية إلى 
املستفيدين من مفوضية األمم 

املتحدة.
وبينت املجموعة أن هناك 
أكثر من ١٢٠ ألف عائلة معرضة 
للخطر فــي العراق، وحوالي 
3٠ ألف عائلة من الالجئني في 
البــالد تتلقى دعما نقديا من 
خالل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، حيث قدمت 
املفوضية دعما بأكثر من 6٠ 
مليون دوالر من خالل شركائها 

في العام ٢٠١8.
اجلدير بالذكر أن االعتماد 
على تكنولوجيا بصمة العني 
الهادفــة إلى دفع املســاعدات 
النقديــة سيحســن كثيــرا 
من دقة التعريــف والكفاءة، 
وبشكل أسرع من ذي قبل، كما 
سيتمكن الالجئون املستحقون 
من صرف النقود من دون أي 
حاجة إلى أي أدوات تعريف 
أخرى، فهذه التقنية ســتحد 
بشكل كبير من االحتيال، كما 
جتدر اإلشارة إلى أن املفوضية 
لديها مستوى عال من األمان 
والتشفير لبيانات التسجيل 

اخلاصة بها.
وكشفت زين أن هذه اخلدمة 
اجلديدة ستساعد في عمليات 

فنحن عازمون على القيام بدور 
مهم فــي التنمية االجتماعية 
البلــد  لهــذا  واالقتصاديــة 

العظيم«.
وأضاف قائال: »ان تعاوننا 
مــع مفوضيــة األمم املتحدة 
 IrisGuardلشؤون الالجئني و
يسمح لنا بتوفير خصوصية 
أكبــر وضمان االندماج املالي 
لألشخاص احملتاجني في جميع 
أنحاء البالد، كمــا نتوقع أن 
تســاعدنا هذه اخلطــوة في 
إحداث تأثير إيجابي وفوري«.
مــن ناحيتــه علــق عماد 
ملحس، املؤســس والرئيس 
التنفيذي في IrisGuard، قائال: 
»نحــن فخــورون بــأن منهد 
الطريــق في توفيــر اإلدماج 
املالــي للمحتاجني بآلية عمل 
أسرع، كما يسعدنا أن نتشارك 
مع Zain Cash ومفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني في 
توفيــر حل موثــوق ودقيق 

بنسبة ١٠٠%«.
وأضــاف: »هــذه اخلطوة 
ســتحد كثيرا مــن املخاطر، 
اخلصوصيــة  وســتوفر 
للمستفيدين، كما أنها ستضمن 
فــي النهايــة أن أولئك الذين 
إليهــا يتلقــون  يحتاجــون 
املســاعدات بشــكل أســرع 

وبطريقة أكثر أمانا«.
ومــن خــالل دمــج تقنية 
مسح بصمة العني في تسجيل 
املساعدات النقدية املقدمة إلى 
الالجئني وصرفها، فمن املقرر 
أن تصبح عملية الصرف أكثر 

أمانا مقارنة بالعملية السابقة 
التي عادة ما كانت تستغرق 
١5 يوما، فاالعتماد على مسح 
بصمــة العني ســيجرى وفق 
عملية سريعة وبسيطة عبر 
 IrisGuard التقاط صورة من
ومن ثم تكوين الهوية، ويعد 
جهــاز EyePay® املقــدم من 
IrisGuard األول من نوعه القادر 
على مصادقة الهوية على نطاق 
عاملي في غضون ثالث ثوان، 
ويجمــع هــذا اجلهــاز الذكي 
 IrisGuard اجلديد بني خبــرة
في تقنية التعرف على قزحية 

العني وإمكانية التنقل.
يذكر أن IrisGuard تأسست 
في العام ٢٠٠١، وهي شــركة 
مقرها اململكة املتحدة حللول 
الدفــع اإللكترونــي واملــورد 
للتكنولوجيــا  الرئيســي 
احليوية للتعرف على بصمة 
العــني لنشــرها علــى نطاق 
واسع، والتي تركز على إدارة 
البشــرية  الهوية  متطلبــات 
املوثوقــة لقطاع واســع من 
 Zain الســكان، وقد مت إطالق
Cash فــي أواخــر العام ٢٠١5 
 Zain and Iraq من قبل محفظة
Wallet، وهي عبارة عن منصة 
تسمح للمستخدمني باإليداع 
والسحب ونقل األموال ودفع 
قيمة البضائع واخلدمات عبر 
النقالــة، واختارت  هواتفهم 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئــني هذه اخلدمــة فيما 
بعد كآلية صرف لالجئني في 

العراق.

بالتعاون مع مفوضية الالجئني وIrisGuard باستخدام تقنية منصة EyePay® Cash الثورية

التقنية اجلديدة أكثر فاعلية وكفاءة في مساعدات احملتاجني تقنية منصة EyePay® Cash ستخدم آالف الالجئني

الدعم التي تقوم بها املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني وغيرها من املنظمات 
اإلنســانية في العراق الذين 
يســتهدفون أكثر من مليون 
عراقي من النازحني والالجئني 
للحصول على مساعدات نقدية 

في العام ٢٠١٩.
وقال ممثل املفوضية في 
العراق امين غرايبة »تبحث 
املفوضية دائمــا عن تقنيات 
جديــدة ومحســنة ميكنهــا 
املساعدة في حتسني اخلدمات 
وتأمني احلماية لالجئني، حيث 
نســتخدم تقنية مسح العني 
لتسهيل املساعدات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ـ فــي األردن ولبنــان ومصر 
ـ وقــد أثبتت أنهــا قناة أكثر 
فاعلية وكفــاءة، حيث تعزز 
تقنية مسح قزحية العني عدد 
الذين يضمنون  املستفيدين 
هويتهم، وبالتالي فهي تقنية 
خالية من احتمالية االحتيال«.
وأضــاف قائــال: »يســر 
املفوضية في هذه املناســبة 
أن تأخذ شركة زين كاش زمام 
املبــادرة في طرح اســتخدام 
تقنيــة مســح بصمــة العني 
فــي العــراق بالتعــاون مــع 

.»IrisGuard
وتعليقا على اعتماد منصة 
EyePay® Cash فــي العراق، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ZainCash يــزن التميمي »ان 
شركة زين لديها التزام قوي 
جتاه شعب العراق وسكانه، 

البنك الوطني و»لوياك« يختتمان
برنامج »كن« التدريبي لريادة األعمال

اختتم بنك الكويت الوطني ومؤسسة 
لوياك التطوعية برنامج »كن« التدريبي 
لريــادة األعمال بعد أن قدم البرنامج 6 
أسابيع تدريبية مكثفة لنحو 64 مشتركا. 
وقد شارك مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان في احلفل اخلتامي 
لتكرمي املشاركني إلى جانب القيمني في 
مؤسسة لوياك. وكان بنك الكويت الوطني 
قد قدم رعايته البالتينية لهذا البرنامج 
في إطار الشــراكة االستراتيجية للبنك 
مع مؤسسة لوياك التطوعية التي تنظم 
هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي 
بالتعاون مع جامعة »بابســون« بهدف 
دعــم الطالب من خــالل حتفيزهم على 
القيادة واالبتكار مبشاريع تخدم تقدم 
املجتمع. ومبناسبة اختتام البرنامج، أكد 
رئيــس فريق إدارة العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر أنه 
في ختام هذا البرنامج التدريبي يسرنا 
أن نكون قد ساهمنا بالتعاون مع لوياك 
في دعم الطاقات الشابة ومساعدتها على 
تعزيز خبراتها في سوق العمل، خاصة 
أن فريقا تدريبيا متخصصا من البنك قد 

قدم خبراته للشباب املشاركني.
ولفــت الباقــر إلى أن مشــاركة بنك 
الكويت الوطني في برنامج »كن« تأتي 
انطالقــا مــن شــراكته االســتراتيجية 
مع لوياك ودعمه املســتمر لنشــاطاتها 
التثقيفية والشبابية الهادفة، إميانا منه 
بأهمية توفير الدعم للشباب وحتفيزهم 
وتبني مشاريعهم ملا لها من مساهمة فاعلة 
في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
وأضاف الباقر ان بنك الكويت الوطني 
يعتز بأن يكون جزءا من هذا البرنامج 
للعــام الثالــث، خاصة انــه يلتقي مع 
توجه البنك الهادف إلى دعم الشــباب، 
وفتح املجال أمامهم ليرتقوا مبعرفتهم 
ويوسعوا آفاق مداركهم، وذلك من خالل 
دعم مشاريعهم وتقدمي البرامج التدريبية 
التي يوفرها بنك الكويت الوطني والهادفة 
إلى االستثمار بالكفاءات ومنحهم الفرص 
التي يســتحقونها لالنطالق نحو آفاق 

أوسع.
الكويــت  ومتثلــت مشــاركة بنــك 
الوطنــي فــي هــذا البرنامــج من خالل 
تقدمي رعايته للبرنامج وكمشاركة في 
اللجنة التحكيمية والتوجيهية للمتدربني، 

حيث يقدم املشورة والتدريب للمشاركني 
إلــى جانب دوره في اختيار املشــاريع 
واملبــادرات الفائــزة. وشــهد البرنامج 
مشــاركة 64 طالبــة وطالبــا تتــراوح 
أعمارهــم بــني ١٢ و١6 عامــا. وتخللته 
جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات 
ورحالت ميدانية وورش عمل مختلفة 
تهدف إلى نشأة وتعزيز برامج اجتماعية 
رائدة في الكويت. ويواصل بنك الكويت 
الوطني سنويا مبادراته اإلنسانية ودعمه 
لبرامج الرعاية االجتماعية انسجاما مع 
سياساته الراسخة للنهوض مبسؤولياته 
االجتماعية وإميانــا باألثر الفعال لهذه 
البرامج في خدمة املجتمع وأبنائه، كما 
انها تعكــس الدور القيادي الذي يلعبه 
البنك الوطني في هذا املجال منذ عقود 

طويلة.
وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى 
دعم الشــباب من خــالل توفير الفرص 
التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج 
التنموية، وتستهدف فئة الشباب بني ١6 
و٢7 عاما من خالل البرامج واملشــاريع 
التعليميــة والتدريبيــة والتطوعيــة 

املخصصة للشباب.

ً في إطار رعايته البالتينية للبرنامج الذي استمر على مدى 6 أسابيع مبشاركة 64 متدربا

محمد العثمان ويعقوب باقر وعدد من مسؤولي »لوياك« في صورة تذكارية مع املشاركني في برنامج »كن« خالل احلفل اخلتامي

لولو هايبر ماركت تطلق حملة »العودة إلى املدرسة«
أطلقت لولو هايبر ماركت، 
سلسلة متاجر هايبر ماركت 
الرائدة فــي املنطقــة، حملة 
»العودة إلى املدرسة«، والتي 
تتضمن مجموعة من العروض 
اخلاصــة علــى القرطاســية 
واالكسســوارات املدرســية 
ابتداء من ٢١ اجلاري في جميع 
منافذ لولو هايبر. وســيقدم 
العــرض الذي مــن املقرر أن 
ينتهي في ١٠ سبتمبر املقبل، 
للطالب مجموعة واسعة من 
املنتجــات املذهلــة واملغرية 
إلعدادهم للعودة إلى املدرسة.
العــرض  هــذا  ويضــم 
مــن  العديــد  الترويجــي 
عوامــل اجلــذب الرئيســية، 
منها إعطاء كفالة ملدة ســنة 
واحدة علــى جميع احلقائب 
املدرســية التي يتم شراؤها 
خالل فترة الترويج. وأيضا، 
إضافة لعرض خاص يدعمه 
 »Byju Learning App« تطبيق
حيث يوفر كوبون مقابل كل 
عملية شراء بقيمة ١٠ دنانير، 
وســيكون هنــاك ١٠ فائزين 

املدرسية، مبا في ذلك حقائب 
الظهر ذات العالمات التجارية 
العاملية، وأكياس الغداء، والزي 
املدرسي، واألحذية، واحلقائب 
املــزودة بعجالت  املدرســية 

وغيرها.
يعد عــرض »العودة إلى 
املدرســة« مــن لولوهايبــر 
ماركت جزءا من جهود العالمة 

التجاريــة للوفاء باســتمرار 
مبتطلبــات املســتهلكني، مع 
إتاحــة الفرصة لهم لالدخار، 
والتســوق للحصــول علــى 
اجلــودة  عاليــة  منتجــات 
بأسعار معقولة، كما يساعد 
العــرض أيضــا علــى  هــذا 
جعل التسوق جتربة مثيرة 

للعائالت.

محظوظني ســيتم اختيارهم 
من خالل الســحب كجزء من 
اجلائــزة الكبــرى اإلجمالية 
البالغــة ١٠ آالف دينــار. كما 
تشتمل هذه احلملة اخلاصة 
على العديد من العروض التي 
املنتجات،  تتضمن مختلــف 
ومنهــا خصم أكثــر من %5٠ 
على القرطاســية واملنتجات 

»مناء«: 8283 أسرة استفادت
من مشروع »أضحية العيد«

للــزكاة  منــاء  أعلنــت 
والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي عن توزيع 
٢76١ أضحيــة داخل الكويت 
على األســر املستفيدة وذلك 
بشركة املواشــي في املسلخ 
اجلديد مبنطقة الري بالشويخ 
منهــم 6٢3 أســرة مــن كبار 
الســن وذوي االحتياجــات 
اخلاصة مت إيصال األضاحي 
إلى منازلهم وذلك بإشــراف 
كامل من فريــق مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية، مشيدا 
بالتفاعل اإليجابي ألهل اخلير 
واحملسنني وأصحاب األيادي 
البيضاء من أهل الكويت من 
خالل مســاهماتهم ملشــروع 
األضاحــي الــذي يعبــر عن 
أحد صــور التكافل بني أفراد 
املجتمع، وتوطيد روح احملبة.

في هذا الصدد، قال مساعد 
مدير الفــروع لتنمية املوارد 
اخليريــة عبــداهلل الصانــع 
أن مشــروع األضاحــي مــن 
التي  املتميــزة  املشــروعات 
مت تنفيذهــا داخــل الكويت، 
ويعــد هذا األمر فقهيا أفضل 
من التضحية خارج الكويت، 
كما قامت مناء للزكاة والتنمية 

منها أو أن يساهم في توزيع 
حلوم األضاحي. وأكد الصانع 
حرص مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعيــة علــى الضوابط 
الشرعية والصحية لألضحية، 
حيــث مت حتميــل حلــوم 
األضاحي في شاحنات مبردة، 
كما مت تقسيمها إلى 3 أجزاء 
وتوزيعها على األسر األكثر 
حاجــة بعد دراســة احلاالت 
املستفيدة، مشيرا إلى أن العام 
احلالي شهد متيزا واضحا في 
عملية التوزيع، انعكس على 
سرعة وآلية التوزيع امليسرة 
التي جعلت املستفيد يتسلم 
أضحيته بيسر وسهولة، مما 

أضاف معاني البهجة والسرور 
أليام العيد. وأضاف الصانع أن 
مناء حرصت على البث املباشر 
لعملية الذبح والتوزيع على 
شبكات التواصل االجتماعي 
حتــى يتابع املتبــرع الكرمي 
وأهل اخلير واملهتمون مراحل 
املشروع أوال بأول، مما يعتبر 
تطورا نوعيا يعكس شفافية 
ومصداقيــة عاليــة لوضــع 
املتبــرع فــي صــورة تنفيذ 
املشــروع مباشــرة حلظــة 
التنفيذ، داعيا اهلل ســبحانه 
وتعالى أن يتقبل صدقات أهل 
اخلير وأضحياتهم وأن يبارك 

لهم في أهلهم ومالهم.

الصانع أشار إلى أن اللجنة وزعت 2761 أضحية داخل الكويت

جانب من عملية توزيع األضاحي

املجتمعية بتنفيذه بالشراكة 
املتميــزة مع األمانــة العامة 
لألوقــاف الشــريك اخليري 
وشركة نقل وجتارة املواشي 
امليدانــي  الشــريك  وهــي 
واستفادت منه 8٢83 أسرة، 
مبينا أن التوزيع بدأ منذ اليوم 
الثالث لعيد األضحى املبارك 
املوافق ١3 و١4 و١5 اجلاري.

أن  الصانــع  وأضــاف 
املشــروع متيــز بالعديد من 
املميزات هــذا العام منها كما 
قدمت مناء للمضحي اخليارات 
الثالثــة التي يســتطيع من 
ذبــح  يحضــر  أن  خاللهــا 
أضحيته أو أن يتسلم جزءا 

عبداهلل الصانع

»الدعوة اإللكترونية«: 108 مهتدين 
من 28 دولة خالل العشر األول من ذي احلجة

صرح مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبــداهلل 
الدوســري بأن عدد املهتدين 
الذين دخلوا اإلسالم من خالل 
مشــروع حــوار اإلميــان في 
العشــر األول من ذي احلجة 
قد بلغ ١٠8 أشــخاص من ٢8 

دولة حول العالم.
الدوسري بالشكر  وتقدم 
الذين  للمتبرعني واحملسنني 
يدعمون املشــروع ويكفلون 
دعاته، مشــيرا إلــى أن هذه 
األعــداد الكبيرة من املهتدين 
هي نتيجة جلهد متواصل من 
دعاة اللجنة وما يتميزون به 
من معرفة واعيــة بالقضايا 
اإلسالمية وحســن تقدميهم 

واحلوارات التفاعلية مع غير 
املسلمني، كما يتم إطالعهم على 
كل جديد في عالم االتصاالت، 
والتطبيقات الرقمية، وطرق 
التواصل املؤثر والفعال، وكذلك 
الدورات الشرعية املتخصصة. 
وأعلن الدوســري ان اللجنة 
بصدد زيادة لغات املشروع، 
حيث ستتم إضافة لغات أخرى 
مثل اللغة الفرنسية واألملانية 
قريبا بإذن اهلل وجار اختيار 
دعاة بهذه اللغات، مع احلرص 
على أن يكون الدعاة من أهل 
هــذه البلدان ويقيمــون بها، 
وعلى علم تام بكل األطروحات 
واألفكار الدينية للشرائح التي 
تتم دعوتها. ودعا الدوسري 
املتبرعني والداعمني إلى تبني 

هذا املشــروع وكفالة بعض 
أنــه ميكــن  دعاتــه، مبينــا 
للمتبرع حتديد اللغة والبلد 
الذي يريد أن يكفل داعية به، 
وتقوم اللجنة بتعيني وتدريب 
الداعيــة، وتعليم  ومتابعــة 
ورعايــة املهتدين اجلدد بعد 

إسالمهم بإذن اهلل.
الكفالــة  قيمــة  وحــول 
للداعية، قال الدوسري: كفالة 
الداعية ٢5٠ دينارا شــهريا، 
كما ميكن االستقطاع الشهري 
للمشــروع مببلــغ ١٠ دنانير 
للســهم، داعيا من يرغب في 
التبرع إلى االتصال على اخلط 
الســاخن ١8٠٠٠8٢، أو زيارة 

املوقع اإللكتروني 
.)/http://donate.edc.org.kw(

دعت املتبرعني واحملسنني إلى كفالة الدعاة باللغات املختلفة

عبداهلل الدوسري

لإلسالم عبر مختلف األدوات 
والتطبيقات الرقمية. وأوضح 
الدوســري أن اللجنــة تقوم 
بشكل مستمر بتدريب الدعاة 
على مهارات اإلقناع والتأثير 

»إعانة املرضى« توزع حقائب وتقيم
أنشطة ثقافية وفقهية في املستشفيات

ليلى الشافعي

متاشيا مع األهداف التوعوية لقسم 
الوعــاظ فــي إدارة التوعية واإلرشــاد 
بجمعية صندوق اعانة املرضى، فقد اقام 
العديد من األنشطة الثقافية والتوعوية 
والفقهية في كل من مستشفى الفروانية 
ومستشفى العدان ومستشفى ابن سينا، 

حيث كان النشاط عبارة عن سؤال وجواب 
وأسئلة فقهية عن أحكام الطهارة والصالة 
للمريض وأحكام احلج والعمرة وأحكام 
العيــد وغيرها مما تــرك انطباعا جيدا 
لدى املشاركني في املسابقات من مرضى 
وموظفــني في القطــاع الصحي في تلك 
املستشفيات من إداريني وأطباء وممرضني.
كما أقام القســم بالتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف بتوزيع حقائب للمرضى 
املعوزين في جميع مستشفيات الكويت 
حتتوي على كل املستلزمات الضرورية 
التي يحتاجها املريض من أدوات استحمام 
وعطور وألبسة داخلية ودشداشة نوم 
وفوطة استحمام وغيرها مما ترك انطباعا 
واثــرا طيبــا لــدى املرضــى احملتاجني 

مبستشفيات الكويت.

هدية من إعانة املرضى ألحد املرضىاجلمعية حريصة على دعم املرضى


