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«زين» توّقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع «القبس»

وغيرها. 
وأضاف املرزوق: سبب 
تعــاون زين مع القبس هو 
رحلة التحول الرقمي الذي 
متر فيها القبس من النظام 
إلــى اإللكتروني،  الورقــي 
والتــي أصبحــت متصدرة 
وبارزة فيه على مســتوى 
الــدول العربية، وهو األمر 
الذي نفخر به كثيرا خاصة 
ان القبس مؤسسة إعالمية 
متطورة محليا وإقليميا في 

هذا اجلانب.
وحتدث املــرزوق أيضا 
عن أمــن املعلومات واألمن 
الســيبراني قائــال: أصبح 
هــذا اجلانب هاجس العالم 
كلــه اليــوم، ونتميــز فــي 
زيــن بقوة أمــن املعلومات 
من خالل احللــول األفضل 
واألحــدث عامليا لدينا وفق 
العامليــة،  املعاييــر  أعلــى 
كمــا أن الكويت قد وضعت 

فــي  والرائــدة  العريقــة 
قطــاع االتصاالت وخدمات 
اإلنترنــت، والتــي متتــد 
عالقتنا معهم منذ زمن بعيد، 
هي شراكة استراتيجية قبل 
أن تكون شــراكة مع شركة 
عاملية، وتعكس هذه االتفاقية 
مدى رغبة وحرص القبس 
وإدارتها على مواكبة التطور 
التكنولوجــي احلاصل في 
العالــم، من خــالل إطالقها 
لتطبيق «القبس برمييوم» 
وموقعها اإللكتروني إضافة 
إلى حســاباتها في وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأشــار املؤمــن إلــى أن 
القبــس تتطلــع لتوفيــر 
السرعة في اإلنترنت واملزيد 
من احلرفية والتطوير فيما 
يتعلق مبساحة الكم الهائل 
مــن املعلومــات ومقاطــع 
التــي متتلكهــا،  الفيديــو 
خصوصا في تطبيق «القبس 

خطــة لألمــن الســيبراني 
ونحــن نتبع هــذه اخلطة 
بثبات، ولنا الفخر أن نكون 
شريكا للقبس في حفظ أمن 
معلوماتهــم بحكم خبرتنا 

الطويلة في هذا املجال.
وعن النتائــج املتوقعة 
لهذه الشراكة، أكد املرزوق 
قائــال: لدينــا العديــد مــن 
الشراكات الناجحة مبثل هذا 
القبيل مع اجلهات احلكومية 
ومؤسسات القطاع اخلاص، 
وســتثمر هذه الشراكة إلى 
مراحل جديدة خالل السنوات 
الـ ٥ املقبلة، وسنرى القبس 
في حلة جديدة ويدهم بيد 

زين.
التنفيذي  املديــر  وأكــد 
للقبس ناصر املؤمن قائال: 
إن هذه االتفاقية جتسد مدى 
حرص القبس على تطوير 
اإللكترونيــة،  مســيرتها 
فشــراكتنا مع شــركة زين 

فعاليــة  أن  كمــا  اإلدارة، 
اجلريدة اإللكترونية سواء 
باملوقــع أو بالتطبيق، هي 
التــي جعلتنا نحرص على 
تطوير اجلوانب التقنية لها.
وأضــاف املؤمــن قائال: 
توقيعنــا اليــوم مــع زين 
من شأنه تســريع وتكبير 
شريحة التخزين في «القبس 
برمييوم» لضمان ســهولة 
الراحة  االستخدام وتوفير 
للمشــتركني، كما ســتدعم 
زيادة انتشارها عامليا وعربيا 
وفقــا للخطــة املوضوعة، 
فـ «القبــس برمييوم» هي 
أكبر من مواد أرشيفية فقط 
ميكن للمشارك استعراضها، 
بل ستتوســع لتضم صور 
ومقاالت ومقاطع ڤيديو وإن 
كانت مؤرشــفة، خاصة ان 
«القبس برمييوم» توسعت 
على مستوى الدول العربية 

مؤخرا.

إلى  برمييــوم» باإلضافــة 
القبس اإللكتروني. 

وأضــاف املؤمن: نرغب 
في تطوير الشبكة الداخلية 
للقبس من إدارات وأنظمة 
وغيرها، وما دفعنا وأعطانا 
فــي  االســتعجال  صفــة 
هــذا اجلانب هــو «القبس 
برمييوم»، فالكم الهائل من 
املعلومات، سواء مقاالت أو 
صور أو أمور لها عالقة بالـ 
PDF ومقاطع الڤيديو، جعلنا 
نحرص على زيادة وتكبير 
مساحة التخزين اإللكتروني، 
كما أننا نحرص على احلرفية 
في جانب الصيانة والسرعة 
في التخزين، وهذا التعاون 
سيساعدنا مستقبال في نقل 

اخلبر وانفرادنا به.
إن  املؤمــن:  وأوضــح 
التركيز على اإلعالم الرقمي 
جــاء بناء علــى توجيهات 
اإلدارة العليــا فــي مجلس 

أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن توقيعها التفاقية شراكة 
استراتيجية مع دار القبس 
للصحافة والطباعة والنشر، 
وذلك لتوفير مجموعة من 
أحــدث احللول الســحابية 
املبتكــرة وخدمــات مركــز 
البيانــات خلدمــة جهــود 
اجلريدة فــي رحلتها نحو 

التحول الرقمي.
وذكرت الشركة في بيان 
أنها اســتضافت  صحافــي 
حفــل توقيــع االتفاقية في 
 (ZINC) مركــز زين لإلبداع
مبقر الشركة الرئيسي في 
الشويخ، والذي شهد حضور 
التنفيــذي لقطاع  الرئيس 
األعمــال واحللول بشــركة 
زين الكويت حمد املرزوق، 
واملديــر التنفيــذي للقبس 
ناصر املؤمن، ومســؤولي 
اإلدارة العليا من الشركتني.
وبينت زين أنها ستقوم 
الشراكة  اتفاقية  ومبوجب 
مــن  مجموعــة  بتوفيــر 
أحــدث احللول الســحابية 
املبتكــرة لتجديــد البنيــة 
التحتيــة الرقمية اخلاصة 
بالقبــس بشــكل متكامــل، 
والتي تشمل خدمات مركز 
Zain Business الســتضافة 
البيانات، منها خدمة تخزين 
القبــس وتوفيــر  بيانــات 
خدمات حمايــة املعلومات 
واالتصــاالت، وذلــك عبــر 
استضافة بيانات اجلريدة 
إلكترونيــا على مســتوى 
منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا، باإلضافة 
إلى خدمــات إدارة وتنظيم 
الكابالت، وحماية البيانات 
خــالل  مــن  واملعلومــات 
بنيــة حتتية آمنــة تتكون 

وحصلت زين مؤخرا على 
شهادة إدارة وتشغيل مركز 
البيانات (M&O) من مؤسسة 
Uptime العاملية التي تعتبر 
الوجهــة األولــى العتمــاد 
وتطبيــق معاييــر مراكــز 
البيانات في العالم، لتكون 
بذلك أول شــركة اتصاالت 
في الكويــت والثالثة على 
مستوى املنطقة التي حتصد 

هذه الشهادة املرموقة.
وأتى حصول زين على 
هــذا االعتــراف مــن إحدى 
كبرى املنظمات االستشارية 
حول العالم ليوثق ريادتها 
والتزامهــا بتبنــي أعلــى 
املواصفات واملعايير العاملية 
في مركزها للبيانات، وهو 
األمر الذي ينعكس بشــكل 
رئيسي على جودة وكفاءة 
اخلدمــات التــي تـقـدمـــها 
لقطاع األعمال في الســوق 

الكويتي.

لتوفير أحدث احللول السحابية خلدمة جهود اجلريدة في رحلتها نحو التحول الرقمي

املرزوق واملؤمن مع مسؤولي «زين» و«القبس» خالل توقيع االتفاقية

مــن مجموعة مــن املعدات 
واإلجــراءات  والتقنيــات 
األمنيــة للتحكــم واإلدارة، 
وحلول مراقبة وتســجيل 
العمليات، وغيرها الكثير.

وخــالل حفــل توقيــع 
الرئيــس  قــال  االتفاقيــة، 
التنفيــذي لقطــاع األعمال 
واحللــول في شــركة زين 
الكويت حمد املرزوق: هذه 
خطوة أولــى للتعاون بني 
زيــن والقبس، فنحن دائما 
ندعــم ونحث علــى جهود 
التحول الرقمي في الكويت، 
كما أننا شركاء للقبس في 
هذا التحول وندعمهم فيه، 
وستكون البداية في توفير 
احللول السحابية، ومن ثم 
االنتقال في املســتقبل إلى 
تطبيقات اجليــل اخلامس 
٥G واجلوانب التكنولوجية 
احلديثة كالذكاء الصناعي 
 Blockchain الـــ  وتقنيــة 

حمد املرزوق وناصر املؤمن

صورة جماعية ملسؤولي اإلدارة العليا في «زين» و«القبس» جانب من حفل توقيع االتفاقية

املؤمن: عالقتنا مع «زين» متتد منذ زمن بعيد واالتفاقية جتسد حرص «القبس» على تطوير مسيرتها اإللكترونيةاملرزوق: سنرى «القبس» في ُحّلة جديدة ويدهم بيد «زين»

«موريكس» تعزز تواجدها في الكويت بشراكة مع «اخلليج»
أعلنت شــركة موريكس 
الرائــدة فــي توفيــر حلول 
وبرمجيات خاصة بالتداول 
وإدارة املخاطر ألسواق املال، 
عن تعاقدها مع بنك اخلليج، 
وتقدمي منتج MX.٣ لتطوير 
وميكنة منصات أسواق املال 

واخلزينة.
ومت التعاقد مع موريكس 
كجــزء من عمليــة التطوير 
التي يشــهدها بنك اخلليج 
ملنصاته التكنولوجية، حيث 
تقدم الشركة حلوال متكاملة 
لتطوير أنظمة إدارة اخلزينة، 
وأسواق املال، وذلك لتوفير 
بنيــة حتتيــة تكنولوجية 

متينــة تلبــي احتياجــات 
العمالء في الوقت احلالي.

ومن خــالل هــذا العقد، 
سيســتخدم بنــك اخلليــج 
املنصة الرائدة في تكنولوجيا 
أمــوال  رؤوس  أســواق 
البنوك واملؤسســات املالية 
«MX.٣» للعمليات األساسية 
والعمليات املساندة، باإلضافة 

إلى إدارة املخاطر.
وقال املؤســس املشارك 
املديــر لشــركة  والشــريك 
موريكــس، فيليــب حلــو: 
«تعاوننــا مع بنــك اخلليج 
يشــكل خطــوة مهمــة فــي 
تطويــر أنظمــة البنك، مبا 

أفضل احللول لعمالئه. وفي 
سعينا لهذا، يجب أن نتأكد 
الداخلية  من متانة األنظمة 
للبنك في مختلف القطاعات 
وأن نكــون علــى ثقــة تامة 
باجلهات التكنولوجية التي 
نعمل معها. وشركة موريكس 
للبرمجيــات هي واحدة من 
أفضل الشــركات في العالم 
لتوفير أنظمة إدارة أسواق 
املال وإدارة اخلزينة. وال شك 
أن عملهم معنا سيحسن من 
منــوذج عملنا الــذي يرتكز 
على رضا العمالء، وسيرفع 
مســتوى التميز التشغيلي 
في قطاعات البنك املختلفة.

يزيد بشكل كبير من تطور 
إدارة  وقــدرات  عمليــات 
اخلزينة. ويحمل هذا التعاون 
أيضــا أهمية اســتراتيجية 
لشــركة موريكــس، حيــث 
نعزز به وجودنا في الشرق 
األوسط، من خالل سلسلة من 
الشراكات اجلديدة التي تطور 
األنظمة األساســية للبنوك 

اإلقليمية».
التطــور  هــذا  وحــول 
التكنولوجــي اجلديــد، قال 
مدير عــام اخلزينة في بنك 
اخلليــج، ســامي محفــوظ: 
يلتزم بنك اخلليــج التزاما 
اســتراتيجيا نحــو تقــدمي 

 سامي محفوظ 

«املتحد» يعلن رابحي جوائز «احلصاد اإلسالمي»
أعلن البنك األهلي املتحد 
(املتحــد) في احلادي عشــر 
من ديســمبر اجلاري أسماء 
الرابحني في السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول في الكويت 
والذي استطاع أن يعيد رسم 
حياة اآلالف من الرابحني من 
ســعداء احلــظ، حيــث يقدم 
لعمالئه أكبر عـــدد من فرص 
الفـــــوز على مدار العام من 
خالل ما يزيد على ٨٥٠ جائزة 

سنويا.
وقد أســفر الســحب عن 
حصول ســعد عايد املطيري 
علــى اجلائــزة األســبوعية 
الكبرى بقيمة ١٠ آالف دينار، 
باإلضافة إلى حصول ٢٠ فائزا 
على ١٠٠٠ دينار لكل رابح وهم: 
الوزان،  عبدالوهاب عبداهللا 
خالد علي سبتي، عبداحلكيم 
إبراهيم مبارك، محمد بشــار 

اهللا عباس يــد اهللا، نهاوند 
عبدالرحمن الدوغجي، سلوى 
محمــد العازمي، فجر عثمان 
السعيد، محمد عبدهللا إبراهيم، 

عبدالكرمي سردار محمد، هدى 
نبيل علي، نعيمة علي محسن، 
عبدالكرمي حمزة عبدالكرمي، 
محمد شــوقي محمد ومحمد 

أمين، عيسى صالح أحمد.
ويتم إجراء السحوبات كل 
يوم أربعاء في األهلي املتحد 
بالكويــت أو بالبحرين بناء 
على خطة السحب، وفي أيام 
األعياد أو العطالت الرسمية 
يتم تأجيل السحب ليوم العمل 
التالي. ويتيح حساب احلصاد 
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول 
في السحب على جوائز ربع 
سنوية كبرى بقيمة ٢٥٠ ألف 
دينار للرابح والتي متكنه من 
حتقيق أحالمه وتطلعاته، هذا 
باإلضافة إلى السحب الشهري 
على جائزة بقيمــة ١٠٠ ألف 
دينــار. ولعــل إحــدى أبــرز 
امليــزات التي يقدمها برنامج 
جوائــز احلصــاد اإلســالمي 
لعمالئــه هي الســحب على 

جوائز العيدين لعمالئه الذين 
يســعدون بالفوز في كل من 
عيــد الفطر وعيــد األضحى، 
حيث يحظــى الرابحون من 
عمالء املتحد بجائزة بقيمة ١٠٠ 
ألف دينار في كل من العيدين، 
وباإلضافة ملا سبق تتضمن 
جوائــز احلصــاد اإلســالمي 
٢١ جائزة أســبوعية تتكون 
مــن جائزة كبــرى بقيمة ١٠ 
آالف دينار، باإلضافة إلى ٢٠ 
جائــزة قيمــة كل منها ١٠٠٠ 
دينــار، وباإلضافــة إلى باقة 
اجلوائز اجلذابة، يحصل عمالء 
احلصاد اإلسالمي على أرباح 
سنوية متوقعة على أساس 
عقــد الوكالة، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلســالمي 
مفيــدا لألســرة وللمدخرين 
بوجه عام من خالل حتقيقه 
العديد من امليــزات، وهو ما 
يلقى تقدير العمالء اجلدد أو 

احلاليني.

الدندشي، سند حميدي السند، 
حنني عبداهللا الشــعبان، أنا 
تيهوالز البصيري، زلفى زيد 
الزيد، خالد سعد املنيفي، فضل 

«وربة» يثري القطاع املصرفي بـ «رواد»
في نسخته الثالثة لطلبة اجلامعات

اختتــم بنــك وربــة 
فــي  «رواد»  برنامجــه 
نسخته الثالثة المخصصة 
لطلبة الجامعات، بحضور 
الرئيس التنفيذي شاهين 
حمــد الغانــم، ومديــري 
البنــك،  إدارات  مختلــف 
إدارة  عــن  وممثليــن 
المشــاركة،  الجامعــات 
المشــاركين  والطلبــة 

وعائالتهم.
ومنذ انطالقة البرنامج 
في ٣٠ من سبتمبر وعلى 

مدار ١٠ أسابيع، تخلل برنامج رواد ورش 
عمل وتدريب على أيدي خبراء عالميين، 
إضافة إلــى فريق مــن إداريين «وربة» 
للطلبة المشاركين من جامعة الكويت، 
والكليــة األســترالية، وجامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا والجامعة األميركية 

في الكويت.
وتعليقا على ختام «رواد»، تقدم رئيس 
المجموعة اإلســتراتيجية والرقمية في 
«وربة» محمد الشــريف بالشكر لجميع 
المشــاركين مــن جامعــات وطلبة على 
المجهود وااللتزام الكبيرين الذين قدموه 
خالل رحلة البرنامج على مدار ١٠ أسابيع.
وأشار إلى أن برنامج «رواد» يكتسي 
أهميــة كبيــرة، حيــث يثــري تجربــة 
المصرفــي،  القطــاع  المشــاركين فــي 
بتزويدهم بكل المعارف الالزمة لهم في 
هذا القطاع، ما يسهل عليهم بلورة خدمات 

ومنتجات مصرفية خالقة.
وأضاف الشــريف: نحن في (وربة) 
نتمنــى أن تكــون هــذه التجربــة غنية 
بالمعرفة للمشــاركين لهم لالطالع عن 
قرب حول ماهية العمل المصرفي وكيف 
يتم ابتكار األفكار وبلورتها بحيث تصبح 
خدمة تشــكل قيمة مضافة على تجربة 
العميل المصرفية وتدعم مسيرة نجاح 

البنك.
وأكد ان أبواب «وربة» ســتبقى دائما 
مفتوحة أمام الطلبة والراغبين في العمل 

في هــذا المجــال. وقال: 
لــن يبخل البنــك عليهم 
بإعطائهــم كل المعــارف 
والخبرات في هذا المجال.
ولفت الشريف إلى أن 
موظفي «وربة»، يعيشون 
بعقليــة  ويتنفســون 
االبتــكار، وأنهم يؤمنون 
بها كفلسفة أساسية وجزء 
ال يتجزأ من إستراتيجية 
علــى  القائمــة  البنــك 
إشــراك المجتمع من باب 

المسؤولية االجتماعية.
أما من جهة الفرق المشــاركة، فمثل 
جامعة الكويت كل من الطلبة التاليين: 
مرام الطريف، بشــاير المطــوع، مروة 
الصبا، شيماء العبداهللا وفاطمة الحرز.
وعن الكلية األســترالية في الكويت 
مثلهــا طــالل المولــي، يوســف علــي، 
عبدالرحمن الســعيدي، شــهد المرهون 

وسارا دوارة.
وتكون فريق جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيــا من: نوف الغنام، ســارا 

العلبان، سندس األشقر وريم محمد.
كما مثل الجامعة األمريكية في الكويت 
كل من الطلبة التاليين: حسين الوزان، 
منى سنجر، فرح حمودة، سوسن نقفي، 
نشــرى قريشــي. وخالل حفل الختام، 
أتيحت الفرصة للطالب للقيام بشــرح 
أفكارهم أمام الحضور الذين أيضا سنحت 
لهــم الفرصــة للتصويت علــى الفكرة 
الناجحــة من وجهة نظرهم بينما كانت 
أغلبيــة األصوات لفريــق إدارة «وربة» 
نظرا مــن واقع خبرته في هــذا المجال 
ومعرفتــه بمدى نجاح هــذه األفكار في 

القطاع المصرف.
هــذا، وقد فاز فريــق جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا بالجائزة األولى، 
حيث سيتم تبني هذه الفكرة وطرحها في 
شكلها النهائي على هيئة منتج مصرفي 
يقدمه البنك لعمالئه، إضافة الى جائزة 

نقدية.

تضمن ورش عمل وتدريب على أيدي خبراء عامليني

محمد الشريف


