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«اخلليج» يجري سحب «الدانة» ربع السنوي الثالث 
ويعلن الفائز بجائزة ٢٥٠ ألف دينار

أجرى بنــك اخلليج في 
يــوم اخلميــس ١٥ أكتوبــر 
٢٠٢٠ ســحب الدانــة ربــع 
الســنوي عن الربع الثالث 
مــن هذا العام، والذي فازت 
من خالله السيدة بدرية أحمد 
ابراهيم العوض بجائزة ٢٥٠ 

ألف دينار.
وســيعقد بنــك اخلليج 
سحب الدانة السنوي الكبير 
في ١٤ يناير ٢٠٢١، وستكون 

اجلائزة ١٫٥ مليون دينار.
ويشــجع بنــك اخلليج 
عمــالء الدانــة علــى زيادة 
فــرص فوزهم عــن طريق 
زيادة املبالغ التي يتم إيداعها 
فــي احلســاب، باســتخدام 
خدمــة الدفــع اإللكترونــي 
اجلديدة املتاحة عبر موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيق 

وزارة  إشــراف  حتــت 
التجــارة والصناعة، أجرى 
 (ABK) البنك األهلي الكويتي
أول ســحب لعروض حملة 
الصيف الترويجية بعنوان 
«انفق واربح هــذا الصيف 
مع بطاقات األهلي االئتمانية 
واملسبقة الدفع»، والتي مت 
إطالقها الشهر املاضي. وقد 
مت إجراء الســحب في املقر 
الرئيســي للبنك، حيث فاز 
١٠ عمــالء من عمــالء البنك 
احملظوظــني وحصلوا على 

٥٠٠ دينار لكل منهم.

متنــح عمالء الدانــة حرية 
إيــداع النقود فــي أي وقت 
يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
«احلاسبة» املتاحة عبر موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية، والتي متكن 
الدانة من احتســاب  عمالء 
فرصهم للفوز في سحوبات 
الدانــة األســبوعية، ربــع 
السنوية والسنوية. عالوة 
علــى ذلــك، حســاب الدانة 
هو احلســاب الوحيد الذي 
يكافــئ العمالء على والئهم 
لبنك اخلليج، حيث مينحهم 
فرص الوالء، وهي عبارة عن 
إجمالي الفرص التي اكتسبها 
العميل في الســنة السابقة 
والتي تضاف إلى العام املقبل 
كمكافأة له على والئه. وكذلك 
متــت إضافة جميع الفرص 
التي اســتحقها العميل في 
آخر عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ 
ويتكرر ذلك فــي عام ٢٠٢١ 
مع األعــوام التالية. تطبق 

الشروط واألحكام. 

وقد فــاز بالســحب عن 
شــهر أكتوبر كل من: محمد 
جاسم محمد املهنا، يوسف 
جعفر عباس حســن، أمير 
محمــد حســن زارق، طاهر 
عمران كمال باشــا، الشيخ 
فهد يوسف سعود الصباح، 
عبداملجيــد حاجي حســني 
الشطي، عبدالعزيز القطامي، 
فهد محمد املطيرات، محمد 
طلق فرحان العازمي، خالد 

عبداهللا أحمد احلساوي.
هــذا، وســتتم إضافــة 
املبلغ في احلساب اخلاص 

بالفائزين. 

الهواتــف الذكية. كما يوفر 
حســاب الدانــة العديد من 
اخلدمــات املتميزة لعمالئه 
منهــا خدمة «بطاقــة الدانة 
لإليــداع احلصــري» التــي 

«األهلي» يعلن الفائزين
في أول سحوباته الشهرية لعرض الصيف

فريق بنك اخلليج مع شيك اجلائزة

جولة في املتجر

Ooredoo الكويت تشارك في اجللسة احلوارية 
الرقمية «رؤية ٢٠٣٥: رحلة الكويت إلى عالم الرقمنة»

 Ooredoo شاركت شركة
النســخة  لالتصــاالت، في 
 Biztech Talk الثانيــة مــن
الذي نظمته فوربس الشرق 
 Gulf األوسط بالشراكة مع
Business Machines، املزود 
الرقميــة  الرائــد للحلــول 
الشاملة، وانعقدت اجللسة 
احلوارية الرقمية والتي كانت 
بعنوان «رؤية ٢٠٣٥: رحلة 
الكويــت إلى عالم الرقمنة» 
يوم الثالثاء املاضي، حيث 
مثل شركة Ooredoo الكويت، 
بالل آغا مدير إدارة تسويق 
الشركات، وركزت اجللسة 
على اســتراتيجية الكويت 
الطموحة لتحويل نفسها إلى 
مركز إقليمي مالي وجتاري 

وثقافي.
ولم تعد أولية الوصول 
إلــى تكنولوجيا املعلومات 
واســتخدام  واالتصــاالت 
اخلدمــات الرقمية رفاهية، 
بل أصبحت جزءا ال يتجزأ 
من عملية الرقمنة والعصر 
الرقمي الذي نعيشــه اآلن، 
بل أكثــر، حيث أصبح أمرا 
ضروريا لتحفيز التطورات 
االقتصادية والثقافية على 
الصعيد اإلقليمي. وبالتالي 
تقع مســؤولية كبيرة على 
عاتق الشركات القيادية في 

قامــت شــركة كويــت 
آجرو بالتعاون مع جمعية 
قرطبة التعاونية والسفارة 
األميركية في الكويت بإطالق 
مفهوم جديــد ملتجر فرعي 
 The» صغيــر حتــت اســم
American Truck»، والــذي 
يهــدف إلــى عــرض وإبراز 
املنتجات األميركية املتاحة 
في اجلمعية. وبهذه املناسبة، 
نظم حفل في جمعية قرطبة 
الفرعــي  الفتتــاح املتجــر 
بحضور كل من القائم بأعمال 
السفارة األميركية في الكويت 
الري ميموت، إلى جانب مكرم 
التنفيذي  الرئيــس  مالعب 
لشركة كويت آجرو، وإدارة 
جمعية قرطبة وأعضاء من 
املجتمــع الكويتــي. وعقب 
االفتتــاح، نظمت للحضور 
جولة في أرجاء املتجر، تولى 
خاللها مكــرم مالعب تقدمي 
شــرح واف حول املجموعة 
الغنية باملنتجات األميركية 
املتوافرة حتت سقف واحد. 
حيــث قــال: تتمثــل رؤية 
«كويــت آجرو» فــي تعميم 
هذا املفهوم االبتكاري اجلديد 
في العديــد من محالت بيع 
إننا  الكويت،  التجزئة فــي 
على ثقة من جودة وموثوقية 
املنتجات األميركية ما يجعل 
الطلــب عليهــا مرتفعا في 
الكويــت. لــذا، نفخــر بأن 
نكون سباقني بالترويج لها 
مكثفا بهذا األسلوب املبتكر 
فــي الكويت واملنطقة. وفي 
معــرض تعليقــه على هذه 
املناسبة، قال الري ميموت: 
الواليــات املتحــدة  يــزور 
سنويا العديد من الكويتيني، 
ســواء ألهداف الدراسة في 
مؤسســاتنا التعليمية ذات 
املســتوى العاملي أو لزيارة 

واخلدمات السحابية املصممة 
خصيصا لتناسب احتياجات 
الشــركات ورجــال األعمال 
التركيز  ومســاعدتهم على 
على مبادراتهم الرقمية مما 
يؤثــر إيجابا علــى جتربة 
العمــالء. اليوم، ومن خالل 
الرقمية  اخلدمات واحللول 
التــي ال مثيل لها، أصبحت 
شركة Ooredoo قادرة على 
جــذب واســتقطاب العديد 
من الشــركات االستثمارية 
لبدء أعمالها في الدولة مبا 
يتماشــى مع رؤية الكويت 
٢٠٣٥ ويجسد شعار العالمة 
«حتول رقمي متميز» التي 
تقودنا نحــو كويت رقمية 

جديدة.
وفي ضوء حتسني كفاءة 
التكاليف،  األعمال وخفض 
بدأت شركة Ooredoo الكويت 
بتقدمي اخلدمات املدارة التي 
تســمح للمؤسســات بــأن 
تستعني مبصادر خارجية 
تعمل على متابعة قدراتها في 
بعض عمليات تكنولوجيا 
املعلومات، مبا في ذلك صيانة 
أنظمة ووظائف تكنولوجيا 
املعلومــات وحلهــا. وتقدم 
Ooredoo أيضــا اخلدمــات 
السحابية املصممة للوصول 
السهل وامليسور إلى البيانات 

للعمالء فرصة االســتمتاع 
بهذه املنتجــات الفريدة في 
الكويــت. مــن جانبــه، قال 
ناصر البصري رئيس مجلس 
إدارة تعاونيــة قرطبة: إنه 
لشرف كبير أن نستضيفكم 
اليوم في هذا املشروع املهم 
للغاية، وتعد تعاونية قرطبة 
من التعاونيات الرائدة على 
مســتوى الكويــت، حيــث 
نسعى دائما الى توفير أفضل 
املنتجات لعمالئنــا، وبناء 
علــى ذلك، نحــن فخورون 
بــأن نكــون أول تعاونيــة 

واملوارد والتطبيقات من أي 
مــكان وفــي أي وقت، دون 
احلاجة إلى بنية حتتية أو 

أجهزة داخلية.
إن ظاهرة الرقمنة، خاصة 
التحول الرقمي، تغير بشكل 
جذري الطريقة التي يعمل 
بها األفــراد في الشــركات، 
فهي تغير عقلياتهم وتخلق 
ثقافة تعــزز التغيير. لذلك 
من الضروري توفير أساس 
ســليم مــن أجل بنــاء هذه 
الثقافة التي حتمي األصول 
األكثر قيمة للشركة، وبالتالي 
تقدم Ooredoo الكويت حلوال 
لألمن السيبراني تهدف إلى 
تزويد الشركات مبعلومات 
شــاملة وحلــول حمايــة 
البيانات. وميكن للخبراء في 
Ooredoo الكويت تصميم هذه 
اخلدمات لتلبية احتياجات 
الشــركات اليوم وغدا وفي 
املســتقبل، مما يتيــح لهم 
جتربــة مســتويات خدمة 
متقدمــة للتغلــب على أي 

جرائم إلكترونية.
ومع احتياجات االتصال 
املتغيرة، زادت احلاجة إلى 
جيــل جديــد من شــبكات 
الهاتف احملمول، لذلك ظهرت 
تقنية الشبكة اخللوية من 

.(٥G) اجليل اخلامس

 The American تقدم مفهوم
Truck جتاوبــا مــع رغبــة 
عمالئنا املستمرة باحلصول 
على منتجات عالية اجلودة 
وفريدة من نوعها. وبالنيابة 
عن أعضــاء مجلس اإلدارة 
أشــكر  أن  أود  وفريقهــا، 
الســفارة األميركيــة علــى 
حضورها اليوم وشــريكنا 
املقرب شــركة كويت آجرو 
على إطالق هذا املفهوم الرائع 
واختيــار تعاونيــة قرطبة 
لتحتضن باكورة انطالقته 

في الكويت.

«GBM» نظمتها «فوربس الشرق األوسط» بالشراكة مع

مختلف القطاعات لتشجيع 
القطاعــني  التعــاون بــني 
اخلــاص والعــام من خالل 
تبنــي اخلدمــات واحللول 

الرقمية املتقدمة.
وخالل اجللسة احلوارية 
كشفت شركة Ooredoo عن 
تاريخهــا العميق ورحلتها 
إلى عالم الرقمنة التي بدأت 
عام ٢٠١٦ من خالل إنشــاء 
املدونات ملســاعدة عمالئها 
على بدء الرحلة بأنفســهم، 
باإلضافــة إلــى اســتحواذ 
شركة Ooredoo على شركة 
FASTtelco، املــزود الرائــد 
 (ISP) خلدمــات االنترنــت
فــي الكويــت ممــا أدى إلى 
ابتــكار حلــول وخدمــات 
جديدة، حيث أصبحت عملية 
التواصل بني مراكز البيانات 
املختلفة سلسة وسهلة متاما 
ومدعومــة بالكامل من قبل 
الشــركة، فقد كانت شركة 
Ooredoo ســباقة فــي هذه 
اخلطوة، مما ساهم في إثراء 
العمالء والشركات  جتارب 
على حد سواء وإكسابها قيمة 

تنافسية عالية.
وفــي عام ٢٠١٧ أنشــأت 
الشــركة أول مركز بيانات 
الكويــت لتقــدمي   Ooredoo
خدمات االســتضافة املدارة 

وجهاتنا السياحية الرائعة. 
وعنــد عودتهــم للكويــت، 
يتوقون لتــذوق منتجاتهم 
األميركيــة املفضلــة والتي 
اعتادوا عليها أثناء إقامتهم 
في أميركا. ولذلك، يسعدنا 
اليــوم أن نــرى املنتجــات 
األميركيــة املفضلــة عنــد 
الكويتيني متاحة حتت سقف 
 The American واحــد عبــر
Truck والتــي تتضمن أكثر 
من ٤٠٠ منتج من املنتجات 
واالســتهالكية  الغذائيــة 
األميركية الصنع، ما يتيح 

«كويت آجرو» تفتتح متجرها الفرعي
«The American Truck» في جمعية قرطبة

بحضور القائم بأعمال السفارة األميركية في الكويت

الري ميموت ومكرم مالعب وناصر البصري حلظة افتتاح املتجر               (قاسم باشا)

«الساير القابضة» تفوز باملركز الثاني في الدورة ١٣
من «اجلائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات»

حتت رعاية م.الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، 
رئيــس دائرة الطيران املدني فــي رأس اخليمة، أقيم في ٦ 
أكتوبــر اجلاري حفال مرموقا لإلعالن عن الفائزين بجوائز 
الــدورة الثالثة عشــرة من «اجلائزة العربية للمســؤولية 
االجتماعية للمؤسســات» التــي تنظمها الشــبكة العربية 
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، ويعد احلفل واحدا من 
أوائل االحتفاالت غير االفتراضية منذ تفشي وباء كوفيد-١٩ 

في العالم. 
وكرمت اجلوائز التي يطلق عليها أيضا لقب «األوسكار 
األخضر في الشرق األوسط»، مبادرات وممارسات املسؤولية 
االجتماعية للمؤسســات التي أطلقتها ٢٠ جهة في املنطقة 
بهدف حتقيق التنمية املســتدامة. ومت اختيار الفائزين من 
بني متقدمني عدة من ٩ دول في الشــرق األوســط، شــملت 
طلبات مشاركتهم ٣٤ قطاعا مختلفا منها قطاع السيارات.

ومت اإلعالن عن فوز الســاير القابضة باملركز الثاني عن 
فئة األعمال التجارية الكبيرة بالشرق األوسط للعام الثالث 

على التوالي.
وبهذه املناسبة، قال محمد ناصر الساير، عضو مجلس 
اإلدارة التنفيذي ورئيس جلنة االستدامة: إنه ملن دواعي فخرنا 
أن نكون من ضمن ٢٠ فائزا من رواد االستدامة في الشرق 
األوسط والذين مت اختيارهم استنادا ملجموعة من األسس 
العاملية وهي معايير امليثاق العاملي لألمم املتحدة، ومعايير 
املبادرة العاملية للتقارير، ومنوذج املؤسسة األوروبية إلدارة 
اجلودة، وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة البالغ عددها 
١٧ هدفا كما هو مبني في تقرير استدامة الساير ٢٠١٨-٢٠١٩ 
الذي أبرز مدى التزامنا في تشجيع وإلهام أصحاب املصلحة 
لدينا الحتضان االستدامة في جميع عناصر حياتهم اليومية 
خللق تغييرا إيجابيا دائما للجميع اليوم وفي املستقبل من 

خالل العمل معا.
وأضاف: لقد كان من التحديات بعض الشيء املضي قدما 
خالل أزمة «كوفيد-١٩» التي شــكلت أكبر حتد في عقد من 
الزمن لقطاع الســيارات لضمان ســالمة العمالء واملوظفني 
وجميــع أصحاب املصلحة، وقد أبــرزت األزمة احلاجة إلى 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة العواقب الصحية 
واالقتصادية للوبــاء، ومتهد الطريق للتعافي الدائم. نحن 
جميعا بحاجة إلى خلق حلول استباقية لهزمية هذا الوباء 

مع املضي قدما والتعاون معا خالل هذه الظروف.
وتوجهت، حبيبة املرعشــي، الرئيس واملدير التنفيذي 
للشــبكة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات 
بالتهنئــة للفائزيــن بقولهــا: نحرص منذ إطــالق اجلائزة 
العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في عام ٢٠٠٨ 
على إرساء أساســات متينة وتسريع وتيرة النمو ألفضل 
ممارسات املســؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة 
فــي املنطقــة. وقد كانت رحلة طموحة الستكشــاف أفضل 
املمارسات واإلشادة بها ومشاركتها على املستوى الوطني 

واإلقليمي والعاملي.
وأضافت: تزامنا مع ســعينا للتصــدي للتحديات التي 
فرضتها جائحة «كوفيــد-١٩» والتأقلم مع الواقع اجلديد، 
أثبتت املنطقة العربية مثابرتها على إطالق مبادرات املسؤولية 
االجتماعية للمؤسســات ســعيا لتعزيز الرفاه االجتماعي 
واحملافظــة على البيئة وحتقيق النمــو االقتصادي ومتثل 
هــذه اجلهود ضــرورة حتمية فــي عالم اليــوم، لذلك فإن 
األعمال التي تقوم بها املؤسسات املختلفة لتعزيز أنشطتها 
امللتزمة باملســؤولية االجتماعية للمؤسسات تستحق كل 
الثناء والتقدير. وبغض النظر عن حجمها أو القطاع الذي 
تعمــل فيه، فقد أظهــرت تلك املؤسســات تركيزا متواصال 
جلعــل العالم مكانا أفضــل للعيش من خالل توطيد دعائم 

عالقات تعاون متينة.
وقد دعت األمم املتحدة هذا العام لتوحيد جهود القطاعني 
العام واخلــاص حول العالم للتصــدي لتداعيات اجلائحة 
العاملية، ورسم مالمح استراتيجيات وخطط التعافي لتحقيق 
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وقد أرسى الفائزون 
بالدورة الثالثة عشــرة من «اجلائزة العربية للمســؤولية 
االجتماعية للمؤسسات» معايير املرونة وعملوا على االرتقاء 
مبســتويات اجلودة في أعمالهم، على الرغم من التحديات 

التي واجهتهم في العمليات التشغيلية.

عن فئة األعمال التجارية الكبيرة بالشرق األوسط للعام الثالث على التوالي

الساير: نسعى خللق تغيير إيجابي دائم للجميع اليوم وفي املستقبل من خالل العمل معًا


