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«الساير» تعلن الفائزين في السحب األول
لعرض الشتاء من «قطع غيار تويوتا األصلية»

«نيسان البابطني» ُتطلق عروض «هال فبراير»
على خدمات ما بعد البيع

«هواوي»: «وضع الطفل» يوفر بيئة آمنة
على اإلنترنت لألطفال

«Ooredoo الكويت» تعيد ابتكار باقات 
«إكسبرس» مسبقة الدفع

نظمــت مجموعــة قطع 
الغيار في شــركة مؤسسة 
محمد ناصر الساير وأوالده، 
إحــدى شــركات مجموعــة 
الساير القابضة، يوم األحد 
٢٠٢١، ســحبها  ينايــر   ٣١
اإللكترونــي األول الختيار 
الفائزين في عرض الشتاء 
علــى قطــع غيــار تويوتا 
األصليــة، وذلــك من خالل 
النظــام االلكتروني لوزارة 

التجارة والصناعة.
وفيما يلي أسماء الفائزين 

في السحب األول:
الفائــز األول: ضحــوي 
محمد، جائزة نقدية بقيمة 

١٠٠٠ دينار. 
الفائز الثاني: أحمد عيسى 

عيسى، جهاز آيفون ١٢.
الفائــز الثالث: هال مقلد 
سند املطيري جهاز آيفون ١٢.

الفائز الرابع: دالل مضحي 
سفاح الظفيري، ساعة آبل.

الفائز اخلامس: والي جان 
عمر جان، ساعة آبل.

ويلتزم قسم قطع غيار 

أعلنت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمد والوحيد لســيارات 
نيســان فــي الكويــت، عن 
أحــدث العــروض خلدمات 
مــا بعــد البيــع، واملصممة 
لتلبية طلبات عمالء نيسان 
فــي الكويت. حيث يســري 
العرض على جميع الطرازات، 
وميكن للعمالء االستفادة من 
العرض من خالل زيارة أي 
من مراكز خدمة نيسان قبل 
١٠ مارس. وتســعى نيسان 
دائمــا الــى تقــدمي اخلدمة 
األفضل لقاعدة عمالئها في 
الكويت، مينح العرض حزمة 
من اخلدمات للجميع، تشمل 
تقرير فحص شامل مجاني، 
وخصم ١٥٪ علــى األجور، 
وخصم ٣٠٪ على قطع الغيار 
البوليش  األصلية، وخدمة 
االحترافية لهيكل الســيارة 
بقيمة ١٥ دينــارا، كما يقدم 
العرض خصم يصل إلى ٧٠٪ 
على رجنات نيسان باترول 
١٨ إنشا (موديالت مختارة 
إلــى ملء  فقــط) باإلضافة 
النيتروجني  اإلطارات بغاز 
األداء ولالســتمتاع  لزيادة 
بهــواء نظيــف والتخلــص 
بجميــع  البكتيريــا  مــن 
أنواعهــا وتطهير الســيارة 
مــن الڤيروســات احملتملة 
بتقنيــة األوزون. وتوفــر 
نيسان البابطني حاليا أكبر 

فــي هــذه األيــام، ال تعد 
الهواتف احملمولــة ضرورة 
للبالغني فحسب، بل هي أيضا 
أداة مهمــة لتعليــم األطفال، 
ويرغب األطفال الفضوليون 
فــي البحث عــن املعلومات، 
وغالبــا مــا يحتاجــون إلى 
موارد عبــر اإلنترنت إلكمال 
الدورات الدراسية للمدرسة. 
ومــع ذلك، فــإن منحهم حق 
الوصــول الكامل إلى الهاتف 
قــد يفتح الباب أمــام العديد 
من املشــكالت، قــد يطورون 
أمناطا إدمانية من الســلوك 
حول األلعاب عبر اإلنترنت أو 
وسائل التواصل االجتماعي. 
قد ينفق بعض األطفال الكثير 
مــن األمــوال علــى عمليات 
اللعبــة أو  الشــراء داخــل 
مكافأة مضيفي البث املباشر 

بحسابات والديهم.
دون القلــق بشــأن حالة 
األطفــال هــذه األيــام، يجب 

انطالقا من مبدأ التجربة 
االستثنائية حتفز االبتكار 
 Ooredoo والنمو، قامت شركة
الكويــت، برفــع مســتوى 
جتربة عمالئها ومساعدتهم 
على التعبير عن أنفسهم عن 
طريق إعادة ابتكار وإضافة 
العديد من امليــزات لباقات 

إكسبرس مسبقة الدفع.
أصبحنــا نعيــش اليوم 
في وقت نقارن فيه حياتنا 
اليومية مبثاليات الشــهرة 
ومواقع التواصل االجتماعي 
التــي ال متت للواقع بصلة، 
مــا جعلنا ننســى جوهرنا 
وحقيقة أن كل شخص منا 
يقدم قيمــة فعلية للمحيط 
اخلــاص بــه مــن العائلــة 
واألصدقــاء واألحبة، ومن 
هنا، تأتي باقات إكســبرس 

لتوحد وتساوي اجلميع.
إكســبرس  واحتلــت 
مــن Ooredoo مكانــة رائدة 
فــي عالــم الدفــع املســبق 
فــي الكويــت للعديــد مــن 
الســنوات، وذلــك بفضــل 
باقاتهــا املميزة وأســعارها 
التي  التنافسية وعروضها 
ال تضاهــى. ومتنــح باقات 
إكســبرس عمالءهــا دقائق 
محليــة غيــر محــدودة مع 
االســتمتاع باإلنترنت غير 

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي «KIB» مؤخــرا عن 
أســماء الفائزيــن التســعة 
احملظوظني في الســحوبات 
اخلمســة واألخيرة حلملة 
والتــي   KIBPay خدمــة 
انطلقــت في شــهر نوفمبر 
٢٠٢٠. ولقــد مت إجراء هذه 
السحوبات النهائية واخلاصة 
بشــهر يناير في مقر البنك 
الرئيســي يــوم ٢٦ ينايــر 
املاضي بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة وعدد من 
املوظفني واإلداريني في البنك.

ولقد فاز أحمد محمد تقي 
بجائزة الســحب الشــهري 
بقيمة ١٠٠٠ دينار، بينما فاز 
٨ عمالء آخرين بالسحوبات 
األسبوعية التي بلغت قيمة 
كل منها ٢٥٠ دينارا، وهم كل 
من: مؤيــد رومل احلريري، 
محمــد صابر محمد، ســها 
مســفر اخلثعمــي، عبداهللا 
علي الشمري، محمد سعيد 
العتيلي، مينا مكرم إسكندر، 
سالمة ربيع مهنى ومنال علي 
العجمي. هذا وسيتم إيداع 
اجلوائز النقدية في حسابات 
العمــالء الفائزين خالل ١٠ 
أيام عمل من تاريخ السحب.
يذكــر أن هــذه احلملــة 

مســتويات رضــا العمــالء 
مــن خالل توفير قطع غيار 
أصليــة مضمونــة اجلودة 
بأسعار تنافسية عادلة عبر 
١٦ مركزا حصريا منتشــرة 
في جميــع أنحــاء الكويت 
تقــدم جتربة عمالء مطورة 
من خالل ســهولة الوصول 

وراحة العميل.
وستستمر حملة عرض 
الشــتاء لقطع غيار تويوتا 
األصليــة لعــام ٢٠٢١ التــي 

إلى هــواوي، يبدأ هذا العمل 
بالهواتــف التي يســتخدمها 
إلــى  للوصــول  األطفــال 
اإلنترنت، وميكن رؤية ذلك في 
العديد من امليزات ألحدث نظام 
 .EMUI 11 ،تشغيل للشــركة
على وجه اخلصوص، يجب أن 
يكون اآلباء على دراية مبيزات 
وضع الطفل والتوازن الرقمي.
الطفــل  يســمح وضــع 
للمستخدمني بإعداد حساب 
طفل، مصمم خصيصا لألطفال 
دون سن 14 عاما. على عكس 
حسابات هواوي القياسية، مع 
حساب الطفل، ستتم تصفية 
احملتوى غير املناسب لألطفال. 
يتــم تطبيق هــذه اآللية في 
تطبيقــات هــواوي األصلية 
Huawei AppGallery مثل متجر
 Huaweiو  Huawei Videoو
Huawei Readerو  Music

.Huawei Browserو
لتســجيل حســاب طفل، 

 Funو Ooredoo مفاجــــــأة
.Friday

للعمــالء  ميكــن  كمــا 
االشــتراك بالباقة الرئيسة 
اإلنترنــت  تشــمل  التــي 
واملكاملــات احملليــة، ابتداء 
مــن ٥ د.ك شــهريا، ولهــم 
حرية االشتراك في الباقات 

خدمة KIBPay واملودعة في 
حساب العميل بقيمة ٢٠٠٠ 
دينــار أو أكثر خالل الفترة 

احملددة لكل سحب.
وبهذه املناسبة، هنأ املدير 
العــام للخدمــات املصرفية 
لألفــراد فــي البنــك عثمان 
توفيقي، جميع الفائزين في 
حملة خدمة KIBPay، متمنيا 
لهــم ولغيرهم مــن العمالء 
دوام الفــوز والتوفيــق في 
حمالت البنك املســتقبلية. 
كما أشاد توفيقي بهذه احلملة 
قائال: نحن سعداء باإلقبال 
الكبير من قبل العمالء على 
املشــاركة في احلملة والتي 
جاءت فكرتها لتتماشى مع 
استراتيجية التحول الرقمي 
 «KIB» اجلديــدة التــي بــدأ
فــي تطبيقها خــالل الفترة 
األخيرة، حيث الحظنا زيادة 
إقبال العمالء على استخدام 
خدمة KIBPay اإللكترونية 
بشكل ملحوظ، والتي متكنهم 
من تسلم املبالغ خالل دقائق 
مبنتهــى الســرعة واألمان، 
وذلك إما عن طريق تطبيق 
الهواتــف الذكيــة أو عبــر 
مشاركة رابط الدفع من خالل 
البريد اإللكتروني والواتساب 

وغيرها من التطبيقات».

بــدأت فــي ١٤ ينايــر ٢٠٢١ 
حتى ١٦ أبريل ٢٠٢١. مقابل 
كل ٥ دنانيــر مشــتريات 
مــن قطــع غيــار تويوتــا 
مركــز  أي  مــن  األصليــة 
قطع غيار تويوتا الســاير، 
يتأهــل العمالء للمشــاركة 
فــي الســحب اإللكترونــي 
للحصول على فرصة للفوز 
بجائزة نقديــة بقيمة ١٠٠٠ 
دينــار أو أي جوائز أخرى 
رائعة. وسيتم اختيار ٢٢٥ 
فائزا في ٣ سحوبات، حيث 
املقبالن  سيجرى السحبان 
في ٢٣ فبراير ٢٠٢١ و١٩ أبريل 
٢٠٢١ على التوالي. لذلك، قم 
بزيارتنا خالل عرض الشتاء 
لعام ٢٠٢١ لشراء قطع غيار 
تويوتــا األصليــة ودخول 
السحب لفرصة الفوز بجوائز 

رائعة.
ويتقدم الســاير بالشكر 
جلميــع العمالء الكرام على 
اختيار قطع غيــار تويوتا 
األصلية ويهنئ الفائزين في 

السحب األول.

انتقل إلى اإلعدادات، ثم حساب 
هواوي، ثم اإلعدادات، وانقر 
فوق حسابات األطفال، ثم انقر 
فوق حســاب جديد. ثم امأل 
املعلومــات املطلوبة، وبذلك 

تكون جاهزا.
وعندما يستخدم األطفال 
هذه احلســابات لفتح متجر 
Huawei AppGallery، يتم تقييد 
احملتوى بناء على معلومات 
العمر ولن يتمكن األطفال من 
تنزيل األلعاب كما يريدون. إذا 
بحث طفل عن محتوى مقيد، 
فسيقوم AppGallery تلقائيا 
بحظر محتوى معني. باإلضافة 
إلى ذلك، مبجرد تنزيل اللعبة، 
يحتاج األطفال إلى طلب إذن 
من والديهــم إلجراء عمليات 
شــراء في اللعبــة، وينطبق 
الشيء نفســه عندما يرغب 
األطفــال فــي شــراء كتــاب 
إلكترونــي أو خلفية جديدة 

لهاتفهم.

اإلضافية بأسعار تنافسية 
تشــمل اإلنترنت واملكاملات 

الدولية أو احمللية.
وتدير Ooredoo الكويت 
الكاملــة  العميــل  رحلــــة 
مبهــارة، وحتللهــا وتعيــد 
تصميم منتجاتها وخدماتها 
وفقا للمتطلبــات املتغيرة 

لعمالئها.
وقالت Ooredoo الكويت: 
لقد قمنا بإيجاد طرق جديدة 
أكثر كفــاءة إلدارة عمليات 
خدماتنــا للمحافظــة علــى 
ثقة عمالئنا بنا وهو األكثر 
أهمية بالنسبة لنا. فقد قمنا 
ببناء ثقافة خدمة العمالء في 
الشركة وتبني نهج يتمحور 
حول العميل وجتاربه، كل 
ذلك وأكثر سمح لنا بأن نكون 
أكثر إبداعــا واحلفاظ على 
خدمة عمالء عالية اجلودة.
وأضافــت: جوهر خدمة 
العمــالء املميــزة هو تقدمي 
جتربــة رائعة لهــم، وتأتي 
باقات إكســبرس لتثبت أن 
كل عميل هو شــخص فريد 
ومميز على طريقته اخلاصة.

وتتوافر خطوط إكسبرس 
 Ooredoo مســبقة الدفع من
ومنتجــات أخرى في فروع 
الشركة أو املوزعني املعتمدين 

في الدولة.

وأضــاف توفيقي قائال: 
جهــوده   «KIB» يواصــل 
إلى مكافأة مختلف  الرامية 
العمــالء ومنحهم  شــرائح 
أفضل اخلدمات واملنتجات 
التــي متيزهم عــن غيرهم، 
ولذلك يحــرص البنك على 
إطالق احلمالت التسويقية 
املبتكرة التي تشجع العمالء 
على االستفادة من خدماته 
املختلفة إلى جانب مكافأتهم 
مــن خالل منحهــم اجلوائز 
القيمة التي ترضي تطلعاتهم 
وتناسب أســلوب حياتهم. 
علمــا أننــا نعــد عمالئنــا 
بابتــكار املزيد من احلمالت 
التسويقية والعروض املميزة 

خالل الفترة املقبلة.
والبــد من اإلشــارة إلى 
أن «KIB» يســعى دائما إلى 
كسب والء عمالئه وحتقيق 
احتياجاتهم املالية واملصرفية 
في آن واحد، وذلك من خالل 
إطــالق العديد من اخلدمات 
واملنتجات اجلديدة من وقت 
إلى آخر، إلى جانب حرصه 
على منحهم املزايا اخلاصة 
وابتكار احلمالت التسويقية 
التي  والترويجية املختلفة 
ترضيهــم وتلبــي مختلف 

متطلباتهم.

سحوبات على جوائز ضخمة لعام ٢٠٢١

تويوتا باالحترازات الصحية 
املتعلقة بكوفيد-١٩ وقد مت 
منح الفائزين جوائزهم وفقا 

إلرشادات الوزارة.
وباإلضافة إلى الفائزين 
اخلمسة املذكورين أعاله، مت 
اختيــار ٧٠ فائــزا آخر حاز 
كل منهم قســيمة شــرائية 
بقيمــة ٢١ دينــارا، من قطع 

غيار تويوتا.
وتلتزم مؤسســة محمد 
ناصر الساير بضمان أعلى 

أن نعتــرف باحلاجة امللحة 
آمنــة عبــر  لضمــان بيئــة 
اإلنترنت ألطفالنا. وبالنسبة 

احملدود ومن دون أي رسوم 
إضافية، باإلضافة إلى سهولة 
إدارة العديــد من العمليات 
مثل إعادة تعبئــة الرصيد 
 .My Ooredoo عبر تطبيــق
ال يتوقــف األمــر هنــا، بل 
تقدم إكســبرس العديد من 
العروض االســتثنائية مع 

صممت ملكافأة مســتخدمي 
خدمــة KIBPay، حيــث مت 
تأهيلهم لدخول السحوبات 
األسبوعية ومكافأة فائزين 
اثنــني أســبوعيا بجائــزة 
قيمتها ٢٥٠ دينارا لكل فائز 
مبجرد تسلم عملية حتويل 
واحدة بقيمة ٢٠٠ دينار أو 
أكثر عبــر اخلدمة وإيداعها 
في حســابهم خــالل الفترة 
احملــددة للســحب، هذا إلى 
جانــب دخول الســحوبات 
الشهرية ملكافأة فائز واحد 
شهريا بجائزة قيمتها ١٠٠٠ 
دينار بشرط أن يكون إجمالي 
التحويالت املســتلمة عبر 

«KIB» يعلن الفائزين في السحوبات اخلمسة 
KIBPay األخيرة حلملة

اجلائزة الكبرى بقيمة ١٠٠٠ دينار

عثمان توفيقي

ديزموند ليو مدير قسم قطع الغيار واخلدمات اللوجستية في مجموعة الساير يسلم اجلوائز للفائزين

ســريعة و٣ مراكــز خدمــة 
رئيســية ومركزان إلصالح 
الهيــاكل، باإلضافــة إلى ١٣ 

منفذا لقطع الغيار تتواجد في 
مواقع استراتيجية لتسهيل 

الوصول إليها.

شــبكة خلدمة ما بعد البيع 
وقطــع الغيار فــي الكويت 
مــع ثمانية مراكــز خدمات 

«كامكو إنفست - السعودية»
تعني إبراهيم الشريدة رئيسًا تنفيذيًا

إنفســت  أعلنــت كامكو 
(شــركة مالية إقليمية غير 
مصرفية تدير أصوال لصالح 
العمــالء وتعــد مــن األكبر 
حجمــا فــي املنطقــة) عــن 
تعيني إبراهيم الشريدة في 
منصب الرئيــس التنفيذي 
لعملياتها في اململكة العربية 
الســعودية. وقالت الشركة 
في بيان صحافي إن الشريدة 
ينضم إلى كامكو إنفست - 
السعودية بخبرة واسعة في 
األعمال املصرفية واالستثمار 
بعــد أن شــغل العديــد من 
املناصب التنفيذية مع كبرى 
شــركات إدارة األصــول في 
السعودية. ويتمتع بخبرة 
في جميع القطاعات األساسية 
إلدارة األصول والثروات، من 
خــالل إدارة مختلــف فئات 
األصول وبناء عالقات قوية 
مع العمــالء. وهــو حاصل 
علــى درجــة البكالوريوس 
اإلداريــة  املعلومــات  فــي 
وماجستير إدارة األعمال من 
جامعة كولورادو التقنية في 
الواليات املتحدة األميركية.

وقبل انضمامه إلى كامكو 
إنفست - السعودية، ترأس 
الشريدة فريق إدارة الثروات 
في شــركة الراجحي املالية، 
حيــث قاد فريقــا مكونا من 
٤٠ شــخصا وحجــم أصول 
مــدارة يزيد علــى ٤٦ مليار 

وقال رئيس مجلس إدارة 
كامكو إنفست - السعودية 
م.ســفيان الزامل: «يسعدنا 
انضمام إبراهيم الشريدة إلى 
كامكو إنفست - السعودية 
التنفيذي  الرئيس  مبنصب 
ونحن على يقني بأن اخلبرات 
التــي يتمتــع بها وســجله 
احلافل باإلجنازات ستكون 
قيمــة مضافة لعملياتنا في 
اململكة وستسهم في تنفيذ 
استراتيجية منو املجموعة».

وتعليقا على تعيينه، قال 
الشــريدة: «لقد بنت كامكو 
إنفســت ســمعة قويــة في 
األسواق احمللية واإلقليمية 
كمزود رائد للخدمات املالية 
غير املصرفية وكواحدة من 
أكبر مديري األصول في دول 

مجلــس التعاون اخلليجي. 
وأتطلع للعمل مــع الفريق 
لتعزيز مكانتنا في السوق 
السعودية مســتفيدين من 
املوارد الهائلة التي توفرها 
كامكو إنفست باإلضافة إلى 

انتشارها اإلقليمي».
جديــر بالذكــر أن حجم 
األصول املــدارة لدى كامكو 
إنفست يبلغ نحو ١٢٫٩ مليار 
دوالر في فئات أصول وأسواق 
مختلفة مــا يجعلها خامس 
أكبــر مدير أصــول في دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
وفقا لتقريــر إدارة األصول 
الصــادر عن وكالــة موديز 
في ســبتمبر ٢٠١٩. وتتمتع 
كامكو إنفست بسجل حافل 
مــن صفقات االســتثمارات 
املصرفيــة بقيمــة إجمالية 
تتجــاوز ٢٣٫٨ مليار دوالر 
منذ إنشائها حتى ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ في أســواق رأس املال 
الديــن والدمــج  وأســواق 
واالســتحواذ. وتدير كامكو 
إنفست - السعودية صندوق 
كامكو لألســهم الســعودية 
بحجم أصول يزيد على ٦٨٥ 
مليون ريال (كما في ٧ فبراير 
٢٠٢١)، ما يجعله ثاني أكبر 
صندوق أســهم تقليدي في 
اململكة وأكبر صندوق مدار 
من شركة استثمار مستقلة 

غير تابعة لبنك محلي.

ريال سعودي في فئات أصول 
متعــددة. كما شــغل العديد 
من املناصــب التنفيذية في 
األسواق اإلقليمية والدولية 
مبــا في ذلــك رئيــس إدارة 
احملافظ في شركة الراجحي 
املالية، ورئيس قسم األسواق 
املاليــة والنقديــة باإلنابــة 
ومديــر أول للصناديق في 
أدمي كابيتال في السعودية، 
باإلضافــة إلــى العديــد من 
املناصب في سامبا كابيتال 
فــي اململكة حيث بدأ حياته 
املهنيــة، وكان آخرها مديرا 
أول للصناديــق واحملافــظ 
االستثمارية في إدارة األسهم، 
وســوق املــال، والصناديق 
العقارية التابعة لقسم إدارة 

األصول.

إبراهيم الشريدة م.سفيان الزامل


