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«جيب» الشرق األوسط متنح ١١ عميًال جتربة مميزة مع فريق «يوڤنتوس»

«زين» تشارك في تخريج طلبة «الكويت تبرمج»

التويجري: إستراتيجية «بوبيان» ترسخ خطواته
لريادة مستقبل القطاع املالي بالكويت

أكدت جيب الشــرق األوسط 
التزامها وتقديرها ملجتمع العالمة 
التجارية فــي املنطقة من خالل 
إتاحة الفرصة لـ ١١ شــخصا من 
مالكي ســياراتها ليعش جتربة 
حصرية مع فريق نادي يوڤنتوس 
لكرة القــدم في إيطاليــا. ووقع 
االختيار علــى فائزين من دبي، 
وأبوظبــي، والكويــت، وعمان، 
ومصر، وذلك بعد مشاركتهم في 
حملة انطلقت في وقت سابق من 
هذا العام حتت مظلة الشراكة بني 
جيب ونادي يوڤنتوس اإليطالي 
لكرة القدم، والتي تهدف إلى تقدمي 
مغامرات وجتارب استثنائية ال 
تنســى ملالكي ســيارات العالمة 

التجارية. 
وفــي إطــار احلملــة، كانــت 
فرصــة املشــاركة في الســحب 
للفوز بهذه الرحلــة املميزة إلى 
إيطاليا وحضور مباراة يوڤنتوس 
وساليرنيتانا في امللعب، متاحة 
لكل من اشترى سيارة جالديتور 
أو راجنلر أو جراند شيروكي خالل 

النصف األول من عام ٢٠٢٢.
وخالل رحلتهم إلى إيطاليا، 
حظي الفائزون بفرصة املشاركة 
بجولة سياحية خاصة في مدينة 
تورينــو، واالســتمتاع بزيارة 

أليانز أرينا ومتحف يوڤنتوس، 
باإلضافة إلى جولة خاصة خلف 
أفــراد  الكواليــس، ومشــاهدة 
الفريــق في جلســات التمارين 
قبل حضور مباراتهم ضد نادي 

ســاليرنيتانا مــن جنــاح كبار 
الشــخصيات. كمــا متت دعوة 
الفائزيــن للقاء جنم كرة القدم 
الشــهير فيديريكو كييزا، وهو 
اجلناح اإليطالي الشاب لنادي 

يوڤنتــوس ومنتخــب إيطاليا 
لكرة القدم.

وتعليقا على هذه الشراكة، 
قالت كريستينا جويدا ال ليكاتا، 
رئيسة قســم التسويق لعالمة 

«جيــب» التجاريــة: نفخر في 
جيب الشــرق األوســط بتقدمي 
جتارب حصرية ومميزة لكافة 
عمالئنا. وانطالقا من شراكتنا 
مع نادي يوڤنتــوس اإليطالي 

األسطوري لكرة القدم، أردنا أن 
نقدم فرصة فريدة ملالكي سيارات 
جيب في الشرق األوسط نظرا 
لشعبية كرة القدم الكبيرة في 
املنطقة. وكانت فرصة املشاركة 
للفــوز بهــذه املغامــرة متاحة 
تلقائيا لكل من اشترى سيارة 
جيب رباعية الدفع خالل فترة 
محــددة. وبدوري أود أن أتقدم 
بالتهنئة للفائزين بهذه التجربة 
االســتثنائية وأرحــب بهم في 

عائلة جيب.
جدير بالذكر أن الشراكة بني 
عالمــة جيــب التجارية ونادي 
يوڤنتوس بدأت منذ عام ٢٠١٢، 
حيث تفخر جيب بالشراكة مع 
فريق يشاركها شغفها واندفاعها 
نحــو النجــاح، ومــا يجمعهما 
ليــس فقــط أســلوبهما املميز، 
واخلطوط الســوداء والبيضاء 
املدهشة للبيانكونيري والشبكة 
ذات الفتحــات الســبع جليب، 
وإمنا تاريخهما الغني وقوتهما 

وصالبتهما أيضا.

زيــن  شــركة  شــاركت 
الكويت بحفل تخريج الطالب 
والطالبــات املشــاركني فــي 
مبادرة «الكويت تبرمج» الذي 
استضافه مبنى كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت - 
الشدادية، وذلك ضمن شراكتها 
االســتراتيجية للمبادرة التي 
نظمتها أكادميية CODED للمرة 
الثانية لطالب وطالبات املدارس 
الثانوية بهدف املســاهمة في 
خلق جيل جديد من املبرمجني 

الكويتيني الشباب.
ومت تنظيم احلفل بحضور 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة 
الهندســة والبتــرول د.عايــد 
ســلمان، والشــريك املؤسس 
والرئيس التنفيذي لألكادميية 
أحمــد معرفــي، ومديــر عــام 
األكادميية عمر اإلبراهيم، ومدير 
إدارة العالقات اإلعالمية بشركة 
زين الكويت عالية العوضي، 

شــارك بنــك بوبيــان في 
منتدى خريجي كلية هارفارد 
لألعمال الذي عقد حتت عنوان 
«التحــوالت االســتراتيجية 
والتأثيــر املســتقبلي لــدول 
اخلليج» في متحف املستقبل 
بدبي مبشــاركة متحدثني من 
كبرى الشركات واملؤسسات، 
٤٠٠ جتــاوز  وبحضــور 

مسؤول وممثل لعدد كبير من 
املؤسسات واجلهات احلكومية 
واخلاصة في منطقة اخلليج.
اللجنــة املنظمة  ووجهت 
التنفيذي  الدعــوة للرئيــس 
للخدمات املصرفية الشخصية 
والرقمية فــي البنك عبداهللا 
التويجــري ليكــون ضمــن 
قائمــة املتحدثني الرئيســيني 
مســتعرضا  املنتــدى  فــي 
التحــوالت والتطــورات التي 
شهدها البنك ومتيزه الرقمي 
في السنوات األخيرة، هذا إلى 
جانب مداخالته في املوضوعات 
التي مت استعراضها في املؤمتر 
والتي تتعلق مبســتقبل دول 

املنطقة. 
وجــاء اختيــار بوبيــان 
باعتباره جتربــة ومثاال حيا 
الرقمي  التحــول  للنجاح في 
والوصول إلى مستويات عالية 
من املنافسة اإلقليمية في مجال 
اخلدمــات الرقميــة وإحــداث 
التغيير في حياة العمالء من 
خالل اخلدمات واملنتجات التي 

يقدمها.
ويعتبر املؤمتر الذي أقيم 
حتت رعايــة ولي عهــد دبي 
الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم واحدا من أهم 
املؤمتــرات التي تســتضيفها 
دبي بســبب ارتفاع مستوى 
املتحدثــني واحلضور الكبير 

الذي يشهده.
الذي  املنتدى  واستعرض 
حضره نخبة من صناع القرار 
واملسؤولني احلكوميني وقادة 
األعمال والرؤساء التنفيذيني 
واألكادمييني بتخطيط ورسم 
عملية التطور املتواصلة في 
ســت مبادرات هــي احلوكمة 
والرعايــة الصحيــة ودعــم 
الوطنيــة واألمــن  املواهــب 
الغذائــي واالقتصــاد الرقمي 
واالستدامة لتقدمي مخرجات 
قابلة للتنفيذ على أرض الواقع 

ملتابعتها خالل العام املقبل.
ونظــرا لكون منطقة دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
واحدة من أكثر املناطق تأثرا 

بشراكة استراتيجية مع زين، 
والتي تعتبر األولى من نوعها 
في البالد، وهدفت إلى إنشــاء 
جيل متقدم في املجال التقني 
من خالل إتاحة الفرصة لطالب 
وطالبــات املرحلــة الثانويــة 
الكتساب املهارات البرمجية في 

برنامج بوبيان لتسريع األعمال 
Boubyan Accelerator، الــذي 
أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون 
مع Fintech Hive التابع ملركز 
دبــي املالــي العاملــي، حيــث 
مت اختيــار ١٠ مــن املشــاريع 
الناشئة من أصل  والشركات 
٢٥٠ مبادرا تقدموا لالنضمام 
الى برنامج بوبيان لتســريع 
األعمال منذ اإلعالن عن انطالقه 

ألول مرة بالكويت.
ويرسخ البرنامج استراتيجية 
بنك بوبيان وخطواته املميزة 
التــي بدأهــا منذ ســنوات في 
ريادة مستقبل القطاع املالي في 
الكويت، وتعزيز موقعه كرائد 
في االبتكار واخلدمات الرقمية 

واملبادرات وريادة األعمال.
كما حتدث عن جتربة البنك 
في انشاء Nomo Bank البنك 
الرقمــي الذي مت إنشــاؤه في 
لندن خلدمة العمالء من منطقة 
اخلليج والشرق األوسط وكيف 
ان البنــك انطالقــا من إحدى 
أهم القيم لديــه وهي اإلبداع 
واالبتكار قــد توصل إلى حل 

من الصف التاســع إلى الثاني 
عشر لألعمار من ١٤-١٧ سنة، 
حيث استمر البرنامج املجاني 
على مدار ســتة أسابيع تعلم 
املشاركون من خاللها ما يكفيهم 
من املهارات األساسية ليتمكنوا 

من بناء مشاريعهم اخلاصة.
وضمن شراكتها االستراتيجية 
للمبادرة، استضافت زين الشهر 
املاضي فعالية املناظرة الطالبية 
في مقرها الرئيسي مبشاركة 
نخبة من الطــالب والطالبات 
املشاركني في مبادرة «الكويت 
تبرمج»، بحيث مت تقســيمهم 
إلى فرق قــدم كل منها مبادئ 
ومناهج مختلفــة في مجاالت 
لغات البرمجة، مــع إعطائهم 
الوقــت الكافــي للبحــث عــن 
املعلومــات واإلعداد للمناظرة 
لتدعيم موقفهم، واحلصول على 
تأييد أو معارضة اجلمهور أمام 

الفرق األخرى.

الســتعراض جتربته املميزة 
في التحول الرقمي إلى جانب 
حصول البنك على العديد من 

اجلوائز التي تتعلق بذلك.
وكان آخــر هــذه الدعوات 
دعــوة جامعــة ســتانفورد 
Stanford Graduate العريقــة
School Of Business لنائــب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك بوبيان عادل عبدالوهاب 
املاجــد ليحاضــر امــام طلبة 
ماجستير إدارة االعمال ليكون 
بذلك أحد أبرز القياديني الذين 
حلوا ضيوفا في السابق على 
اجلامعة من رؤساء تنفيذيني 
Ford، لشركات كبيرة من بينها
Johnson&Johnson، Lyft ،

.AT&T
هذا، إلى جانب ما حصده 
البنــك خــالل العــام مــن كم 
كبير من اجلوائز العاملية من 
جلوبل فاينانس ويورومني 
وميد ليؤكد قيادته للمشــهد 
املصرفي على مستوى الكويت 

وتفوقه رقميا.

أربع مسارات مثمرة وهي تطوير 
تطبيقات اآليفون وتطبيقات 
اآلندرويد وتصميم املواقع وبناء 

األلعاب.
واســتقبلت املبادرة طالب 
وطالبات املرحلة الثانوية من 
املــدارس احلكومية واخلاصة 

العمــالء من  ملشــكلة تواجه 
املنطقة وهي إمكانية احلصول 
على حساب بنكي في بريطانيا 
واخلدمــات املصرفيــة مثــل 
التمويل العقاري واالستثمار 
وأن يكون ذلك من خالل بنك 
لندن والشرق األوسط التابع 
للمجموعة واخلاضع لرقابة 
اجلهات الرقابية البريطانية، 
باالضافة إلى كونه بنكا يطبق 
الشــريعة االســالمية  أحكام 
وهي كلها عوامل مهمة لعمالء 
املنطقة استطاع البنك جمعها 

لتقدمي حلول مبتكرة.
كما استعرض التويجري 
خالل مشاركته دور بنك بوبيان 
كأحد البنوك الكويتية في دعم 
خطط وحتركات بنك الكويت 
املركزي لوضع األسس واألطر 
املنظمة للتحوالت املصرفية 
احلديثــة خاصــة تلــك التي 
املدفوعــات  بنظــم  تتعلــق 

اجلديدة. 
يذكــر أن الفتــرة األخيرة 
شــهدت دعوات عديــدة لبنك 
الكويــت  خــارج  بوبيــان 

خالل مشاركته في منتدى التحوالت اإلستراتيجية ومستقبل األعمال باخلليج

د.عايد سلمان يتوسط معرفي والعوضي خالل احلفل

عبداهللا التويجري متحدثا خالل املنتدى

باإلضافة إلى الطالب والطالبات 
وعائالتهم وممثلي الرعاة.

ومت خالل احلفل تكرمي جميع 
الطالب والطالبات املشــاركني 
في النسخة الثانية من مبادرة 
«الكويت تبرمج» التي أطلقتها 
أكادميية CODED مطلع هذا العام 

في العالم بســبب التطورات 
واالقتصاديــة  السياســية 
اإلقليميــة والدولية األخيرة، 
فإنهــا تقوم بإعادة ترســيخ 
مكانتهــا علــى عــدة جبهات، 
أهمها تنمية املواهب الوطنية 

واحلوكمة.
وتنــاول التويجــري فــي 
اجللســة احلواريــة اخلاصة 
باالقتصــاد الرقمــي العديــد 
مــن املوضوعات التي تتعلق 
بالتطورات التي شهدها البنك 
في السنوات األخيرة خاصة 
تلك التي ترتبط ارتباطا كبيرا 
باخلدمات املصرفية والتحديات 
التــي واجهها البنــك وكيفية 

التغلب عليها. 
كما تناول التويجري اإلبداع 
واالبتكار كجزء من شخصية 
البنك واملبادرات التي قام بها 
البنك من أجل تســهيل حياة 
العمــالء ومنحهــم جتــارب 
مصرفية رقمية مميزة بأعلى 

مستويات األمان.
العديــد من  واســتعرض 
املبــادرات والتــي كان آخرها 

«الكويتية» حتلق إلى ٨ وجهات جديدة
ضمن خطتها للموسم الشتوي

«التجاري» يعلن فائز «النجمة» األسبوعي

في إطار استعداداتها 
السفر الشتوي،  ملوسم 
وضمن مساعيها الدؤوبة 
لتقدمي خيارات متنوعة 
الكرام، أعلنت  لعمالئها 
شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عــن إطالق ٨
وجهات جديــدة والتي 
املالديف،  تتضمن جزر 
املدينــة  كواالملبــور، 
املنورة، الطائف، حيدر 
آباد، كامتانــدو، كما أن 
الشــركة مســتمرة في 
تشــغيل وجهتي مدريد 

وإزميــر علــى مدار العام وبشــكل دائم، 
واللتني سبق إطالقها، نظرا للطلب املتزايد 
على الوجهتني وألهميتهما لدى عمالئنا 

الكرام.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية م.معن رزوقي: 
متاشيا مع خطتها لتوسيع شبكة خطوطها، 
ستقوم اخلطوط اجلوية الكويتية بإطالق 
٨ وجهات جديدة للجدول الشتوي، حيث 
إن الطائر األزرق يســعى بشــكل دؤوب 
لتلبية احتياجات عمالء الشركة الكرام من 
خالل تشغيل وجهات متنوعة ومختلفة، 
حيث أطلقت اخلطوط اجلوية الكويتية 
خالل موســم الصيف احلالــي ١٧ وجهة 
جديدة تربط الكويت بالعالم وذلك سعيا 
منها لتلبية الطلب املتنامي على أسواق 

أجرى البنك التجاري ســحبه األسبوعي 
على حســاب النجمة، وقد مت إجراء السحب 
يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور 
ممثــل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشــكناني. وقد قام البنك بتغطية الســحب 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
أعلن عن فوز خوله محمد عوض عبداحلميد 
قنديل بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف دينار في 
سحب حســاب النجمة األسبوعي. يذكر أن 
جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال الســنة، 
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة ٥

آالف دينار، وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، 
باإلضافــة الى جائزة نصف ســنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر 
جائزة نقدية مرتبطة بحســاب مصرفي في 
العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.  وعن آلية فتح 
حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، 
فمن املعروف أنه ميكن فتح احلســاب فقط 
بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب أن يكون في احلساب 
مبلغ ال يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل ودخول 
جميع السحوبات على كل اجلوائز التي يقدمها 

قصيرة ومتوســطة وبعيدة املدى، لذلك 
تولي اخلطوط اجلوية الكويتية اهتماما 
بالغا في راحــة العميل العزيز وخدمته 
على أكمل وجه وإتاحة الفرصة له بالسفر 
عبر طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 

على وجهته املفضلة.
من جانبها، قالت مدير دائرة التوزيع 
وتخطيط الشــبكات شــروق العوضي: 
إن اختيــار اخلطوط اجلويــة الكويتية 
لهذه الوجهات جاء بعد دراسات متأنية 
وحصيفــة ملــدى جدواهــا، حيــث يأتي 
ذلــك من منطلق جناح تشــغيل وجهات 
املوســم الصيفي احلالي والتي شــهدت 
اقبــاال كبيرا من قبل مســافرينا األعزاء 
وحققت األهداف املنشــودة من اخلطط 

التي وضعتها الشركة.

احلساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة 
الفوز، فضال عن املزايا اإلضافية التي يوفرها 
احلساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب 
آلي ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب وكذلك احلصول على كل 

اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.
وكشــف البنك أن حســاب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شــخص فتح حســاب 
النجمة من خالل تطبيق CBK Mobile بخطوات 

بسيطة، ومن أي مكان وفي أي وقت.

«طيران اجلزيرة» تتوسع إلى الصني بأولى 
رحالتها ملدينة شيان اعتبارًا من اليوم

أعلنــت طيران اجلزيرة عن توســعها 
إلــى الصني عبر إطالقها رحالت مباشــرة 
إلى عاصمة إقليم شنشــي (شــيان) التي 
تعــد ثالث أكبــر مدينة في غــرب الصني، 
حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من ١٢ مليون 
نسمة، وهي مدينة ذات أكبر كثافة سكانية 

في شمال غرب الصني.
وتبدأ الشــركة بتســيير الرحالت إلى 
مدينة شيان اعتبارا من اليوم اإلثنني بواقع 
رحلة كل أسبوعني، وستزيد عدد الرحالت 
إلى رحلة كل أسبوع في املستقبل القريب. 
وستشمل الرحلة توقفا قصيرا في العاصمة 
بيشكيك في قيرغيزستان لتزود الطائرة 

من طراز A٣٢٠neo بالوقود.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران اجلزيرة روهيت راماشاندران: 
«يعد هذا اخلط اجلديد إلى جمهورية الصني 
الشــعبية إجنازا جديدا بالنسبة لطيران 
اجلزيرة، ويأتي في الوقت التي تنمو فيها 
العالقات التجارية بني الكويت والصني، إذ 
نرى في ذلك فرصة إيجابية لتوسيع شبكة 

وجهاتنا في هذا االجتاه».
وتصنف مدينة شيان بالدرجة الثانية 
وكانت نقطة انطالق طريق احلرير سابقا، 
كما أنها تشــتهر عامليــا كونها مكان ركود 

جيش الصني.

ً بواقع رحلة كل أسبوعني.. وستزيد العدد إلى رحلة كل أسبوع قريبا

التفوق باخلدمات الرقمية  جتربة مصرفية مميزة وفريدة 
مؤخرا قام بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات 
وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية مبا يتناسب مع 
هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام 
مبهام رمبا لم تكن موجودة أصال أو لم تكن باحلجم 
الذي هي عليه اآلن، وكمثال على ذلك فقد انشأنا 
.INNOVATION CENTER مركز االبتكار واإلبداع
يؤكد التويجري بالقــول: «رحلتنا دوما مع 
اخلدمات الرقمية متثل حالة استثنائية متكنا خاللها 
من التفوق والوصــول إلى القمة على الرغم من 
املنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق 

اخلدمات املصرفية الرقمية».

DIFC في ديسمبر املاضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع
Fin Tech Hive التابع ملركز دبي املالي العاملي إلطالق برنامج (مســرعة 
بنك بوبيان) بهدف تســريع منو وتوسع الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا بكافة أشــكالها في إطار حرص البنك على دعم املشاريع 
الكويتية الناشــئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مســرعة اعمال 

للشركات الناشئة في الكويت.
كما ميثل Nomo Bank جتربة مميزة لبنك بوبيان، حيث تتيح جتربة 
البنك احلديث املصرفية التي تعتمد على اخلدمات الرقمية بشكل أساسي 
للمستخدمني تقدمي طلب لفتح حساب بنكي في اململكة املتحدة في غضون 
دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما مينحهم جتربة مصرفية مميزة 

وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.


