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«زين» تستضيف البنية التحتية الرقمية لـ«بوبيان»

أعلنت شركة زين الكويت 
عن تعــاون جديــد مع بنك 
بوبيــان الســتضافة البنية 
التحتيــة التقنية للبنك في 
مركز بيانات زين عبر خدمة 
املوقع املشترك، وذلك لربطه 
بكل أفرعه وقنواته الرقمية 
من خالل خدمة مركز البيانات 

عالي اإلتاحة.
اإلعــالن عــن هــذا  ومت 
التعاون خــالل اجلولة التي 
أقيمت في مبنى مركز بيانات 
زين مبنطقة الصباحية، وذلك 
التنفيذية  الرئيسة  بحضور 
لشــركة زيــن الكويت إميان 
الروضان، والرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا نواف الغربللي، 
التنفيذي لألعمال  والرئيس 
واحللول حمد املرزوق، واملدير 
التنفيذي إلدارة املرافق ناصر 
املضف، إلــى جانب الرئيس 
التنفيذي للخدمات املصرفية 
اخلاصة والشخصية والرقمية 
فــي بنــك بوبيــان عبــداهللا 
التويجري، والرئيس التنفيذي 
للعمليات عبــداهللا احملري، 
ورئيس مجموعتي البيانات 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
عبداهللا النصف، ونائب رئيس 
تكنولوجيا املعلومات أحمد 

الشطي. 
وأتت هذه اخلطوة انطالقا 
مــن جهود زيــن املتواصلة 
لتقــدمي قائمة متجــددة من 
حلول البيانــات واخلدمات 
الســحابية األكثــر تطــورا 
لقطــاع األعمــال احمللــي، 
والتــي تخــدم مــن خاللهــا 
الشــركات واملؤسســات من 
القطاعــني العــام واخلاص، 
سواء الكبيرة أو املتوسطة 
والشركات الناشئة واجلهات 
احلكومية، وذلك وفقا ألعلى 

بذلك مركــز البيانات األول 
والوحيد لشركة اتصاالت في 
الكويت الذي يحصل على هذا 
االعتراف من هذه املؤسسة 

العاملية املرموقة. 
وتابع: ندرك جيدا أهمية 
تقنيــات البيانــات في دفع 
عجلــة التحــول الرقمي في 
الكويــت، ولهذا فقــد دخلنا 
في شراكات استراتيجية مع 
العديد من مزودي اخلدمات 
العامليني الذين يعدون األكثر 
ريادة في مجاالت احلوسبة 
الســحابية وحلــول مراكز 
البيانات وخدمات تكنولوجيا 
املعلومــات وغيرهــا، وذلك 
لتقدمي أفضل احللول لعمالئنا 

في قطاع األعمال.
واختتم املرزوق قائال: إن 
حصولنا على هذا االعتراف 
مــن إحــدى أكبــر املنظمات 
االستشارية حول العالم أتى 
ليوثق ريادة زين والتزامها 
أعلــى املواصفــات  بتبنــي 
واملعايير العاملية في مركزها 
للبيانات، وهــو األمر الذي 
ينعكس بشكل رئيسي على 
جودة وكفاءة اخلدمات التي 
نقدمها لعمالئنا في السوق 

احمللي مثل بنك بوبيان. 
وقــال الرئيس التنفيذي 
للعمليــات في بنــك بوبيان 
عبداهللا احملري: يسعى بنك 

وحداثة املعدات املستخدمة، 
وقلة املخاطر، وقلة إمكانية 
حــدوث األخطاء البشــرية، 
والوقت املنخفــض لتوقف 
النظام (downtime)، وكفاءة 
التشغيل، وغيرها من املعايير 

املعتمدة عامليا.
ويعكــس حصــول زين 
علــى مثل هــذه االعتمادات 
العاملية بجهودها في تطبيق 
سياسات وإجراءات فعالة في 
جميــع عملياتها، وتأكيد أن 
أنظمتها وعملياتها مطابقة 
املعاييــر املعتمدة  ألفضــل 
عامليا، فتطبيقها لهذه املعايير 
وااللتزام اجلاد بها يبرز مدى 
حرصها على تقدمي اخلدمات 
األكثر كفاءة لقطاع األعمال 
الذي  وتطويرهــا بالشــكل 
يتــالءم مع اســتراتيجيتها 

للتحول الرقمي.
وقد شــهد سوق األعمال 
احمللي في السنوات القليلة 
املاضيــة موجة متســارعة 
مــن تطبيق التحول الرقمي 
القطــاع  شــركات  داخــل 
اخلاص والشركات الناشئة 
واملؤسسات احلكومية على 
حــد ســواء، لكن فــي نفس 
الوقــت، ظهــرت العديد من 
التحديــات اجلديدة مع تلك 
املوجة أكــدت مدى ضرورة 
حفظ البيانات وحماية البنى 
التحتية الرقمية للشــركات 
من خطر االختراقات، ولهذا 
فقد أخذت زين على عاقتها 
مســؤولية تقــدمي منظومة 
شاملة وموحدة من اخلدمات 
السحابية واحللول الرقمية 
لتحقيق األمن الســيبراني، 
وهي من احللول األكثر تطورا 
في فئتها وتستند الى أحدث 

التقنيات العاملية.

بوبيان لتحقيق أعلى معدالت 
اإلتاحة املســتمرة خلدمات 
البنــك من خالل اســتضافة 
التقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
للبنك في مركز بيانات زين 
احلاصل على شهادة املستوى 
الثالث Tier III، مما سيساهم 
في دعم توجــه البنك نحو 
إطالق خدمات رقمية مالية 
مميزة وحتقيق أفضل جتربة 
مستخدم، والتي تخدم بشكل 
مباشــر عمالء البنك وتعزز 
مكانتــه في الســوق احمللي 

كبنك رائد في هذا املجال. 
وتشهد شهادة املستوى 
التــي   (Tier III) الثالــث 
Uptime تعتمدها مؤسســة

العاملية في مراكز البيانات 
حــول العالــم بــأن مركــز 
بيانــات زين يطبــق أعلى 
العامليــة فيما  املواصفــات 
يخص دقــة وثبات اخلدمة 
املقدمة والتميز في تشغيلها، 
وباألخص عدم حاجة املركز 
لإلغــالق والتوقــف ألعمال 
الصيانة والتطوير، مما يقدم 
خدمة متواصلة بال انقطاع 
وذات كفاءة عالية للعمالء.

ومت تقييم مركز زين بناء 
علــى مجموعة من األســس 
واملعايير التي تشمل نوعية 
اخلدمات التي يقدمها مركز 
البيانــات، ومــدى جهوزية 

في مركز بيانات الشركة عبر خدمة املوقع املشترك لربط البنك بجميع أفرعه وقنواته الرقمية

إميان الروضان وعبداهللا التويجري يتوسطان قياديي «زين» و«بوبيان» خالل اجلولة

املواصفات واملعايير العاملية، 
حيث يأتي التزامها متاشيا 
مع اســتراتيجيتها للتحول 
الرقمي التي تهدف إلى متكني 
قطــاع أعمال أكثر كفاءة في 
السوق الكويتي حتت مظلة 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥. 

وفــي تعليقه علــى هذا 
الرئيــس  قــال  التعــاون، 
التنفيذي لألعمال واحللول 
بشــركة زيــن الكويت حمد 
املرزوق: جندد اليوم تعاوننا 
مع اإلخوة فــي بنك بوبيان 
لنأخذ شراكتنا االستراتيجية 
معهــم إلى مرحلــة جديدة، 
حيث جنحنا فــي إمتام هذا 
املشــروع الضخم في فترة 
زمنيــة قياســية، ويتم اآلن 
التحتيــة  البنيــة  تشــغيل 
التقنية لبنك بوبيان بشكل 
كامل وبــكل كفاءة في مركز 
بيانات زين عبر خدمة املوقع 
املشــترك (colocation) التي 
نقدمها لعمــالء األعمال، مع 
تقــدمي أعلــى معايير األمان 

واألداء. 
وأضــاف بقولــه: حصل 
مركز بيانات زين على شهادة 
املستوى الثالث (Tier III) من 
مؤسسة Uptime العاملية التي 
تعتبر الوجهة األولى العتماد 
وتطبيــق معاييــر مراكــز 
البيانــات في العالم، ليكون 

املرزوق: مركـز بيانـات «زيـن» األول والوحيد لشـركة اتصاالت في 

الكويت بشـهادة املستوى الثالث من مؤسسـة Uptime العاملية

احملـري: «بوبيان» يدعم جميـع أوجه التعاون مع مـزودي اخلدمات 

الرقميـة السـتمرار صدارته في اخلدمـات املالية والبنكيـة الرقمية

«املتحد» يتلقى التكرمي جلهوده التوعوية بسرطان الثدي
في إطار جناح التعاون املشترك 
بني البنك األهلي املتحد ومركز الكويت 
ملكافحة الســرطان، مت تكرمي البنك 
األهلي املتحد من قبل مركز الكويت 
ملكافحــة الســرطان، وذلــك تقديرا 
للجهود املتميزة التي قام بها فريق 
املســؤولية املجتمعيــة مــن البنك 
بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان 
الثــدي الذي يحل في شــهر أكتوبر 

من كل عام.
وفي معرض هذا التكرمي، أشــاد 
القائمون على مركز الكويت ملكافحة 
الســرطان بالدور اإليجابــي للبنك 
األهلــي املتحد وحرصه على إجناح 
جهــود التوعيــة بســرطان الثــدي 
بني أكبر شــريحة من الســيدات في 
املجتمع الكويتي طوال شهر أكتوبر 
باعتباره شهر تكثيف إقامة الفعاليات 
واملؤمتــرات واحلمــالت لتشــجيع 
السيدات على الكشف املبكر إلى جانب 

دعم الناجيات من سرطان الثدي.
مــن جانبهــا، اعتبــرت رئيــس 
االتصال املؤسســي بالبنــك األهلي 
املتحد فاتن التميمي إن هذا التكرمي 
للبنك من قبل مركز الكويت ملكافحة 
الســرطان لفتة كرميــة تكلل جناح 
عالقــات التعاون املثمــرة والبناءة 
بــني البنك واملركز بهدف املســاهمة 
فــي زيادة التوعية املجتمعية حول 

لنشــر التوعية الصحية على أكبر 
نطــاق في املجتمع للتوعية بأهمية 
الكشــف املبكر في مواجهة سرطان 

الثدي.
وأضافــت التميمي: مــن جهتنا، 
نتقدم بالشكر ملركز الكويت ملكافحة 
السرطان على تلبية دعوتنا للمشاركة 
فــي النــدوة التي نظمهــا البنك في 
أكتوبــر املاضــي بهدف بنــاء ثقافة 
لــدى موظفات  صحيــة حتفيزيــة 
البنــك، وتقدمي التوعيــة لهن حول 

مخاطر الســرطان وكيفيــة الوقاية 
منه وأهمية الفحص املبكر في نسبة 

الشفاء من هذه املرض.
وأكدت التميمي أن البنك األهلي 
املتحد اســتطاع خالل شهر أكتوبر 
املاضــي أن يكثــف جهــوده للقيام 
بالعديد من األنشطة املجتمعية التي 
أســهمت في زيــادة الوعي مبخاطر 
السرطان، وذلك بالتعاون مع مركز 
الكويت ملكافحة الســرطان، كما قام 
البنك بتسخير كل قنواته اإلعالمية 

مخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف 
املبكر في تشــخيص املرض، والتي 
تضمنت تعريف السرطان بشكل عام، 
وعالمات وأعراض ســرطان الثدي، 
وحتديد العوامل التي تزيد من خطر 
اإلصابة بهذا املرض، وسبل الوقاية 
كما تضمنت أهمية الفحص املبكر في 
التشخيص، واملساعدة على الشفاء 
من ســرطان الثدي حال اكتشف في 
مراحله األولى، والتعريف باملواقع 
التي تتوافر فيها خدمة الفحص املبكر.

وأوضحت أن التعاون بني البنك 
األهلي املتحد مركز الكويت ملكافحة 
السرطان مستمر، وسيتضمن العديد 
من األنشطة املجتمعية التي سيتم 
إطالقها خالل نوفمبر اجلاري للتوعية 
بسرطان الرئة وسرطان البروستاتا 
والتوعوية اخلاصة مبرض السكري، 
وغيرهــا مــن احلمــالت التوعوية 

الصحية.
وقالــت التميمي: نحن فخورون 
بتعاوننا مع مركز الكويت ملكافحة 
الســرطان، والذي يقوم بدور فعال 
في املجتمع من خالل خدمة املرضى 
واملراجعــني بتفان، مؤكــدة أن لهم 
كل الشكر والتقدير واالحترام نظرا 
لدورهم البارز فــي تخفيف معاناة 
املرضى وإنقاذ حياة اآلالف من النساء 

من مرضى سرطان الثدي.

«وربة» يطلق بطولة BLOOM اإللكترونية األولى

«التجاري» يجري سحبي «النجمة» األسبوعي والشهري

أطلق بنك وربة بطولة BLOOM اإللكترونية 
األولى في حديقة الشهيد، وذلك مبشاركة ١٦

فريقا في لعبة FIFA لكرة القدم، والتي تعتبر 
مــن أكثر األلعاب رواجا بني الشــباب، حيث 
شــهدت البطولة منافسة كبيرة بني الشباب 
املشــاركني، كما شــهدت إقباال من اجلمهور 

املساند لهم في هذه اللعبة.
وبهذا الصدد، قال أمين املطيري: إن البطولة 
شهدت مشاركة ١٦ فريقا، حيث حصل الفائز 
في البطولة جاسم محمد اخلليفة على املركز 
األول، كما حصل على املركز الثاني في البطولة 
عبدالرحمن خالد العنزي. وأضاف املطيري أن 
هناك عدة جوائز مت توزيعها على احلضور 
واملشاركني من جوائز إلكترونية وغيرها من 
اجلوائز. وفي السياق ذاته، أكد املطيري أن 
مثل هذه الفعاليات تأتي من باب املسؤولية 
االجتماعية لتحفيز الشباب السيما أن األلعاب 
اإللكترونية تعتمد على الذكاء الذهني، وهي 
أكثر األلعاب رواجا اليوم، مضيفا: «بإمكاننا 
تطوير هذه املهارات الشبابية في ظل التطور 
الذي تشــهده األلعــاب اإللكترونيــة اليوم، 

وانتشارها بني فئة الشباب».

أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي 
والشهري على حساب النجمة، وقد مت إجراء 
السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضــور ممثــل وزارة التجــارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني، وقد قام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشرة عبر وســائل التواصل 

االجتماعي، والفائزون هم: 
 سلمى نصار عبطان راضي بجائزة نقدية 
بقيمة ٢٠ ألف دينار في سحب النجمة الشهري.

علي أحمد حمزة حيدر بجائزة نقدية بقيمة 
٥ آالف دينار في سحب النجمة األسبوعي.

ويذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم 
مبالغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طــوال الســنة، والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠ ألــف دينار، باإلضافــة إلى جائزة نصف 
ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 
مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وعــن آلية فتح حســاب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 

وحول حســاب BLOOM اخلاص بالشباب 
فإنه يقــدم مكافأة تقديريــة للطالب املتفوقني 
واحلاصلني على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل 
٤ نقاط مببلغ ٥٠ دينارا تودع على هيئة نقاط 
في برنامج الوالء «املخبة» املتوافر على تطبيق 
بنك وربة، باإلضافة إلى إصدار وجتديد مجاني 
لبطاقة VISA مســبقة الدفع بنســبة استرجاع 
لغاية ٣٪ بحد أقصى لقيمة االسترجاع بقيمة 

١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة».

أن يكون في احلســاب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل 
اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، فضال عن املزايا 
اإلضافية التي يوفرها احلســاب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة ســحب آلي ويســتطيع 
احلصول على بطاقة ائتمان بضمان احلساب، 
وكذلك احلصول على كل اخلدمات املصرفية 

من البنك التجاري.

تكرمي الفائز بالبطولة

الدويسان: «وياي».. شراكة طويلة األمد مع الشباب 
ونقطة حتول في مستقبل العمل املصرفي

قالت نائبة الرئيس لبنك 
«ويــاي» من بنــك الكويت 
الوطني آمال الدويسان إن 
إطــالق بنك «ويــاي» كأول 
بنك رقمي في الكويت يشكل 
جتربة ملهمة شــهدت عمال 
شــاقا ودؤوبا استمر ألكثر 
من عام قبل اإلطالق الرسمي 
فــي نوفمبــر ٢٠٢١ تخللها 
العديد مــن التحديات التي 
كان أبرزها انتشار جائحة 

كوفيد.
وأضافت الدويسان على 

هامش مؤمتر الكويت للتحول الرقمي الذي 
عقد بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات، أن بنــك الكويــت الوطنــي قام 
بدراسات متعمقة للســوق أظهرت احلاجة 
امللحــة إلطــالق جيــل جديد مــن اخلدمات 
املصرفية الرقمية بهوية جديدة شبابية تقدم 
باقة متكاملة تلبي احتياجاتهم، خاصة مع 
بلوغ أعمار ثلثي الكويتيني أقل من ٣٤ عاما، 
باإلضافة إلى أن الفئة العمرية ١٥-٢٤ عاما 
تتميز بشخصية مستقلة وطموحات مختلفة 

عن باقي العمالء.
وأوضحت الدويسان أن كل القائمني على 
التحضير واإلعداد إلطالق بنك «وياي» من 
الشباب الكويتي الذي يتفهم جيدا احتياجات 

نفس جيله من الشباب.
وأشارت الدويسان إلى أن بيئة العمل في 
بنك «وياي» جتسد ثورة شاملة في العقلية 
الرقمية إلى جانب ترسيخ ثقافة تشمل التفكير 
التصميمي واالبتكار باإلضافة إلى التطوير 
املســتمر والبحث دائما عن الطرق املبتكرة 

لتصميم املنتجات واخلدمات.
وأكدت حرص البنك على أن تتم جتربة 
«وياي» من مستخدمني من نفس الشريحة 
العمرية املســتهدفة وقــد كانت مالحظاتهم 
مثيرة للغاية وســاهمت كثيــرا في إثراء ما 
قدمناه لهم بعد ذلك، مؤكدة التعرف على كافة 
احتياجات الشريحة املستهدفة من العمالء 
بجميع الطرق وخاصة التواصل املباشر معهم.

وشددت الدويسان على أن جميع ما يقدمه 
البنــك من خدمــات يتكامل لتقــدمي جتربة 

استثنائية للعمالء تتناسب 
مع احتياجاتهم وتناســب 
الســقف  ذات  تطلعاتهــم 
املرتفع مــن أول بنك رقمي 

في الكويت.
الســرعة  أن  وأوضحت 
الوصــول متثل  وســهولة 
ركيزة أساســية في جتربة 
العمــالء بدايــة مــن فتــح 
احلساب في دقائق معدودة 
في أي وقت ودون احلاجة 
الى إجراءات معقدة تشمل 
ســهولة احلصــول علــى 
التطبيــق وفتح حســاب بصــورة ضوئية 
للبطاقة املدنية من املوبايل أو باســتخدام 

تطبيق هويتي.
وأكدت اإلقبال الكبير من العمالء الشباب 
على بنــك «وياي» حيث فــاق عدد العمالء 
التطبيــق واســتخدام اخلدمات  وحتميــل 
املستويات املستهدفة وبفارق كبير، مشيرة 
إلى أنه وفي وقت قياسي فاز «وياي» بجائزة 
«أفضل االبتكارات املالية في تقدمي اخلدمات 
املصرفية عبر املوبايل» للعام ٢٠٢٢ ضمن 
اجلوائز التي تقدمها مجلة جلوبل فاينانس 

ألفضل ابتكارات القطاع املالي عامليا.
وقالت الدويسان: نخاطب عمالءنا الشباب 
بالطريقــة التــي يفهمونها واألقــرب إليهم 
ونقيس ردود أفعالهم من خالل التركيز على 
القنوات التي يستخدمونها، وخاصة وسائل 
التواصــل االجتماعي إلــى جانب التواصل 
املباشــر في أماكــن تواجدهــم باجلامعات 

واملجمعات التجارية.
وأوضحــت أن توجهــات بنــك الكويت 
املركزي وجهوده االســتباقية نحو تدشني 
إطار تنظيمي لبيئة رقابية جتريبية، يساعد 
على اختبار احللول الرقمية وإطالق كل ما 
هو جديد من خدمات مصرفية في الكويت.

وختمــت الدويســان بالقــول إنه وعلى 
صعيد البنية التحتية، فقد اســتفدنا كثيرا 
من إمكانــات بنك الكويــت الوطني الهائلة 
والتي تســاعدنا بشــكل كبير على حتقيق 
أهدافنا فيما يتعلق باألمن السيبراني وغيره 

من القضايا ذات الصلة.

على هامش مؤمتر الكويت للتحول الرقمي

آمال الدويسان

«KIB» يعلن رابحي «Blue Deal» الثاني
أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عن الرابحني في سحب 
العرض الثاني من عروض 
الـ«Blue Deal» ضمن «حساب 
الشباب»، حيث فازت عبير 
محمد سعد العنزي باجلائزة 
األولى للعرض وهي فرصة 
١٤ Pro Max لشــراء آيفــون

بقيمة ٥٥ دينارا فقط، كما فاز 
أحمد بدر أحمد حسن العنزي 
بجائزة العرض الثانية وهي 
Pro فرصة لشراء آيفون ١٤

بقيمة ٥٠ دينارا فقط، وذلك 
بعد أن استحق كل منهما الدخول في السحب 
عن قيامهمــا بتحويل مكافأتهمــا اجلامعية 
االجتماعية للبنك من اجلهات املعتمدة، مببلغ 
٢٠٠ دينار فما فوق، وإبقائها طوال مدة العرض 

حتى نهايته.

وقال مدير أول االتصال 
اخلارجي، من إدارة التسويق 
 ،KIB واالتصال املؤسسي في
فهد السرحان: يسرنا أن نرى 
حملتنــا املخصصة ملكافأة 
شــريحة حســاب الشباب 
حتظى بهذا اإلقبال الالفت 
من قبل العمالء وحتقق هذه 
النسبة العالية من املشاركة، 
مــا يــدل علــى اســتمرار 
جناحها فــي إثراء التجربة 
الشــريحة  املصرفية لتلك 
املهمة بالنسبة للبنك، مثمنا 
القيمة املميزة لشريحة الشباب، مع تأكيده 
على حرص البنك بتعزيز سلسلة خدماته 
ومنتجاتــه املالية واملصرفية املصممة لهم 
بالعديد مــن املزايا والعــروض احلصرية 

واملجزية.

فهد السرحان

هديل املطوع مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان تكرم فاتن التميمي

.. ومع فريق املسؤولية املجتمعية في البنك األهلي املتحد


