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«بست اليوسفي» توّقع اتفاقية شراكة مع «سامسوجن» 

أعلنت شركة عيسى حسني اليوسفي 
واوالده توقيعها مؤخرا التفاقية تعاون 
جتمعها مع شــركة سامسوجن الرائدة 
عامليا في مجال االلكترونيات واحللول 
التكنولوجية، ومبوجب اتفاقية التعاون 
هذه، ســتقوم شركة بســت اليوسفي 
لاللكترونيــات املتخصصة في مجال 
مبيعات التجزئة واالجهزة االلكترونية 
بالتعامل مباشــرة كموزع معتمد مع 
شركة سامســوجن في مجال مبيعات 
اجهــزة التابلــت واملوبايــل وجميــع 
االكسسوارات اخلاصة بها باالضافة الى 
السماعات املتطورة واجهزة الكمبيوتر 

احملمول «الالبتوب».
وتأتي هذه االتفاقية بني شركة بست 

اليوســفي وشركة سامسوجن للتأكيد 
علــى قــوة العالقــة بــني املجموعتني 
واالستراتيجية اجلديدة التي تنظر اليها 
الشركتان للتعامل في السوق الكويتي.  
وحول هذه الشــراكة، قال الســيد لي 
رئيــس إدارة قســم االلكترونيات في 
شركة سامســوجن: قمنا بتوقيع هذه 
الشــراكة مع شــركة بســت اليوسفي 
لاللكترونيات نظرا للســمعة العالية 
في الكويت وملــا نعرفه من احترافية 
بالتعامــل فــي مجال املبيعــات، ومن 
خــالل هذة االتفاقية نحن واثقون من 
ان «بست اليوسفي» قادرة على زيادة 
مبيعات اجهزة سامسوجن وتسويقها 
في الكويت.  من جانب آخر، قال وائل 

ديــب مدير عــام املبيعات في شــركة 
بست اليوسفي: فخورون بتعاوننا مع 
شركة سامسوجن، وننظر بقوة الى هذه 
الشراكة والبدء بالعمل من أجل حتقيق 
أهداف سامســوجن اإلستراتيجية وما 
تتطلع اليه بالسوق الكويتي والعمل 
معا للوصول الــى افضل النتائج إلى 
جانب ارضاء العمالء بتجربة متميزة.
وختم قائال: شركة بست اليوسفي 
لاللكترونيات ومن خالل شبكة معارض 
التجزئة اخلاصة بها وسمعتها اجليدة 
أصبحت بال شك الشريك املفضل للعديد 
من العالمات التجاريــة العاملية التي 
ترغب في طرح منتجاتها في الســوق 

الكويتية.

أصبحت مبوجبها موزعاً معتمداً ألجهزة التابلت واملوبايل والكمبيوتر احملمول والسماعات

عارف اليوسفي ووائل ديب مع إداريي شركة سامسوجن العاملية

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي

«الكيماويات البترولية» تدعم االستدامة البيئية

أعلــن البنك األهلي الكويتي عن فوز عبداهللا ســليمان 
املشوطي في السحب األسبوعي حلساب «الفوز» للجوائز، 
بجائــزة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار والذي أقيم يوم االثنني 

املاضي حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحســاب «الفوز» للجوائز، هو حســاب اجلوائز األول 
من نوعه والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خالل حساب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠٠٠٠ دينار ضمن الســحب األسبوعي األعلى لفائز واحد 
في الكويت، كذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي راتب 
شــهري بقيمة ٥٠٠٠ دينار كويتي ملدة ١٠ سنوات، وجتدر 
اإلشارة إلى أنه سيكون مبقدور كل من عمالء البنك األهلي 
الكويتي اجلدد واحلاليني االستفادة من هذه الفرصة الفريدة 
في حالة توافر رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط.

شاركت شــركة صناعة الكيماويات البترولية ممثلة بكل 
مــن نائب الرئيس التنفيــذي للتصنيع والتســويق م. حمد 
السبيعي، ومدير دائرة تقنية املعلومات واالتصاالت باإلنابة 
ميســاء بخــش ورئيس فريــق البيئة والصحــة املهنية علي 
برجس الشمري في ورشة العصف الذهني التي أقامتها وزارة 
النفط ضمن املبادرة البيئية الرقمية حتت عنوان «نحو ثروة 
بترولية ذات بيئة مســتدامة» بحضور القياديني من اجلهات 

النفطية والبيئية واألكادميية واملعلوماتية.
وتهــدف املبــادرة البيئية الرقمية إلــى خلق منصة حوار 
مشترك ملناقشة وبلورة خارطة طريق املبادرة ملشروع رقمي 
وبرنامج نفطي بيئي متطور تتم االستفادة منه في احملافظة 
على الثروة البترولية واالســتدامة البيئية عبر تقنية الذكاء 
االصطناعي.  وقد حتدث الســبيعي عــن أهم اإلجنازات التي 
قامت بها شــركة صناعة الكيماويات البترولية مع شــركات 

القطاع النفطي حول املشاريع واملبادرات املساهمة في قضايا 
االســتدامة ودعــم مبادرات الشــركة في معاجلــة االنبعاثات 
البيئية. وأضاف أن االســتراتيجية الرقمية للقطاع النفطي، 
ومنها شركة صناعة الكيماويات البترولية، قد اشتملت على 
مشاريع ومبادرات مرتبطة منها إدارة الطاقة وتقنني االستهالك 
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«آبل» متنح مساهميها.. «مكافأة والء»!
تلقت شركة «آبل» العديد 
مــن الضربــات فــي ٢٠٢٢، 
بداية من توقف اإلنتاج في 
مصنع آيفون الضخم التابع 
ملجموعة «فوكســكون» في 
وســط الصني، ما ســيفوت 
علــى الشــركة فرصــة بيع 
ماليني األجهزة في موســم 
العطــالت احلالي، وهو أهم 

وقت للشركة في كل عام.
معظــم  يتوقــع  كمــا 
الركــود  أن  االقتصاديــني 
فــي  سيســتمر  العاملــي 
٢٠٢٣، مما يقلل من شــهية 
املستهلكني لألجهزة باهظة 
الثمن التي تبيعها شركة آبل. 
ومع قيــام البنوك املركزية 
برفع أسعار الفائدة بسرعة 
إليقــاف التضخم، تراجعت 
أسهم شركات التكنولوجيا 
بشكل خاص. وفقدت أسهم 
«آبل» في ٢٠٢٢ ما يقرب من 
٨٠٠ مليار دوالر، أو حوالي 

ربع قيمتها السوقية.
وفي الوقت نفسه، تخضع 
«آبل» لفحص متزايد ملكافحة 
االحتكار ملمارساتها في متجر 
التطبيقــات. ووفقا لقانون 
أوروبي جديد، فإن الشركة 
تســتعد للســماح بتنزيــل 
التطبيقات من مصادر أخرى 
iPadعلــى أجهزة آيفــون و

 «App Store» بخالف متجر

وفي الســنوات اخلمس 
املاضيــة، حققــت الشــركة 
٤٥٤ مليــار دوالر نقــدا من 
التشــغيلية. وبدال  األرباح 
من ضــخ هذه األربــاح في 
عمليــات االســتحواذ على 
الشــركات البــارزة، أعادت 
شــركة آبل كل تلك النقود، 
أو بعضها إلى املساهمني في 
شــكل عمليات إعادة شراء 
األسهم وتوزيعات األرباح. 
وهذا أكثر من القيمة السوقية 
لشركة إكســون موبيل، أو 

جي بي مورغان.
كمــا تســاعد توقعــات 
أربــاح «آبــل» املســتقبلية 
أيضا في تفســير الســبب 
وراء األداء القوي ألســهمها 

نســبيا. فعلــى الرغــم من 
انخفاض تقديرات أرباح عام 
التكنولوجيا،  ٢٠٢٣ لقطاع 
يتوقع محللو وول ستريت 
زيادة بنســبة ٢٪ في أرباح 
شركة آبل. ومن املتوقع أن 
تنخفض األربــاح املجمعة 
لشــركات التكنولوجيا في 
٥٠٠ بنسبة ٢٪ تقريبا،  S&P
وفقا لتقديرات «بلومبيرغ 
إنتيلجينس»، والتي اطلعت 

عليها «العربية.نت».
وفي سياق متصل، تقدر 
التوقعات نقــص في إنتاج 
هواتف آيفون برو مبا يقرب 
من ٦ ماليني وحدة في ٢٠٢٢، 
ولكن يتوقــع محلل آيفون 
الشــهير، منغ تشي كو، أن 
«أبل» قد تواجه عجزا يصل 
إلى ٢٠ مليون جهاز آيفون 
١٤ بــرو، وبــرو ماكس، في 
الربع الرابع واملعروف بربع 
العطالت. كما حــذر من أن 
الطلب علــى األجهزة، التي 
ميكن أن تكلف ما يصل إلى 
١٥٩٩ دوالرا، معرضا خلطر 
االختفاء فــي ظل االقتصاد 
املتباطئ. يأتي ذلك، بعد أن 
قالت شــركة «فوكسكون»، 
في ١٥ ديســمبر إنها تخفف 
معظم قيود مكافحة ڤيروس 
كورونــا فــي مصنعهــا في 

«تشنغتشو».

تتمثل في األرباح التشغيلية احملققة خالل آخر ٥ سنوات

م. حمد السبيعي خالل استعراضه أهم املبادرات البيئية  لـ«الكيماويات البترولية»

اخلاص بالشركة بحلول عام 
٢٠٢٤، وقد يفتح هذا التحول 
لدول أخرى مطالبة الشركة 
بإجراءات مماثلة، مما يهدد 
مبحو جــزء مــن ٢٣ مليار 
دوالر من العائدات التي يقدر 
احملللون أن متجر التطبيقات 
املالية  سيحققها في السنة 

احلالية للشركة.
ويفسر أداء شــركة آبل 
بأرباحها الهائلة، فليس من 
املفاجــئ أن تكون الشــركة 
األكثــر قيمــة فــي العالــم، 
حيث تبلغ قيمتها السوقية 
٢٫١ تريليــون دوالر، األكثر 
S&P ربحيــة فــي مؤشــر
٥٠٠، والثانيــة عامليا خلف 

«أرامكو» السعودية.

«stc» شريكًا مع «دورات» لتمكني التعليم 
وتقدمي محتوى هادف للمجتمع عبر اإلنترنت

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتية (stc)، عن شراكتها 
االســتراتيجية مع «دورات» 
التعليــم  خدمــات  منصــة 
والدورات الرقمية متاشيا مع 
اهداف مبادرتها «وياك» ـ في 
موسمه الثاني. وتأتي الشراكة 
انســجاما مــع اســتراتيجية 
التحــول الرقمي وإثراء حياة 
املشــاركني فــي الــدورات من 
خالل تنظيم سلسلة من ورش 
العمل والدورات التدريبية عبر 
اإلنترنت في عدد من املجاالت 

املتنوعة.
وأقيم حفل إطالق الشراكة 
االستراتيجية في تشيرمانز 
كلــوب ببرج كيبكو بحضور 
م. مزيــد بن ناصــر احلربي 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
stc، ومحمد السريع الرئيس 
التنفيذي لشركة دورات وعدد 
من املسؤولني التنفيذيني من 
الشــركتني. وخــالل احلفــل 
ألقــى م. مزيــد احلربي كلمة 
حتفيزيــة الــى احلضور من 
املبادرين واصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة احلجم، 
حتدث خاللها عن أهمية دعم 
الشباب واملشاريع  املبادرين 
التــي ميكــن أن تضيف قيمة 
كبيرة للمجتمــع، معربا عن 
ســعادته بالطاقات الشبابية 
التي تزخــر بها الكويت على 
جميع الصعد. كما أشــار الى 
أن stc أصبحت املمكن الرقمي 
املفضل في قطاع االتصاالت في 
الكويت، باالضافة الى مساهمة 
الشــركة في دعم هذا القطاع 
احليوي لالقتصــاد الكويتي 
من خــالل اطــالق العديد من 
احللول واخلدمات املتخصصة 

باإلضافة إلــى إجراء متارين 
وجلسات تدريبية بهدف تعزيز 
فهم املشاركني للدورات واألفكار 

املطروحة.
stc وفي بيان لها، أشارت

إلــى أن التعاون اجلديد يأتي 
كمبادرة إضافية يتم تنظيمها 
في إطار برنامج املســؤولية 
االجتماعيــة الشــامل، والتي 
تركــز بشــكل أساســي على 
التعليــم باعتبــاره إحــدى 
الركائز األساسية الستراتيجية 
stc للمســؤولية املجتمعيــة 
للشــركات، وبهــدف إحــداث 
تأثير أوسع للدورات وورش 
العمل، ستعمل stc على نشر 
محتوى توعوي على مختلف 
منصات التواصل االجتماعي، 
االمر الذي سيمكن الشركة من 
نشر املعرفة التعليمية حول 
مواضيع مختلفة إلى قاعدتها 
الواسعة من املتابعني، ويسهم 
فــي تعزيز خيارات أســلوب 

حياتهم.
تتماشــى هــذه الشــراكة 
مع إطار برنامج املســؤولية 
stc االجتماعية للشركات لدى
وحتت مظلة مبادرة «وياك» 
التــي تنطلــق في موســمها 
الثانــي، ال ســيما أن رؤيــة 
«دورات» فــي «تقدمي دورات 
رقمية متميزة من خالل منصة 
أنيقــة وعمليــة  الكترونيــة 
تتماشــى مــع اســتراتيجية 
التحول الرقمي للشــركة. إذ 
تهدف مبادرة «وياك» إلى دعم 
الشــركات الصغيرة  ومتكني 
واملتوســطة فــي الكويت في 
التكنولوجيــا والعالم  مجال 
الرقمــي، مبــا يتــرك تأثيــرا 

إيجابيا في املجتمع.

وتعليقــا على الشــراكة، 
قالت دانة اجلاســم: سعداء 
بشــراكتنا مع منصة رائدة 
تهدف الــى تثقيف اجلمهور 
بطرق إبداعية ومؤثرة، ومبا 
يتماشى مع اســتراتيجيتنا 
التحــول  املتعلقــة بتمكــني 
الرقمــي لدعــم النمو، حيث 
اننا ندعم بشــدة اســتخدام 
بأشــكالها  التكنولوجيــا 
املختلفــة خلدمــة مثــل تلك 
املنصات على نشــر املعرفة 
وتثقيف اجلمهور». وقالت: 
«بصفتنــا روادا في مجالنا، 
نقــدر فــي stc بشــدة أهمية 
مــع  والتعــاون  الشــراكة 
املؤسســات التــي ميكــن أن 
تســاعد الشــركة في إحداث 
تأثيــر إيجابــي علــى أمناط 
حيــاة املشــاركني. وبالنظر 
إلــى أن التعليم ميثل ركيزة 
أساســية في إطــار برنامج 
املسؤولية املجتمعية لشركة 
stc، سنواصل التركيز على 
استكشاف مفاهيم ومنصات 
جديــدة تهــدف إلــى متكني 
املجتمــع مــن خــالل غرس 

املعرفة وتعزيز التعلم».
وأضافــت: هدفنــا مــن 
خالل هــذا التعــاون تزويد 
املشــاركني مبنصة تعليمية 
ميكــن أن تضيــف قيمة إلى 
حياتهم، متاشيا مع التزامنا 
بدعم املجتمع، نعتقد أنه من 
الضــروري إتاحــة منصات 
تعليمية ميكن الوصول إليها 
بسهولة وتسمح للمشاركني 
باستكشاف اهتمامات جديدة. 
اختيــار  أن  املؤكــد  ومــن 
املدربني املؤهلني لكل جلسة 
ســيزود املشــاركني مبعرفة 
قيمة ومؤشــرات رئيســية 
ستســاعدهم فــي حتســني 
خيارات أسلوب حياتهم ضمن 
املوضوعات التي يتم تناولها.

وتابعت: على مدار السنوات 
املاضيــة عملنا فــي stc على 
تنفيذ إستراتيجيتنا متعددة 
األبعاد في مجال املســؤولية 
املجتمعية، وقمنا بالتركيز على 
دعــم املجتمع مــن خالل بناء 
شراكات مع مختلف الكيانات 
لدعــم املهمة األساســية وراء 
برنامجنــا االجتماعــي. ومن 
هذا املنطلق عقدنــا عددا من 
الشراكات مع مؤسسات رائدة 
داخــل الكويت لنشــر الوعي 
وإحــداث تأثيــر إيجابــي في 

املجتمع.

شراكة إستراتيجية تهدف إلى االستدامة في التعليم من خالل مبادرة «وياك» املوسم الثاني

احلربي متحدثا إلى احلضور من املبادرين وأصحاب املشاريع الصغيرةخالل احللقة النقاشية في حفل اعالن عن الشراكة االستراتيجية

محمد السريع وفرح احلميضي ودانة اجلاسم ومزيد بن ناصر احلربي وأحمد النويبت في صورة جماعية

التي تهــدف إلى دعم ومتكني 
ســوق الشــركات الصغيــرة 

واملتوسطة.
الشــراكة  خــالل  ومــن 
الى  الهادفــة  االســتراتيجية 
تنميــة املجتمع واالســتدامة 
في التعليم، ســتنظم دورات 
بالتعــاون مــع stc والعديــد 
من املبادرات التعليمية التي 
تشــمل ورش عمــل ودورات 
ومحاضرات متخصصة عبر 
stc اإلنترنت، والتي تســعى

من خاللها إلى تغطية مجموعة 
مــن املوضوعــات املختــارة 
التي  والــدورات املتخصصة 
تشمل التصوير الفوتوغرافي 
والڤيديو والطهي والرياضة 
واللياقة البدنية، باإلضافة إلى 
السفر وإنشاء مدونات الڤيديو. 
وعلــى هامــش احلفــل، 
أقيمت حلقة نقاشــية أدارها 
أحمد النويبت مدير العالقات 
العامة والتواصل االجتماعي 
فــي stc، حيث شــارك كل من 
محمد السريع، ودانة اجلاسم 
مدير عام اتصاالت الشركات في 
stc، وم. فرح احلميضي رئيس 
مجلــس إدارة دورات آرائهــم 
ورؤيتهم حــول دور القطاع 
اخلــاص فــي دعــم املبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة احلجــم وكيفية 
االستفادة من التطور املتسارع 

في العالم الرقمي.
ربــع  كل  حلــول  ومــع 
ســنة، ســيتم إجراء سلسلة 
ورش العمــل من قبل مدربني 
متخصصني في املجال الذي يتم 
طرحه، بهدف تقدمي املعلومات 
التعليمية والنصائح االرشادية 
املتعلقــة مبوضــوع الدورة، 

Easy Pay اخلليج» يطلق حتديثًا خلدمة»
أعلــن بنــك اخلليــج عن 
 ،«Easy Pay Plus» إطــالق 
اإلصــدار احملدث مــن خدمة 
Easy Pay، الذي ميكن حاملي 
البنــك االئتمانيــة  بطاقــات 
من ســداد مقابل مشترياتهم 
كبيرة القيمة على ١٢ قســطا 
شهريا بفائدة ٠٪. وميكن لكل 
الشــرائح من جميــع حاملي 
بطاقات بنك اخلليج االئتمانية 
االســتفادة من هــذه اخلدمة 
املميزة، وتتضمن املشتريات 
احملليــة والدوليــة، على أن 
يكــون احلــد األدنــى لقيمة 
املشــتريات ٣٠٠ دينار، علما 
أن اخلدمة تقتصر على عمليات 
الشراء فقط، ويستطيع العميل 
التواصل مع مركز اتصال بنك 

حتويلها إلى Easy Pay Plus من 
خالل مركز االتصال، ليتمكن 
من تقسيط املبلغ على مدى ١٢

شهرا، بقيمة ٥٠ دينارا كويتيا 
في الشهر مقابل رسوم تبلغ 

دينارين ملرة واحدة فقط.
وفي هذا اإلطار، قال املدير 
العــام للمجموعــة املصرفية 
الشــخصية، في بنك اخلليج 
القطــان إن التطوير  محمــد 
 ،Easy Pay الذي شهدته خدمة
يأتي ضمن حزمة كبيرة من 
اخلدمات التي يوفرها البنك 
للعمالء، مشيرا إلى أن البنك 
يحرص بشــكل مستمر على 
التواصل مع العمالء واستطالع 
احتياجاتهــم ومتطلباتهــم، 
والعمل بشــكل ســريع على 

تلبيها.
ولفت إلى أن بنك اخلليج 
يوفــر للعمــالء مــن حاملي 
بطاقاتــه االئتمانيــة أفضــل 
برنامــج نقاط فــي الكويت، 
ميكنهم من استبدالها بتذاكر 
طيران، دون تقيدهم بشركة 
طيــران معينــة، واإلقامــة 
الفندقية في أكثر من ٣٠٠ ألف 
فندق حول العالم، واحلصول 
على عروض سفر خاصة، علما 
بأن النقــاط علــى العمليات 
الشرائية خارج الكويت تكون 
أكثر من الداخل، الفتا إلى أن 
النقاط توفــر للعميل فرصة 
لتحقيق عوائــد مجزية حال 
الدفــع مــن خــالل البطاقات 

االئتمانية.

ميّكن حاملي بطاقاته االئتمانية من تقسيط قيمة مشترياتهم دون فوائد

محمد القطان

اخلليج لتحويل املعاملة إلى 
خدمة Easy Pay. وعلى سبيل 
املثال، عندما يشتري العميل 
ســلعا بقيمــة ٦٠٠ دينار من 
متجر محلي أو دولي، ميكنك 

محتوى إبداعي مبتكر
قال الرئيس التنفيذي لشركة دورات 
محمد السريع ان الهدف من شراكتنا مع 
stc تقدمي محتوى ابداعي ومبتكر لفئات 
املجتمع املختلفة يخدم املستفيدين بصقل 
مهاراتهم وتطويرها في املجاالت املختلفة، 
فمن خالل هذه الدورات النوعية سوف 
نحرص على اختيار املختصني والبرامج 
التي تواكب التطــور احلاصل في العالم 
بشــكل عام واالفتراضي بشكل خاص 
لكي تتناسب مع احتياجات السوق احلالية 
واملستقبلية.  وأضاف: لقد تأسست منصة 

دورات في عام ٢٠١١ وهي تعتبر املنصة 
األولى في الوطن العربي التي تقدم الدورات 
اإلنترنت بطريقة مميزة ومبتكرة.  عبر 
وبهذا التعاون سنعزز من مفهومنا الذي 
بدأنــا به وهو تقدمي تعليم نوعي مواكب 
للتطور احلاصل فــي العالم االفتراضي 
ويصل الــى أكبر شــريحة ممكنة في 
املجتمع. واختتم قائال: نســعد بتعاوننا  
مع stc الشركة السباقة في التحول الرقمي 
واحللول املبتكرة ونأمل معا بتقدمي محتوى 

هادف ذي قيمة في املجتمع.


