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«زين» تطلق نسخة جديدة 
من «جيل Z» للشباب اخلريجني

أطلقــت مجموعــة زين النســخة اجلديدة 
ملشروعها التدريبي للشباب اخلريجني «جيل 
Z»، باختيار ٦ مواهب وطنية شابة في برنامج 
اخلريجــني للعام ٢٠٢٣، الذي تســتهدف منه 
االستثمار في املواهب الوطنية، واملساهمة في 

تأهيل جيل جديد من قادة األعمال.
واعتمدت «زيــن» في اختيارها للخريجني 
املشــاركني في نسخة هذا العام على مجموعة 
من املعايير التي تراعي حتقيق البيئة األمثل 
إلطالق ابتكارات رواد األعمال، إذ جرى تقييم 
اخلريجني املشاركني في البرنامج من جانب جلنة 
حتكيم تتكون من عناصر متتلك خبرات واسعة 
في العديد من املجاالت، إذ اعتمد اختيار اللجنة 

على صفات اإلبداع والشغف وروح املبادرة.
وتستهدف املجموعة الرائدة في االبتكارات 
الرقمية في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا من 
هذا البرنامج التطويري تنمية وتطوير قدرات 
الشباب، والتغيير املســتمر في ثقافة العمل، 
خصوصا بعد ما حققت الدورات السابقة لهذه 
املبادرة جناحا كبيرا بتقدمي كوادر وطنية شابة 
إلى بيئــة األعمال، حيث التحق عدد كبير من 
اخلريجني من هذا املشروع بالعمل في «زين» 
منذ النسخة األولى التي انطلقت في العام ٢٠١٦.

وتركز «زين» على تطوير القدرات املعرفية 
للخريجــني، واملســاعدة فــي تنميــة أفكارهم 
بأساليب مبتكرة، حيث ستكون نسخة برنامج 
«جيــل» Z لهذا العام نســخة مطورة لبرنامج 
«ZTwentyTwo» الذي جــرى تنفيذه في العام 
٢٠٢٢، وغيــره من برامج اخلريجني املشــابهة 
التي نفذتها مجموعة زين على مدار السنوات 
السبع األخيرة. اجلدير بالذكر أن برنامج «جيل» 
Z يســعى إلى رعاية رواد األعمال واملبتكرين 
في بيئة العمل الداخلية، كما تستهدف «زين» 
تطويــر عقلية اإلبداع واالبتــكار، بهدف دعم 
اســتراتيجية منو أعمالها في أســواق الشرق 
األوســط، التي اكتســبت مؤخرا زخما هائال، 
إذ دفعت «زين» محفظــة أعمالها إلى مجاالت 
النمو في خدمات التكنولوجيا املالية «فينتك»، 
املنصات التكنولوجية، التوســع في خدمات 
البيانات العالية اجلودة لقطاع األعمال، مجاالت 
الرياضات اإللكترونية، منصة واجهة برمجة 
التطبيقات (API)، احلوسبة السحابية، اخلدمات 
املــدارة، البيانات الضخمة، إنترنت األشــياء، 

والتشارك في البنية التحتية.
وتشمل املوضوعات الرئيسية اجلديدة في 
نسخة هذا العام من برنامج «جيل»Z: التمكني، 
املناصرة، والتشــجيع على املشــاركة، وذلك 
انسجاما مع اســتراتيجية التنوع واإلنصاف 

واالشتمال التي قامت زين بتطويرها مؤخرا، 
Z «واجتذبت الدورة احلالية من برنامج «جيل

اهتمام ٣٠٠ من جيل الشباب اخلريجني، إذ مت 
توجيه الدعوة إلى ٨٥ ملقابالت اجلولة األولى، 
وعبر منها ٢٠ مشــاركا للجولة الثانية، وفي 
املرحلة الالحقة عبر ١٢ مشــاركا من الشــباب 
إلى قائمة التصفية قبل األخيرة، وبعد تقييم 
ومراجعات على مدار أسبوع وقع االختيار على 
٦ مرشحني ليشاركوا في البرنامج الذي سيقام 
علــى مدار العــام. وقال نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر 
ناصر اخلرافي: تأهيل الشباب ملواجهة تأثيرات 
التكنولوجيات الرقمية خطوة مهمة في متكني 
هــذا اجليــل، والدفع به نحو مجــاالت جديدة 
من االبتكار واإلبداع، فهذه املبادرة اســتجابة 
مباشرة حلقيقة أننا في حاجة ماسة لتطوير 
املهــارات، وخلق املزيد من الفرص للخريجني 
في ظل التحديات التي تشهدها بيئة األعمال.

وأوضح قائال: تأتي النســخة األخيرة من 
برنامج (جيل Z) لتبرز جهودنا املستمرة في 
تنميــة مهارات وأفــكار الشــباب، وقد أثبتت 
الدورات السابقة من البرنامج أن لدينا الكثير 
من العقول الشابة التي تفيض باملواهب واألفكار، 
لذا نتطلع إلى اكتســاب قادة جدد من الشباب 
في هذه النسخة، وإتاحة الفرصة لهم إلطالق 
إمكاناتهم في مجاالت التكنولوجيات الرقمية.
وأضاف اخلرافــي: نهتم في مجموعة زين 
بروح اإلبداع واالبتــكار، ونوفر املناخ املالئم 
لألفــكار، لــذا نبحث باســتمرار عــن املواهب 
الشابة، لضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة 
التغييــر، ورصد املزيد مــن فرص النمو التي 

تخدم استراتيجية أعمالنا.
وتابع قائال: نحن سعداء باملشاركني معنا 
من الشــباب اخلريجني في هذه النســخة من 
البرنامج، حيث سيجدون كل الدعم واملؤازرة، 
حيث ســنعمل على تعزيز مهاراتهم في بيئة 
األعمال، وحتفيز مخيلتهم االبتكارية واإلبداعية، 
فهدفنا أن ينتهزوا هذه الفرصة للمساهمة في 

دفع أعمال زين نحو آفاق جديدة.
من املقــرر أن توظف مجموعة زين جميع 
املشــاركني الســتة في برنامج «جيل» مبجرد 
استكمال البرنامج في نهاية ٢٠٢٣، واملشاركون 
في نسخة هذا العام: عبداهللا الزيد، لينا شماس، 
منيرة اجليران، نور املسلم، عبداهللا العوضي، 
وإســماعيل دشتي، علما أن من بني اخلريجني 
اخلمسة الذين شــاركوا في برنامج (Z٢٢) مت 
تعيني أربعة موظفني بدوام كامل لدى مجموعة 

زين.

ز على التمكني واملناصرة والتشجيع على املشاركة الدورة احلالية ستُركِّ

اخلريجون املشاركون في النسخة اجلديدة من البرنامج

بدر اخلرافي: نتطلع إلى اكتساب جيل جديد من قادة األعمال.. 
وإطالق إمكاناتهم في التكنولوجيات الرقمية

«بيتك» األول بإصدارات الصكوك األولية والثانوية في ٢٠٢٢

«الســيولة الدولية» لسوق 
الصكوك األولي والثانوي، 
رغــم األجــواء االقتصادية 
العاملية غير املســتقرة من 
حيث تذبذب أسعار العوائد 
فــي أســواق أدوات الدخــل 
الثابت بسبب ارتفاع نسب 
التضخــم عامليا، األمر الذي 
البنــوك  إلــى تدخــل  أدي 

املركزية لسحب السيولة.
وأضاف السميط: «نظرا 
العوائد املتوقعة  الستقرار 
فــي عــام ٢٠٢٣، ســيكون 
عاما نشــطا في حجم وعدد 
اإلصدارات للســوق األولي 
والتداوالت للسوق الثانوي، 
ما يتيح فرصا اســتثمارية 

جاذبة لرؤوس األموال».
بدورها، أشادت مؤسسة 
إدارة الســيولة اإلســالمية 
أداء  الدوليــة (IILM) بقوة 
«بيتك» في سوق الصكوك، 
والكفاءة العالية في تسويق 
اإلصــدارات، مثمنة العالقة 
املمتدة التــي جتمعهما منذ 
أن بدأت املؤسسة في إصدار 
صكوك عــام ٢٠١٣ في إطار 
برنامج إصــدارات متنوعة 

قصيرة األجل.

للصكوك قصيرة األجل من 
الدولية  إصدارات املؤسسة 
السيولة  اإلســالمية إلدارة 
(IILM)، مشيرا الى أن «بيتك» 
جنح في تعزيز دوره البارز 
كصانع ســوق، واحملافظة 
على ريادته في حتقيق أعلى 
املعايير املهنية والكفاءة في 
األداء للمساهمة في تطوير 

وتنمية سوق الصكوك.
وذكــر أن «بيتك» حقق 
هذا اإلجناز بأن يحتل املركز 
األول فــي إصدارات برنامج 

األول FAB، في املركز الثاني، 
ومايبانك في املركز الثالث، 
منوها بأن وكالة ستاندرد آند 
بورز (S&P) العاملية صنفت 
١-A البرنامج عند مستوى

قصير األجل.
وأكد الســميط مواصلة 
األنشــطة االســتثمارية في 
ســوق رأس املــال األولــي 
والثانوي، مبينا أن «بيتك» 
من أكثر املؤسسات نشاطا 
في صناعة السوق، واستمر 
في توســيع نطاق تداوالته 

املرموقــة التــي يتمتع بها 
«بيتك» في سوق الصكوك، 
وكذلــك يعكــس دور البنك 
الرائــد في تنشــيط ســوق 
الصكــوك واملســاهمة فــي 
تطويــر الســوقني األولــي 

والثانوي للصكوك.
وقال إن حجم إصدارات 
الســوق األولــي لبرنامــج 
الـ(IILM) جتاوز ١٣٫٨ مليار 
دوالر ضمــن ٣٧ إصــدارا، 
حيث احتــل «بيتك» املركز 
األول، فيما جاء بنك أبوظبي 

التمويــل  حافــظ بيــت 
الكويتي «بيتك»، على مكانته 
الرائــدة في الســوق األولي 
والسوق الثانوي إلصدارات 
الصكوك لبرنامج مؤسسة 
إدارة الســيولة اإلســالمية 
الدولية (IILM)، وحصل على 
املركز األول كمتداول رئيسي 
للمرة السادسة، واملركز األول 
كمتداول ثانوي للعام الثاني 
على التوالي من بني العديد 
من البنوك الدولية واإلقليمية 

املتعاملة مع املؤسسة.
وفي هذا السياق، أوضح 
مدير عام خزانة الكويت في 
«بيتك» أحمد الســميط، في 
بيان صحافي، أن هذا اإلجناز 
لم يسبق حتقيقه إال من قبل 
«بيتــك»، مبينا أنه يواصل 
حتقيــق األرقام القياســية، 
حيث لم يحدث بأن تتصدر 
مؤسسة مالية القائمتني بني 
املتداولني الرئيسيني لبرنامج 
الـ «IILM» في السوقني األولي 
والثانــوي إال مرتني، وتلك 
املرتــان كانتــا مــن نصيب 

«بيتك».
وأضاف السميط ان ذلك 
التفوق يؤكد الثقة واملكانة 

في البرنامج التابع ملؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية الدولية.. متفوقاً على العديد من البنوك املتعاملة معها

أحمد السميط

«التجاري» ينظم سحب 
«النجمة» األسبوعي

«وربة» يعلن 
فائزي «السنبلة الكبير»

أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب 
النجمة، وقد مت إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك 
الرئيســي، بحضور ممثل وزارة التجــارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.
وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، حيث أعلن عن فوز محمد جنيدي 

محمد محمد بجائزة نقدية بقيمة ٥ آالف دينار.
يذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠ ألف دينار، باإلضافة الى جائزة نصف سنوية 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 احلساب فقط 
بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال 
يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد رصيد 
العميــل زادت فرصة الفوز، فضال عن املزايا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
ســحب آلي ويســتطيع احلصول على بطاقــة ائتمان 
بضمان احلســاب، وكذلك احلصول على كل اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري.

أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحب السنبلة 
الكبيــر عــن الربع األخيــر لعــام ٢٠٢٢، وذلك بحضور 
ممثــل وزارة التجــارة والصناعة وموظفــي بنك وربة 

.٣٦٠FM عبر إذاعة
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل السحب، 
فقد توج يوســف علي محمد الكندري باجلائزة الكبرى 
والبالغة ٢٥٠ ألف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد 
توج بها ١٠ فائزين لكل فائز مبلغ ١٠٠٠ دينار بإجمالي ١٠

آالف دينار، وهم: وليد خالد فهد العبيدان، سعود عبداهللا 
سعود العازمي، خالد حمدان مسلوب الرشيدي، فاطمة 
مســاعد ناصر العازمي، ضيدان راشد مرزوق العتيبي، 
مبارك سعد محمد العازمي، هدى عنيزي سليمان العنيزي، 
محمد ســمير عبدالعزيز الشهاب، عبداهللا ناصر سعيد 

الدوسري، علي عدنان قاسم.
وبالنســبة للعمالء الذين حالفهم احلظ في ســحب 
السنبلة لألطفال الشهري، فقد توج ٧ فائزين في اجلائزة، 
حيث حصل الفائــز األول على مبلغ ١٠٠٠ دينار، وهي: 
جوان غسان سليمان السلطان، بينما حصل الفائز الثاني 
على مبلغ ٥٠٠ دينار وهو: عيد محمد مبارك الدوسري، 
بينمــا حصــل الفائزون مــن الثالث حتى الســابع على 
١٠٠ لــكل منهم، وهم: مناور حبيب عباس املناور، جود 
عبدالعزيز عبداهللا البدر، حال هاشم حسام الدين هاشم، 
مشعل هاني عبداهللا العنزي، جميلة سامي خالد العازمي.

«أسواق املال» توقع عقد إنشاء 
وصيانة مقرها الدائم اجلديد

معالــم الكويت، ويقع املقر الدائم للهيئة في 
قلــب العاصمة بجانب مبنــى الهيئة العامة 

لالستثمار وبنك الكويت املركزي.
جديــر بالذكر أن مشــروع مبنــى الهيئة 
اجلديد يتولى اإلشــراف على تنفيذه مكتب 
كيــو إنترناشــيونال كونســلتنتس وتبلغ 
مساحة األرض حوالي ٣٫٨٠٠ متر مربع، في 
حني تبلغ مساحة البناء حوالي ٧٤٫٣٠٠ متر 
مربع، ويتكون املبنى من ٤٥ طابقا باإلضافة 
إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية 

تسع حلوالي ٨٠٠ سيارة.
كما يتضمن املبنى أكادميية أســواق املال 
وقاعات للتدريب ومسرحا يسع لـ ٢٥٠ شخصا، 
باإلضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون 
واجلمال إلى املوقع، كما يتميز مبنى الهيئة 
بواجهاته احلديثة التي تعكس أهداف هيئة 
أســواق املال والتزامها بالشفافية والتعاون 
والتنمية املستدامة في شكل منحوت إبداعي 
ويتمتع بإطالله على كل من املدينة والبحر.

ويتجلى تصميم واجهة املبنى واملستوحى 
من أهداف الهيئة األساسية واملتمثلة بالشفافية 
بصورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها 
وحجمهــا وفقــا الجتاه الواجهــة وتعرضها 
للشــمس، وقد مت تصميمها بطريقة تســمح 
للضوء بالتخلل إلى املبنى بهدف توفير أكبر 

قدر من اإلنارة الطبيعية.

أعلنت هيئة أسواق املال عن ترسية مناقصة 
مشروع إنشــاء وإجناز وصيانة املقر الدائم 
لهيئة أســواق املال على شــركة سيد حميد 
بهبهانــي وأوالده، وقامت الهيئة والشــركة 
الفائــزة باملناقصة اليوم بتوقيع عقد تنفيذ 
املشروع، وذلك مبدة تنفيذ قدرها ٤ سنوات.
وفــي هــذا الســياق، قال رئيــس مجلس 
املفوضــني - املدير التنفيذي للهيئة د.أحمد 
امللحــم، إن ١٣ شــركة متخصصــة باملبانــي 
واملقاوالت في الكويت تقدمت بعروضها لتنفيذ 
املشــروع، وقد حازت الشركة الفائزة املركز 
األول فــي التقييم الفنــي واملالي للمناقصة، 
مشيرا إلى أن املناقصة مت طرحها وترسيتها 

وفقا للمعايير املعتمدة في الهيئة.
وأضــاف امللحم في بيان صحافي، أن هذا 
املشروع سيسهم في خفض النفقات والتكلفة 
التشغيلية للهيئة مبا يحقق التوظيف األمثل 
للموارد املالية للهيئة بشكل مستدام ويعكس 
التطــور والتقدم احلضاري والعمراني الذي 

وصلت إليه دولتنا احلبيبة.
وأشــار إلى أن مكتب كيو إنترناشيونال 
كونسلتنتس (استشاريون عامليون) بالتعاون 
مع شركة (KPF) العاملية قامتا بتصميم املبنى 
اجلديد لهيئة أســواق املال وأن املشروع قد 
حصد شــهرة عاملية وإقليمية عن تصميمه 
املميز، والذي أشــادت به العديد من املجالت 
املتخصصة واملواقع الشهيرة على املستوى 
الدولــي، ما يعــزز مكانة الكويــت في مجال 

البناء والعمارة.
وفي هذا السياق، قالت مجلة «كونستراكشن 
ويــك»، إن املبنــى يحقق توازنــا دقيقا بني 
األناقة واإلبداع الفني وأن التصميم متوافق 
.«LEED vمع متطلبات الشهادة الفضية «٤٫٠
وذكــر امللحم أن التصميــم يعكس مكانة 
الهيئــة كجهة رقابية، حيث ســيضم املبنى 
جميع قطاعات وإدارات الهيئة املختلفة في مقر 
واحد وسوف يسهم في رفع حس املسؤولية 
لدى منتسبي الهيئة وينعكس بشكل إيجابي 
على مســتوى اإلنتاجية والكفــاءة وتعزيز 
قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية العمل 
باإلضافة إلى ســهولة إجنــاز املهام املنوطة 
بالهيئة واخلدمات املقدمة ألصحاب املصلحة، 
وأنه يشكل معلما حضاريا بارزا يضاف إلى 

ترسية املناقصة على «سيد حميد بهبهاني وأوالده».. مبدة تنفيذ ٤ سنوات

مقر هيئة أسواق املال اجلديد

أحمـد السـميط: صـدارة قائمتـي املتداولني الرئيسـيني إجناز لم يسـبق حتقيقـه إال من قبـل «بيتك»
دوالر مليـار   ١٣٫٨ نحـو  جتـاوزت  اإلسـالمية  السـيولة  إدارة  ملؤسسـة  األولـي  السـوق  إصـدارات 


