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فرصة لربح  25ألف ريال عند استخدام «فيزا»

«المصرف» يطلق حملة
مشتريات بطاقات اائتمان
أعلن مصرف قطر اإسامي «المصرف» أمس ،عن إطاق حملة
مشتريات بطاقات اائتمان .تقدم الحملة لحاملي بطاقات فيزا
اائتمانية فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى  25ألف ريال عند استخدام
بطاقاتهم اائتمانية داخل أو خارج الدولة حتى  30أبريل .2016
الدوحة ^

جمي��ع حاملي البطاق��ات ،بما في
ذلك حاملي البطاق��ات اإضافية،
الذين يستخدمون بطاقاتهم بحد
أدنى  5آاف ريال على المش��تريات
الدولي��ة أو  10آاف ري��ال عل��ى
المش��تريات المحلي��ة ،مؤهلي��ن
لدخول السحب .كلما زاد استخدام
البطاقة ازدادت ف��رص الربح حيث
س��يحصل حام��ل البطاقة على
فرص أكثر لكل  5آاف ريال ينفقها
العماء على المش��تريات الدولية
و 10آاف ري��ال ينفقونه��ا عل��ى
المشتريات المحلية.
سحب
س��يتم اختيار الفائزين بالحملة
عب��ر س��حب إلكتروني عش��وائي

أعلنت «صلتك»،
المؤسسة
اإقليمية الرائدة
في دعم الشباب
واستحداث
فرص العمل
وتوسيع الفرص
ااقتصادية في
سائر أرجاء العالم
العربي ،إلى جانب
شريكها المؤسس
لبوابة تعمل-
مايكروسوفت،
عن تعاونهما
مع مؤسسة
روانجا في
العراق إطاق
اإصدار الثاني من
()ta3mal.com
في جمهورية
العراق.

ف��ي ش��هر ماي��و  ،2016عل��ى أن
يت��م تحويل الجوائ��ز النقدية إلى
حسابات الفائزين .وتتضمن الجوائز
الجائزة الكبرى بقيمة  25ألف ريال
وث��اث جوائز بقيم��ة  10آاف ريال
للمش��تريات الدولي��ة وثاث جوائز
بقيم��ة  10آاف ريال للمش��تريات
المحلية و 20جائ��زة بقيمة ألفي
ري��ال للمش��تريات الدولي��ة و20
جائزة بقيمة ألفي ريال للمشتريات
المحلية.
مزايا
ويقدم المصرف باقة من بطاقات
اائتمان بمزاي��ا متنوعة مصممة
لتلبية احتياجات عماء المصرف،
ويمكن لحاملي بطاق��ات اائتمان
الكاس��يكية ،الذهبية ،الباتينية
وإنفنيت ،استخدام بطاقاتهم في

المعامات الش��رائية وااستفادة
م��ن الخصوم��ات ف��ي ع��دد من
المطاعم والفنادق الدولية.
أما بطاقات المصرف والخطوط
الجوي��ة القطري��ة المش��تركة
سيجنتش��ر والباتيني��ة ،فه��ي
تس��مح لحامليه��ا بكس��ب
الكيومايلز في كل مرة يستخدمون
فيها بطاقاتهم .ويمكن استخدام
نق��اط كيومايل��ز للحص��ول على
تذاكر السفر أو ترقية التذاكر على
متن الخطوط الجوية القطرية ،أو
إضاف��ة أمتعة زائ��دة ،كما يمكن
اس��تخدامها لعملي��ات الش��راء
في الس��وق الحرة ف��ي مطار حمد
الدولي ومتجر أوريكس جاليريا في
الدوحة ،أو اس��تبدالها بتذاكر من
ش��ركات الخطوط الجوية التابعة
اتحاد .OneWorld

«المصرف» يقدم خدمات نوعية لعمائه

مجموع��ة الخدم��ات المصرفية
لأفراد ل��دى المص��رف" :بات لدى
عم��اء المص��رف س��بب إضافي
لاس��تفادة من المزاي��ا العالمية
التي تقدمها بطاقات المصرف فيزا
اائتمانية ،إذ يتأهل العماء مباشرة
إلى الس��حب لدى اس��تخدامهم

ويمكن استخدام جميع البطاقات
داخل دولة قط��ر وخارجها ،إضافة
إل��ى مايين نقاط البي��ع وأكثر من
 1.8مليون صراف آلي حول العالم.
التأهل
وقال السيد دوراي أناند ،مدير عام

الحد اأدنى المطلوب للمشتريات
لرب��ح جوائز نقدية ق ّيم��ة" .وختم
أنان��د" :نح��رص على من��ح عماء
المصرف تجربة مميزة عبر تقديم
مزاي��ا إضافية وعروض تنافس��ية
تلبي احتياجاته��م ،وهذه الحملة
هي خير دليل على التزامنا بذلك".

«صلتك» تتعاون مع «روانجا» إطاق إصدار
«تعمل» الثانية في العراق

المؤتمر الصحافي المنعقد في مدينة أربيل

الدوحة ^

تم اإعان عن المش��روع في مؤتمر
صحاف��ي ُعقد في مؤخرً في أربيل
بحضور  80ش��خصا بما في ذلك

مس��ؤولون حكوميين وممثلين من
القطاع الخاص وكبار الشخصيات
وصناع الق��رار ،باإضافة إلى عدة
مؤسس��ات حكومي��ة وغير ربحية
محلية ودولية؛ حيث تخلل المؤتمر

عدة جلس��ات ش��ملت مناقشات
بين الحضور وتقديم اقتراحات من
ش��أنها تعزيز أثر المشروع .الجدير
بالذكر أنه عند إطاق اإصدار اأول
ف��ي العراق تم ربط  15.000ش��اب

عراقي بفرص عمل.
وع ّلق الس��يد محم��د النعيمي،
الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة
صلتك" :تس��عى مؤسسة صلتك
إلى رب��ط الش��باب العربي بفرص
العمل وتوسيع الفرص ااقتصادية،
وإشراكهم في التنمية ااقتصادية
وااجتماعي��ة ف��ي أوطانهم ،وتأتي
هذه المب��ادرة كدلي��ل على نجاح
المؤسسة في تجس��يد رسالتها
بااعتماد على الشراكات الق ّيمة".
س��ررنا بالترحيب
وأض��اف" :لقد ُ
الكبير الذي تلقته المبادرة من قبل
الجه��ات الحكومي��ة والمنظمات
الدولية والقط��اع الخاص واإعام
في الع��راق ،ونأم��ل أن نتمكن معً
من التص��دي للبطالة والتي تعتبر
القضي��ة اأكثر إلحاحً بالنس��بة
للشباب العربي من أجل مستقبل
أكثر إشراقً".
تجدر اإش��ارة إلى أن��ه تم إطاق
منصة "تعم��ل" اإقليمية في عام
 ،2012وه��ي منص��ة إلكتروني��ة
مط�� ّورة م��ن قب��ل "صلت��ك"
ومايكروس��وفت تدع��م الش��باب
العربي وتعزز ف��رص توظيفهم عن

طري��ق مجموع��ة م��ن الخدمات،
كالتوجي��ه المهن��ي ومس��اعدة
الشباب في البحث عن فرص عمل
وتطوير المه��ارات المهنية ،وتتوفر
الخدم��ات المبتك��رة ف��ي بوابات
"تعم��ل" المخصص��ة محليً في
ثماني��ة دول عربية ،والتي تش��مل:
مصر وقطر والعراق وتونس والمغرب
والجزائ��ر ولبنان وفلس��طين ،وقد
وص��ل ع��دد المس��تخدمين إلى
مس��جل في
 350.000مس��تخدم
ّ
الشبكة اإقليمية لبوابات "تعمل".
تتوف��ر بوابة "تعم��ل" في جميع
أنح��اء المنطقة العربي��ة باللغات
العربي��ة والفرنس��ية واإنجليزية،
وتقدم أكثر م��ن  1000دورة تعليم
عب��ر اإنترن��ت لتنمي��ة مه��ارات
المستخدمين ودعم ريادة اأعمال،
ومق��اات عن أفضل الممارس��ات
ح��ول البح��ث ع��ن ف��رص عمل
باإضافة إل��ى التقييمات المهنية
وااستش��ارات الفردي��ة ،وتقيي��م
مس��توى اللغ��ات اأجنبية وفرص
التدريب العملي ضمن المؤسسات
وخاصية مطابقة الوظائف بالخبرة
والقدرات.

«قطر للسيارات» الموزع
الحصري لمنتجات «»Liderkit
الدوحة ^

عقدت ش��ركة قطر للسيارات
مؤخ��را اتفاقي��ة م��ع ش��ركة
 ،Liderkitلتصب��ح بموجبه��ا
الم��وزع الحص��ري لمجموعة
منتجات الشركة في قطر .وقد
جاء ااجتم��اع ،ال��ذي عقد في
مدينة هاين جنوب إسبانيا ،بعد
مش��اورات دامت أكث��ر من عام
كامل مع الش��ركة اإس��بانية
المصنعة ،ومن المتوقع حسب
ااتفاق وصول أول ش��حنة إلى
الس��وق القطرية خال ش��هري
مارس وأبريل .2016

وتعتب��ر مجموع��ة Lide r
 kitش��ركة رائ��دة في الس��وق
اإس��بانية والدولي��ة في مجال
إنت��اج مختل��ف أن��واع هياكل
المركب��ات م��ن حي��ث م��واد
التصنيع (ألومنيوم ،بوليس��تر،
أل��واح عازل��ة ،رقائق خش��بية،
صنادي��ق التبري��د ،إضافة إلى
رافع��ات الس��يارات) والتي يتم

إنتاجها على ش��كل مجموعات
ليتم تركيبها احقا على هيكل
المركب��ة ،حي��ث تتس��م هذه
المنتجات بتنوعها وتصميمها
الممي��ز ،لتلب��ي مختل��ف
متطلب��ات العم��اء الكرام من
حي��ث المواصف��ات ،فضا عن
س��رعة وس��هولة تجميعه��ا
وجودتها العالية.

شراكة استراتيجية لتقديم أفضل المنتجات

تطوير
إن اعتماد الشركة على نظام إنتاج
يجمع بين مختل��ف مراحل تطوير
المنت��ج ،اأم��ر الذي يس��مح لها

بتصني��ع الطلبيات في فترة زمنية
قصيرة ،إضافة إلى تجميعها ،كما
تتميز منتجات  Liderkitبأسعارها
المعقول��ة ج��دا والموث��وق بها،

إضافة إلى جودته��ا طويلة اأمد،
مما يجعلها قادرة على المنافسة
في أي س��وق ف��ي العال��م .تضم
مجموع��ة  Liderkitأكثر من 180
موظفا ،ويقع مقرها الرئيس��ي في
غوارومان (هاي��ن) .كما تتواجد في
أكثر من  30دول��ة في جميع أنحاء
العال��م ،وتمث��ل صادراته��ا %75
م��ن مجمل مبيعاته��ا ،كما تتميز
المجموعة باس��تثماراتها القوية
واهتمامه��ا ف��ي مج��ال البح��ث
والتطوي��ر واابتكار ،مم��ا مكنها
من الحصول على منتجات مميزة
وتصاميم في تطور دائم ،يلبي معه
متطلبات مختلف حاجات العماء.

