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«التجاري» رعى حفل تكريم الفريق التطوعي في العاصمة

«الوطني» يقدم فرصة لعمالئه لربح سيارة

خزعل :نبحث دوم ًا عن وسائل

مبتكرة لمكافأة العمالء

ب�أننا نركز دوم ًا على
يوا�صل بنك الكويت
تقدمي احلمالت التي
الوطني مكاف�أة عمالئه
تتما�شى مع اهتمامات
م���ن خ��ل�ال احل��م�لات
العمالء ،ويندرج ذلك
والعرو�ض املميزة،
يف �إط��ار عملنا الدائم
ومنها احلملة ال�صيفية
وال��������د�ؤوب لتقدمي
التي �أطلقها يف �شهر
�أف�ضل خدمة م�رصفية
مايو املا�ضي ،حيث
لعمالئنا».
يوفر للعمالء فر�صة
ه�����ذا ومت���ت���د حملة
مميزة للح�صول على
بنك الكويت الوطني
�سيارة من اختيارهم.
ال�����ص��ي��ف��ي��ة �إل����ى 15
وي��ق��دم بنك الكويت
�سبتمرب املقبل ،ويف
ال��وط��ن��ي م���ن خ�لال
ختام احلملة� ،سيقام
ه��ذه احلملة ،فر�صة
ال�����س��ح��ب ال��ك��ب�ير يف
للعمالء للدخول يف
� 28سبتمرب للإعالن
�سحب والفوز ب�سيارة
• هنادي خزعل
ع��ن �أ�سماء الفائزين
م��ن اخ��ت��ي��اره��م عند
اخلم�سة .واجل��ائ��زة
ا���س��ت��خ��دام بطاقات
الوطني االئتمانية داخل الكويت �سواء يف عبارة عن بطاقة هدايا الوطني م�سبقة
املحالت التجارية �أو الت�سوق عرب مواقع الدفع ،يتم ا�ستخدامها لدفع قيمة اجلائزة،
الإنرتنت �أو لل�سحب النقدي ،ف�ض ً
ال عن م�صدرة با�سم بنك الكويت الوطني بر�صيد
ا�ستخدام البطاقات االئتمانية وال�سحب قدره  20000دينار� ،صاحلة لال�ستخدام
الآيل خارج الكويت .ويح�صل العميل على لدى �أي من وك��االت ال�سيارات املحلية
فر�صة واحدة لدخول ال�سحب مقابل كل  1داخل الكويت ل�رشاء �سيارة من اختيار
دينار يتم انفاقه حملي ًا با�ستخدام بطاقات العميل بالإ�ضافة �إلى الت�أمني.
الوطني الإئتمانية وث�لاث فر�ص عند ويح�صل ع��م�لاء الوطني على العديد
من امل��زاي��ا مع توافر جمموعة كبرية
ا�ستخدام بطاقات الوطني خارج الكويت.
ويف �سياق تعقيبها على هذه احلملة ،قالت من اخلدمات واملنتجات التي تنا�سب
رئي�سة جمموعة املنتجات والت�سويق يف احتياجاتهم امل�رصفية املختلفة .حيث
بنك الكويت الوطني هنادي خزعل« :ن�سعى ميكنهم االختيار بني جمموعة متنوعة من
دوم ًا للبحث عن و�سائل جديدة ومبتكرة بطاقات الوطني االئتمانية ،بالإ�ضافة �إلى
ملكاف�أة العمالء ،وقد �أردنا من خالل هذه اال�ستفادة من عدد كبري من املزايا التي
احلملة �أن نقدم للعمالء لي�س فقط فر�صة يوفرها «الوطني» مثل برنامج مكاف�آت
لربح �سيارة ،بل مننحهم �أي� ًضا فر�صة الوطني وغريها من اجلوائز والعرو�ض
اختيار موا�صفاتها .علم ًا �أن ال�سحب �سيتم املمتدة على مدار العام .وميكن زيارة
يف نهاية �شهر �سبتمرب ،حيث �سنعلن عن موقع البنك  NBK.comللتعرف على
�أ�سماء  5رابحني والدخول يف ال�سحب تلك املزايا وغريها من العرو�ض املميزة
ال��ت��ي يقدمها بنك الكويت الوطني،
متاح �أمام جميع العمالء».
و�أ�ضافت خزعل قائلة« :نحن �سعداء بردود بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام خا�صية «البطاقة
الفعل الإيجابية التي حظيت بها هذه الأن�سب يل» الختيار �أف�ضل البطاقات التي
احلملة حتى الآن ،ونعد العمالء باملزيد تتنا�سب مع االحتياجات اخلا�صة لكل
من احلمالت اال�ستثنائية واملميزة .علم ًا عميل.

• عدد من املكرمني من الفريق التطوعي

قام البنك التجاري برعاية حفل تكرمي متطوعي حمافظة العا�صمة الذي
نظمته املحافظة يف ق�رص نايف .وت�أتي هذه الرعاية يف �إطار الرتتيبات
التي يقوم بها البنك التجاري لتقدمي الدعم والرعاية للعديد من الأن�شطة
االجتماعية التي تنظمها حمافظات الكويت خلدمة �أفراد املجتمع ومنها
حمافظة العا�صمة.
هذا ،وقد �أ�شاد حمافظ العا�صمة الفريق م.ثابت املهنا بالدور االيجابي
وامل�ساهمة التي د�أب عليها البنك التجاري الكويتي من �أجل خدمة الوطن
واملواطنني جت�سيد ًا منه للم�س�ؤولية املجتمعية وتقدمي الدعم لكافة
الأن�شطة الثقافية وال�صحية واالجتماعية التي تنظمها املحافظة.
ومن جانبها قالت نائبة املدير العام لقطاع التوا�صل امل�ؤ�س�سي يف
البنك� -أماين الورع« :يحر�ص «التجاري» على رعاية �أن�شطة وفعاليات
العمل التطوعي التي تنظمها حمافظة العا�صمة والتي ت�ساهم بدورها
يف ت�أ�صيل العمل التطوعي على نحو يعزز املواطنة وي�سهم يف نه�ضة
البالد» ،م�شرية الى �أن رعاية البنك لهذا التكرمي ي�أتي �إميان ًا منه ب�أهمية
تر�سيخ مفاهيم العمل التطوعي وخدمة املجتمع يف �إطار امل�س�ؤولية
االجتماعية ومن خالل التعاون مع خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع.
ويحر�ص البنك التجاري على التوا�صل مع خمتلف �رشائح املجتمع ،من
خالل رعاية الأن�شطة والفعاليات املختلفة وتنظيم عدد من الزيارات
الهادفة والتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين القائمة على خدمة كافة
�أطياف املجتمع لال�ضطالع بدور جمتمعي ي�ضع الأولوية لالهتمامات
الرئي�سية يف املجتمع ،مبا يحقق تنمية جمتمعية م�ستدامة.

«بيتك  -البحرين» يعلن الفائز
بشقة في مراسي البحرين

• خالد رفيع مع الفائز باجلائزة الكبرى وممثلني من «بيتك – البحرين» ومراسي البحرين

�أعلن بيت التمويل الكويتي
– البحرين «بيتك -البحرين»
عن فوز ف�ؤاد حممد علي ب�شقة
يف مرا�سي البحرين وذلك
�ضمن �سحب �شهر يونيو 2018
م��ن حملة ح�����س��اب التوفري
اال�ستثماري «لب�شارة» والذي
مت �إج����را�ؤه م���ؤخ��ر ًا باملقر
الرئي�سي للبنك يف مركز
البحرين التجاري العاملي
حتت �إ�رشاف وزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة.
و�أقيمت مرا�سم ت�سليم اجلائزة يف
مكتب مبيعات مرا�سي البحرين
الواقع يف ديار املحرق بح�ضور
ممثلني من «بيتك – البحرين»
ومرا�سي البحرين.
وبهذه املنا�سبة ،قال خالد
رف��ي��ع ،امل��دي��ر التنفيذي
للمجموعة امل�رصفية للأفراد
يف «بيتك– البحرين» «انه من
داعي �رسورنا ان نهنئ ف�ؤاد
حممد علي على ف��وزه ب�شقة
يف م�رشوع مرا�سي ريزيدن�س
الواقع يف مرا�سي البحرين.
و�إن��ن��ا م��ازل��ن��ا ن�سعى �إل��ى
ت��وف�ير امل��زي��د م��ن الفر�ص

لعمالئنا االوف��ي��اء من خالل
حمالتنا الرتويجية متا�شي ًا
مع ر�ؤيتنا ال�سنوية يف تقدمي
�أف�ضل املكاف�آت و احلمالت
وذلك تقدير ًا لوالئهم ودعمهم
الدائم باعتبارهم �رشكائنا
احلقيقيني».
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال الفائز
ب��اجل��ائ��زة ال��ك�برى ،ف����ؤاد
حممد علي« :ب��داي��ةً � ،أحمد
الله تعالى على نعمته حيث
جاء هذا الفوز كخرب مفاجئ،
حيث بد�أ م�شواري مع ح�ساب
«لب�شارة» منذ العام 2016
ح�ين قمت با�ستثمار جميع
مدخرات تقاعدي به .وقد قمت
باختيار «بيتك» على وجه
التحديد نظر ًا لوفرة اجلوائز
املقدمة مقارنة مع البنوك
الأخ���رى يف ال�سوق املحلي
بالإ�ضافة لكونه مينح عوائد
�شهرية .كما �أرغ���ب بدعوة
جميع العمالء لفتح ح�ساب
«ل��ب�����ش��ارة» واحل�����ص��ول على
فر�صة الفوز باجلائزة الكربى
ك��وين ا�ؤم��ن متام ًا ب���أن هذه
ال�سحوبات �ستلبي تطلعات

الكثريين ملا تقدمه من جوائز
قيمة».
وخ�لال ه��ذه احلملة خ�ص�ص
البنك جوائز كربى للفائزين
وه���ي ع���ب���ارة ع���ن � 9شقق
فاخرة يف مرا�سي البحرين
ب��دي��ار امل��ح��رق ،بالإ�ضافة
ال��ى ج��وائ��ز نقدية �شهرية
يبلغ جمموعها 140.000
دوالر �أمريكي خم�ص�صة لـ 85
ف��ائ��ز ًا ت�شمل ج��ائ��زة نقدية
ك�برى بقيمة  50.000دوالر
وج��ائ��زت�ين بقيمة 10.000
دوالر وج��ائ��زت�ين بقيمة
 5.000دوالر وكذلك �سيح�صل
 40ف��ائ��ز ًا على  1.000دوالر
لكل منهم .كما �سيحظى 10
فائزين من كل فئة من فئات
«ل��ب�����ش��ارة» اخل��ا���ص��ة ،وهي
ن�سائنا وعيالنا ومدخرينا
وبطاقاتنا ،على مبلغ 500
دوالر �أمريكي لكل منهم.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد قام
البنك بتد�شني من�صة «جزيل»
التي توفر �إمكانية فتح ح�ساب
«لب�شارة» للجميع ،وذلك دون
احلاجة لزيارة الفرع.

• أماني الورع مكرمة ثابت املهنا

«وربة» يعلن عن
أسماء الرابحين الـ 9
بسحوبات «السنبلة»
األسبوعية والشهرية
يجري بنك وربة �سحوباته ال�شهرية
وال��ت��ي تت�ضمن� :سحب ح�ساب
ال�سنبلة ال�شهري باال�ضافة الى
�سحب ال�سنبلة اال�سبوعي ال�سابع
والع�رشين بح�ضور ممثل عن وزارة
التجارة وال�صناعة وموظفي بنك
وربة.
وبالن�سبة للعمالء الذين حالفهم
احلظ خالل �سحب ال�سنبلة ل�شهر
اغ�سط�س ،فقد ف��از ك��ل م��ن حمد
العازمي وبا�سمه حمد الفالح بـ 5
�آالف دينار كويتي وكل من ح�سني
العو�ض وعبدالله العجمي بـ 10
�آالف دينار وهي اجلائزة الكربى.
�أم��ا ال�سحب اال�سبوعي ال�سابع
والع�رشين حل�ساب ال�سنبلة فقد
توج  5رابحني من عمالء بنك وربة
ح�صل كل منهم على  1000دينار
كويتي وهم :حال الرفاعى ،حممد
ال�شمري� ،سلطان العجمي ،يو�سف
الفا�ضل ،و�سبيكه املاجد.
ميثل ح�ساب ال�سنبلة اخليار الأمثل
لكل ال��راغ��ب�ين بتوفري الأم���وال
وحتقيق عوائد مالية ثابتة على
�أر�صدتهم يف الوقت نف�سه باال�ضافة
الى فر�ص ًا �شهرية للفوز بجوائز
نقدية طوال العام .ونظر ًا للإقبال
الكبري الذي القاه هذا احل�ساب من
قبل العمالء ملا ي�ؤمنّه من فر�ص
كبرية للربح ،عمل بنك وربة على
�إ�ضافة تطورات نوعية على ح�ساب
ال�سنبلة القت ا�ستح�سان العمالء،
وت�شمل التطورات التي متت �إ�ضافتها
�إل��ى ح�ساب ال�سنبلة ،زي��ادة عدد
الرابحني عرب ا�ضافة �سحب �أ�سبوعي
باال�ضافة ال��ى ال�سحب ال�شهري
وذلك لإتاحة فر�ص �أكرب للعمالء
للفوز بجوائز مالية �أ�سبوعية قيمة
كل منها �ألف دينار كويتي تذهب
�إلى  5رابحني ويتم ال�سحب عليها
يف ي��وم اخلمي�س من كل �أ�سبوع.
بالإ�ضافة الى ذلك ،ي�ستمر �سحب
ال�سنبلة ال�شهري يف بداية كل �شهر
الكربى.
على اجلوائز
ً

«برقان» يطور قدرات موظفيه من خالل التعاون
مع «نادي المعرفة »2018

• عدد من احلضور

�أعلن بنك برقان عن رعايته ملدة
عام كامل لور�شات عمل وندوات
املو�سم الثاين من برنامج «نادي
امل��ع��رف��ة» ال���ذي ي��ع��د م��ن �أب���رز
من�صات املعرفة .وهذا �ضمن �إطار
ا�سرتاتيجيته لتح�سني ق���درات
ر�أ�سماله الب�رشي عرب التدريب
وال�رشاكات اال�سرتاتيجية وامل�صادر
الداعمة.
وقد وقع البنك االتفاقية مع م�ؤ�س�س
«ن��ادي املعرفة»� ،رشكة «فيغور
�إيفنت�س» املتخ�ص�صة يف جمال
التدريب والتعليم يف ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وي��وف��ر «ن��ادي
املعرفة» الذي بد�أ قبل � 6سنوات
لكربى ال�رشكات واملتخ�ص�صني
دورات تدريب ا�ستثنائية وخربات يف
جمال تطوير القدرات والإمكانات.
وي��ت�����ض��م��ن ال�برن��ام��ج ال�شامل
ن��دوات وم���ؤمت��رات وور���ش تعليم
ا�ستثنائية يقدمها �أبرز املتحدثني
وامل���ؤل��ف�ين وامل��درب�ين عاملي ًا.
وميثل برنامج نادي املعرفة فر�صة
للتعرف على خ�برات و�آراء �آالف
من �صناع القرار الكبار من خمتلف
املجاالت والقطاعات يف املنطقة،
ويبد�أ من �سبتمرب وحتى دي�سمرب
 ،2018ويت�ضمن درا���س��ة حالة

واقعية ومبادئ و�إر�شادات و�أف�ضل
املمار�سات اجلديدة والعديد من
ال��ن��دوات وور����ش العمل الأخ��رى
التي تهتم برعاية ث��روة املعرفة
لدى املوظفني ومهارات القيادة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبالتزامن مع
ُ
وامل�ضي قدم ًا
االتفاقية اجلديدة
يف م�ساره نحو التطوير الناجح
لثقافة التعلم يف مكان العمل ،قام
بنك برقان بتجديد مركز التعلم
والتطوير بهدف توفري �أحدث حلول
التعلم واملبادرات و�أكرثها تقدم ًا
يف الوقت املنا�سب والتي تتكيف
م��ع متطلبات ال�سوق املتغرية.
ويهدف املركز ال��ذي مت افتتاحه
على م�ستوى الإدارة �إل��ى جت�سيد
الأه��داف اال�سرتاتيجية للبنك على
املدى البعيد من خالل خلق دورة
ابتكار فعالة ت�ستثمر على نطاق
وا�سع يف قدرات القيادة الداخلية
وت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على ا�ستمرارية
العمل ب�شكل عام.
وق��ال��ت رئي�سة م����دراء امل���وارد
الب�رشية والتطوير للمجموعة
يف بنك ب��رق��ان هالة ال�رشبيني:
«لتحقيق ر�ؤيتنا املتمثلة بتعزيز
�إمكانات ر�أ�س املال الب�رشي على
�أعلى م�ستوى� ،أبرمنا �رشاكة مع

�رشكة «فيغور �إيفنت�س» التي تتيح
فر�صة ثمينة للتعرف على �آراء
وخربات �أبرز العقول العاملية من
خالل خمتلف التجارب واخلربات
يف نطاق التدريب .ومتثل ال�رشاكة
جتربة تعليمية حتولية كما تتزامن
مع افتتاح مركز التعلم والتطوير
داخل البنك الذي يوفر موارد حيوية
ت�ساعد الكوادر لدينا على التعلم
والتطوير ،ف�ض ً
ال عن تو�سيع نطاق
فر�ص التدريب املخ�ص�صة لتعزيز
مهارات موظفينا .وال�شك �أن رفع
م�ستوى و�أداء البنك خالل اال�ستفادة
من االكت�شافات اجلديدة ،وممار�سات
م�شاركة املعرفة والأن�شطة العاملية
�سي�ؤدي �إلى تطوير القوة العاملة
وتكوين ثقافة م�ؤ�س�سية م�ستدامة».
قدم بنك برقان
وبهذه املنا�سبةّ ،
عر� ًضا م��وج��ز ًا عن �آخ��ر �إجن��ازات
الإدارات والأق�سام وتوقعاتهم لعام
 .2019وخالل املرحلة التعاونية،
�سي�شارك موظفو البنك يف العديد
من املبادرات الأخ��رى قبل نهاية
عام  ،2018مبا يف ذلك حدث وا�سع
النطاق خم�ص�ص للكوادر الب�رشية
داخل امل�ؤ�س�سة ،الهدف منه حت�سني
الإنتاجية على امل�ستوى الفردي
واجلماعي.

ضمن ترايثلون سييرا نيفادا في مقاطعة غرناطة اإلسبانية

سفيرة « »Ooredooأحرزت الذهبية في إسبانيا

• جنالء اجلريوي

�أح��رزت �سفرية  Ooredooالكويت ،البطلة
الريا�ضية جنالء اجلريوي امليدالية الذهبية
يف ترايثلون �سيريا نيفادا� ،أحد �أهم ال�سباقات
الثالثية يف ال��ع��امل .يت�ضمن الرتايثلون
�أو ال�سباق الثالثي �سباق �سباحة مل�سافة
 1500مرت على �شاطئ موتريل يف مدينة غرناطة
جنوب �إ�سبانيا ،و�سباق دراجات هوائية م�سافته
 1970مرت ًا على مرتفعات قرية كابيلريا �إحدى
�أجمل املدن الإ�سبانية املطلة على جبال �سيريا
نيفادا ،و�سباق جري مل�سافة  12كيلومرت ًا،
يت�ضمن  400مرت من التالل ال�صاعدة.

وحول ذلك �أكدت ال�رشكة يف بيان �صحايف على
فخرها واعتزازها ب�إجناز اجل��ري��وي ،حيث
ت�سعى  Ooredooدائم ًا لإثراء جتارب ال�شباب
يف �شتى املجاالت مبختلف اهتماماتهم ،وذلك
�إميان ًا منها ب�أهمية دوره��م يف بناء م�ستقبل
الوطن .ويعد هذا االهتمام بال�شباب والريا�ضة
نابع من قيم  Ooredooالأ�سا�سية املبنية على
االهتمام والتوا�صل والتحدي.
وق��د ح�صدت اجل��ري��وي منذ ب��داي��ة رعاية
 Ooredooلأن�شطتها الريا�ضية العديد من
الإجن��ازات ،من �ضمنها امليدالية الف�ضية يف

فئة املت�سابقني العرب وذلك يف ك�أ�س االحتاد
الأفريقي مل�سابقات الرتايثلون الذي �أقيم يف
مار�س املا�ضي يف مدينة �رشم ال�شيخ ،كما
حققت العديد من الإجن���ازات الريا�ضية يف
خمتلف امل�سابقات العاملية من خالل م�شوارها
الريا�ضي.
وتعترب اجلريوي �أول بطلة كويتية ترعاها
ال�رشكة وذل��ك �إميان ًا بدعمها الدائم لتمكني
امل��ر�أة الكويتية .كما �أنها �أول ممثلة عربية
يف دورة الألعاب الآ�سيوية ال�سابعة ع�رشة
يف كوريا اجلنوبية و�أول ممثل لدول جمل�س

التعاون اخلليجي يف بطولة العامل للطرق
العاملية .كما �أنها كانت الو�صيفة يف بطولة
الرتاياثلون الأفريقية والعربية ،وبطولة
جمل�س التعاون اخلليجي لل�سباق الثالثي
«الرتايثلون» ،والعديد من البطوالت املحلية
والإقليمية املرموقة.
يذكر �أن  Ooredooالكويت ت��ويل ال�شباب
وامل���ر�أة الن�صيب الأك�بر من ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية ،حيث ت�سعى على مدار
العام للتعاون مع خمتلف اجلهات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص لإثراء جتربة ال�شباب.

