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بنك الخليج يعرب عن تقديره ألبطال
الكويت بعرض خاص

• كفيتوا ووفيتوا

• خالل افتتاح الفرع االليكتروني لـ«بيتك»

في جمعية إشبيلية تحت شعار « ... »KFH- Goتجربة مصرفية سهلة

«بيتك» يزيح الستار عن الفرع اإللكتروني «»KFH GO

د� ّ��ش��ن بيت التمويل الكويتي
«بيتك» اول فروعه االلكرتونية
التي تعمل ب�شكل �آيل بالكامل
على م��دار ال�ساعة ،من خالل
جمموعة متطورة من االجهزة
ال��ت��ق��ن��ي��ة وو���س��ائ��ل اخل��دم��ة
ال��ذات��ي��ة ،وذل���ك يف جمعية
ا�شبيلية التعاونية ،حيث يعترب
ال��ف��رع مبثابة تغيري ج��ذري
يف �صورة الفروع امل�رصفية،
وخطوة اولى نحو افتتاح مزيد
م��ن ال��ف��روع امل�شابهة �ضمن
خطة م�ستقبلية طموحة و�ضعها
«بيتك» حت��ت ع��ن��وان :الفروع
االلكرتونية «« »kfh-goجتربة
م�رصفية �سهلة».
ومي��ت��از ال��ف��رع الآيل بتنوع
�أج��ه��زت��ه وجتهيزاته لتوفري
�أحدث و�سائل اخلدمة امل�رصفية
االلكرتونية املبا�رشة على مدار
ال�ساعة.

�أعرب بنك اخلليج عن امتنانه لـ «�أبطال الكويت» ،انطالق ًا
من العمل ال�شاق الذي بذلوه وتفانيهم يف �أداء واجبهم
واجلهود املخل�صة يف التعامل مع احلوادث الناجتة من
تداعيات االمطار خالل فرتة الأ�سبوع املا�ضي ،والتي �أدت
الى الت�صدي لأي اخطار قد تهدد �أمن و�سالمة املواطنني
واملقيمني.
وت�أكيد ًا على ا�ستمرارية عر�ض «�أبطال الكويت» اخلا�ص
خالل الفرتة من  18نوفمرب احل��ايل وحتى  28فرباير
 ،2019ومبوجب العر�ض �سيحظى امل�شاركون امل�ؤهلون
على هدية نقدية ت�صل �إلى  300دينار كويتي عند حتويل
رواتبهم �إلى بنك اخلليج� ،إلى جانب احل�صول على بطاقة

ائتمانية جمانية ملدة عامني من غري ر�سوم ا�شرتاك،
وقر�ض ح�سن بقيمة ت�صل �إل��ى  10000دينار كويتي
بفائدة  ٪0مع فر�صة كربى لدخول ال�سحب للفوز بجائزة
 250000دينار كويتي من ح�ساب الراتب.
وق��ال حممد القطان ،نائب املدير العام للمجموعة
امل�رصفية للأفراد يف بنك اخلليج« :يعرب بنك اخلليج عن
�شكره وتقديره لأبطال الكويت ،الذين هبوا مل�ساعدتنا
يف مواجهة تداعيات االم��ط��ار ،وتكرمي ًا لتفانيهم،
�صممنا عر�ض ًا فريد ًا للتعبري عن خال�ص �شكرنا وتقديرنا
جلهودهم ،والت�أكيد على التزام بنك اخلليج برد اجلميل
لبلدنا احلبيب ولكل �شعب الكويت».

«برقان» الراعي الماسي لمهرجان
الكويت للخيول العربية 2018

• مدير وموظفو الفرع في لقطة جماعية

• بنك برقان يرعى مهرجان اخليول

�أعلن بنك برقان عن رعايته املا�سية
م�ؤخر ًا ملهرجان الكويت للخيول
العربية  2018لل�سنة الرابعة على
التوايل ،والتي تتما�شى مع التزامه
باحلفاظ على الإرث الثقايف العربي
والكويتي ودعمه امل�ستمر لقطاع
الريا�ضة ب�شكل ع��ام .وا�ست�ضاف
بيت العرب م�سابقة اخليل العربي
امل�رصي الرابعة يومي  16و17
نوفمرب ،بينما �ستقام امل�سابقة
الوطنية ال�سابعة للخيول العربية
من  29نوفمرب وحتى  1دي�سمرب.
وحت���ت مظلة ال���دي���وان الأم�ي�ري
وبرعاية �سمو ويل العهد ال�شيخ

في برنامج «غسيل األموال وااللتـزام الرقابي»

مركز عبدالعزيز الصقر بغرفة التجارة
يكرم المتميزين

نواف الأحمد ،نظم بيت العرب هذه
الفعالية التي تقام �سنوي ًا وتهدف
�إل��ى احلفاظ على تاريخ اخليول
العربية وتربيتها ،باعتبارها جزء ًا
مهم ًا من ال�تراث الثقايف الكويتي
والعربي.
وي����شرف على البطولة الوطنية
االحت��اد الأوروب��ي ملنظمة اخليول
العربية «�إيكاهو» ،وال��ذي يعترب
الهيئة الر�سمية امل�س�ؤولة عن
�إدارة البطوالت املحلية والدولية
املماثلة .ويحظى مهرجان الكويت
الوطني للخيول العربية باهتمام
كبري من ع�شاق اخليول العربية،

وه��و م��ع��روف على ن��ط��اق وا�سع
مب�شاركته الن�شطة والوا�سعة بني
مربي اخليل م��ن ال��ع��رب ،حملي ًا
و�إقليمي ًا.
�أم��ا «مركز اجل��واد العربي» الذي
يعرف اليوم با�سم «بيت العرب»
«م��رب��ط دول���ة ال��ك��وي��ت الر�سمي
للجواد العربي» ،فت�أ�س�س عام
 1980للحفاظ على �أ�صالة اجلواد
وبناء
العربي يف الكويت وحمايته.
ً
على �أم��ر من �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،مت
نقل تبعية «بيت العرب» ر�سمي ًا �إلى
الديوان الأمريي يف نوفمرب .2012

بنك برقان يعلن أسماء الفائزين
بسحب حساب يومي

• حمد العمر وماريا كرافسكايا ومحمد سلمان وجاسم بشارة يتوسطون املتميزين

مت يف مركز عبدالعزيز حمد ال�صقر
للتنمية والتطوير التابع لغرفة
جتارة و�صناعة الكويت حفل توزيع
امل��ي��دال��ي��ات و���ش��ه��ادات التقدير
للمتميزين احلا�صلني على درجة
االمتياز يف امتحانات الربناجمني
التدريبيني ح��ول مكافحة غ�سيل
الأموال وااللتزام امل�ؤ�س�سي و�إدارة
املخاطر ،وذلك بح�ضور نائب مدير
عام غرفة جتارة و�صناعة الكويت
حمد العمر وامل��دي��رة االقليمية
ل�لاحت��اد العاملي لاللتزام ICA

ماريا كراف�سكايا وممثل م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي د.حممد
�سلمان وم��دي��ر مركز عبدالعزيز
ال�صقر للتنمية والتطوير د .جا�سم
ب�شارة .ويذكر �أن  23منت�سب ًا للربامج
التي عقدها املركز يف جمال مكافحة
غ�سيل الأم��وال والإلتزام امل�ؤ�س�سي
خالل عامني كاملني قد ح�صلوا على
درجة االمتياز على �ضوء االمتحانات
الدولية التي �شاركوا بها .وقد
�شارك يف هذه الربامج ما يزيد عن
 108متدربني من عموم امل�ؤ�س�سات

واجل��ه��ات يف القطاعني اخلا�ص
والعام.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه الربامج
ال��ت��ي يعقدها م��رك��ز عبدالعزيز
ال�صقر للتنمية والتطوير بالتعاون
مع االحتاد العاملي لاللتزام ICA
وال��ذي مقره يف جامعة مان�ش�سرت
باململكة املتحدة تعد من الربامج
امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة،
والتي يف العادة ت�ؤهل املتدربني
الذين يجتازون اختباراتها مهني ًا
للرتقي يف هذا املجال الهام والذي

�أ�صبح �أحد متطلبات �أ�سواق املال
العاملية ومنها هيئة �أ�سواق املال
يف الكويت .وي�ستمر املركز يف عقد
هذين الربناجمني حيث يتم عقدهما
مرتني كل �سنة .وت�ساهم م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي بدعم هذه
الربامج والتي تعد �أحد �أهم برامج
الت�أهيل الفنية املتخ�ص�صة للقوى
العاملة املحلية ،وذل��ك انطالق ًا
من املنهج اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة
يف حتفيز ومتكني بيئة الأعمال يف
الكويت.

�أعلن بنك برقان عن �أ�سماء الفائزين يف ال�سحوبات
اليومية على ح�ساب يومي ،وقد فاز كل واحد منهم
بجائزة  5000دينار.
وكان احلظ يف هذه ال�سحوبات من ن�صيب:
� -1أحمد ح�سن ر�ضا د�شتي
� -2شاهد جافيد حمبى
 -3هزاع مرزوق هزاع العتيبي
 -4ماجد هالل عبداحل�سني التميمي
وبالإ�ضافة لل�سحب اليومي ،يوفر بنك برقان �سحب ًا

ربع �سنوي حل�ساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125000دينار كويتي .وللت�أهل لل�سحوبات
الربع �سنوية يتعني على العمالء �أن ال يقل ر�صيدهم
عن  500دينار مل��دة �شهرين كاملني قبل تاريخ
ال�سحب ،وكما �أن كل  10دينار متثل فر�صة واحدة
لدخول ال�سحب .و�إذا كان ر�صيد احل�ساب  500دينار
كويتي وم��ا ف��وق� ،سوف يكون �صاحب احل�ساب
م�ؤه ً
ال للدخول يف كل من ال�سحوبات اليومية وربع
ال�سنوية.

«التجاري» يعلن عن الفائز في حساب النجمة األسبوعي
قام البنك التجاري ب�إجراء ال�سحب
الأ�سبوعي على «ح�ساب النجمة»
وذلك �ضمن برنامج �سحوبات النجمة
على جائزة  5.000دينار كويتي،
وكانت اجل��ائ��زة من ن�صيب عقلة
حممد احلمد ،وقد مت �إجراء ال�سحب
بح�ضور ممثل عن وزارة التجارة

وال�صناعة لطيفة اجليعان.
وقد �أو�ضح البنك �أن جوائز ح�ساب
النجمة �أ���ص��ب��ح��ت مم��ي��زة بحجم
مبالغ اجلوائز املقدمة بالإ�ضافة
�إلى تنوعها طوال ال�سنة ،و�سوف
تكون هناك جوائز �أ�سبوعية بقيمة
 5000دينار ،و�شهرية بقيمة 20000

«زين» ترعى مسابقة إنجاز العرب السنوية الـ  12للشباب رائدي األعمال
ك�شفت زين الكويت عن رعايتها مل�سابقة �إجناز
العرب ال�سنوية الثانية ع�رشة لل�شباب رائدي
بخطى ثابتة»،
الأعمال حتت �شعار «�إلى الأمام..
ً
وهي امل�سابقة الإقليمية التي تُ نظّ مها م�ؤ�س�سة
�إجناز العرب وجمعية �إجناز الكويت وت�ست�ضيفها
الكويت هذا العام حتت رعاية �سامية من �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
وذك���رت ال�رشكة يف ب��ي��ان �أن��ه��ا �شاركت يف
فعاليات امل���ؤمت��ر ال�صحايف ل�ل�إع�لان عن
الن�سخة الثانية ع�رشة من امل�سابقة ب�صفتها
�أحد �رشكاء النجاح مل�ؤ�س�سة �إجناز العرب،
حيث ت�أتي رعايتها لهذه امل�سابقة الإقليمية
يف �إطار �رشاكتها اال�سرتاتيجية مع «�إجناز»،
وهي ال�رشاكة التي متتد على مدى ال�سنوات
املا�ضية �ضمن ا�سرتاتيجية ال�رشكة للم�س�ؤولية
االجتماعية واال�ستدامة جتاه تنمية قطاعي
ال�شباب والتعليم.

وخالل ُم�شاركتها يف امل�ؤمتر ال�صحايف ،قالت
هيا املانع مدير اال�ستدامة يف زين الكويت« :
تفخر زين اليوم بتواجدها ك�رشيك ا�سرتاتيجي
مل�ؤ�س�سة �إجناز العرب وكراع مل�سابقة �إجناز
العرب ال�سنوية لل�شباب رائدي الأعمال التي
ت�أتي حتت رعاية �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،فلطاملا كانت زين داعم ًا
رئي�سي ًا ملثل هذه املبادرات الأكادميية التي
تعنى بتطوير وتنمية مهارات ال�شباب ،وهذا
ما هو �إال واجبنا كم�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص
لكي نُ ّ
�سخر قُ دراتنا ومواردنا للم�ساهمة بتنمية
قطاعي ال�شباب والتعليم يف املجتمع الذي
نعمل فيه».
و�أ�ضافت املانع« :تُ عترب زي��ن من ال�رشكات
الرائدة يف دعم االبتكار وري��ادة الأعمال على
م�ستوى الكويت ،وذلك من خالل �إطالقنا وتبنّينا
للعديد من املبادرات خالل ال�سنوات ال�سابقة،

ومنها �إطالقنا ملركز زين للإبداع  ZINCهذا
ل��رواد الأعمال
العام ،وال��ذي ُيعترب مركز ًا
ّ
واال�ستثمارات الرقمية ،حيث مت �إطالقه ليكون
من�صة البتكارات و�إبداعات الطلبة وال�شباب
ورواد الأعمال ،ويعمل على ت�شجيع العقول
ّ
املميزة على التفكري يف بيئة عمل تفاعلية تت�سم
باالبتكار واحلداثة من خالل تهيئة مناخ العمل
املنا�سب لأ�صحاب الأفكار وم�ساعدتهم على
تطويرها �إلى م�شاريع حقيقية قابلة للتنفيذ
والتطبيق».
و�أو�ضحت زين �أنها ت�سعى من خالل �رشاكتها
اال�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سة �إجن��از العرب �إلى
تثقيف ودعم ال�شباب ال�شغوف بتطوير �أفكاره
وم�شاريعه وف��ق معايري عاملية ،وذل��ك من
خ�لال جمموعة من ال�برام��ج التدريبية التي
يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة وطالبات
اجلامعات واملدار�س.

• هيا املانع متحدثة خالل املؤمتر الصحافي

دينار ،وجائزة ن�صف �سنوية وقدرها
ن�صف مليون دي��ن��ار ،بالإ�ضافة
�إل��ى اجلائزة الكربى التي �سيقام
عليها ال�سحب يف يناير  2019وهي
« 1500000دينار» اجلائزة النقدية
الأكرب �سنوي ًا لي�س فقط على م�ستوى
الكويت بل على م�ستوى العامل.

