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»بيتك«: مفاجآت متميزة ضمن »فيكم بحر؟«
يــــــواصــــــل »بـــــيـــــت الـــتـــمـــويـــل 
في  جهوده  )بيتك(،  الكويتي« 
تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد من 
اأنشطة والفعاليات للجمهور 
ولحاملي بطاقات »فيزا« لديه، 
والتي تتضمن هدايا وعروضً 
مختلفة  ومفاجآت  ومسابقات 
ضـــمـــن حـــمـــلـــة »فـــيـــكـــم بـــحـــر؟« 
التي تستمر حتى 18 أغسطس 
تجربة  للعماء  وتتيح  امقبل، 
مصرفية مميزة وفرصً عديدة 
أو   »Sea Ray« بـــقـــوارب  لــلــفــوز 

.»Fliteboard«
وتعاون »بيتك« مع مشاريع 
شبابية كويتية ونجح بتنظيم 
مجموعة متنوعة من اأنشطة 
ــرة، الــتــي  ــكـ ــتـ ــبـ ــيـــات امـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ
اقـــت تــفــاعــًا كــبــيــرً وثــنــاء من 

الجمهور والعماء.
ــعــــاقــــات  وقـــــــــال مـــــســـــؤول الــ
عبدالعزيز  »بيتك«،  في  العامة 
الــصــرعــاوي، إنــه يــحــرص على 
ــتـــه شــبــابــيــة  أنـــشـــطـ تــــكــــون  أن 
ومـــــبـــــتـــــكـــــرة وتـــــتـــــنـــــاســـــب مـــع 
ــر؟«،  ــحــ ــرة حـــمـــلـــة »فـــيـــكـــم بــ ــكــ فــ
ــى تـــنـــفـــيـــذ فــعــالــيــة  ــ ــ ــً إلـ ــّوهــ ــنــ مــ
شبابية  بمشاركة  بنيدر  بحر 
كــبــيــرة، وحـــضـــور بــطــل الــعــالــم 
لـــلـــدراجـــات امـــائـــيـــة مــحــمــد بو 
هدايا  توزيع  وتضمنت  ربّيع، 

مختلفة على رّواد البحر.
وأضاف أن »بيتك« بادر إلى 
إطـــــاق هــــذه الــفــعــالــيــة حــرصــً 
ــلـــعـــات  مــــنــــه عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة تـــطـ

ــور فـــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــاء والـ
مـــوســـم الــصــيــف، ا ســيــمــا في 
ظـــل صـــعـــوبـــات الــســفــر ورغــبــة 
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن امــجــتــمــع 
الكويت  فــي  إجــازاتــهــم  بقضاء 
ومــمــارســة أنــشــطــة وريـــاضـــات 
بحر  فعالية  أن  مبّينً  الــبــحــر، 
بنيدر شهدت ممارسة الشباب 
مثل  مختلفة  مائية  لرياضات 
الــتــجــديــف بـــالـــكـــايـــاك، وركــــوب 
والــدراجــات  الشراعية،  األـــواح 

امائية.
ــــى أن  ــفـــت الــــصــــرعــــاوي إلـ ولـ
»بـــيـــتـــك« قـــــــّدم عــــروضــــً مــئــات 
الــعــمــاء بــالــتــعــاون مــع مقاهي 
ومــــطــــاعــــم كـــويـــتـــيـــة بــمــنــاطــق 
مختلفة، كما تعاون مع تطبيق 
»V-Thru« وهو تطبيق أسلوب 
ــاة لــتــشــجــيــع نـــمـــط حـــيـــاة  ــيــ حــ

ســريــعــة وصــحــيــة، ضــمــن إطــار 
الشراكة اإستراتيجية وبهدف 
تـــــقـــــديـــــم عـــــــــــــروض لــــلــــعــــمــــاء، 
وكـــاشـــفـــً أن الــبــنــك ســيــواصــل 
ــآت  ــاجـ ــفـ ــعـــــروض وامـ ــ تـــقـــديـــم الـ

لعمائه.
ــك«  ــتــ ــيــ »بــ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
 »Padel« بطولة  كــذلــك  سيطلق 
اأولى من نوعها بالتعاون مع 
»Sufix«، وهو مشروع شبابي 
كــــويــــتــــي وشــــــريــــــك مــجــتــمــعــي 
لـــه فـــي امــــبــــادرات ااجــتــمــاعــيــة 
إلى  افــتــً  امبتكرة،  والشبابية 
أنـــــه يـــمـــكـــن لـــحـــامـــلـــي بـــطـــاقـــات 
»فيزا« التسجيل وامشاركة في 
الــبــطــولــة الــتــي تشمل نــحــو 60 

مشاركً.
وذكــــــــــــــــر أنـــــــــــــه وتــــشــــجــــيــــعــــً 
اســـتـــخـــدام امـــحـــافـــظ الــرقــمــيــة 
التي توفر أحدث أساليب الدفع 
معايير  بأعلى  الذكية  الرقمية 
اأمـــــــــــان امــــــتــــــطــــــورة، ســـيـــنـــّظـــم 
»بيتك« فعالية خاصة في »مول 
»فيزا«،  بطاقات  لحاملي   »360
الجوائز  مــن  العديد  وتتضمن 
 »Garmin« مـــــــع  بـــــالـــــتـــــعـــــاون 

.»Samsung«و »Fitbit«و
وأوضــــــــــــح الــــــصــــــرعــــــاوي أن 
»بيتك« أطلق على منصاته على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل ااجــتــمــاعــي 
مــســابــقــات عــلــى هــامــش حملة 
بـــحـــر؟«، تتضمن فــرص  »فــيــكــم 
ربــح جــوائــز قيمة مثل ساعات 
 »Fitbit«و  »Garmin« مــن  ذكــيــة 

إلــــى  إضـــــافـــــة   ،»Samsung«و
 ،»Pro Kayak«و  ،»Fliteboard«
ومــــــــوبــــــــايــــــــات وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

الجوائز.

فرص فريدة
تــتــيــح حــمــلــة »فــيــكــم بــحــر؟« 
مــع بــطــاقــات فــيــزا مــن »بــيــتــك«، 
 Se« فرصً فريدة للفوز بقوارب
من  لـــ13   »Fliteboard« أو   »Ray

عماء »بيتك«. 
ــــل عـــلـــى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـــــحـــــصـــــل الـ
ــــول فــــي الــســحــب  ــــدخـ فــــرصــــة الـ
عــنــد اســتــخــدام بــطــاقــات »فــيــزا 
مسبقة  أو  اائــتــمــانــيــة  بــيــتــك« 
الدفع، بما يشمل فرصة واحدة 
لــدخــول الــســحــب مــع كــل ديــنــار 
من مجموع امشتريات امحلية.

ويـــحـــصـــل حـــامـــلـــو بــطــاقــات 
»فيزا بيتك« )السحب اآلــي أو 
اائــتــمــانــيــة أو الـــدفـــع امــســبــق( 
على 10 فرص لدخول السحب 
ــن مـــجـــمـــوع  ــ ــار مــ ــ ــنــ ــ ــل ديــ ــ ــع كــ ــ مــ
الــعــامــيــة، متضمنة  امــشــتــريــات 
تتم  الــتــي  الــشــرائــيــة  العمليات 
بالعملة  اإنــتــرنــت  عـــن طــريــق 

اأجنبية.
ويـــــــجـــــــري »بــــــيــــــتــــــك« تـــحـــت 
وزارة  عـــــــن  مــــمــــثــــل  إشــــــــــــــراف 
الــــــتــــــجــــــارة والــــــصــــــنــــــاعــــــة، 10 
ســـــحـــــوبـــــات أســــبــــوعــــيــــة عــلــى 
و3   ،»Fliteboard« قـــــــــــوارب 
قــوارب  على  شهرية  سحوبات 

.»Sea Ray Boat«

عبدالعزيز الصرعاوي

ف للكويتين
ّ

الحساوي: امصارف أكبر موظ
ــاد  ــ ــحــ ــ شـــــــــــــارك أمـــــــــــن عـــــــــــام اتــ
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــت الـ ــويــ ــ ــكــ ــ مـــــــصـــــــارف الــ
حــمــد الـــحـــســـاوي، فـــي الــبــرنــامــج 
ــــذي  ــــي الــ ــراضــ ــ ــتــ ــ الــــتــــدريــــبــــي اافــ
التجارية  الدراسات  كلية  نظمته 
)الفصل  اميداني  التدريب  لطلبة 
الدراسي 2021 و2021(، متحدثً 
فـــي مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان »الــعــمــل 
في القطاع امالي وااستثماري« 
امصرفي  القطاع  دور  أهمية  عن 
والـــقـــطـــاع ااســتــثــمــاري فـــي دعــم 
عــجــلــة الــنــشــاط ااقـــتـــصـــادي في 

الدولة.
وأشــــــــار الــــحــــســــاوي إلـــــى أهـــم 
مـــؤشـــرات الــقــطــاع ااســتــثــمــاري، 

وتــلــك الــتــي تــبــرز مــتــانــة الــوضــع 
ــالــــي لــلــبــنــوك الـــكـــويـــتـــيـــة، ومـــا  امــ
ــول  ــ ــن جـــــــــودة أصــ ــ ــه مــ ــ ــتـــع بــ ــمـ ــتـ تـ
ومعدات سيولة ومعدات كفاية 
امــال تشكل مصدات متينة  رأس 

في مواجهة اأزمات. 
وتـــطـــرق إلـــى دور الــبــنــوك في 
ــال امــــســــؤولــــيــــة امــجــتــمــعــيــة  مــــجــ
ودورهــــــــا فــــي تـــوظـــيـــف الــعــمــالــة 
الـــقـــطـــاع  أن  مـــبـــيـــنـــً  الــــوطــــنــــيــــة، 
ــــي يــــعــــد أكـــــبـــــر مــــوّظــــف  ــرفـ ــ ــــصـ امـ
لــلــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــقــطــاع 
الــــخــــاص، فـــضـــًا عـــن مــســاهــمــتــه 
العمالة  تلك  تــدريــب وتأهيل  فــي 
لــتــواكــب الـــتـــطـــورات الــعــامــيــة في 

الصناعة امصرفية، ومنوهً بأنه 
يسهم بشكل غير مباشر في رفع 
الوطنية،  العمالة  درجــة توظيف 
ــــن خــــــال الـــــــــدور الـــــــذي يـــؤديـــه  مـ
فــي تــمــويــل امــشــاريــع واأنــشــطــة 
عمل  فــرص  توفر  التي  امختلفة، 
لــلــمــواطــنــن وتـــرفـــع مـــن مــعــدات 

النمو في ااقتصاد الوطني.
ــقـــطـــاع  ــالـ بـ ــل  ــمــ ــعــ الــ أن  وذكـــــــــر 
امــصــرفــي وااســتــثــمــاري يساهم 
فــــي تــحــقــيــق طـــمـــوح الــخــريــجــن 
مـــن الــعــمــالــة الــوطــنــيــة، وتــنــمــيــة 
الــازمــة لشغل  وتطوير امــهــارات 
والوظائف  اإداريـــة  امناصب  كل 

القيادية.
حمد الحساوي

»زين« تدعم البطل أحمد البصيري
زين لاتصاات،  أعلنت شركة 
رعايتها ودعمها للبطل الكويتي 
ــتـــرف في  أحـــمـــد الـــبـــصـــيـــري، اُمـــحـ
رياضة الفنون القتالية اُمختلطة، 
ــم الــــكــــويــــت فــي  ــ ــلـ ــ والــــــــــذي رفـــــــع َعـ
بحصوله  أخــيــرً  الدولية  امحافل 
فئة  في  فضّيتن  ميداليتن  على 
اُمــحــتــرفــن بــالــقــوانــن امــفــتــوحــة 
ونيويورك  شيكاغو  مدينتي  في 

بالوايات اُمتحدة اأميركية.
وعــّبــرت الشركة فــي بــيــان لها، 
عــن فــخــرهــا بــاإنــجــازات اأخــيــرة 
الــتــي حــقــقــهــا الــبــصــيــري، فـــي ظل 
الـــظـــروف ااســتــثــنــائــيــة الــتــي يمر 
ــاضــــي خـــال  ــريــ فـــيـــهـــا الــــوســــط الــ
كورونا، والتي زادت من امعّوقات 
ــــن فــــــي تــمــثــيــل  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ أمــــــــــام الـ
افتة  الــدولــيــة،  بامحافل  بلدانهم 
إلــى أنــه تمّكن مــن إحـــراز عــدٍد من 
ــة خــــال جــولــتــه  ــوقـ ــرمـ ــاب امـ ــقــ األــ
اُمتحدة،  الــوايــات  فــي  الرياضية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الــتــنــقــل 
ــدود مــن  ــ ــحــ ــ ــدد امــ ــ ــعــ ــ ــ ــر وال ــفــ ــســ والــ
ــبـــطـــوات امـــتـــوافـــرة فـــي الــوقــت  الـ
الــــراهــــن، وهــــو مـــا عــكــس عزيمته 

وإصراره على تحقيق الفوز.
وبـــّيـــنـــت »زيــــــن« أن الــبــصــيــري 
ــفـــنـــون  ــــرف فـــــي ريـــــاضـــــة الـ ــتـ ــ ــــحـ اُمـ
ــة، حـــصـــد  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الــــقــــتــــالــــيــــة اُمـ

ــئـــة  ــفـ ــتـــــن بـ مـــــيـــــدالـــــيـــــتـــــن فـــــضـــــّيـــ
اُمــحــتــرفــن بــالــقــوانــن امــفــتــوحــة 
 »Grappling Games« في بطولتي
الـــقـــتـــالـــيـــة  ــنـــون  ــفـ ــلـ لـ  »NAGA«و
اُمختلطة في شيكاغو ونيويورك، 
وسط ُمشاركة أفضل الرياضين 
اُمحترفن من ُمختلف دول العالم.

أن  الــــــــشــــــــركــــــــة  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
ـــق خـــــال اأعــــــوام 

ّ
الـــبـــصـــيـــري حـــق

اماضية عددً كبيرً من البطوات 
واألـــــــقـــــــاب امـــــرمـــــوقـــــة، وأبـــــرزهـــــا 

 ADCC« بــطــولــة فــي  امــركــز اأول 
ببطولة  اأول  وامركز   ،»National
اإمـــــــــارات الـــدولـــيـــة لــلــمــحــتــرفــن، 
الــكــويــت  بــبــطــولــة  اأول  ــز  ــركــ وامــ
الــدولــيــة، وامــركــز الــثــانــي ببطولة 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــة، وغــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــا الـ ــيــ ــانــ أمــ

األقاب.
وأضــافــت »زيـــن« أن البصيري 
يــســتــعــد لـــخـــوض غـــمـــار عــــدد من 
الـــبـــطـــوات امــقــبــلــة خــــال امــوســم 
الــحــالــي، مـــع الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 

والتنافسية  الرياضية  لأنشطة 
ــــف 

ّ
ــم، والــــــتــــــي تــــوق ــ ــالــ ــعــــ حــــــــول الــــ

معظمها بسبب الظروف الصحية 
 
ً
ُمــعــربــة الــجــائــحــة،  الــتــي فرضتها 

عـــن تــمــنــيــاتــهــا لـــه بــالــتــوفــيــق في 
الكويت عاليً في كبرى  رفع اسم 

امحافل الدولية.
وأشارت »زين« إلى أن رعايتها 
ودعــمــهــا لــلــبــطــل الــكــويــتــي أحــمــد 
الـــبـــصـــيـــري، جــــــاءت تـــحـــت مــظــّلــة 
ــا لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة  ــهـ ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــة وااســــــــتــــــــدامــــــــة،  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ااجــ
تـــجـــاه دعــــم وُمـــســـانـــدة الــريــاضــة 
ــيــــن فــي  ــتــ ــكــــويــ والـــــريـــــاضـــــيـــــن الــ
ــتـــلـــف الـــــريـــــاضـــــات الـــعـــامـــيـــة  ُمـــخـ
القتالية  الــفــنــون  ريـــاضـــة  ومــنــهــا 

اُمختلطة.
ــركـــة أنـــهـــا ُتـــولـــي  ــنـــت الـــشـ وبـــّيـ
امـــجـــاات الــريــاضــيــة والــشــبــابــيــة 
أولـــــــويـــــــة خــــــاصــــــة، فــــــي ســلــســلــة 
ــا  ــهـ ــا ااجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـ ــهـ بـــرامـــجـ
تــعــتــبــر دعــــم الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة 
أصيًا  ركنً  الرياضية  وامجاات 
للمسؤولية  إستراتيجيتها  مــن 
فئة  أن  خــصــوصــً  ااجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الشباب والرياضة تعتبر بمثابة 
ــمــــــي لـــلـــشـــعـــوب  الــــســــفــــيــــر الــــــرســــ
وامــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات فـــــــــي امـــــحـــــافـــــل 

وامشاركات الدولية.

وليد الخشتي وأحمد البصيري

البنك أجرى سحب »الجوهرة« ربع السنوي بفعالية مميزة

خشاوي تفوز بربع مليون دينار من »الوطني«
ــد بـــنـــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي  ــ أكـ
على  عمائه  بحصول  الــتــزامــه 
تتضمن  اســتــثــنــائــيــة،  تــجــربــة 
ــم مــــجــــمــــوعــــة حـــصـــريـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
ــز  ــ ــــوائـ ــــجـ ـــن الــــســــحــــوبــــات والـ مـــ
ــي تـــنـــاســـب احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــتــ الــ
وتــطــلــعــاتــهــم، والــــتــــي يــحــرص 

على التعرف عليها بدقة. 
وأقــــام الــبــنــك فــعــالــيــة مميزة 
ـــــــــر، اربـــــــح وحــقــق 

ّ
بـــعـــنـــوان »وف

الجوهرة«،  أحامك مع حساب 
ــرة ربـــع  ضـــمـــن ســـحـــب الــــجــــوهــ
ــــذي يــحــصــل فيه  الـــســـنـــوي، والــ

الفائز على 250 ألف دينار.
وأجــــــــــــــرى الـــــبـــــنـــــك الـــســـحـــب 
الـــــــذي تــــم نـــقـــلـــه مـــبـــاشـــرة عــبــر 
ــيــــاقــــوت  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ بــــرنــــامــــج ديـ
واأنــصــاري على إذاعــة »نبض 
الكويت«، بحضور ممثل وزارة 
عبدالعزيز  والصناعة  التجارة 
أشـــكـــنـــانـــي، ومــمــثــل عـــن شــركــة 
»ديــلــويــت« الــعــامــيــة، بحيث تم 
اإعــــــــان عــــن فـــــوز نـــــدى حــســن 

خشاوي بـ250 ألف دينار.
البنك على مشاركة  وحرص 
ــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ عــــمــــائــــه فــــــي تــــلــــك الـ
امــمــيــزة، إذ تــم إطـــاق مسابقة 
عــلــى حــســابــاتــه عــلــى مــنــصــات 
وســائــل الــتــواصــل ااجــتــمــاعــي 
لـــــإجـــــابـــــة عــــــن ســــــــــؤال »شـــنـــو 
بــمــبــلــغ 250  فــــزت  إذا  بــتــســوي 
ألــــف ديــــنــــار؟«، حــيــث تـــراوحـــت 
الــجــوائــز بــن 50 و400 ديــنــار، 
 10 ــــز أول  ــــوائـ جـ ــم  ــديـ ــقـ تـ وتــــــم 
متصلن عبر الراديو بحصول 

كل متصل على 50 دينارً.
وشـــــــــــــــهـــــــــــــــدت امــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة 
ــلـــى امـــشـــاركـــة  ــاًا كــثــيــفــً عـ ــ ــبـ ــ إقـ
ــات الـــــتـــــي اقــــت  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فــــــي امـ
استحسانً كبيرً من امشاركن، 
الذين أعربوا عن سعادتهم بكل 
الــفــعــالــيــات ااســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تعكس  والــتــي  الــبــنــك،  ينظمها 
ــه مــن  ــدمــ ــقــ ــمــــــً تـــمـــيـــز مــــــا يــ دائــــ
ســـحـــوبـــات وجــــوائــــز وعــــروض 
وخدمات تؤكد ريادته وتفوقه.

وكــــــــــــان الـــــبـــــنـــــك قــــــــد أجــــــــرى 
خــــال شــهــر يــونــيــو ســحــوبــات 
الــجــوهــرة اأســبــوعــيــة، بحيث 

فاز بـ 5000 دينار، ناصر هابس 
امطيري، وأحمد محمد امبارك، 
الحنيف وآمنة  وفيصل عدنان 

رضا دشتي.

مكافأة العماء
ــام مــجــمــوعــة  ــ وقــــــال مـــديـــر عـ
الشخصية  امصرفية  الخدمات 
فــــي الـــبـــنـــك، مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان، 

إن »الـــوطـــنـــي« يــلــتــزم بــمــكــافــأة 
ــلــــى أن  ــــرص عــ ــحــ ــ عــــمــــائــــه، ويــ
استثنائية  امكافآت  تلك  تكون 
وتساهم  احتياجاتهم  وتــلــبــي 
ــلــــى تـــجـــربـــة  فـــــي حـــصـــولـــهـــم عــ

مصرفية متكاملة.
وأضــــــاف الــعــثــمــان »عـــنـــوان 
إستراتيجيتنا  يؤكد  الفاعلية 
تــجــاه تــحــقــيــق الــشــمــول امــالــي 

وتــرســيــخ ثــقــافــة اادخــــــار، إلــى 
ــانــــب حـــرصـــنـــا عـــلـــى تــقــديــم  جــ
جـــــوائـــــز حــــصــــريــــة لـــعـــمـــائـــنـــا، 
بــحــيــث ٌيــعــد حــســاب الــجــوهــرة 
ــة  ــيـ ــا اأســـاسـ ــزنــ ــائــ ــم ركــ ــ مــــن أهــ

لتنفيذ تلك اإستراتيجية«.
إقبال  وتابع »مــا نلمسه من 
ــا نــقــدمــه  ورضـــــــا عـــمـــائـــنـــا عـــمـ
يدفعنا  مكافآت وخــدمــات،  مــن 
قدراتنا  ويعكس  امزيد  لتقديم 
الــهــائــلــة فـــي الـــتـــواصـــل مــعــهــم، 
ــلــــى تــطــلــعــاتــهــم  والـــــــوقـــــــوف عــ
وتــــــصــــــمــــــيــــــم كــــــــــل الـــــــجـــــــوائـــــــز 
ــول بــمــا  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــات والــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وامـ

يتناسب مع تلك التطلعات«.
وشـــــكـــــر الــــعــــثــــمــــان كــــــــّل مــن 
شــــــارك فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة وســـاهـــم 
للفائزين،  ــارك  وبـ نجاحها  فــي 
ووعــــد الــعــمــاء بــتــقــديــم امــزيــد 
من برامج ومكافآت استثنائية 

وفعاليات مميزة.
ولـــفـــت إلــــى دخـــــول عــمــاء 
ــً فــي  ــيـ ــائـ ــقـ ــلـ »الــــــجــــــوهــــــرة« تـ
الــســحــب عــلــى جــوائــز بقيمة 
5000 دينار أسبوعيً، و125 
ألف دينار شهريً، والجائزة 
ألــــف   250 بـــقـــيـــمـــة  الــــكــــبــــرى 
أن  دينار ربــع سنويً، مبينً 
كــل 50 ديــنــارً يــقــوم العميل 
ــاب  ــســ ــحــ بـــــإيـــــداعـــــهـــــا فـــــــي الــ
الفائز  ليكون  فرصة  تمنحه 

التالي.

مً شيك الجائزة
ّ
العثمان مسل

»شنو بتسوي إذا فزت 
بـ 250 ألف دينار؟«

العديد  عنها  أعــرب  تحقيقها  تنتظر  كثيرة  أحــام 
من امشاركن مع اإعامية الزميلة بيبي الخضري في 
تقريرها امصور، والذي سألتهم خاله »شنو بتسوي 

إذا فزت بمبلغ 250 ألف دينار؟«.
وجــــاءت اإجـــابـــات لتحمل أحــــام وأمــنــيــات عــديــدة 
امــالــي، وبــدء  بــن حلم شــراء بيت وااستثمار  تنوعت 
مشروع جديد، كما عكست أيضً ما يتمتع به امجتمع 
الــكــويــتــي مــن ارتـــبـــاط وثــيــق بــالــرغــبــة فــي فــعــل الخير 

ومساعدة الفقراء واأهل.
وأبـــــدى امـــشـــاركـــون تــرقــبــهــم امــســتــمــر لــســحــوبــات 
ــرة« اأســبــوعــيــة والــشــهــريــة وربــــع الــســنــويــة،  ــوهـ ــجـ »الـ
وتطلعهم للفوز بإحدى الجوائز التي يأملون أن تساهم 
أحام  تحقيق  على  وتساعدهم  أحامهم  تحقيق  في 

ذويهم ومن يحبون.

عبر ورشة عمل بالتعاون مع »نفط الكويت«

»امتحد« يواصل جهوده لرفع وعي 
موظفيه تجاه السامة والصحة امهنية

عــقــد الــبــنــك اأهـــلـــي امــتــحــد 
ــل مــــوظــــفــــيــــه عــبــر  ــمــ ورشـــــــــة عــ
تيم«  »مــايــكــروســوفــت  تطبيق 
ــة نــفــط  ــ ــركـ ــ بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـ
الكويت، لتنمية وعي موظفيه 
بأي مخاطر محتملة في بيئة 
باإجراءات  وتعريفهم  العمل، 
الــوقــائــيــة امــنــاســبــة لــلــتــعــامــل 

معها.
وجـــــاءت الـــورشـــة فـــي إطـــار 
ــنــــك الـــحـــثـــيـــث إلــــى  ــبــ ــعــــي الــ ســ
تعزيز ثقافة السامة والصحة 
امهنية لدى موظفيه، إذ أكدت 
ــيــــة  ــؤولــ ــق امــــســ ــ ــريــ ــ ــة فــ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
عــام حماية  امجتمعية ومدير 
ــــك، ســحــر  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــاء فــــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
دشــتــي، حــرص »امــتــحــد« على 
ســـامـــة فـــريـــق عــمــلــه، وتــنــمــيــة 
الوقاية  بأهمية  لديهم  الوعي 
والـــســـامـــة والــصــحــة امــهــنــيــة، 
لكونها أفضل السبل للحماية 
مـــــــــن امـــــــخـــــــاطـــــــر ومــــــواجــــــهــــــة 

التحديات في بيئة العمل.
»امتحد«  أن  دشتي  وأضافت 
السامة  اختصاصي  استضاف 
مـــن شــركــة نــفــط الــكــويــت جــاهــد 
تـــاكـــور فـــي ورشــــة عــمــل، تــحــدث 
قواعد  عــن  موظفيه  خالها  مــن 
السامة والصحة امهنية، مبّينة 

أن ورشــــــة عـــمـــل كـــانـــت نــاجــحــة 
ومفيدة، اسيما أن امحاضر هو 
مدرب معتمد من امملكة امتحدة 

ومتخصص في هذا امجال.
ولفتت إلى أن الورشة تطرقت 
إلى مجموعة من امحاور امهمة، 
التعرف بشكل مستفيض  تم  إذ 
عــلــى مــفــهــوم الــســامــة والصحة 
 ،»HSSE« إدارة  ونــظــام  امهنية، 
وامــخــاطــر امــحــتــمــلــة لــلــعــمــل في 
ــئـــة مـــكـــتـــبـــيـــة وســــبــــل اتــــخــــاذ  ــيـ بـ
اإجـــــــراءات الــوقــائــيــة امــنــاســبــة، 
وامــخــاطــر امــرتــبــطــة بــالــكــهــربــاء 
والــــحــــريــــق وكـــيـــفـــيـــة الـــســـيـــطـــرة 

عليها.

ــتــــعــــراض  ــفــــت عـــــن اســ وكــــشــ
خــــطــــط اإخــــــــــــاء فــــــي حــــــاات 
امــحــاضــر  قـــــدم  ــوارئ، إذ  ـــ ــطـ ــ الــ
تــمــريــنــً عــمــلــيــً عــلــى اكــتــشــاف 
امـــخـــاطـــر امــحــتــمــلــة فــــي بــيــئــة 
ــــكـــــتـــــب، واخـــــتـــــتـــــم الـــــورشـــــة  امـ
ــيـــمـــات  ــلـ ــة مـــــــن تـــعـ ــمــــوعــ ــمــــجــ بــ
ــة واأمـــــــن  ــ ــــامـ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ
تعزيز  وطــرق  العامة،  والبيئة 

ودعم مهام لجان السامة.
ونـــوهـــت دشــتــي إلـــى أن هــذه 
الــورشــة جــاءت فــي إطــار حرص 
ــيـــل مــوظــفــيــه،  ــأهـ ــلـــى تـ ــنـــك عـ ــبـ الـ
وحثهم على اتباع سبل الحماية 
مــن امــخــاطــر امــحــتــمــلــة، وكيفية 

ــامــــل مـــعـــهـــا وفـــــــق قــــواعــــد  ــعــ ــتــ الــ
ــة،  ــ ــدروسـ ــ عـــلـــمـــيـــة ومـــنـــهـــجـــيـــة مـ
ــن امـــتـــنـــانـــهـــا لــرئــيــس  مـــعـــبـــرة عــ
مديرية  التابعة  السامة  وحــدة 
فــي شركة  والتجارية  الــخــدمــات 
عبدالعزيز  فيصل  الكويت  نفط 

الخضري على حسن تعاونه.
وذكرت أن هذه الفعالية تأتي 
ضمن محاور برنامج امسؤولية 
امجتمعية للبنك تجاه موظفيه، 
ــه الــــــدائــــــم لـــخـــلـــق بــيــئــة  ــيــ ــعــ وســ
آمـــنـــة ومـــحـــفـــزة لــلــعــمــل، حــرصــً 
سامتهم  على  وحــفــاظــً  عليهم 
ــه الـــبـــشـــريـــة  ــ ــروتـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم ثـ

وأساس تحقيق نجاحه.

عيسى كرم من فريق امسؤولية امجتمعية في »امتحد« متوسطً جاهد تاكور وفيصل الخضري

»اأهلي« أتاح لعمائه حضور 
فيلمهم امفضل في »فوكس سينما«

أتاح البنك اأهلي الكويتي 
ــة اخــــتــــيــــار 4  ــ ــــرصـ لـــعـــمـــائـــه فـ
ــــام  أفــــــام مــــن بــــن أحــــــدث اأفـ
 VOX( »فـــي »ڤـــوكـــس ســيــنــمــا
ــــوز«،  ــيـ ــ ــنـ ــ »اأفـ بـــمـــجـــمـــع   )VIP
ــي مـــنـــاســـبـــة خـــاصـــة أقــيــمــت  فــ
حصريً لهم، وتضمنت وجبة 

عشاء مجانية لعماء البنك.
واســتــفــاد مـــن هـــذا الــعــرض 
الـــرائـــع كــل الــعــمــاء عــنــد إبـــراز 
بطاقة »اأهلي« للسحب اآلي 
الــتــذاكــر للحصول  عند شــبــاك 
لحضور  مجانية  تــذكــرة  على 

الفيلم امفضل لديهم.
امناسبة ضمن  وتأتي هذه 
 ،»ABK Delight« ــج  ــامــ ــرنــ بــ
ــأة  ــافـ ــكـ والــــــــــذي يــــهــــدف إلـــــــى مـ
عــمــاء الــبــنــك وإســعــادهــم، من 
خال عروض فريدة وحصرية 

أعضاء فريق التسويق في البنك ياسمن السالم وحنن الرميحي وزينة الفاح وفريد جابريلعلى الدوام.

»الصرافة«: تشريعات »امركزي«
تخلق بيئة عمل آمنة للتحويات امالية 

افــــــتــــــتــــــح رئـــــــيـــــــس ااتـــــــحـــــــاد 
الـــكـــويـــتـــي لــــشــــركــــات الـــصـــرافـــة 
عبدالله نجيب اما، ونائبه طال 
بهمن، ورشة العمل اافتراضية 
اأولــــــى بـــعـــنـــوان أفـــضـــل الــســبــل 
ــيـــة لــتــعــزيــز  وامــــمــــارســــات الـــدولـ
ــــوال  أنــظــمــة مــكــافــحــة غــســل اأمـ
ــة تــــمــــويــــل اإرهــــــــــاب  ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ومــ
فــــي قــــطــــاع شــــركــــات الـــصـــرافـــة، 
بالتعاون مع السفارة اأميركية 
الــكــويــت، بحضور ممثلن  لــدى 
ــيـــة  ــيـــركـ اأمـ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  ــن  ــ عـ
امالية  الجرائم  مكافحة  وشبكة 

.)FinCEN(
وتــأتــي الـــورشـــة اافــتــراضــيــة 
»الصرافة«  إطــار مجهودات  في 
ــة  ــنــ فـــــــي خـــــلـــــق بــــيــــئــــة عـــــمـــــل آمــ
ــشــــاط الـــتـــحـــويـــات  ــة نــ ــارســ ــمــ مــ
امـــالـــيـــة، ولــلــتــعــرف عــلــى أفــضــل 

تقوم  والتي  الدولية  اممارسات 
بها الوايات امتحدة، في سبيل 
عمليات  مكافحة  فــي  امساهمة 
غسل اأمـــوال ومــحــاربــة تمويل 

اإرهاب حول العالم.
وأشاد اما بدور بنك الكويت 
مهنة  تنظيم  في  الرائد  امركزي 
الصرافة، وخلق بيئة عمل آمنة 
في مجال التحويات امالية من 
والتعليمات  التشريعات  خــال 
امحّدثة التي تصدر عنه في هذا 

الصدد.
ــر، اســتــعــرض  ــ مــــن جـــانـــب آخــ
امــســتــشــار الــقــانــونــي امــقــيــم في 
بونيت  اأميركية،  العدل  وزارة 
ف كاكار، السياسات واإجراءات 
امــتــبــعــة لـــدى الـــوايـــات امتحدة 
ــل مــــكــــافــــحــــة عـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــي ســ ــ فــ
غسل اأمـــوال ومــحــاربــة تمويل 

اارهاب والجماعات امتطرفة.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ وأشــــــــــــــاد بــــــــــــدور الــ
ـــــيـــــــة و»امــــــــــــــركــــــــــــــزي«  الـــــــكـــــــويـــــــتــ
الصدد،  هذا  في  ومجهوداتهما 

مؤكدً وحدة اأهداف والتعاون 
امــشــتــرك بــن الـــوايـــات امتحدة 

والكويت.
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد بــــــــــااجــــــــــراءات 
امــــشــــددة امــتــبــعــة لــــدى شــركــات 
من  امخاطرة،  وتجنب  الصرافة 
خــال الــحــرص فــي التعامل مع 
الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة والـــشـــركـــات 
قنوات  أصبحت  الــتــي  الوهمية 
فعالة في عمليات غسل اأموال 
وتمويل اارهــاب على امستوى 

الدولي.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــدم بــهــمــن 
عــــــرضــــــً مـــــرئـــــيـــــً تــــــــنــــــــاول فـــيـــه 
امتبعة  واإجــــراءات  السياسات 
لـــدى شــركــات الــصــرافــة العاملة 
فــي الــكــويــت، والــتــعــلــيــمــات ذات 
الصلة الــصــادرة عــن »امــركــزي« 

والجهات الرقابية.

بونيت ف كاكار


