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»األهلي املتحد«: تعيني طارق محمود 

نائباً أول للرئيس التنفيذي
أعلــن البنك األهلي املتحد 
عن تعيني طارق وليد محمود 
في وظيفة نائب أول الرئيس 
التنفيذي - مجموعة األعمال 
املصرفية، حيث سيتولى مهام 
إدارات: اخلدمــات املصرفيــة 
للشركات، اخلزانة، اخلدمات 
املصرفية لألفراد، واخلدمات 
املصرفية اخلاصة، والثروات، 
ويتبــع مباشــرة للرئيــس 

التنفيذي للبنك.
وقبل انضمامه للبنك، شغل 
محمود العديــد من املناصب 
في قطاع البنوك بشكل عام. 
وهــو حاصــل علــى شــهادة 
بكالوريــوس العلوم اإلدارية 
مــن معهد جامعة مانشســتر 
للعلوم والتكنولوجيا، وميتلك 
محمــود خبرات فــي القطاع 
املالية،  املصرفي واخلدمــات 
والتي اكتسبها على مدار أكثر 
من ٢3 عاما من مسيرته املهنية 
في مناطق أميركا الشــمالية 

وأوروبا والشــرق األوســط 
وآسيا، وهو ما يعكس اهتمام 
البنك األهلــي املتحد بتعزيز 
كــوادره بأصحــاب اخلبرات 
املصرفية الواســعة، للحفاظ 
على الهيــكل اإلداري القوي، 
والبنية املؤسسية املتينة التي 

يتمتع بها البنك.

وبهذه املناسبة أفاد الرئيس 
التنفيذي للبنك األهلي املتحد 
ريتشارد جروفس: »يطيب لي 
الترحيب بطارق محمود ضمن 
فريــق اإلدارة العليــا بالبنك، 
وإنني على ثقة بأنه سيسهم 
في حتقيق املزيد من النجاحات 
للبنك وذلك من خالل خبرته 
الثرية  اإلداريــة واملصرفيــة 
واملتنوعة، فالبنك األهلي املتحد 
يحرص على استقطاب الكفاءات 
املهنية الرفيعة املستوى ومن 

بينهم طارق محمود«. 
وحــول رؤيته لــدوره في 
البنــك األهلــي املتحــد، قــال 
محمــود: »فخــور باالنضمام 
للبنــك األهلــي املتحــد ملا له 
من تاريــخ طويل وعريق في 
الكويــت وأتطلع للمشــاركة 
مع الفريق اإلداري بالبنك في 
مسيرة جناح هذا البنك ودعم 
التقدم االقتصــادي املتواصل 

في الكويت«.

طارق محمود

»األهلي الكويتي« يعلن الفائزين في أول 
سحوباته الشهرية لعرض الصيف

أجرى البنك األهلي الكويتي 
أول سحوباته الشهرية لعرض 
الصيف »سافر حيث تشاء، هذا 
الصيف« بتاريخ 9 أغسطس 

 .٢٠١٧
وقد متت عملية السحب في 
الفرع الرئيسي للبنك بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وفاز بالسحب هذا الشهر 

كل من: 
٭ أحمــد علــي عبداحملســن 
احلرز، فرع الزهراء بـ 5٠٠.٠٠٠ 

ميل.
٭ مشعل سالم طالب الهاجري، 
فرع الصباح ب 3٠٠.٠٠٠ ميل.
٭ الشــيخ علــي بدر ســعود 
الصبــاح، فــرع اجلابريــة بـ 

٢٠٠.٠٠٠ ميل.
وجتــدر اإلشــارة إلــى ان 
الفرصة قائمة للمشــاركة في 
السحب األخير القادم، فيجب 
علــى حاملي بطاقــات األهلي 

اإلمــارات االئتمانية  طيــران 
والدفع املســبق إنفــاق مبلغ 
١٠٠ دينــار كحــد أدنى خالل 
فتــرات الشــراء التالية: من ١ 
أغســطس إلى 3١ أغســطس، 
مما يؤهلهــم للفوز باجلائزة 
األولــى أو الثانيــة أو الثالثة 
والتي متنحهم 5٠٠ ألف أو 3٠٠ 
ألف أو ٢٠٠ ألف ميل ســكاي 
واردز طيــران االمارات تباعا 

ليصل مجمــوع األميال التي 
ســيتم الفوز بها مليون ميل 

من سكاي واردز.
وكلما زاد عدد النقاط التي 
يكسبها حاملو بطاقات األهلي 

تضاعفت فرصهم بالفوز. 
واجلديــر بالذكر أنه يحق 
الذيــن  البطاقــات  حلاملــي 
حالفهم احلظ وفازوا في أحد 
الســحوبات، أن يشاركوا من 
جديد في الســحوبات التالية 
ما مينحهم فرصة الربح أكثر 

من مرة.
ومن املقرر أن يجري البنك 
الســحب التالــي واألخير في 
١3 سبتمبر ٢٠١٧ حيث سيتم 
الفائزين  اإلعالن عن أســماء 
الثالثة اجلدد بعد ذلك مباشرة 
أســبوعيا من خالل وســائل 
اإلعالم احمللية والتواصل مع 
الفائزين بشكل شخصي بعد 

إجراء السحوبات.

»برقان« يعلن  الفائزين بـ »يومي«

أعلن بنك برقان، ثاني أكبر 
البنوك من حيث األصول، عن 
أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حســاب يومي، 
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5٠٠٠ دينــار. وكان احلظ في 
هذه الســحوبات من نصيب: 
إســماعيل،  محمــود  خالــد 
احمد عبــاس الرئيس، ناصر 

عبدالعزيز العوضي، حســن 
علي البناي، وعمر علي الزميع. 
باإلضافة للسحب اليومي، بنك 
برقان يوفر سحبا ربع سنوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة ١٢5 ألف دينار. 

وللتأهل للســحوبات ربع 
السنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهــم عــن 5٠٠ 

دينار ملدة شهرين كاملني قبل 
تاريخ الســحب كما أن كل ١٠ 
دنانيــر متثل فرصــة واحدة 
لدخــول الســحب.  وإذا كان 
رصيــد احلســاب 5٠٠ دينار 
وما فوق، فســيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في كل 
من السحوبات اليومية وربع 

السنوية.

»التجاري« يعلن الفائزين في »النجمة«

التجــاري  البنــك  أجــرى 
الكويتي السحب اليومي على 
»حساب النجمة« أمس األحد 
١3 اجلاري في املركز الرئيسي 
للبنــك، وذلــك الختيار 5 من 
العمالء أصحاب هذا احلساب 
للفــوز بجائــزة قدرها ٧٠٠٠ 
دينــار لكل واحــد منهم. وقد 
أسفر السحب الذي مت بحضور 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
بعبدالعزيز اشكناني عن فوز 
كل من: عباس علي محمد احمد، 
مرمي علي مهاجر، سيف الدين 
حسن راشد اسماعيل، شيخة 
عبدالرحمــن الهنــدال، وعلي 
اصغر عبدالطيب رامبور واال.

ويتميــز حســاب النجمة 
بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة 
يومية قدرها ٧٠٠٠ دينار تعد 
أكبر جائزة سحب يومي في 
الكويــت، باإلضافــة إلى ذلك 
يقدم احلساب سحوبات ربع 
ســنوية تتيح للعمالء الفوز 
بجوائــز كبــرى متكنهم من 
حتقيق جميــع أحالمهم تبدأ 
من ١٠٠ ألف دينار للربع األول 
ثم تزيد مبعدل 5٠ ألف دينار 
لــكل فترة فصلية لتصل إلى 
٢5٠ ألف دينار في الربع األخير 
من العام. هذا، وميكن للعميل 
التمتع باملزايا اإلضافية التي 
يوفرها حساب النجمة، وهي 

احلصول على بطاقة ســحب 
آلي، واحلصــول على بطاقة 
ائتمــان بضمــان احلســاب، 
والتمتــع بجميــع اخلدمــات 
املصرفية التي يوفرها البنك.
والبنك التجاري الكويتي 
إذ يهنئ جميــع الفائزين في 
سحب النجمة، فإنه يسترعى 
انتباههــم بأنــه ســيتم قيد 
اجلوائز النقدية في حساباتهم 
لدى البنك، ويثمن في الوقت 
التجــارة  ذاتــه دور وزارة 
الدائم  والصناعــة وتعاونها 
وإشرافها الفعال على عمليات 
الســحب التي متت بسالسة 

وشفافية.

..ويختتم املرحلة الثانية من برنامجه التدريبي الصيفي
التجاري  البنــك  اختتــم 
الكويتــي فعاليــات املرحلة 
الثانية واألخيرة من برنامجه 
التدريبي الصيفي السنوي 
املوجه ألبناء وأقارب املوظفني 
الذي اســتمر خــالل الفترة 
من ٢3 يوليــو املاضي حتى 
3 أغســطس اجلــاري. وقد 
هــدف البرنامج إلــى إتاحة 
التدريــب للطــالب  فــرص 
والطالبات وإكسابهم اخلبرات 
واملعلومــات األوليــة حول 
طبيعــة العمــل فــي القطاع 
مــع  والتعامــل  املصرفــي 
العمالء، باإلضافة إلى شغل 
أوقات فراغ الطالب والطالبات 
الدارســني خــالل عطلتهــم 
الصيفية في مجاالت مفيدة. 
املناســبة، قالــت  وبهــذه 
منى العبد الرزاق املدير العام 
إلدارة املوارد البشرية بالبنك 
التجــاري: يســعدنا اختتــام 
الــدورة التدريبيــة امليدانية 
التي شارك فيها عدد من أبناء 
وأقارب املوظفني الذين تتراوح 
أعمارهم بني ١6 و٢٢ عاما، والتي 
حرصنا من خاللها على تزويد 
املتدربني واملتدربات باملهارات 
الالزمــة إلكســابهم املعــارف 
املرتبطــة بالعمــل املصرفي، 
باإلضافة إلى إتاحة املجال لهم 
لالطالع على آلية عمل اإلدارات 
والفــروع وأســاليب العمــل 
املصرفي من خــالل التدريب 
امليداني بأفرع البنك التجاري، 
موضحة أنــه مت تنظيم لقاء 
تنويري إلطالعهم على بعض 
جوانب العمل املصرفي ومن ثم 
توزيعهم على الفروع القريبة 
من مقر إقامتهم لتسهيل عملية 

انتقالهم للفروع. 
وتابعت العبد الرزاق: إن 
تنظيم البنك ملثل هذه البرامج 
التدريبيــة ألبنــاء وأقــارب 
املوظفــني، إمنا يأتي انطالقا 
من املســؤولية االجتماعية 
جتــاه  للبنــك  الشــاملة 
املجتمع، وفــي إطار التزامه 
جتــاه الشــباب ودعمهم في 
مسيرتهم للقيام بدور فاعل 
في املستقبل وكذلك لتوطيد 
العالقات املتميزة بني البنك 

وموظفيه من جهة أخرى. 
من جانبها، أشــارت لينا 
درويــش مســاعد مدير عام 
قطــاع اخلدمــات املصرفية 
لألفراد، إلــى أن »التجاري« 
يحرص على تنظيم برنامجه 
التدريبي الصيفي في تأهيل 
أبنائنا الطالب والطالبات على 

أساسيات العمل املصرفي من 
حيث إمكانية العمل كفريق 
واحــد، وفــن التعامــل مــع 
العمالء، إضافــة إلى مفهوم 
جــودة اخلدمة لهذه الدورة. 
وأضافــت ان البنــك يعتمد 
في برامجــه التدريبية على 
السالسة واملرونة التي تساعد 
هــذه الفئــة الشــبابية على 
التجديد واإلبداع واالبتكار. 
البرنامــج  وفــي ختــام 
التدريبي، قــام البنك مبنح 
املتدربني واملتدربات شهادات 
تقدير ومكافآت مالية، حيث 
أعربوا عن سعادتهم بحضور 
هــذا البرنامــج وعــن مدى 
استفادتهم من هذا التدريب 
الذي حصلوا عليه في فروع 
البنك التجاري، متمنني للبنك 
املزيد من التقدم واالزدهار.

لقطة جماعية للمشاركني في برنامج التدريبي الصيفي السنوي

انطالق معرض الكويت التجاري الدولي الثاني 
في فبراير 2018

التنفيــذي  دعــت املديــر 
للتسويق واملبيعات بشركة 
الدولــي  الكويــت  معــرض 
الكويتية  الشــركات احمللية 
الدهيــم  يوســف  باســمة 
اهــم  بإحــدى  للمشــاركة 
التظاهرات الدولية التجارية 
واالســالمية التي ستشهدها 
الكويت واملزمــع اقامتها في 
الفترة من 6 – ١٠ فبراير ٢٠١8 
العام املقبل ممثلة في »معرض 
الكويت التجــاري الدولي - 
الثاني« والذي سيحظى هذا 
العام باستضافة مميزة للدورة 
االستثنائية للمعرض التجاري 
للــدول االعضاء فــي منظمة 

التعاون االسالمي.
وســيقام املعــرض حتت 
الرعايــة الكرميــة حلضــرة 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه انطالقا من 
التوجه الوطنــي الذي يأتي 
في ســياق التزامنا بتحقيق 
الســامية لســموه  الرغبــة 
بتحويــل الكويــت إلى مركز 
مالي وجتــاري اقليمي فاعل 
ونابــض باملنطقــة وتفعيله 

كواقع عملي وملموس.
واشــارت الدهيــم إلى ان 
تنظيــم هــذا املعــرض الذي 
التجارة  يقام برئاسة وزارة 
والصناعة بالكويت وشراكة 
مع شــركة معــرض الكويت 
الدولي، وبالتعاون مع املركز 
االسالمي لتنمية التجارة حتت 
شعار »الشراكات بني املنشآت 
الصغرى واملتوسطة: رافعة 
لالندماج والتعاون التجاري 
واالقتصادي«، يأتي اميانا من 
الشركة بأهمية هذا القطاع وما 
يلعبه من دور على الصعيد 
احمللــي واإلقليمــي والعاملي 
واالسالمي، وتكمن اهميته في 
املكانة التي تكتسبها الكويت 
باحتضانهــا ألهــم املعارض 
الدولية املتخصصة في العالم 
وجلعــل »معــرض الكويــت 
التجــاري الدولي« واحدا من 
املعــارض املتخصصة  اهــم 
في املنطقة ليقترن ويسجل 
باســمها كدولــة رائــدة فــي 
تنظيم هذا النوع من املعارض 

التجارية.

واشــارت الدهيــم الى ان 
هذا املعرض سيشهد افتتاحا 
رسميا من قبل وزير التجارة 
والصناعة الكويتي وبحضور 
عدد من سفراء الدول العربية 
واالســالمية االعضــاء بهذه 
املنظمــة، ولقــد مت توجيــه 
الدعــوات الرســمية من قبل 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
الكويــت  وشــركة معــرض 
الدولــي لعــدد مــن اجلهات 
والهيئــات الدوليــة وممثلي 
البعثــات واملكاتب التجارية 
واالقتصاديــة، وجمــع مــن 
سفراء الدول واعضاء السلك 
املعتمديــن  الديبلوماســي 
والشركات احمللية واالقليمية 
والعاملية ورجال املال واألعمال 
للمشاركة بهذا املعرض الدولي 

املتميز.
واشــارت الدهيــم إلى ان 
عــدد اعضاء منظمة التعاون 
االسالمي التي تعد ثاني اكبر 
منظمة حكوميــة دولية بعد 
االمم املتحــدة يبلغ 5٧ دولة 
موزعــة علــى اربع قــارات، 
وتضــم حتــت مظلتهــا عدة 
اجهــزة ومؤسســات، ومــن 
اهمها املركز االسالمي لتنمية 
التجــارة وهو جهــاز فرعي 
التعاون االســالمي  ملنظمــة 
التبادالت  مكلــف بتنشــيط 
التجارية واالستثمارات بني 
الدول االعضاء واملساهمة في 
رفــع انتاج الــدول االعضاء، 
ومتهيــد الســبل للمشــاركة 
في االسواق العاملية والعمل 
على جمع وترويج املعلومات 
الدول  التجارية، ومســاعدة 
االعضاء في تنشيط التجارة 
من خــالل تنظيــم املعارض 
التجارية الدورية في مختلف 

املجاالت.
وأضافت ان هذا املعرض 
يعــد ملتقى لرجــال االعمال 
التجــارة  وهيئــات تنميــة 
واجلمعيات املهنية في العالم 
االســالمي، كما يشكل منبرا 
للفاعلني االقتصاديني في الدول 
االعضاء لعــرض منتجاتهم 
وخدماتهــم، وعقــد صفقات 
جتاريــة وتنميــة وتوثيــق 
عالقات شراكة جديدة، مشيرة 
الى ان صاالت املعرض سيتم 

تقســيمها الجنحة تشــتمل 
على مشاركات رسمية ممثلة 
بالقطــاع احلكومــي للــدول 
املشاركة، اضافة الى قطاعات 
داخلية وفقا النشطة الشركات 
)االنشائي – العقاري – االثاث 
واملفروشــات – اخرى(، الى 
جانب مشاركة شركات محلية 
وطنية كويتية باالضافة الى 
تخصيص جناح خاص بوزارة 
التجارة والصناعة الكويتية.
واشــارت الدهيم الى انه 
ســيقام على هامش املعرض 
فعاليات مميزة منها اجتماع 
الشــاملة لهيئــات  الشــبكة 
ترويج التجارة للدول االعضاء 
في منظمة التعاون االسالمي، 
اضافــة الى اجتمــاع القطاع 
اخلاص للدول االعضاء في هذه 
املنظمة والذي ستنظمه الغرفة 
االسالمية للتجارة والصناعة 
والزراعة )ICCIA( بالتعاون مع 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
كما ستعقد اجتماعات ثنائية 

)B٢B( بني رجال االعمال.
ولفتت قائلة: »اننا بانتظار 
توقيع مذكــرة تفاهم ما بني 
الصناعــة  التجــارة  وزارة 
واالمانــة العامــة للتخطيط 
الكويتيــة لتنظيــم ملتقــى 
شــبابي دولــي علــى هامش 
املؤمتر ايضــا يتضمن كافة 
املشاريع الصغيرة واالبداعات 
واالختراعات على مســتوى 
دول اخلليــج ودول منظمــة 
التعــاون االســالمي وكيفية 
اقامــة املشــاريع الصغيــرة 

ومتويلها للشباب«.
واختتمــت مشــيرة إلــى 
ان هــذا املعــرض من شــأنه 
ان يســاهم فــي تنمية ودعم 
القطاع التجاري وزيادة حجم 
االستثمارات االجنبية في ظل 
قانون تشــجيع االســتثمار 
املباشــر اجلديــد الــذي يعد 
فرصة لتالقي االطراف املختلفة 
وتفعيال لالتفاقات التجارية 
بني الكويت واعضاء منظمة 
التعــاون االســالمي والدول 
االخرى ايضــا والتي ترتكز 
على سبل تسهيل ومساعدة 
ودعم املســتثمرين االجانب 
ومعاونتهــم علــى فتح افاق 

تسويق جديدة.

باسمة الدهيم

الدهيم: دعوة 
للقطاع احمللي 
للمشاركة تفعياًل 
لرغبة سموه في 

حتويل الكويت إلى 
مركز إقليمي مالي 

وجتاري فاعل ونابض 
باملنطقة

البرنامج أتاح للطلبة 
االطالع على آلية 

عمل اإلدارات 
والفروع وأساليب 

العمل املصرفي

على حاملي 
بطاقات »األهلي 
طيران اإلمارات« 

االئتمانية إنفاق مبلغ 
100 دينار

خبرات طويلة 
في القطاع 

املصرفي 


