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اســتقبل البنك التجاري الكويتي أحد الفائزين 
في السحب األخير الذي أجراه البنك مؤخرا وأعلن 
خاللــه عــن الفائزين فــي حملة »رحلــة العمر مع 
التجاري«. وكان احلظ حليف املبارك سالم احلسن 
الذي قام بزيارة البنك الستالم جائزته والتي كانت 
عبارة عن رحلة بحرية مدفوعة التكاليف وتشمل 
أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال األعمال، مع 
اإلقامة في فندق خمس جنوم قبل االلتحاق بالرحلة 
البحريــة، كما يســتطيع الفائز اصطحــاب مرافق 
معه في هذه الرحلة.  وبهذه املناســبة، رحبت لينا 
درويش مساعد مدير عام قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفــراد، بالفائز ســعيد احلظ مقدمــة له اجلائزة، 

حيث أعرب عن ســعادته بفوزه بهذه اجلائزة التي 
أدخلت الفرحة والسرور على قلبه معربا عن رضاه 
التام عن اخلدمات املقدمة من البنك والتعامل املميز 

الذي يحظى به عمالء التجاري من قبل املوظفني.
وكشفت درويش عن انتهاء حملة »رحلة العمر 
مع التجاري« والتي جاءت في إطار حرص البنك على 
مكافأة عمالئه من حملة البطاقات االئتمانية ومسبقة 
الدفع، وبالتعاون مع شــركة رويال كاريبيان التي 
تشــتهر بتنظيم أفضل الرحالت البحرية على منت 
أكبر سفينة سياحية في العالم، متمنية رحلة بحرية 
آمنة وســعيدة لكل الفائزين بجوائز هذه احلملة.  
وتابعت درويش مبينة أن التجاري ما زال بجعبته 

العديد من احلمالت التسويقية والبرامج الترويجية 
التي سيتم اإلعالن عنها في الوقت املناسب واملوجهة 
ملكافأة شــرائح العمالء كافة وكذلك عمالء بطاقات 
االئتمان، تلك البطاقات التي تعد الشريك األمثل في 
احلال والترحال ملا تتمتع به من مزايا عديدة كتأمني 
السفر املجاني املمنوح حلامليها، باإلضافة إلى خدمة 
املساعد الشخصي داخل وخارج الكويت، وبرنامج 
عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى 
العديد من املطاعم وأماكن التسوق املعروفة، حرصا 
من البنك على تقدمي أفضل العروض لعمالئه، تقــديرا 
لهــــم على ثقتهــــم الدائمـــة في التعامل مع البنك 

الفائز متسلما جائزتهواختياره كمصدر خلدماتهم املصرفية.

أعضاء جلنة التحكيم 

يتخلله العديد من املفاجآت والعروض واألنشطة الترفيهية واملسابقات

ً »الوطني« يُنظم مهرجان »السحب الكبير« غدا

»التجاري« يستقبل الفائز األول
في السحب الثالث واألخير حلملة »رحلة العمر مع التجاري«

ينظم بنك الكويت الوطني 
الكبيــر  الســحب  مهرجــان 
الســنوي في منطقة »غراند 
أڤنيو« مبجمع األڤنيوز يوم 
غد اجلمعة املوافق 13 أكتوبر، 
عند الساعة الرابعة والنصف 
عصرا، حيث سيكشف خالله 
عن الفائزيــن بأكبر حمالته 

لهذا العام.
وسيعلن البنك خالل هذا 
املهرجان عن أسم الفائز في 
السحب ربع السنوي حلساب 
»اجلوهــرة« مببلغ 250 ألف 
دينــار وهي اجلائــزة األكبر 
التــي يقدمها هذا احلســاب، 
كما سيتم اإلعالن عن أسماء 
10 رابحني بجائزة اســترداد 
قيمة املشتريات ملدة سنة مع 
بطاقات الوطني وذلك ضمن 
احلملة الصيفية »اســترجع 
قيمــة مشــترياتك نقــدا«. 
العديد  ويتخلــل املهرجــان 
املفاجــآت والعــروض  مــن 
الترفيهيــة،  واألنشطــــــة 
واملســابقات املخصصـــــة 
للحضور واملشاركني، السيما 
األطفــال الذين ســيتمتعون 
مبشاهدة شخصيات كيدزانيا 
احملببــة لديهم، كما ســيقدم 
املهرجان العديد من العروض 
التفاعليــة واملوسيقيـــــــة 
واالســتعراضية املســلية. 
ودأب بنــك الكويت الوطني 
علــى تنظيــم هــذا احلــدث 
الســنوي لالحتفال بعمالئه 
الفائزين في أكبر حمالته على 
مدار العام، تأكيدا للتواصل 
الدائم معهم، والبقاء كخيار 
أول لهــم من خالل ما يوفره 
من خدمات ومنتجات. ويتيح 
حساب اجلوهرة إمكانية فتح 
احلساب ألي عميل واحلصول 
على فــرص للفــوز بجوائز 
تصــل قيمتها إلــى 250 ألف 
دينار، ويدخل عمالء اجلوهرة 
تلقائيا في السحب على جوائز 
بقيمة 5000 دينار أسبوعيا 

سيتم اإلعالن
عن الفائزين 

بالسحب
ربع السنوي

لـ »اجلوهرة« 
وحملة »استرجع 
قيمة مشترياتك 

نقداً«

أحد أكثر المهندسين المعماريين تأثيراً في جيله

»ديڤيد أدجاي« ينضم إلى جلنة حتكيم نسخة 2018 من »جائزة لكزس للتصميم«
أعلنــت شــركة لكــزس 
إنترناشــيونال عن انضمام 
السير ديڤيد أدجاي، املهندس 
املعمــاري الشــهير صاحــب 
الرؤية اإلبداعية، إلى أعضاء 
جلنة حتكيم نسخة العام 2018 
من »جائزة لكزس للتصميم«، 
املسابقة العاملية املرموقة التي 
تهدف إلى اكتشاف وصقل جيل 
جديــد من املواهــب الواعدة. 
وباعتباره أحد  أكثر املهندسني 
املعماريــني تأثيرا في جيله، 
يشكل أدجاي إضافة حقيقية 
إلــى جلنة التحكيــم العاملية 
إليها  املستوى، والتي انضم 
مؤخرا املهندس املعماري املبدع 
شيغيرو بان. وخالل »جائزة 
لكزس للتصميم«، ســيقوم 
السير ديڤيد أدجاي وأعضاء 
التحكيــم اآلخريــن  جلنــة 
باكتشاف اجليل الصاعد من 
املبدعني واملصممني العامليني 
وتقييم أعمالهم. وفي كل عام، 
تستقطب هذه اجلائزة اآلالف 
من املواهب اإلبداعية الناشئة 
من شتى أنحاء العالم، حيث 
تتاح لهم فرصة العمل حتت 
إشراف مستشــاري تصميم 
ومهندسني معماريني عامليني، 
واحلصول على متويل إلنتاج 
مناذجهم األولية، باإلضافة إلى 
فرصة عرض أعمالهم في جناح 
لكزس خالل أســبوع ميالنو 
للتصميم. وســيقوم السير 
أدجاي وبقيــة أعضاء جلنة 
التحكيم باختيار املتسابقني 
الـ 12 النهائيني الذين ينجحون 
في جتسيد موضوع هذا العام 
وهــو »التناغــم«، إلى جانب 
عكس فلســفة عالمة لكزس 

ديڤيد أدجاي

جائزة لكزس 
للتصميم توفر منصة 

فريدة للمواهب 
اإلبداعية الصاعدة

استمر 3 أيام وشمل باقة متنوعة من الموظفين

»بيتك« ينظم برنامجًا تدريبيًا
في »تعزيز إدارة البطاقات«

نظم بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( بالتعــاون مع كلية 
 Visa ڤيــزا إلدارة األعمــال
Business School برنامجــا 
تدريبيا احترافيا عن »تعزيز 
البطاقــات« مصممــا  ادارة 
خصيصــا ملوظفــي البنــك 
 VISA للتعرف على حلــول
في تعزيز جتربة املدفوعات 

الرقمية.
الذي  البرنامــج  ويأتــي 
استمر ملدة 3 ايام، ضمن اطار 
سياســة »بيتك« في تطوير 
موارده البشرية وتزويدهم 
باملهــارات الالزمــة لتعزيز 
جهودهم لالستمرار في رفع 
مؤشــرات اداء »بيتــك« في 
مختلف االنشطة واالعمال.

مواضيع متنوعة
وتناول البرنامج مواضيع 
متنوعة تركــزت في حلول 
الدفع في اخلدمــات املالية، 
ودور البطاقات في العمليات 
املصرفية لالفراد، واساسيات 
العمل  االصــدار، ومنــوذج 
فــي دورة حيــاة املعامالت، 
البطاقـــــــات  ومخاطــــــر 
االئتمانية، ومخاطر االحتيال 
االداء،  االلكترونــي، وادارة 
العمالء  واســاليب حتفيــز 

علــى اســتخدام بطاقاتهــم 
املصرفية سواء كانت سحبا 
آليا او ائتمانية، واســاليب 
جديدة في حتقيق الربحية 
مــن البطاقــات املصرفيــة، 
العمــالء،  ســلوك  وادارة 
باالضافــة الى التعرف على 
آخر التطــورات في صناعة 

البطاقات املصرفية.
ويهــدف البرنامــج الــى 
تعزيز منو االعمال في مجال 
البطاقــات املصرفية والذي 
ال ميكــن ان يتم دون جهود 
املوظفــني وفهمهــم العميق 
البطاقات  واملتقدم لصناعة 
املصرفية، وتطوير احللول 
واملنتجــات واخلدمـــــــات 
املتعلقــة بهــذه  املصرفيــة 
املجال، مبا يوفر احتياجات 
العمــالء والســوق وميهــد 
البتكار منتجــات مصرفية 
مبتكرة ومصممــة بطريقة 
عصرية متاشــيا مع ركائز 

العمل املصرفي احلديث.

حلول VISA الرقمية
ويتيح البرنامج للموظفني 
 VISA التعــرف على حلــول
التطورات  الرقميــة وآخــر 
واالدوات املســتخدمة فــي 
املدفوعات الرقمية السريعة 

ألــف دينــار شــهريا  و125 
الكبــرى بقيمــة  واجلائــزة 
250 ألف دينار ربع سنويا، 
حيث ان كل 50 دينارا تقوم 
بإيداعها في حساب اجلوهرة 
متنحك فرصة لتكون سعيد 
احلظ التالــي. علما أن احلد 
األدنى لفتح احلساب هو 400 
دينار واحلد األقصى للمبلغ 
الــذي ميكن االحتفاظ به في 
احلساب هو 500 دينار، وفي 
حال عدم قيام العميل بعملية 
ســحب نقدي أو حتويل من 
حساب اجلوهرة خالل الفترة 
املطلوبــة، تضاعــف فرص 
الفوز مقابل كل 50 دينارا في 
احلســاب. ويحصل العمالء 
من خــالل حملة »اســترجع 
قيمة مشــترياتك نقدا« على 
فرصــة للفــوز في الســحب 

واآلمنــة عبر االنترنت ومن 
خالل التطبيقات. 

وحضــر البرنامــج باقة 
متنوعــة مــن املوظفني في 
شــملت  مختلفــة  ادارات 
وادارة  البطاقــات،  ادارة 
االســتراتيجية والعالقــات 
املؤسسية، وادارة اخلدمات 
املصرفيــة لالفــراد، والبيع 
املباشــر، وادارة اخلدمــات 
املالية اخلاصــة وذلك على 
مستوى املجموعة من تركيا 

والبحرين وماليزيا.
وقدم البرنامج التدريبي 
الذي شــهد تفاعال كبيرا من 
املتدربــني، احملاضر العاملي 
بيتر هول احلائـــز العـــديد 
الشــهادات االحترافية  مــن 
الدولية والذي يتمتع بخبرة 
واســعة متتد ألكثــر من 40 
عامــا في مجال البطاقــــات 

املصرفية.
ويحرص »بيتك« بشكل 
دائم وبأسلوب متطور على 
دعم موارده البشرية وتعزيز 
امكانياتهم ورفع كفاءاتهم مبا 
ينعكس ايجابيا على تطوير 
االداء واخلدمات واملنتجات 
ويحافظ على ريادة »بيتك« 
العاملية في صناعة الصيرفة 

االسالمية.

مقابل كل دينــار يتم إنفاقه 
باســتخدام بطاقات الوطني 
االئتمانيــة وبطاقــات الدفع 
املســبق داخل الكويت، فيما 
ســتتضاعف فــرص الفــوز 
إلى ثالث فرص باســتخدام 
بطاقات الوطنــي االئتمانية 
وبطاقات الدفع املســبق إلى 
جانب بطاقة الســحب اآللي 
خارج الكويت أو عبر مواقع 
اإلنترنــت الدوليــة. ومتتاز 
بطاقات الوطنــي االئتمانية 
بتغطية واسعة على النطاق 
العاملــي وتعتبــر الوســيلة 
األكثر أمانا وســهولة لسداد 
قيمة املشــتريات في الوقت 
الــذي تتيــح فيــه حلامليها 
االســتفادة مــن العديــد من 
املزايا واخلصومات واملكافآت 

املميزة.

 صورة جماعية للمتدربني

البرنامج عّرف 
موظفي البنك

 VISA على حلول
لتعزيز جتربة 

املدفوعات
الرقمية

التجاريــة املتمثلة في »قدرة 
التصميــم على جعــل العالم 
مكانــا أفضــل«. وســيقوم 
الســير أدجــاي باإلعالن عن 
الفائز باجلائزة الكبرى برفقة 
زمالئه في جلنة التحكيم خالل 
أسبوع ميالنو للتصميم 2018. 
وبهذه املناســبة، قال السير 
ديڤيــد أدجــاي: توفر جائزة 

العام وقعا خاصا في نفسي. 
ونحن إذ نبحث في حتديات 
القــرن احلادي والعشــرين، 
فإن تبادل الــرؤى والتفكير 
بشكل تعاوني وعبر مختلف 
التخصصات بــات اآلن أكثر 

أهمية من أي وقت مضى.
من جانبه، قال تاكايوكي 
يوشيتسوغو املمثل الرئيسي 

أفضــل للجميــع. وتتيح لنا 
»جائــزة لكــزس للتصميم« 
تأكيــد هذا النهــج ومواصلة 
جتــارب  البتــكار  شــغفنا 
اســتثنائية. وتعمــل لكزس 
من خالل هــذه اجلائزة على 
دعم اجليل القادم من املصممني 
املوهوبني واملبدعني عن طريق 
منحهم فرصة استكشاف آفاق 

لكزس للتصميم منصة فريدة 
اإلبداعية الصاعدة  للمواهب 
في مجال التصميم من جميع 
أنحاء العالم للمساعدة على 
صياغة مستقبل مشرق أكثر 
شموال. ويشــرفني أن أكون 
جزءا من هذه اللجنة املرموقة 
التي تساعد على متكني هذه 
املواهب. كما أن ملوضوع هذا 

للمكتــب التمثيلــي لشــركة 
تويوتــا في منطقة الشــرق 
أفريقيــا:  األوســط وشــمال 
»نحن مســرورون بانضمام 
السير ديڤيد أدجاي إلى جلنة 
التحكيم فــي  »جائزة لكزس 
للتصميم«  البارزة. نحن في 
لكزس نؤمن بقدرة اإلبداع على 
تغيير العالم وبناء مستقبل 

مخيالتهــم وترجمة أفكارهم 
التصميمية على أرض الواقع، 
فضال عن العمل مع نخبة من 
أبرز األســماء مــن املصممني 
الشــهرة  ذات  واملبدعــني 
العامليــة لعــرض أعمالهــم 
أمام العالــم. وأود أن أتوجه 
بالشكر لعمالئنا ومشجعينا 
الكرام الذين يســتمرون في 
دعم مســاعينا ومســاعدتنا 
على الترويج لفلسفة لكزس 
اإلبداعيــة في جميــع أنحاء 
العالم«. يذكر أن السير ديڤيد 
أدجــاي، املهنــدس املعماري 
الغاني - البريطاني والذي مت 
اختياره من أكثر 100 شخصية 
تأثيرا في العالم ضمن قائمة 
مجلــة »تــامي« األميركية، قد 
حصــل على لقــب فارس في 
العــام 2017، وذلــك نظيــرا 
خلدماته ومساهماته في مجال 
الهندسة املعمارية. وكان قبل 
ذلك قد تلقى ميدالية بانيراي 
لنــدن للتصميم املرموقة في 
عام 2016. ومن ضمن إجنازاته 
األخيــرة، قام الســير أدجاي 
بتصميــم املتحــف الوطنــي 
لتاريــخ وثقافــة األميركيني 
األفارقة، والــذي يقع في »ذا 
ناشيونال مول« في واشنطن 
العاصمــة وتديره مؤسســة 
األميركيــة  سميثســونيان 
لألبحــاث ويضــم زخــارف 
مــن منحوتــة الـــ »يوروبا« 
النيجيرية.  وسيتم اإلعالن عن 
األعمال الـ 12 النهائية في شهر 
يناير 2018، بينما سيعلن عن 
اسم الفائز باجلائزة الكبرى 
خالل أسبوع ميالنو للتصميم 

بتاريخ 16 أبريل 2018.


