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»اخلليج« يعلن فائزي سحب »الدانة« األسبوعي

أجرى بنك اخلليج سحب 
الدانة األسبوعي بتاريخ ٢١ 
اجلــاري، حيــث أعلــن من 
خالله عن أســماء الفائزين 
اخلمسة خالل الفترة من ١4 
إلى ١8 أبريل بجوائز نقدية 
قيمــة كل منها ١٠٠٠ دينار، 
أسبوعيا، حيث فاز كل من: 
شيخة خالد األحمد اجلابر 
الصباح، وابتســام يوسف 
حيدر محمد، ونادية ســعد 
خلف العازمي، ووفاء عوض 
مســعود العجمي، وسعود 

محمد شريدة الشمري.
هذا، ويجري بنك اخلليج 
ســحب الدانة ربع السنوي 
الثاني على اجلائزة البالغة 
قيمتها ٢5٠ ألف دينار في ٢6 
يونيو املقبل، يليه السحب 
ربع السنوي الثالث في ٢5 
ســبتمبر ٢٠١٩ على جائزة 
قيمتها 5٠٠ ألف دينار. أما 
السحب األخير فسيقام في 
١6 يناير ٢٠٢٠ وســيتخلل 
هذا السحب تتويج مليونير 
الــذي  الدانــة لعــام ٢٠١٩ 
سيحصل على جائزة بقيمة 

مليون دينار.
ويشــجع بنــك اخلليج 
عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهم عــن طريــق زيادة 
املبالغ التي يتم إيداعها في 

للكويتيني وغير الكويتيني 
املقيمني في الكويت. ويتعني 
على العمالء االحتفاظ باحلد 
األدنى للرصيد البالغ ٢٠٠ 
دينار لفتح احلساب شرط 
االحتفــاظ باملبلــغ نفســه 
للتأهل تلقائيا للدخول في 
سحوبات الدانة املقبلة. وفي 
حال انخفض الرصيد إلى ما 
دون مبلغ ٢٠٠ دينار في أي 
وقت، يتم خصم مبلغ دينارين 
من احلســاب على أســاس 
شهري حلني استيفاء احلد 
األدنى للرصيد. أما بالنسبة 
للعمــالء الذيــن يفتحــون 
حســاب الدانة أو يودعون 
مبالــغ أكثر في احلســاب، 
فيتأهلــون للدخول تلقائيا 
إلى السحوبات األسبوعية في 
غضون يومني. وللمشاركة 
فــي ســحوبات الدانــة ربع 

السنوية والسنوية املقبلة 
فــي عــام ٢٠١٩، يتعني على 
العمالء االحتفاظ بالرصيد 

املطلوب.
اجلدير بالذكر، أن إجراء 
الدانــة  جميــع ســحوبات 
واملوافقة عليها تتم بحضور 
ممثــل عــن وزارة التجارة 
والصناعة، وأيضا قام بنك 
اخلليــج بإبرام شــراكة مع 
مكتب إرنست أند يونغ بشأن 
نظــام »ســحوبات جوائــز 
الدانة« ملســاعدة البنك في 
تقييم عملياته والضوابط 
الفنية مــع األخذ باالعتبار 
املؤشرات ذات الصلة وتقدمي 
التوصيــات مبــا يتماشــى 
مــع املمارســات الرائدة في 

الصناعة املصرفية. 
وأجريــت دراســة وفقا 
ألفضل املمارسات في القطاع 
املصرفي ومتطلبات املراقبة 
اخلاصة ببرامج السحوبات 
املماثلــة، بحيــث مت إجراء 
مراجعــة على نظــام إدارة 
السحوبات وتصنيف العمالء 
وفقا ملعايير العمل احملددة 
والتعامالت الالزمة من خالل 
النظم اآلليــة وذلك لتقدمي 
املشــورة إلى بنــك اخلليج 
حــول مجــاالت التحســني 

احملتملة.

احلساب، باستخدام خدمة 
الدفــع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.
الدانة  كما يوفر حساب 
العديد من اخلدمات املتميزة 
لعمالئه منها خدمة »بطاقة 
الدانــة لإليــداع احلصري« 
التــي متنــح عمــالء الدانة 
حرية إيــداع النقود في أي 
وقت يناســبهم، إضافة إلى 
املتاحة  خدمة »احلاســبة« 
عبر موقع البنك اإللكتروني 
وتطبيــق الهواتف الذكية، 
والتــي متكن عمــالء الدانة 
فرصهــم  احتســاب  مــن 
للفوز في ســحوبات الدانة 
األســبوعية، ربع السنوية 
والسنوية. وجتدر اإلشارة 
إلى أن حســاب الدانة متاح 

 »يال وطني« يستقبل الدفعة الثامنة من املتدربني
اســتقبل بنــك الكويــت 
الثامنة من  الدفعة  الوطني 
متدربــي عــام ٢٠١٩ ضمــن 
برنامج »يال وطني« لتأهيل 
املوظفني اجلدد، وذلك للعمل 
فــي فروع البنــك املختلفة، 
حيث يشمل البرنامج العديد 
من جوانب العمل املصرفي 
التي تضم: املبادئ املصرفية، 
بطاقات االئتمان، القروض، 
التأمني،  أنواع احلســابات، 
مخاطــر االحتيال، غســيل 
األموال، باإلضافة إلى تقييم 

الفروع وأنظمة البنك.
البرنامــج  ويتضمــن 
تدريبا على تنمية املهارات 
الذاتيــة التي تســاعد على 
تطويــر األداء فــي العمــل 
مثل: تعزيــز الثقة بالنفس 
والتقييم الذاتي، بناء األداء 
التغيير واالبتكار،  املتميز، 
علم اإلدارة واالتصال الفعال، 
العمل والسلوك،  أخالقيات 
العمل بروح الفريق الواحد. 
وميتد البرنامج الذي يشارك 
فيه نحو ١8 متدربا ومتدربة 
لفترة ثالثة أســابيع وذلك 
بهــدف تدريبهم علــى آلية 
العمــل فــي األفــرع وصقل 

املوارد البشرية للمجموعة. 
ويعد برنامج يال وطني 
أحــد أهــم برامــج التأهيل 
الوظيفــي حلديثي التخرج 
مــن الكــوادر الوطنية على 
مستوى القطاع اخلاص في 
الكويــت، حيث يهــدف إلى 
تدريــب اخلريجني بشــكل 
احترافــي علــى مختلــف 
العمــل املصرفي،  جوانــب 
وذلك بهدف تأهيلهم للعمل 
ضمن املنظومة االحترافية 

التــي يتمتــع بهــا البنــك. 
ويأتي برنامج »يال وطني« 
ضمــن البرامــج التدريبية 
التي يطلقها البنك ســنويا 
الكفاءات  بهدف اســتقطاب 
الوطنية الشــابة، حيث مت 
إعداد البرنامج ليتناسب مع 
حاجة سوق العمل، وذلك من 
خالل تقدميه فرصا تدريبية 
املميزين،  للخريجني اجلدد 
والذين اجتازوا االختبارات 

املؤهلة للبرنامج.

للعمل في فروع البنك املختلفة

لقطة جماعية ملتدربي الدفعة الثامنة من برنامج »يال وطني« 

مهاراتهم لتواكب بيئة العمل 
ومن ثم اخلضوع للتدريب 
امليداني في األفرع املنتسبني 

لها.
وكـــــان في استقبـــال 
املتدربني مجموعة من قياديي 
البنك، في مقدمتهم مدير عام 
املوارد البشرية للمجموعة 
عماد أحمد العبالني، ومدراء 
الفــروع احملليــة، وكذلــك 
التوظيف وإدارة  مسؤولو 
التدريــب والتطويــر فــي 

 بنك برقان قدم خصومات ملوظفيه 
بعيادة امليدان لطب األسنان

كجزء من حمالته املســتمرة لتوفير قيمة مضافة وفوائد 
قيمة ملوظفيه، تعاون بنك برقان مؤخرا مع عيادة امليدان، حيث 
قدموا خصما حصريا للموظفني على كل خدمات األسنان. وتعد 
عيادة امليدان إحدى أهم عيادات األسنان الرائدة في الكويت.

ونظمت وحــدة االتصاالت الداخلية في بنك برقان زيارة 
لفريــق عيادة امليدان على مدى ٣ أيام خالل الشــهر اجلاري 
لعمــل الفحوصــات الالزمة ملوظفي البنــك وتقدمي النصائح 
الطبية وشرح خدمات العيادة باإلضافة إلى تقدمي خصم ٣٠% 
على كل خدمات األســنان وعالجاتهم. وتتمتع عيادة امليدان 
بسمعة جيدة معروفة عامليا، حيث تغطي فروعها الستة كل 
محافظات الكويت، تقدم مجموعة من خدمات طب األســنان 
الشاملة واملتكاملة وتتبع أفضل األساليب املهنية والتقنيات 
احلديثــة في مجال طب الفم واألســنان، وهــي حاليا عيادة 
األسنان الوحيدة في الكويت التي متتلك خدمة العيادة املتنقلة.

»الكويتية« رعت الدورة الرياضية الثامنة 
للجامعات و»التعليم العالي« اخلليجية

في إطار سعيها لتطبيق 
برنامجهـــــا للمسؤوليـــــة 
االجتماعيــة ودعــم اإلبــداع 
والشباب والرياضة والتعليم، 
رعت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الــدورة الرياضية 
الثامنة للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول مجلس 
التعاون اخلليجــي بصفتها 
للــدورة،  الرســمي  الناقــل 
الهيئة  والتــي اســتضافتها 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريب خالل الفترة من ١ 
إلى ١٠ اجلاري، وذلك مبشاركة 
حوالــي 7٣٠ رياضيا وإداريا 
ميثلون ١6 مؤسسة تعليمية 
خليجية، كما تضمنت الدورة 
اقامة منافسات في ألعاب كرة 
القــدم وكرة الطائرة وألعاب 
القــوى والســباحة والتنس 
الطاولــة واختــراق  وكــرة 
الضاحيــة إضافــة الــى كرة 

القدم الصاالت.
وفــي هــذا الســياق، قال 
مدير دائــرة العالقات العامة 
واإلعالم في اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة فايــز العنزي ان 
رعايــة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية للــدورة الرياضية 
الثامنة للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول مجلس 
التعاون اخلليجي في الكويت 
جــاء إميانــا منهــا بضرورة 
تعزيز روح األخوة والتعاون 

الشــباب واإلبداع والتعليم 
فــي آن واحد وتقــدمي كامل 
التحفيــز والتشــجيع لهم، 
األمر الذي يؤكد على سعي 
الشــركة املتواصــل برعاية 
التعليميــة فــي  املنظومــة 
الكويت خاصة أن هذه الدورة 
شكلت فرصة جيدة لتجمع 
وتعارف الشــباب بني دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
والدليــل على ذلــك النجاح 
الباهر التــي حققته الدورة 
والتنظيم اجليد لها ومشاركة 
عدد كبير من الرياضيني من 

أبنائنا الطلبة«.
وفي اخلتام، هنأ العنزي 
القائمــني علــى تنظيــم تلك 

الدورة وخص بالذكر الهيئة 
التطبيقي  العامــة للتعليــم 
والتدريب وذلك على حتقيق 
أهدافها من هذا التجمع متمنيا 
لهم مزيدا من التوفيق والسداد 

في الدورات القادمة.
من جانبــه، تقدم رئيس 
للــدورة  املنظمــة  اللجنــة 
د.حسني املكيمي بجزيل الشكر 
ووافر االمتنان للقائمني على 
اخلطــوط اجلوية الكويتية، 
وذلــك لدعمهــم ورعايتهــم 
للدورة، متمنيا للطائر األزرق 
مزيدا من التوفيق والسداد في 
خدمة الوطن واملواطنني ودعم 
الشباب والرياضة والتعليم 

في البالد.

ضمن برنامجها للمسؤولية االجتماعية

علي املضف مكرما اخلطوط اجلوية الكويتية في حفل اخلتام

بني أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، مشــيرا إلــى أن 
»الكويتية« يشرفها أن تكون 
حاضــرة ومشــاركة في مثل 
تلك األنشطة والفعاليات التي 
تعمل علــى تقويــة ومتتني 
روابــط الصلــة فــي البيــت 
اخلليجــي، الفتا فــي الوقت 
ذاته إلــى أن ذلك يعد واجب 
وطني على اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة بصفتهــا الناقــل 

الوطني للكويت.
وأضــاف العنــزي قائال: 
»أتت رعاية اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة للــدورة حرصــا 
منها على تطبيق سياساتها 
للمسؤولية االجتماعية بدعم 

 ..»MKC 2019« لينكون 
هكذا يعكس لون سيارتك املفضل شخصيتك

إذا أمعنــت النظــر فــي 
الســيارات مبنطقة الشرق 
األوســط، ســوف تــرى أن 
األلوان السائدة هي األبيض 
واألســود والرمادي، وهذه 
ملهمــة  ثابتــة،  األلــوان 
وتقليديــة، إال أنها ليســت 
سوى 3، في مقابل 9 خيارات 
مغرية لأللوان التي تتوافر 
 »MKC 2019« بها لينكــون

بينها ثالثة جديدة كليا.
وعن أهمية اختيار لون 
الســيارة، تقول سارة راي، 
مديرة لينكون في الشــرق 
األوسط: »نسعى في لينكون 
ألن تكــون ســيارتك مــرآة 
لهويتك. ومن هذا املنطلق، 
قدمنا مجموعــة من األلوان 
األنيقة والراقية في سيارة 
لينكون MKC 2019، وكل لون 
يعبر عن شــخصية سائق 

السيارة إلى حد بعيد«.
فما التعبير الذي يعكسه 
لــون ســيارتك املفضل عن 

شخصيتك بالضبط؟
لقــد كنــا أطفــاال عندما 
تعلمنا كيفية التعرف على 
األلوان والتمييز بني اللون 
والبرتقالــــي  األرجوانــي 
والــوردي، لذلــــك ليـــس 

أو رمبــا اســتعدادك الدائم 
لبدايات جديــدة وجميلة... 
في حني أن اجنذابك إلى اللون 
الرمادي املعدني معناه أنك 
في منطقة وسطى بني هذين 

الطرفني.
األلــوان  عــن  وبعيــدا 
 MKC التقليدية، تقدم لينكون
2019 مجموعــة من األلوان 
التــي  احملايــدة والهادئــة، 
تدل علــى األناقة والنعومة 
بالرقــي. فاللــون  وتتســم 
الفضي املعدني ولون اللؤلؤ 
احلساس مثال يعيدان إلينا 
ذكريــات األقراط التي كانت 
ترتديها أمهاتنا، بينما يعزز 
لون املوكا املعدني عطشــنا 
لتنــاول القهــوة، فــي حني 
اللون األخضر  يســتحضر 
البحــري فينــا اإلحســاس 

بالشغف والوالء واألمان.
فما عليــك إال أن تتحدى 
نفســك وتتجــاوز حدودك 
فــي العــام 2019... وتتملك 
سيارة تعبر عنك وعن روحك 
وشخصيتك. ورمبا سيكون 
مصــدر الطاقــة اإليجابيــة 
بالنســبة لــك لــون جديد، 
وهو األخضر املائي املتميز 
بنضارته وقدرته على حتريك 

مشاعرك ومنحك اإلحساس 
بالشغف والوالء واألمان.

لطاملا عرف اللون األحمر 
بتعبيره عن املوضة وخشبة 
املسرح، إضافة بالطبع إلى 
احلب والعاطفة، فاملرأة التي 
 MKC 2019 تقــود ســيارة
حمراء اللون هي سيدة حتب 
أن تعبــر عن نفســها ومتد 
بالطاقة والقــوة واحليوية 

كل من تلتقي به.
أمــا إذا أحببــت إثبــات 
شــخصيتك القويــة وإبراز 
وجــودك، فاللــون العنابي 
املخملي هو احلل األمثل للون 

سيارتك.
اللــون  هــل يســتهويك 
األزرق أكثــر؟ علــم األلوان 
النفســي يوضــــح لنــا إذا 
عمق شــخصيتك وصدقك، 
بالثقــة... مثــل  وجدارتــك 

لينكون MKC 2019 متاما.
ومهمــا كان اللــون الذي 
تختاره لسيارتك من تشكيلة 
لينكون MKC 2019 اجلذابة، 
كن على يقني بأنك من خالل 
امتالكك لهذه السيارة، سوف 
تترك انطباعا دائما في قلب 
وعقل كل مــن تلتقي به في 

طريقك.

ً السيارة تتوافر مبجموعة من 9 ألوان مختلفة بينها 3 جديدة كليا

مستغربا أن يكون رد فعلنا 
على الظــالل التي نراها من 
حولنا كل يوم غريزيا وعميقا 

وشخصيا جدا.
وتوضح سوزان المبينن، 
مديرة التصميم في لينكون 
املسؤولة عن املواد وااللوان، 
بالقــول: »عمــالء لينكــون 
يتميزون بالقدرة العالية على 
انتقاء ما يفضلونه، ولينكون 
هي عالمة تتسم بالتصاميم 
املتطورة واخليارات املتنوعة 
والراقية من األلوان، كما أنها 
عالمة تتيح سمات الترحيب 
والدفء... وألوان سياراتنا 
تعكس هاتني الصفتني بثرائها 

ورقيها«.
هل جــذب اهتمامك أحد 
ألوان لينكون MKC اجلديدة 
للعام 2019... األسود مثال؟

وفقا لعلم النفس املختص 
باأللــوان، الذي يــدرس أثر 
الظالل املختلفة على السلوك 
البشــري، اجنذابــك للــون 
األســود املعدني قــد يعني 
أنك فنان وحساس، مع ملسة 
مــن االنطوائية والغموض. 
أمــا إعجابك باللون األبيض 
املعدني، فيدل على اعتمادك 
معايير عالية إلى حد املثالية، 

 فندق »ذا إس البرشا« يطلق 
»فاميلي فرندلي« في سوق السفر العربي

يســتعد فنــدق »ذا اس 
البرشا« وهو الفندق الراقي 
من فئة األربع جنوم في دبي، 
لكشــف النقاب عمــا يقدمه 
من خدمــات ضيافة صديقة 
للعائلة حتت عنوان »فاميلي 
فرندلي«، وذلك أثناء مشاركته 
في سوق السفر العربي الذي 
ســيجري في الفترة  بني ٢8 
أبريل و١ مايو ٢٠١٩، واملقرر 
عقده في مركــز دبي الدولي 

للمؤمترات واملعارض.
وبهذا الشــأن، قال املدير 
العام لفندق »ذا اس البرشا 
شايليش جروفر«: إن قطاع 
السياحة احلالل يشهد منوا 
ملحوظــا ويســاهم في رفع 
معدالت السفر عامليا، حيث 
يبحث املسافرون املسلمون 
من مختلف البلدان عن جتارب 
السفر التي تلبي احتياجاتهم 
وأذواقهم، وهذا بدوره يقود 
الى منو كبير في مجال سياحة 

احلالل.
وأضـــــاف: كشفـــــــت 
احصائيــات تقريــر حالــة 
العاملي  االقتصاد اإلســالمي 
لعامي ٢٠١8 و٢٠١٩ )ســتيت 
اسالم ايكونومي ريبورت(، 
عن أن نسبة اإلنفاق اإلسالمي 
على السفر سيصل إلى ٢74 
مليار دوالر بحلــول ٢٠٢٣، 
محققا قفزة واضحة بلغت ١77 
مليار دوالر منذ ٢٠١7، مشيرا 
الــى أن هذا التطور ينعكس 

في الشــرق األوسط »ذا اس 
البرشــا«، الذي صمم ليوفر 
متطلبات الضيوف املسلمني 
وغير املســلمني القادمني من 

األسواق اخلليجية والدولية.
ووفقــا لدراســة جديدة 
أجرتها غرفة جتارة وصناعة 
دبي، فقد قدرت قيمة السفر 
العاملي للمسلمني في الوقت 
الراهــن بنحــو 66٠.6 مليار 
درهم إماراتــي ومن املتوقع 
أن تصل إلى 8٠7.4 مليارات 

درهم بحلول ٢٠٢٠.
وأوضح شايليش جروفر 
الفنــدق يتموضــع فــي  أن 
مــكان متميــز من شــأنه أن 
يتيح للضيوف استكشــاف 
مجموعــة مثيرة من مناطق 
اجلذب السياحي القريبة منه 
مبا في ذلك دبي ميراكل جاردن 
وحديقة دبي للفراشــات، أو 
االنضمام إلى مغامرة مليئة 
باألدرينالــني فـــي حلبــــة 
دبي أوتودروم لهواة سباق 
الســيارات أو خوض جتربة 
البيع  تســوق مــن متاجــر 
بالتجزئــة لألمهات والبنات 
من مول اإلمارات حيث يقدم 
الفنــدق خدمــة احلافــالت 
املكوكية املجانيــة من وإلى 

املول.
وأعلــن تقرير صادر عن 
»ماســتر كارد« و»كريسنت 
ريتنج« أن القيمة اإلجمالية 
لعلميــات شــراء حجوزات 
الســفر اإللكترونيـــة عبــر 
اإلنترنت ازدادت من من 45 
مليار دوالر في ٢٠١7 إلى ١8٠ 

مليار دوالر في ٢٠٢6.

إحدى غرف الفندق

إيجابيا على اســتراتيجيتنا 
التي تتوافق بشكل مثالي مع 
هذه السوق الواعدة، جنبا الى 
جنب مع وجود فندقنا األول 


