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»التجاري« ينظم سحبي »النجمة« األسبوعي 

و»راتبك وفوقه كاش« ويعلن الفائزين
التجــاري  البنــك  قــام 
بإجراء السحب األسبوعي 
النجمــة«  علــى »حســاب 
وحملــة »راتبــك وفوقــه 
كاش«، بحضور عبدالعزيز 
أشكناني ممثل وزارة التجارة 

والصناعة.
وأسفر السحب األسبوعي 
حلساب النجمة عن حصول 
فهاد فهد العجمي على جائزة 
أمــا  بقيمــة 5٠٠٠ دينــار، 
السحب األســبوعي حلملة 
»راتبــك وفوقه كاش« على 
جائزة الـ ١٠٠٠ دينار فكان 
من نصيب جمال أحمد حسني 

محمد.
وأوضح البنك ان جوائز 
النجمــة أصبحت  حســاب 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة باإلضافة إلى تنوعها 
طــوال الســنة، وتتضمــن 
السحوبات جائزة أسبوعية 
بقيمة 5٠٠٠ دينار، وشهرية 
بقيمة ٢٠٠٠٠ دينار، وجائزة 
نصف سنوية قدرها نصف 
مليــون دينــار، باإلضافــة 
إلى أكبــر جائزة في العالم 
مرتبطة بحساب مصرفي، 
والتي حصل البنك مبوجبها 
على شهادة غينيس لألرقام 
القياسية والبالغة ١.5 مليون 

دينار.
وعن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
السحوبات والفوز باجلوائز 
القيمــة، كشــف البنــك أنه 
ميكن فتح حســاب النجمة 
فقــط بإيــداع ١٠٠ دينــار، 
ويجب أن يكون في احلساب 
مبلغ ال يقل عن 5٠٠ دينار 
لدخول جميع الســحوبات 

وفوقــه كاش« واملوجهــة 
الكويتيــني  للموظفــني 
والوافديــن فــي القطاعــني 
احلكومي واخلاص وكذلك 
املتقاعدين فمستمرة حتى 
3١ ديسمبر ٢٠١٩، وعن آلية 
االنضمام إلــى هذه احلملة 
واالستفادة من املزايا التي 
توفرها، أوضــح البنك أنه 
باستطاعة أي موظف كويتي 
راتبه يزيد على 5٠٠ دينار 
ســواء مت تعيينه حديثا أو 
في اخلدمة الفعلية من سنني 
القيــام بتحويــل راتبه إلى 
البنك واالستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 

هدية نقدية فورية مضمونة 
بقيمة ٢5٠ دينارا أو قرض 
من دون فائدة بقيمة خمسة 
أضعاف الراتب وبحد أقصى 
١٠٠٠٠ دينار، باإلضافة إلى 
الدخول تلقائيا في السحب 
األســبوعي علــى جائــزة 

مقدارها ١٠٠٠ دينار.
أمــا بالنســبة للعمــاء 
الوافديــن الذين يندرجون 
حتــت حســاب اخلدمــات 
 Premier املصرفية الشخصية
Banking واملخصص للرواتب 
مــن ١7٠٠ دينــار وما فوق 
فســيتمكنون من احلصول 
علــى هدية نقديــة فورية، 
هذا باإلضافة إلى املتقاعدين 
الذين يحصلون على معاش 
تقاعدي قــدره ١٠٠٠ دينار 
وما فــوق فبمجرد حتويل 
معاشهم التقاعدي على البنك 
التجاري سيحصلون على 
هديــة فوريــة بقيمــة ١5٠ 
دينــارا والدخــول تلقائيا 
الســحب األســبوعي  فــي 
على جائــزة مقدارها ١٠٠٠ 
مــن  واالســتفادة  دينــار 
مزايا هــذه احلملة التي مت 
تصميمها خصيصا بصورة 
تناسب املوظفني الكويتيني 
العاملــني فــي  والوافديــن 
القطاع اخلاص واحلكومي 
واملتقاعديــن، كونها أيضا 
توفــر لهم فرصة احلصول 
علــى العديد مــن املميزات 
اإلضافية والتمتع بالعديد 
مــن اخلدمــات املتطــورة 
واملنتجات الفريدة واملتميزة 
التجــاري  التــي يوفرهــا 
لعمائه لتلبي احتياجاتهم 
وترتقي ملستوى تطلعاتهم.

على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلساب. أما بالنسبة لفرص 
الفــوز، فإنه كلما زاد املبلغ 
احملتفــظ به في احلســاب 
زادت فــرص فــوز العميل، 
حيث إن كل ٢5 دينارا توفر 
فرصة واحدة للفوز، فضا 
عــن املزايــا اإلضافية التي 
يوفرها احلساب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة ســحب 
آلــي ويســتطيع احلصول 
على بطاقة ائتمان بضمان 
احلســاب وكذلك احلصول 
اخلدمــات  جميــع  علــى 
املصرفية من البنك التجاري.

أما بالنسبة حلملة »راتبك 

»اخلليج«: 31 أكتوبر آخر يوم لإليداع
والدخول في سحب »الدانة« السنوي

أعلن بنك اخلليج أن 3١ 
أكتوبر هو آخر يوم لفتح 
الدانــة ولإليداع  حســاب 
الســحب  فــي  للدخــول 
السنوي لهذا العام. وسيقام 
السحب يوم ١6 يناير ٢٠٢٠ 
فــي حفــل كبيــر يتخلله 
تتويج مليونير الدانة لعام 
٢٠١٩ الذي سيحصل على 
جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي.
وجتــدر اإلشــارة إلــى 
أن حســاب الدانــة متــاح 
للكويتيني وغير الكويتيني 
املقيمني في الكويت. ويتعني 
على العماء االحتفاظ باحلد 
األدنى للرصيد البالغ ٢٠٠ 
دينار لفتح احلساب، شرط 
االحتفــاظ باملبلغ نفســه 
للتأهل تلقائيا للدخول في 
سحوبات الدانة املقبلة. وفي 
حال انخفض الرصيد إلى 
ما دون مبلغ ٢٠٠ دينار في 
أي وقت، يتم خصم مبلغ 
٢ دينار من احلســاب على 

والســنوية املقبلة في عام 
٢٠١٩، يتعــني على العماء 
االحتفاظ بالرصيد املطلوب. 
عــاوة على ذلك، حســاب 
الدانة هو احلساب الوحيد 
الذي يكافــئ العماء على 
والئهم لبنك اخلليج، حيث 
مينحهم فرص الوالء، وهي 
عبارة عن إجمالي الفرص 
التي اكتســبها العميل في 

السنة السابقة والتي تضاف 
إلى العام املقبل كمكافأة له 
على والئه. فيحصل العميل 
على الذي كان في حسابه 
٢٠٠ دينار في آخر عام ٢٠١8 
التي  الفــرص  على جميع 
اســتحقها، وتتم إضافتها 
إلى عام ٢٠١٩، ويتكرر ذلك 
مع األعوام التالية. تطبق 

الشروط واألحكام.

لفرصة الفوز بجائزة قيمتها مليون دينار

محمد إلكر أيجي متحدثا خالل املؤمتر

أساس شهري حلني استيفاء 
احلد األدنــى للرصيد. أما 
الذين  بالنســبة للعمــاء 
يفتحون حساب الدانة أو 
يودعون أكثر في احلساب، 
فيتأهلون للدخول تلقائيا 
إلى السحوبات األسبوعية 
يومــني.  غضــون  فــي 
وللمشــاركة في سحوبات 
الســنوية  ربــع  الدانــة 

»بوبيان« يختتم البرنامج التعريفي ملوظفي الفروع

في اطار حرصه على اثراء خبرات 
موارده البشــرية اختتم بنك بوبيان 
بالتعاون مع أكادميية إتقان البرنامج 
التعريفــي للمجموعة اخلامســة من 
موظفــي الفروع اجلدد، لتمكينهم من 
التعــرف على إدارة بنــك بوبيان وما 
تقوم به الــى جانب تعريفهم بالنظم 
اخلاصة بإدارة العمل في البنك وطبيعة 

املهام الوظيفية املكلف بها كل إدارة.
وقــال البنك في بيــان صحافي ان 
مثل هذه البرامج تأتي في إطار حرص 
البنك علــى تنمية اخلبــرات الازمة 
ملوظفيــه وتزويد املوظفــني املعينني 
حديثــا باملعرفة التي يحتاجون إليها 
لاضطاع مبهــام وظائفهم في افرع 
البنــك وتعريفهــم بأنــواع املنتجات 

املختلفة التي يقدمهــا البنك لعمائه 
مما ينعكس إيجابيا على بيئة العمل 
وخلــق املزيد من املعرفة لديهم حتى 
يتمكنــوا من تقدمي اعلى مســتويا ت 

اخلدمة للعماء.
واضــاف ان البرنامج مت تصميمه 
ليتناســب مع طبيعــة موظفي البنك 
في مختلف مســتوياتهم، حيث يقوم 
احملاضرون من مختلف إدارات البنك 
بشــرح كل مــا يتعلق بعمــل االدارة 
ودورها في منظمة البنك الرئيســية 
الى جانب الشرح العملي الذي يثري 
من خبرات املوظفني، مما يساعد على 
إطــاق العنــان للقــدرات احلقيقيــة 
للشباب الكويتي ويتيح لهم الفرصة 
إلثبات ذاتهم في القطاع اخلاص، كما 

أن البرنامج يتســق مع استراتيجية 
البنــك في تعيــني وتدريــب وتأهيل 
الكوادر الوطنية التي تتسم بالكفاءة 
واإلبقــاء عليها. واشــار البنك الى ان 
مدة البرنامج تصل الى ١٤ يوما، حيث 
يشارك فيها ٢١ موظفا من املعينني في 
البنك سواء كانوا من املوظفني اجلدد 
او اصحاب اخلبرات، حيث ان الهدف 
الرئيسي هو التعريف مبنظومة عمل 

بوبيان واداراته املختلفة.
يذكر ان البرنامج تنظمه بصورة 
دورية مجموعة املوارد البشــرية الى 
جانب العديد مــن البرامج والدورات 
التدريبية التي تزيد من معرفة املوظفني 
وتنمية خبراتهــم ومبا ينعكس على 

مستوى االداء في خدمة العماء.

الطالعهم على عمل اإلدارات املختلفة ونظم البنك

 صورة جماعية للمتدربني اجلدد

»وربة« يرعى مؤمتر األمن السيبراني 2019
يرعى بنك وربة يومي ١3 
و١٤ أكتوبــر اجلــاري أعمال 
الســيبراني  األمــن  مؤمتــر 
 )٢٠١٩ Cyber Security Event(
 B. Online والذي تنظمه شركة
- إحدى الشركات املتخصصة 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
واالتصــاالت  املعلومــات 
مــع  بالتعــاون   -)ICT(
شركة االتصاالت األميركية، 

.)Verizon( فيريزون
وعلى مدار يومني في فندق 
الفورسيزونز، جمع املؤمتر 
حتت ســقفه صانعي القرار 
وكبار املسؤولني التنفيذيني 
في هذا املجال من كل من هيئة 
تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا 
الكويــت  فــي  املعلومــات 
)CITRA( وفيريــزون، حيث 
تخلل جــدول أعمال املؤمتر 
عددا من القضايا اجلوهرية 
في مجال األمن الســيبراني 
من ضمنهــا: التحديات التي 
تواجههــا املنظمــات علــى 
مســتوى العالــم ومــا هــي 
االستراتيجيات واحللول التي 
تقدمها تكنولوجيا املعلومات 

قائــا: يترافــق مــع تطــور 
العصر واعتمادنا الكبير على 
التكنولوجيا في جميع جوانب 
احلياة على مستوى األفراد 
واملؤسســات على حد سواء 
تعرض هذه اجلهات للعديد 
مــن التهديدات الســيبرانية 
واالختراقــات  كالقرصنــة 
تســتهدف  التــي  األمنيــة 
احلواسيب والهواتف الذكية، 
لذلك، تســاهم زيادة املعرفة 
في هذا املجال واتخاذ التدابير 
االحترازية االستباقية نقطة 
مهمــة لتفــادي الوقــوع في 
املخاطــر التــي ينتــج عنها 
العديد من املشاكل واخلسائر 

التي ال حتمد عقباها.
وأضاف: يســعدنا رعاية 
الســيبراني  األمــن  مؤمتــر 
 )٢٠١٩ Cyber Security Event(
حيث إننا نــرى فيه املنصة 
املثالية التي جتمع بني نخبة 
مــن اخلبراء في هــذا املجال 
بحيث يتم نشر الوعي العام 
عن األمن السيبراني وتنمية 
العاقات بني املشــاركني في 
املؤمتــر واالطــاع على آخر 

التطورات احمللية والدولية في 
مجال األمن السيبراني وكيفية 
االستفادة منها على املستوى 
الشخصي واملؤسسي، الفتا 
النظــر إلــى االهتمــام الذي 
يوليــه بنك الكويت املركزي 
الريادية  الدولة  ومؤسسات 
واملالية وصناع القرار لزيادة 
مستويات األمان في العمليات 

السيبرانية.
واختتــم قائــا: فــي ظل 
توجه بنك وربة ضمن خطته 
االستراتيجية للتحول الرقمي 
في مختلف عملياته وخدماته، 
يحرص البنك على استخدام 
وتوظيف أعلى معايير األمن 
واحلماية للبيانــات ونأخذ 
املخاطــر املتعلقــة باألمــن 
الســيبراني محمــل اجلــد 
ونتعامــل مع هــذا التحدي 
بفاعلية لضمان أمن وسامة 
بيانــات العماء ومعاماتهم 
ضد أي محاوالت تخريبية. 
نحــن نــرى أن النهــج الذي 
يتبعه بنك وربة في هذا املجال 
ينبــع من إمياننــا بضرورة 
حماية عمائنا واستثماراتهم.

هيثم التركيت

من ناحية األمن الســيبراني 
للتخفيــف من هذه املخاطر، 
ومدى فاعليــة معايير أمان 
بيانات العماء وبطاقات الدفع 
)PCI DSS( ومعاييــر امــان 
التطبيقات فــي ظل التطور 
الســريع واحلاجة املستمرة 
للتطوير باإلضافة إلى خدمات 
االستجابة املستمرة للحوادث 

.)CSIRT(
لهــذا  رعايتــه  وحــول 
املؤمتر، علق هيثم التركيت 
رئيس مجموعة تكنولوجيا 
املعلومــات فــي بنــك وربة 

قطاع السفر يجتمع في إسطنبول ضمن مؤمتر
نادي اخلطوط اجلوية التركية للشركات لعام 2019

أقيم في إسطنبول مؤخرا 
مؤمتر نادي اخلطوط اجلوية 
التركيــة للشــركات، والذي 
يعتبر واحدا من أهم األحداث 
اخلاصــة بشــركات الســفر. 
واســتضافت هــذا املؤمتــر 
الرابعــة اخلطــوط  للســنة 
اجلويــة التركية، التي يفوق 
عدد البلدان التي تصل إليها 
أي شركة طيران أخرى، وشهد 
اجتماع قــادة وخبراء قطاع 
السفر ليتناقشوا ويتحاوروا 
ويبنوا الصات فيما بينهم.

واجتمــع أكثر مــن ١٢٠٠ 
محتــرف مــن 75 بلــدا فــي 
إســطنبول لاحتفال بعشــر 
ســنوات علــى انطاقة نادي 
اخلطــوط اجلويــة التركيــة 
للشركات، بالتزامن مع دخول 
شركة الطيران املعروفة عصرا 
جديدا مع انتقالها إلى مقرها 
اجلديد في مطار إســطنبول، 
أكبر بناء مطار يبنى من الصفر 
فــي العالم. وافتتــح املؤمتر 
محمد إلكر أيجي رئيس مجلس 
اإلدارة واللجنة التنفيذية في 
اخلطوط اجلوية التركية، كما 
أداره آرون هيسلهيرست، مقدم 
برنامج »هارد توك« على »بي 

بي سي«. 
وتضمن برنامج الفعالية 
شــخصيات رائــدة في قطاع 
السفر، مبا في ذلك املتحدثة 
سيليست هيدلي، الصحافية 

٢٠٠ مليون مســافر سنويا، 
امليــزات املتطورة  كما تتيح 
واملرافــق ذات العــدد األكبر 
إمكانــات كبيــرة لعمليــات 
الشــركة. وبوجود أسطولها 
الذي يعتبر مــن األحدث في 
أوروبا، تسير اخلطوط اجلوية 
التركية قدما نحو بناء أسطول 
مؤلف من ٤٠٠ طائرة بحلول 
٢٠٢١ مع وصول 6 طائرات من 
طراز »طائــرة األحام 787-
٩« هــذا العــام، مــا يتيح لها 
توسيع شــبكة رحاتها. كما 
مت إطاق وجهات جديدة في 
عام ٢٠١٩، من بينها الشارقة، 
ومراكش، وبورت هاركورت، 

وبالي، وبوانت نوار، واألقصر، 
وميكســيكو ســيتي، إضافة 
ملسار روفانييمي الذي سيتم 

إطاقه في ديسمبر املقبل.
نــادي اخلطــوط اجلوية 
التركية للشــركات مخصص 
لتقدمي أفضل ما في الضيافة 
التركيــة لعمــاء اخلطــوط 
اجلوية التركية من الشركات، 
ويلتــزم بتقدمي مجموعة من 
الفوائد من خال برنامج الوالء 
اخلاص به. احلفاظ على الوقت 
هو األمر األكثر أهمية بالنسبة 
لضيــوف نــادي اخلطــوط 
اجلويــة التركية للشــركات، 
والذي يوفر أقصى قدر ممكن 
من املرونة في حجز التذاكر، 
واستخدام صاالت املسافرين 
احلصرية في مطار إسطنبول، 
وأفضليات مــا قبل الصعود 
علــى الطائــرة، مثــل احلــد 
الكبير املســموح به بالنسبة 
للحقائــب. وعنــد الصعــود 
على منت الطائرة، يســتمتع 
أعضــاء النــادي باملنتجــات 
واخلدمات املمتازة. وبالنسبة 
لضيوف درجة األعمال، فيتاح 
لهــم االســتخدام احلصــري 
للمقاعــد املســطحة املائمة 
للنــوم كــي يحافظــوا علــى 
نشاطهم، واإلنترنت املجاني 
للبقاء على اتصال، وطباخي 
الطائرات الذين يقدمون أطعمة 
ومشروبات رفيعة املستوى. محمد إلكر أيجي وآرون هيسلهيرست

الفائــزة باجلوائــز ومؤلفــة 
الكتــب واســعة االنتشــار، 
إضافــة إلى ميانــي غاريت 
من »اجلمعية العاملية لسفر 

األعمال« )GBTA(، وآخرين.
يذكر أن اخلطوط اجلوية 
التركية شهدت هذا العام بداية 
فصــا جديــدا مــن تاريخها 
كشركة طيران عاملية، حيث 
انتقلت إلى مقرها اجلديد في 
مطار إســطنبول فــي أبريل 
٢٠١٩ من خال عملية ضخمة 
حملت اسم »االنتقال الرائع«. 
وســيكون مقــر اخلطــوط 
اجلوية التركية اجلديد قادرا 
عند اكتماله على اســتيعاب 

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين 
في الســحوبات اليومية على حساب 
يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة 
5 آالف دينــار، وكان احلــظ في هذه 

السحوبات من نصيب:
محمد ناصر الدغيشم، شروق ناصر 
العبدالقــادر، انوشــيروان نازاريان، 
جميــل محمد الفــودري، حياة محمد 

جمعة، محمد ثابت البغلي.
وباإلضافة للسحب اليومي، يوفر 
البنك ســحبا ربع ســنوي حلســاب 
»يومي« للفــوز بجائزة نقدية بقيمة 
١٢5 ألف دينار، وللتأهل للســحوبات 
الربع سنوية يتعني على العماء أال يقل 
رصيدهم عن 5٠٠ دينار ملدة شهرين 
كاملني قبل تاريخ السحب، كما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحدة لدخول 
السحب. وإذا كان رصيد احلساب 5٠٠ 
دينــار ومــا فوق، فســيكون صاحب 
احلســاب مؤها للدخــول في كل من 

السحوبات اليومية وربع السنوية.


