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البنك يسعى إلى حصول عمالئه على أقصى استفادة من التكامل بني شبكة فروعه وخدماته الرقمية املتطورة

العصيمي: نثّمن الدور الفاعل لبنك الكويت الوطني في نهضة االقتصاد الكويتي وسوق املال

اإلدارة التنفيذية للبنك بقيادة عصام الصقر يرافقهم الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت في الفرع اجلديد

«لكزس» تفتح باب املشاركة
في «جائزة لكزس للتصميم» للعام ٢٠٢١

«األهلي» ُيطلق حملته الترويجية ملوسم الصيف

أعلنــت شــركة لكــزس 
مؤخرا عن إطــالق «جائزة 
لكــزس للتصميــم» للعام 
٢٠٢١، ودعت املواهب الواعدة 
من املصممني واملبدعني من 
جميــع أنحــاء العالــم إلى 
تقدمي مشــاركاتهم في هذه 
املسابقة السنوية املرموقة، إذ 
ستوفر النسخة التاسعة منها 
منصة فريدة لتطوير وصقل 
أفكارهم اإلبداعية وعرضها 

على الساحة العاملية. 
ومنذ إطالقها ألول مرة في 
العام ٢٠١٣ تواصل «جائزة 
لكزس للتصميم» تطورها 
لتشكل مصدر إلهام لالبتكار 
في التصميم الذي من شأنه أن 
ميهد الطريق ملستقبل أفضل. 
وتؤكد لكزس على التزامها 
املستمر بدعم املواهب الواعدة 
من املصممني واملبدعني من 
خالل توفير منصة انطالق 
الستعراض مواهبهم، تتيح 
لهــم فرصــة العمــل حتت 
أبــرز املصممــني  إشــراف 
العامليــني، واحلصول على 
التمويل األولي وعرض دولي 

ال مثيل له.
ويســتقطب هذا احلدث 
كل عام آالف املشاركات من 
جميع أنحــاء العالم، بينما 
تشــتمل املقترحات املقدمة 
علــى مجموعــة متنوعــة 
من التخصصــات، بدءا من 
التصميم الصناعي والعمارة 
إلى  والهندســة، ووصــوال 
التصميم الداخلي وتصميم 
األزيــاء. ويتــم تشــجيع 
املتقدمني على تطوير مفاهيم 
مبتكــرة وحلــول إبداعيــة 
تسلط الضوء على التفاعل 
اإلبداعــي بــني التصميــم 

والتكنولوجيا. 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي عن طــرح حملته 
الترويجية ملوســم الصيف 
الفرصــة  والتــي ســتتيح 
إلمكانيــة فوز ٢٠ عميال من 
عمالء البنك األهلي الكويتي 
احملظوظني مببلغ ٥٠٠ دينار 
نقــدا لكل منهــم، حيث يتم 
اختيار ٢٠ فائــزا من خالل 
التي ستجرى  الســحوبات 
على مــدار شــهرين، وذلك 
ابتداء من ١ ســبتمبر حتى 

٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.
 وســيتأهل عمالء البنك 
احلاليــون والعمالء اجلدد 
للمشــاركة فــي الســحب 
الشــهري فــي حــال إجراء 
معامــالت شــراء ال يقــل 

كلنا نحب الساعات الذكية 
وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، 
لكن في بعــض األحيان قد 
يكون احلصول على الساعة 
املناســبة أمرا صعبا بعض 
الشيء، هل ترغب في اختيار 
واحدة مليئة مبيزات الصحة 
واللياقة فقط، أو رمبا ساعة 
بإمكانــك ارتداؤهــا لتناول 
العشــاء بعد مترين شــاق 
في الصالة الرياضية؟ كيف 
تختار بالضبط بني التصميم 
واخلصائص؟ هواوي لديها 
اإلجابــة، عليــك االختيــار 
االثنني معا، حيث يتضح هذا 
في التصميم اجلديد لساعة 
WATCH FIT، مع شاشة أنيقة 
عالية الدقة. تأتي هذه الساعة 
 AMOLED الذكية مع شاشة
عاليــة الدقــة مقــاس ١٫٦٤ 
بوصة، هذه الشاشة الكبيرة 
ســتترك انطباعــا إيجابيا 
الشاشــة متناســبة  عليك. 
متامــا ومريحــة لالرتــداء. 
تتميز الشاشة أيضا بـ ٣٢٦ 
نقطــة بوصة بدقــة ٤٥٦ × 
٢٨٦ مع مجموعة ألوان ١٦٫٧ 
مليون، مما يعني أنه ميكنك 
االستمتاع بتجربة مشاهدة 

مشرقة وغامرة.
وبفضل تنــوع واجهات 

أعلــن بنــك اخلليج عن 
العــروض  مجموعــة مــن 
املقدمة لعمالء حساب الراتب 
من الكويتيــني العاملني في 
الدولة.  مختلــف قطاعــات 
وينفرد بنك اخلليج بتصميم 
عروض خاصة للعمالء حسب 
احتياجهم، إضافة إلى عرض 
خاص للعاملني في الصفوف 
األولى في مواجهة ڤيروس 
كورونــا منذ انتشــاره في 
الكويت  فبراير هذا العام. 

وقال نائــب املدير العام 
للمجموعة املصرفية لألفراد 
في بنك اخلليج محمد القطان: 
حســاب الراتب هو أحد أهم 
احلسابات في بنك اخلليج، 
والــذي يقــدم مجموعة من 
العــروض واملميزات لفئات 
مختلفــة مــن العاملــني في 
قطاعــات الدولــة املتعددة. 
وإدراكا منا لــدور املوظفني 
العاملــني فــي  املخلصــني 
فــي  األولــى  الصفــوف 
مواجهــة ڤيــروس كورونا، 
أطلقنا مؤخرا عرضا خاصا 
تكرميا لهــم على جهودهم، 
يختــارون مــن خالله هدية 
نقدية أو قرض بدون فائدة، 
أو قرض سيارة، عند حتويل 
رواتبهم إلى بنــك اخلليج، 
إضافة إلــى مميزات أخرى، 
مبا فيها دخول الســحوبات 
الشــهرية علــى ١٢ ضعــف 
الراتب، والســحب السنوي 
علــى ١٠٠ ضعــف الراتــب، 
واملتاحة جلميع عمالء حساب 
الراتب. وبهذه املناسبة ندعو 
املوظفني في قطاعات الدولة 
املختلفة لالستفادة من هذه 
من أجل غد أفضل». وتعليقا العروض والفرص، متمنني 

على ذلك، قــال كي فوجيتا 
الرئيــس للمكتــب  املمثــل 
التمثيلي لشركة تويوتا في 
منطقة الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى: نحن سعداء بإطالق 
النسخة التاسعة من جائزة 
لكزس للتصميم، التي تتيح 
للجيــل اجلديد من املبدعني 
واملصممني فرصة مشاركة 
أفكارهم مــع العالم. ومتثل 
اجلائــزة فرصــة فريدة من 
الواعدة  نوعهــا للمواهــب 
لترجمــة رؤاهــم اإلبداعية 
علــى أرض الواقــع وفتــح 
آفاق جديدة ملشــروعاتهم، 
وذلك من خالل االســتفادة 
من مساعدة نخبة من اخلبراء 
العامليني في عدد من املجاالت 

التصميمية واإلبداعية. 
وســتعلن شركة لكزس 
عــن   ٢٠٢١ العــام  مطلــع 
املتســابقني النهائيــني الـ ٦ 
الذين سيشاركون في ورشة 
عمل مع نخبة من املصممني 
واملبدعني من ذوي الشهرة 
العاملية، والذين سيقومون 

البيع واملعامالت اإللكترونية 
والسحب النقدي. 

٭ بطاقــات البنك املســبقة 
الدفع املستخدمة في معامالت 
البيــع واملعامــالت  نقــاط 
اإللكترونية فقط، وال تشمل 

مــا يعني أنه ميكنك حتديد 
البيانات التي سيتم عرضها 

وفقا الحتياجاتك.
وتتميــز الســاعة أيضا 
بعمــر بطارية قــوي يدوم 
أيــام بشــحنة واحــدة   ١٠
بفضــل مجموعة الشــرائح 
عالية الكفاءة وخوارزميات 
إلى  الذكية،  الطاقــة  توفير 
جانب دعمها للشحن السريع، 
تضمن لك عمر بطارية طويل 
ووقت قصير إلعادة شحنها.
الذين  بالنســبة ألولئك 
يهتمــون بصحتهم العامة، 
 WATCH FIT تتيح لك ساعة
تتبع معــدل ضربات القلب 
والنــوم ومراقبــة تشــبع 

أن يستفيد من هذا العرض 
املوظفون الكويتيون العاملني 
فــي اإلدارة العامة لإلطفاء، 
واحلرس الوطني، والطيران 
املدنــي (مبا فيــه اخلطوط 
اجلوية الكويتية)، والعاملني 
في الوزارات التالية: وزارة 
الصحة، وزارة الدفاع، وزارة 

اإلعالم، ووزارة الداخلية.
العرض اخلاص حلساب الراتب 

ضمن مجموعة العروض 
واملزايــا التي يحصل عليها 
عمالء حساب الراتب، يوفر 
بنــك اخلليج فرصة اختيار 
امليزة األنسب للعميل من بني 
عدد من االختيارات املغرية.
ويوفــر عرض حســاب 
إلــى  الراتــب لعــام ٢٠٢٠ 
الكويتيني  العمــالء  جميــع 
اجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم إلى بنــك اخلليج، 
فرصة الدخــول تلقائيا في 
السحوبات الشهرية والفوز 
بـــ ١٢ ضعف الراتــب، وفي 
السحب السنوي على أكبر 
جائزة حلســاب الراتب في 
الكويــت وهــي ١٠٠ ضعف 
بإرشاد املتسابقني النهائيني الراتب. ومينح حساب الراتب 

لتطوير مناذجهــم األولية. 
وســيتلقى املشــاركون مــا 
يقارب الـ ٣ ماليني ين ياباني 
(ما يزيد على ٢٥ ألف دوالر)، 
كما سيستفيدون من املتابعة 
املستمرة من قبل املرشدين 
حتويــل  مرحلــة  أثنــاء 
تصاميمهم إلى مناذج أولية 
عملية. ومن بني املرشــدين 
املعتمدين لبرنامج هذا العام 
املعماريــة النيجيرية مرمي 
كامارا واملصممة الهولندية 
سابني مارسيليس واملبدع 
ورائد األعمال األميركي جو 

دوسيت. 
هذا، وســتصل «جائزة 
لكزس للتصميم» إلى املرحلة 
اخلتامية باإلعالن عن الفائز 
باجلائــزة الكبــرى، وذلــك 
بعــد القيام بعرض تقدميي 
للنماذج األولية من قبل كل 
من املتسابقني النهائيني الـ 
٦ علــى منصة عاملية خالل 
«أســبوع ميالنو للتصميم 
٢٠٢١» وأمام مختلف وسائل 

اإلعالم العاملية.

السحب النقدي.
وســيتم جتميــع نقاط 
املشتريات اخلاصة بالعمالء، 
وكلما زادت نفقات العمالء 
زادت فرصتهم فــي الربح. 
العمــالء  يســتطيع  كمــا 
احلصول على نقطة واحدة 
تؤهلهــم لدخــول الســحب 
لكل ١٠ دنانير ينفقونها من 
خــالل معامالت نقاط البيع 
اإللكترونيــة  واملعامــالت 
والسحب النقدي للبطاقات 
االئتمانية، أوبطاقات البنك 
األهلي الكويتي مسبقة الدفع 
املستخدمة في معامالت نقاط 
البيع واملعامالت اإللكترونية 
فقــط وال تشــمل الســحب 

النقدي.

 (SpO٢)األكسجني في الدم ١
بــذكاء ودقــة. ميــزات مثل 
مراقبة تشبع األكسجني في 
 HUAWEI TruSleepالــدم و
و  HUAWEI TruSeenو

HUAWEI TruRelax، ال تعدك 
فقط باملراقبة والتحديثات 
أيضــا  ولكــن  املنتظمــة، 
بالنتائج الدقيقة ملساعدتك 
على تتبع كل ذلك. من ناحية 
أخرى ميكن لعشاق اللياقة 
البدنية االستمتاع مبيزات 
مثل ١٢ دورة تدريبية جاهزة 
ملتابعة مبا في ذلك ٤٤ عرضا 
للوضعية املتحركة، والتي 
تعمل بشكل أساسي كمدرب 
شــخصي علــى معصمــك! 
باإلضافــة إلــى ذلــك ميكن 
للساعة أيضا تتبع ٩٦ وضعا 
مختلفــا للتمريــن، مبا في 
ذلك ١١ مترينا احترافيا و٨٥ 
مترينا آخر مع بيانات دقيقة.
وتضــع هــواوي أيضــا 
«الــذكاء» في ســاعاتها مع 
ميزات ذكية مثــل املكاملات 
الواردة وتذكيرات الرسائل 
وإمكانية التقاط الصور من 
عن بعد، والتحكم في تشغيل 
املوسيقى وغيرها الكثير من 
املزايا التــي متنحك جتربة 
سلسة كل يوم وفي كل مكان.

العمالء اجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهــم إلى بنك 
اخلليج فرصة احلصول على 
جائزة نقدية فورية تصل إلى 
٢٠٠ دينــار أو قرض بدون 
فوائد لغايــة ١٥٠٠٠ دينار، 
شرط أال يقل الراتب الذي يتم 
حتويله إلى بنك اخلليج عن 
٥٠٠ دينار.  وبإمكان العمالء 
اجلدد احلصول على بطاقات 
فيزا وماستركارد االئتمانية 
بدون رسوم سنوية في العام 
األول، مع إمكانية احلصول 
علــى قــرض تصــل قيمته 
إلى ٧٠٠٠٠ دينار وتسديده 
خالل مدة ١٥ سنة، أو قرض 
اســتهالكي تصل قيمته إلى 
٢٥٠٠٠ دينــار.  ويســتفيد 
مــن هذا العــرض العاملون 
في وزارة التربية، والقطاع 
الكويت  النفطــي، وأبطــال 
العاملون في مختلف جهات 
القطاع احلكومي واملؤسسات 
إلــى  إضافــة  احلكوميــة، 
العاملني فــي وزارة الدفاع، 
والنساء العامالت في القطاع 
احلكومي، وأفــراد اجليش، 
األفضــل  باقــة  وعمــالء 

.(Preferred)

وســيتم اختيــار الفائز 
باجلائزة الكبرى من بني ٦ 
متســابقني نهائيني من قبل 
التي تضم  جلنة التحكيــم 
نخبــة مــن الشــخصيات 
املرموقة واألكثر تأثيرا في 
الفــن والتصميم  مجــاالت 
والتكنولوجيا. هذا، وضمت 
الســابقة  التحكيــم  جلنــة 
مشاهير عامليني، مثل باوال 
أنتونيلــي، وآريك تشــني، 
والســير ديڤيــد أدجــاي. 
ويعتمد قرار جلنة التحكيم 
علــى املفاهيــم اجلوهريــة 
لشركة لكزس، وهي «التوقع» 
و«االبتكار» و«التأثير»، مع 
التركيز على شعار «التصميم 

مجموعهــا عــن ٢٥٠ دينارا 
شــهريا باســتخدام إحــدى 
بطاقــات األهلــي املصرفية 

التالية:
البنك  ائتمــان  ٭ بطاقــات 
املستخدمة في معامالت نقاط 

الســاعة ميكنــك االختيــار 
من بني أكثر مــن ١٣٠ منطا 
مختلفا للحصول على املظهر 
املثالــي. ميكنــك احلصول 
على واحدة للعمل، وواحدة 
إلطاللة غير رسمية وحتى 
واحدة عندما تكون في صالة 
األلعاب الرياضية. إذا لم جتد 
واجهتك املفضلة من بني تلك 
اخليارات ال داعي للقلق، ألن 
النظام البيئي لوجه الساعة 
املفتوح من هواوي يضمن 
أن عــددا كبيرا من مصممي 
اجلهات اخلارجية سيعملون 
علــى املزيد مــن اخليارات، 
باإلضافــة إلــى ذلــك ميكن 
أيضا تخصيص وجه ساعة، 

احلظ والتوفيق للجميع.
وصمم بنك اخلليج مؤخرا 
عرضــا خاصــا للموظفــني 
العاملــني فــي  الكويتيــني 
الصفــوف األولــى الراغبني 
في حتويل رواتبهم إلى بنك 
اخلليج، حيث يحصلون على 
مجموعــة من املميزات التي 
تبدأ فور إمتام عملية حتويل 
الراتــب، ومنها هدية نقدية 
لغايــة ٥٠٠ دينار، أو قرض 
بــدون فوائد لغايــة ١٠٠٠٠ 
دينار، أو عرض من الوكاالت 
املعتمــدة لقــرض ســيارة، 
باإلضافة إلى بطاقة ائتمانية 
فيزا أو ماستركارد معفاة من 
الســنوية للسنة  الرســوم 
األولى، وبطاقة ماستركارد 
وورلــد مجانية (عند إنفاق 
مبلغ ٥٠٠٠ دينار) باإلضافة 
الى ١٥٠٠٠ نقطة من مكافآت 
بنك اخلليج. إلى جانب مزايا 
أخرى تشمل صندوق أمانات 
مجانــا ملدة ســنة عند فتح 
احلساب، خدمات كونسيرج 
مجانية، ونسبة فائدة خاصة 
للودائــع، كمــا تتــم إعــادة 
تصنيف العميل لفئة أعلى 
من بني عمالء البنك. وميكن 

«هواوي» تقدم ساعة WATCH FIT اجلديدة

«اخلليج»: عرض خاص للعاملني
في الصفوف األولى تقديرًا جلهودهم

محمد القطان

الصقر: «الوطني» يحافظ على حصة ومكانة مهيمنة بقطاعات األعمال املصرفية

زار وفد مــن اإلدارة 
التنفيذية لبنك الكويت 
الوطني بقيادة الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك 
الوطني عصام  الكويت 
والرئيــس  الصقــر، 
التنفيذي لبنك الكويت 
الكويــت  الوطنــي- 
الفليــج، ومدير  صالح 
عــام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية  املصرفيــة 
محمد العثمان، يرافقهم 
الرئيس التنفيذي لشركة 
بورصــة الكويت محمد 
ســعود العصيمي فرع 
البنــك اجلديد في مبنى 
البورصة، والذي انضم 
مؤخرا إلى شبكة فروع 
الوطني التي تعد األكبر 
واألكثــر انتشــارا على 

مستوى الكويت.
وتعقيبــا علــى هذه 
الزيــارة، قــال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك 

الوطني عصام  الكويت 
الصقــر: نحــن ســعداء 
بافتتــاح أحدث فروعنا 
في مبنى بورصة الكويت 
األمر الــذي يعكس ثقة 
الواعدة  البنك باآلفــاق 
البورصة  التي تنتظــر 
خاصــة بعــد ترقيتهــا 
إلى سوق ناشئ والذي 
يعد عالمة بارزة وثمرة 
تنظيميــة  إصالحــات 
وإدارية مت تطبيقها خالل 
السنوات األخيرة وهو ما 
يساهم في تعزيز مكانة 
الكويت االقتصادية على 

الصعيد العاملي.
وأشــار الصقــر الى 
أن الوطني يســعى إلى 
حصــول عمالئــه على 
أقصى استفادة ممكنة من 
خالل استراتيجيته التي 
تهدف إلــى التكامل بني 
شبكة الفروع املنتشرة 
فــي كل أنحــاء الكويت 

الرقميــة  واخلدمــات 
املتطــورة التــي يقدمها 
البنك وذلك ضمن مسار 
التحــول الرقمــي األمر 
الذي يفسح املجال أمام 
توفير مجموعة أوســع 
من اخلدمات واملنتجات 

للعمالء.
وأكــد الصقر أن بنك 
الكويت الوطني يواصل 
احلفــاظ علــى حصــة 
ومكانــة مهيمنــة متتد 
لــكل قطاعــات األعمال 
املصرفية األساسية في 
السوق احمللي، وهو ما 
الكبيرة  الثقة  تعكســه 
التي يوليها عمالؤنا لكل 
ما نقدمه لهم من خدمات 

ومنتجات.
مــن جانبــه، علــق 
الرئيس التنفيذي لشركة 
بورصــة الكويت محمد 
ســعود العصيمي على 
مناســبة االفتتاح قائال: 

أشــارك  أن  يســعدني 
اإلدارة التنفيذيــة لبنك 
الكويت الوطني افتتاح 
فــرع البنــك فــي مبنى 
بورصة الكويت، ونثمن 
الفاعــل لبنــك  الــدور 
الكويــت الوطنــي فــي 
نهضه االقتصاد الكويتي 
املــال، متمنيا  وســوق 
للقطاع املصرفي الكويتي 
عمومــا، ولبنك الكويت 
الوطني خصوصا املزيد 

من التقدم واالزدهار.
هــذا، ويلتــزم بنــك 
الكويت الوطني بتطبيق 
إرشــادات الســالمة من 
قيــاس درجــة حــرارة 
العمالء قبل الدخول إلى 
الفروع وارتداء الكمامات 
والقفازات الطبية، إضافة 
إلــى تطبيــق كل قواعد 
االجتماعــي،  التباعــد 
حرصا منه على سالمة 

العمالء واملوظفني.

خالل زيارة اإلدارة التنفيذية لفرع البنك اجلديد في بورصة الكويت


