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النفط الكويتي يقفز إلى  ٧٧٫١٨ دوالرًا للبرميل
واصــل ســعر برميل النفــط الكويتي 
مساره الصاعد خالل األيام املاضية، حيث 

ارتفع ٦٧ ســنتا ليبلغ مســتوى ٧٧٫١٨ 
دوالرا للبرميل، وذلك في تداوالت يوم 
اجلمعة املاضي، مقابل ٧٦٫٥١ دوالرا في 

تداوالت يوم اخلميس املاضي، وفقا 
للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية أمس.
وفي األسواق العاملية ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت ٨٤ سنتا 

لتبلغ عند التسوية بنهاية تعامالت 
األسبوع املاضي مســتوى ٧٨٫٠٩ دوالرا 

للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 
الوســيط األميركي ٦٨ سنتا ليبلغ ٧٣٫٩٨ 

دوالرا.

«برقان» يطلق عرض العودة إلى املدارس بالتعاون مع «دبدوب»
أعلن بنك برقان عن إطالق حملة 
حصرية خاصة مبناســبة العودة 
إلــى املدارس بالتعاون مع تطبيق 
دبدوب تأكيدا اللتزامه باالستمرار 
في توفير عروض مميزة لعمالئه 
علــى مــدار العــام باإلضافــة إلى 
احلمالت املوســمية اخلاصة. هذه 
احلملة جزء من استراتيجية البنك 
الرامية إلى ضمان جتربة مصرفية 
استثنائية لعمالئه من خالل توفير 
املزايــا والعــروض  العديــد مــن 
احلصريــة املســتمرة. اعتبارا من 
٢٦ سبتمبر، سيتمكن أول ١٠٠ عميل 
من عمالء برقان يستخدمون رمز 
اخلصم اخلاص من االستفادة من 

خصم حصري بقيمة ١٠ دنانير على 
مشترياتهم من تطبيق دبدوب عند 
استخدام أي من بطاقات بنك برقان. 
ويشمل العرض صناديق القرطاسية 
املتوافرة على تطبيق دبدوب التي 
حتتــوي علــى اللوازم املدرســية 
األساســية. كمــا ســيفاجئ بنــك 
برقان عمالءه بهدية خاصة مع كل 
عملية شراء عبر اإلنترنت احتفاال 
بالعودة إلى املدرسة. يحرص بنك 
برقان على تنظيــم احلمالت التي 
تتالءم مــع احتياجات عمالئه في 
مختلف األوقات واملناسبات. ومع 
بداية الســنة الدراســية اجلديدة، 
سعى البنك إلى مشــاركة عمالئه 

في اســتعدادات العودة املدرسية 
واالحتفال بهذا املوسم اخلاص من 
العام مع أوليــاء األمور واملعلمني 
والطالب. تؤكد هذه الشــراكة مع 
تطبيق دبدوب، أكبر متجر إلكتروني 
في الكويت يقدم مجموعة واسعة 
من األلعاب واملستلزمات املدرسية 
مــن أفضــل العالمــات التجارية، 
تركيــز بنك برقان االســتراتيجي 
على تقدمي جتربــة غنية لعمالئه 
العــروض اخلاصــة  مــن خــالل 
واحلصرية املتنوعة بالشراكة مع 
أشــهر وأرقى احملــالت والعالمات 
إلــى أفضل  التجاريــة باإلضافــة 

اخلدمات واملنتجات املصرفية.

«املتحد»:  توعية العمالء بحقوقهم ضمن «لنكن على دراية»
يواصــل البنــك األهلــي املتحد تقــدمي التوعية 
املصرفية للعمالء واجلمهور ضمن حملة «لنكن على 
دراية» التي انطلقت مببادرة من بنك الكويت املركزي 
وبالتعاون مع البنوك الكويتية بهدف نشر الثقافة 
املالية لدى أوسع شريحة من املجتمع، وزيادة الوعي 
لدى اجلمهور بحقوقهم وواجباتهم وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه 
األمثل وكذلك التوعية بطرق وآليات مكافحة عمليات 
االحتيال واجلرائم املالية وحث العمالء على اإلبالغ 

عن أي عمليات احتيال يتعرضون لها.
وفي هــذا اإلطار، أكــد البنك األهلــي املتحد في 
بيان صحافي حرصه على أهمية رفع وعي العمالء 
بحقوقهم وحمايتهم ومعرفة اإلجراءات التي ميكنهم 
اتباعها للتأكد من حماية حقوقهم، حيث تعد حماية 
العمالء وضمان اتباع أفضل املمارسات في القطاع 

املصرفي صمام أمان للعمل املصرفي.
وفي تعليقها، قالت مدير عام حماية العمالء بالبنك 
األهلي املتحد سحر دشتي: نحرص في البنك األهلي 
املتحد على االهتمام بجودة اخلدمة املقدمة لعمالئنا، 
وفي هذا الصدد، قام البنك بإطالق نظام تقييم جتربة 

العميل الذي يتيح للعمالء مشــاركة البنك آراءهم، 
ومالحظاتهم واقتراحاتهم حول اخلدمات واملنتجات 
املقدمة من البنك فور تلقيهم تلك اخلدمات واملنتجات، 
من خالل نظام ديناميكي متطور يقوم على تعزيز 
الروابط املصرفية للعمالء، مما يســاعد البنك على 
اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة ملزيد من تطوير خدماته 

وكسب رضاء عمالئه، كذلك استطاعت وحدة جودة 
اخلدمة بالبنك أن تقوم بتوسيع أدوات قياس جودة 
اخلدمة الداخلية للبنك من خالل نظام رقمي مباشر 
يشــمل إدارات البنك كلها للوصــول إلدارة اجلودة 
املتكامل وخلق ثقافة التميز والتطوير املستمر مع 
األخذ في االعتبار اتباع أفضل األساليب في هذا الصدد.

وأضافت: نثمن جهود حملة «لنكن على دراية» في 
توعية العمالء بحقوقهم ونصحهم باتباع اخلطوات 
الســليمة للتقدم بالشكوى في حال عدم الرضا عن 
أي منتــج أو خدمة مقدمة لهــم من قبل البنك الذي 

يتعاملون معه.
وأكدت: يهتم البنك األهلي املتحد للغاية بأي شكوى 
تقدم من عمالئه ويعمل من خالل وحدة الشــكاوى 
بالبنــك على حل جميع الشــكاوى بكفاءة، وتقدمي 
املشورة للعمالء من أصحاب الشكاوى ومساعدتهم 
لفهم اإلجراءات املتعلقة بشكاواهم، على أن يتم حل 
جميع الشكاوى في الوقت احملدد، حيث يقوم البنك 
باحلرص على أن يتــم الرد على العميل في الوقت 
املتفق عليه ومتابعة جميع اإلجراءات التصحيحية 
املطلوبة حتى التنفيذ والوصول الى رضاء العمالء.

السفير األوكراني: بالدنا غنية بفرص االستثمار اجلاذبة للكويتيني
يوسف غامن

أكد ســفير أوكرانيا لدى 
د.أوليكســاندر  الكويــت 
باالنوتســا عمــق العالقــات 
الثنائيــة التــي تربــط بــني 
بــالده والكويــت، وحــرص 
القيادتني في البلدين الصديقني 
علــى تطويرهــا فــي جميع 
السياســي  التعاون  مجاالت 
والتجــاري  واالقتصــادي 
والثقافي والسياحي، إضافة 
إلى التنســيق املشــترك في 
القضايــا ذات  الكثيــر مــن 

االهتمام املتبادل.
وأشار باالنوتسا إلى أهمية 
املنتدى االقتصادي االفتراضي 
الذي تنظمه سفارة أوكرانيا 
لــدى الكويت بالتعــاون مع 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
يوم ٢٨ اجلاري حتت عنوان 
«الدعم احلكومي لالستثمارات 

االســتثمار صالح الســلمي، 
وممثل الهيئة العامة لالستثمار 
يوســف املذكور، إضافة إلى 
العديــد من ممثلي شــركات 
ومســتثمرين  اســتثمارية 
من املهتمني باالســتثمار في 
الكثير من القطاعات احليوية 
التــي تتيحهــا أوكرانيا أمام 

املستثمرين األجانب.
ورحــب الســفير بجميع 
املستثمرين الكويتيني والعرب 
الراغبــني في االســتفادة من 
الفرص االستثمارية الكبيرة 
التــي تتمتــع بهــا أوكرانيا، 
مشيرا إلى أنه سيتم في إطار 
هذا املنتدى االفتراضي تقدمي 
الهيئة احلكومية األوكرانية 
لتشجيع االستثمار «أوكراين 
إينفســت» وصندوق ملكية 
الدولة األوكراني للعروض عن 
التسهيالت واإلعفاء الضريبي 
للمستثمرين طبقا للقوانني 

الزراعيــة اخلصبة  األراضي 
وكذلك فيها معــادن متنوعة 
بكميات كبيــرة وفيها عوائد 
استثمارية مميزة، كما متتلك 
كبيــرة  خبــرات  أوكرانيــا 
ومتطــورة وكفــاءات علمية 
وعملية من الشباب القادرين 

على اإلجناز واإلبداع.

األوكرانية اجلديدة املشجعة 
لالســتثمار، كما ســيتحدث 
الفــرص  عــن  املشــاركون 
التــي حتصل  االســتثمارية 
على الدعم احلكومي، والقوانني 
التــي حتمــي املســتثمرين 
وضمــان حقوقهــم، حيث مت 
تعديــل الكثير مــن القوانني 

لصالح املستثمرين.
وأشــار د.باالنوتســا إلى 
أن هنــاك الكثيــر من الفرص 
االستثمارية الواعدة بانتظار 
الراغبني باالستثمار في بالده 
الســيما في مجــاالت الزراعة 
والصناعة والتجارة والعالج، 
وكذلك في مجاالت السياحة، 
حيث تتمتــع أوكرانيا ببنية 
حتتيــة متكاملــة من شــبكة 
طرقــات ومطــارات وموانــئ 
وأنهــار تشــكل عوامل جناح 
وحتفيــز ألي مشــروع، كمــا 
متتلك مســاحات واسعة من 

السفارة ستعقد منتدى «الدعم احلكومي لالستثمار في أوكرانيا» بالتعاون مع غرفة التجارة ٢٨ اجلاري

د.أوليكساندر بالنوتسا

في أوكرانيا».
د.باالنوتســا  وأوضــح 
أن نائــب وزيــر اخلارجيــة 
األوكرانــي دميترو ســينيك 
سيشارك في هذا املنتدى مع 
كل من النائب الثاني لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
فهد يعقوب اجلوعان، ورئيس 
مجلس إدارة احتاد شــركات 


