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«إنفينيتي البابطني» تطلق «QX٥٥» اجلديدة كليًا

أطلقت شــركة عبداحملسن 
عبدالعزيــز البابطــني، الوكيل 
املعتمــد لســيارات  الوحيــد 
إنفينيتي في الكويت، ســيارة 
إنفينيتــي QX٥٥ اجلديدة كليا 
في الكويت، وذلك خالل فعالية 
أقامتهــا الشــركة فــي مجمــع 
األڤنيوز، بحضور عدد من ممثلي 
وسائل اإلعالم ومشاهير مواقع 

التواصل االجتماعي.
مــن وجهــة نظــر إبداعية 
املألوف في التصميم،  تتحدى 
 QXفإن ســيارة إنفينيتــي ٥٥
حتضر كوريــث روحي عريق 
لفئة FX، حيث تعيد الســيارة 
إنفينيتــي  اجلديــدة لعالمــة 
مكانتها في فئة سيارات ساهمت 
الشــركة األم في تأسيسها من 
خالل التصميم املبتكر والطابع 
الفاخــر. ويكتمــل  الرياضــي 
تصميــم الشــبك ذو األقواس 
املزدوجــة بأمنــاط متشــابكة 
مستوحاة من فن األوريجامي، ما 
يعطيه عمقا بصريا ويبرز جمال 
اللمســات اليابانية العصرية. 
كما مت تزويد السيارة بأضواء 
LED أماميــة قياســية حتاكي 
شكل العني البشرية.  وتنساب 
اخلطوط األنيقة للطراز اجلديد 
كليا من غطاء احملرك، لتمر فوق 
املصدات األمامية عبر األبواب 

اخللفي يتميز بتصميم بسيط 
وتكنولوجيا أنيقة ومتطورة، 
مــا يتــرك انطباعا ال ينســى، 
وتتميــز مصابيــح اإلضــاءة 
اخللفية الرقمية بتصميم يحاكي 
مفاتيح البيانو، وتتكون من ٤٥ 
مصباحا من نوع LED مجتمعة 
فــي مصباح واحــد، ما يضفي 
علــى الســيارة تصميما فريدا 
لألنــوار، كما مت تزويد شــعار 

املتوافق مع نظامي آبل كار بالي 
وآندرويد أوتو، مع عدد من منافذ 
USB للشــحن، ويبلــغ قياس 
الشاشــة العلويــة ٨ بوصات 
والســفلية ٧ بوصــات، وهمــا 
تــزودان الســائق باملعلومات، 
وتوفران جتربة ترفيهية للركاب 
باالستفادة من نظام صوتي بأداء 
متميز مــن بوز يوفــر جتربة 

صوتية رفيعة املستوى.

VC-Turbo رباعي األسطوانات 
سعة ٢٫٠ لتر بقوة ٢٦٨ حصانا 
ذات الضغــط املتغيــر املبتكر 
واحلائــز عدة جوائــز، والذي 
ميكنه توفير كفاءة محّسنة أو 
قوة عند الطلب، عندما يحتاج 
الســائق لذلــك. ويعمــل ناقل 
احلركة املزود بتقنية التغيير 
املستمر ومنط تغيير السرعة 
اليدوية، على نقل احلركة إلى 

إنفينيتــي على باب الصندوق 
اخللفــي بتقنية متقدمة، حيث 
يحتــوي على زر لفتــح الباب 
بشكل تلقائي، ما يضفي مزيدا 
من البساطة على اجلهة اخللفية 

من السيارة. 
وتتميز املقصورة الداخلية 
للسيارة بشاشتني بدقة عالية 
ونظــام  باللمــس،  تعمــالن 
 InTouch املعلومــات والترفيه

الســيارة  وتتوافــر مقاعد 
بثالثــة خيــارات، هــي اجللد 
أو القمــاش اجللــدي أو جلود 
األنيلني، تزين جميعها املقصورة 
الداخلية الواسعة للسيارة، كما 
ميكــن إزاحة الصف الثاني من 
املقاعــد لتوفير مســاحة أكبر 
للحمولة أو لزيادة املساحة أمام 

الركاب حسب احلاجة. 
ومت تزويد السيارة مبحرك 

نظام الدفع الرباعي الذكي، الذي 
 QXيتم تزويد جميع طرازات ٥٥
به. ويعمــل نظام حتديد منط 
القيــادة علــى تعزيــز جتربة 
السائق وتخصيصها بشكل أكبر 
من خالل إعدادات ميكن برمجتها، 
وتتضمن قياســي واقتصادي 

ورياضي وشخصي. 
وتتميز QX٥٥ اجلديدة كليا 
مبجموعة من تقنيات السالمة 
الذكيــة، مبا فيها نظام التنبيه 
من االصطــدام األمامي، ونظام 
التنبيــه ومنــع اخلــروج عن 
املسار، ونظام الفرملة الطارئة 
التوجــه األمامي  فــي حــاالت 
الكتشــاف وجــود مشــاة أمام 
الســيارة، ونظام التحذير من 
النقاط العمياء والتدخل، ونظام 
التدخل ملنع التصادم اخللفي.

 QXوستتوافر إنفينيتي ٥٥
اجلديــدة ضمــن ثــالث فئات 
مجهزة بشكل كامل، وهي: لوكس 

وإسينشال وسينسوري.
وتدعوكم إنفينيتي البابطني 
لزيارة معرضها اخلاص في الري 
ملشــاهدة طــراز QX٥٥ اجلديد 
كليا والتعرف على مواصفاتها 
وجمالها عن قرب وكيف متثل 
هذه السيارة ذلك احلنني ملجد 
ســيارات الكروس أوفر كوبيه 

العريقة.

تخطف األضواء خالل ظهورها الرسمي األول في الكويت

وصوال إلى العجالت اخللفية. 
ومت تزويــد جميــع طــرازات 
QX٥٥ بعجالت قياسية بحجم 
٢٠ بوصة، تندمج بكل سالسة 
مع أقواس العجالت وتؤكد على 
حضورها الديناميكي.  وتبرز 
اجلهة اخللفية من السيارة براعة 
إنفينيتــي فــي عكس بســاطة 
اليابانيــة، حيــث  التصاميــم 
مت تزويدهــا ببــاب للصندوق 

«اخلليج» يعلن الفائزين بسحب الدانة الشهري
أجرى بنك اخلليج يوم األحد املاضي سحب 
الدانة الشــهري عن شــهر فبراير، وأعلن عن 
أسماء الفائزين العشرة، الذين حصل كل منهم 

على ١٠٠٠ دينار، وهم:
خلف عــوده غامن مطير، هنية علي محمد 
شرف الدين، سحر صالح دعسان الفضلي، نور 
هاني محمد غلوم، ثابت فاضل ثابت صليب، 
فاطمة جاســم عيســى الوزان، حنان ابراهيم 
عيسى الوزان، لطيفه سعود عبدالعزيز املنيع، 
عبدالعزيز سليمان حســن العوضي، سعود 

مجبل علي فجحان اجلبيري. 
ويعد حســاب الدانة من أفضل حســابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي 
احلســاب، فهناك فرص شهرية للفوز بـ ١٠٠٠ 
دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبني ربع 
سنويني جائزة كل منها ١٠٠ ألف دينار، وسحب 
نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب 

السنوي الكبير على اجلائزة الكبرى التي تبلغ 
١٫٥ مليون دينار.

 ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
حساب الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يحول فرصك بالفوز من السنة املاضية 
إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة 
العمــالء على وفائهــم ووالئهم لبنك اخلليج. 
كذلــك، متــت إضافة كل فــرص الربح لعمالء 
الدانــة احلاليني من عام ٢٠٢١ (من ١ يناير إلى 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١) إلى سحوبات عام ٢٠٢٢. 

«احتاد املصارف»: ١٠٫١٧ آالف مواطن يعملون بالقطاع املصرفي

قال رئيــس مجلس إدارة 
احتاد مصارف الكويت الشيخ 
أحمد دعيج الصباح، أن البنوك 
الكويتيــة تعــد أكبر موظف 
للعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص، مشيرا إلى أن القطاع 
املصرفي يعد أكثر القطاعات 
جذبا للخريجني الباحثني عن 
فــرص عمل متميزة بالقطاع 

اخلاص.
وأضاف الدعيج في بيان 
صحافي، إن العمل في القطاع 
املصرفــي يســاهم بتحقيق 
الوطنية  الكــوادر  طموحات 
الشابة من خالل دعمهم على 
اإلبداع والنجــاح، فضال عن 
مساهماته في تأهيل وتدريب 
الشــابة  الوطنيــة  الكــوادر 
العاملية  التطــورات  لتواكب 
في الصناعة املصرفية كأحد 

أهداف التنمية املستدامة.
وتابع، بالقول: «يســاهم 
القطــاع املصرفــي بشــكل 
غير مباشــر فــي رفع درجة 
توظيف العمالة الوطنية من 
خالل الــدور الذي يؤديه في 
متويل املشــاريع واألنشطة 
التــي توفر فرص  املختلفة، 
عمــل للمواطنــني وترفع من 
معدالت النمــو في االقتصاد 

الوطني».
نسب التكويت بالبنوك

وأوضح الدعيج أن متوسط 
نســبة العمالــة الوطنية في 
كافة البنوك احمللية (البنوك 
الكويتيــة وفــروع البنــوك 
األجنبيــة) ارتفع من ٣٤٫٩٪ 
في عام ٢٠٠٠ إلى ٧٦٪ بنهاية 
عام ٢٠٢١، وهى النسبة التي 
تفوق النسبة املقررة للقطاع 
املصرفي واحملددة بنسبة ٧٠٪، 
وفقــا لقرار مجلــس الوزراء 
بتحديد نسب العمالة الوطنية 
لدى اجلهات غير احلكومية.

وأضاف ان نســبة العمالة 
الوطنيــة تراوحــت بــني ٧٠٪ 
الكويتية،  البنوك  و٧٩٫٧٪ في 
فيما انخفضت باملقابل نســبة 
العمالــة الوافــدة فــي البنوك 
الكويتية من ٦٥٫١٪ في عام ٢٠٠٠ 
إلى نحو ٢٤٪ بنهاية عام ٢٠٢١.

منو ســنوي متوسط مقداره 
٨٫٢٪ بنهاية عام ٢٠٢١.

كما ارتفعت نسبة العمالة 
الوطنيــة في فــروع البنوك 
األجنبية مــن ٤٩٫١٪ في عام 
٢٠٠٨ إلــى ٧٢٫٢٪ بنهاية عام 
٢٠٢١، لتنخفض نسبة العمالة 
الوافــدة فيها مــن ٥٠٫٩٪ في 
نهاية عــام ٢٠٠٨، إلى ٢٧٫٨٪ 

بنهاية عام ٢٠٢١.
اهتمام كبير باملرأة

أشار الدعيج إلى االهتمام 
الكبيــر الذي يوليــه القطاع 
املصرفي للمرأة بشــكل عام 
الكويتية،  باملــرأة  وخاصــة 
حيث بلغ عدد النساء العامالت 
بالقطــاع املصرفــي بنهايــة 
عام ٢٠٢١ نحو ٤٩٥٣ موظفة 
يشكلن ٣٧٪ من إجمالي عدد 

الوطنيــة إلعدادها  العمالــة 
لتولــي الوظائــف في جميع 

املستويات اإلدارية.
وأضاف ان املبادرة توفر 
حزمة متكاملة مــن البرامج 
التدريبية والبعثات التعليمية 
التي تقدمها بالتعاون مع أرقى 
املؤسسات العلمية واألكادميية 
على مســتوى العالم، والتي 
ابتعــاث  برنامــج  تشــمل، 
الكويتيــني للحصــول علــى 
درجة املاجستير، للخريجني 
الكويتيــني فــي تخصصات 
التمويل، االقتصاد، احملاسبة، 
وإدارة األعمال. كما تتضمن 
املبــادرة، البرنامــج الوطني 
الكويتيــني حديثي  لتأهيــل 
التخــرج للعمل فــي القطاع 
املالــي واملصرفــي، والــذي 
يسعى لبناء املهارات من خالل 
النظــري وامليداني  التدريب 
علــى مــدار عام فــي البنوك 
الكويتية وبعض املؤسسات 
العاملية املشهود لها بالكفاءة 
والسمعة احلسنة في مجال 

العمل املصرفي.
وهنــاك أيضــا برنامــج 
تطويــر القيــادات التنفيذية 
في القطاع املالي واملصرفي، 
الذي يقدمه معهد الدراســات 
املصرفية بالتعاون مع كلية 
األعمــال،  إلدارة  هارفــارد 
باإلضافة إلى برامج تدريبية 
تهدف إلى سد فجوة املهارات 
في بعض املجاالت الهامة وذلك 
بهدف تأهيل الكوادر الوطنية 
للعمل بالقطاع املصرفي أو في 
القطاعات املماثلة مثل برنامج 

قادة إدارة املخاطر.
وعــالوة على ذلــك تقدم 
املبــادرة برنامج قــادة األمن 
السيبراني، والذي يهدف إلى 
تعزيز حصانة القطاع املالي 
واملصرفي في مواجهة مخاطر 
التطور املتســارع للتقنيات 
احلديثة املستخدمة في مجال 
أنظمة املعلومات، فضال عن 
برنامج شهادة املدقق الشرعي 
املعتمــد لرفع كفاءة التدقيق 
الشــرعي فــي املؤسســات 
املالية املتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية.

العاملــني بالقطــاع املصرفي 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.

النســاء  عــدد  ويبلــغ 
الكويتيات العامالت بالقطاع 
املصرفي ٤٠٧٤ بنسبة بلغت 
٨٢٫٣٪ من عدد النساء العامالت 
بالقطاع املصرفي. ويبلغ عدد 
النســاء الكويتيات العامالت 
بالبنــوك الكويتية ٣٩٧٠ من 
٤٨١٠ عامالت بنسبة ٨٢٫٥٪. 
وتتولــى املــرأة العديــد من 
املناصب القيادية في القطاع 
املصرفــي بدء من مســتوى 
رئيس تنفيذي ومرورا برئاسة 
اإلدارات واألقسام املختلفة في 

البنك.
ويقوم القطــاع املصرفي 
بتوفيــر البرامــج التدريبية 
التــي تعمل على متكني املرأة 
ومســاعدتها علــى االرتقــاء 
الوظيفــي، ويأتي ذلك ضمن 
أهداف التنمية املستدامة التي 
يحرص عليها القطاع املصرفي 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني 
املــرأة وتعزيــز دورهــا في 

مختلف املجاالت.
تأهيل الكوادر الوطنية

أشــار الدعيج الى أنه في 
إطــار حــرص بنــك الكويت 
املركزي والبنوك على تنمية 
الفــرص الوظيفيــة للعمالة 
الوطنيــة بالقطاع املصرفي، 
وبناء وكفاءات وطنية قادرة 
على املساهمة بدعم املسيرة 
التنموية، أطلــق «املركزي» 
مبــادرة كفــاءة بتمويــل من 
البنوك وبإدارة معهد الدراسات 
املصرفيــة لتدريــب وتأهيل 

بنهاية ٢٠٢١.. والعدد ارتفع من ١٥٤٣ مواطناً فقط في العام ٢٠٠٠ مبتوسط منو سنوي ٩٫٤٪

الشيخ أحمد دعيج الصباح

اجلدير بالذكر أن إجمالي 
عــدد العمالــة الوطنيــة في 
الكويتي  القطــاع املصرفــي 
بشــكل عام، قــد ارتفــع من 
١٥٤٣ عامال بنهاية عام ٢٠٠٠ 
ليصل إلى ١٠٫١٧ آالف موظف 
بنهاية عام ٢٠٢١، ومبعدل منو 
سنوي متوسط ٩٫٤٪ بنهاية 

عام ٢٠٢١.
وقــد ارتفــع إجمالي عدد 
العاملــة  الوطنيــة  العمالــة 
بالبنــوك الكويتية من ١٥٤٣ 
عامل في العام ٢٠٠٠ إلى ٩٨٥٩ 
بنهاية ٢٠٢١، مبعدل منو سنوي 
متوسط مقداره ٩٫٢٪ بنهاية 
٢٠٢١، فيما ارتفع إجمالي عدد 
العمالــة الوطنية العاملة في 
فــروع البنــوك األجنبية من 
١١٢ عامال فــي ٢٠٠٨، إلى ٣١٢ 
بنهاية عــام ٢٠٢١، أي مبعدل 

«التجاري» يرعى متحف «بيت العثمان»
الفعاليــات  إطــار  فــي 
املرتبطــة بحملــة «يــا زين 
تراثنــا» التي أطلقهــا البنك 
في بداية شــهر مارس، أعلن 
الكويتــي  التجــاري  البنــك 
عن تقــدمي الرعايــة للقرية 
التراثية التابعة ملتحف بيت 
العثمان والتي حتاكي التراث 
الكويتــي القــدمي. وقــد جاء 
تنظيم البنك حلملة «يا زين 
تراثنا» والفعاليات املرتبطة 
بها إدراكا مــن البنك بأهمية 
أحياء التراث الكويتي القدمي 
وتذكيــر جيل اليــوم والغد 
بالتقاليد والعادات الشعبية 
القدميــة، وكذلــك اجلوانــب 
االجتماعية واحلياتية للرعيل 
األول من أهل الكويت والتي 
التقت جميعها في إطار ثقافة 
مشــتركة عكســت وجسدت 
احليــاة الكويتيــة قدميا في 

البادية واحلضر.
وعن رعاية البنك للقرية 

التراثية، قالت أماني الورع نائب املدير العام 
- قطاع التواصل املؤسســي بالبنك التجاري 
الكويتي: تتضمن رعاية البنك التجاري للقرية 
التراثية على العديد من الفعاليات منها السوق 
للمشــروعات الصغيرة الــذي يحاكي التراث 
الكويتي القدمي وفرقة دســمان الشعبية ألداء 
األغانــي الشــعبية والتراثيــة مثــل العرضة 
والســامري، باإلضافة الى العروض الشعبية 
(الدزه، القفال، اليلــوه) وغيرها من النماذج 
واألمناط التي حتاكي التراث والعادات الشعبية 
التقليدية القدمية، مشيرة الى أن هذه الرعاية 
مســتمرة على مــدار ثالثة أيــام متتالية تبدأ 

مــن تاريخ ١٥ الــى ١٧ مارس 
اجلاري. وتابعــت مبينة أن 
فكرة حملة «يا زين تراثنا» 
هذا العام حملت عنوان (كانت 
وصارت) وتهدف إلى تعريف 
اجليل اجلديد على التشــابه 
الكبير بني األفكار األساسية 
لكل مــا يتم ويســتخدم في 
الوقــت احلالــي ومــا يقاس 
عليه من مستحدثات وتطور 
باألفكار األساسية التي كانت 
مستخدمة باملاضي، وتشتمل 
علــى العديــد مــن النواحي 
واملمارســات  االجتماعيــة 
مــن املاضــي، منهــا اجلانب 
األلعــاب  مــن  الترفيهــي 
الفردية واجلماعية، األجهزة 
املســتخدمة فــي العديد من 
األنشطة، على سبيل املثال ال 
احلصر: (كانت مقصي، صارت 
البشــتخته،  بــادل)، (كانت 
صــارت الســماعات) (كانت 
دندرمه، صارت آيس كرمي)، 
(كانت عماكور، صارت لعبة الواقع االفتراضي)، 
(كانت كاتب الرســائل، صار قنوات التواصل 
االجتماعي)، (كان راعي اخلام، صار املول أو 

السوق)، (كانت الدرباحة، صارت سكوتر).
واختتمت الورع حديثهــا موجهة الدعوة 
للجمهــور من املواطنني واملقيمــني الى زيارة 
متحف بيت العثمان الذي يعد مقصدا سياحيا 
مهمــا في الكويت والتجــول في أرجاء القرية 
التراثية التي تعكس عبق املاضي القدمي، وكذلك 
التعرف على الفعاليات املختلفة التي تتضمنها 
حملة «يا زين تراثنا» وبعض اجلوانب املهمة 

للموروث الكويتي الشعبي القدمي.

أماني الورع
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