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«األهلي» و«عالم بهبهاني للساعات» 
يوقعان شراكة لدعم حملة «لنكن على دراية»

تستهدف نحو رفع مستوى الوعي املصرفي لدى املجتمع

لقطة جماعية ملسؤولي البنك األهلي وعالم بهبهاني للساعات

«هواوي» ُتطلق جهازها اللوحي 
«MatePad Pro» في الكويت

أعلنت مجموعة هواوي 
ألعمال املستهلكني عن إطالق 
HUAWEI MatePad» جهاز

Pro» اللوحي اجلديد، والذي 
يأتي مزودا بشاشة جديدة 
مذهلــة وميــزات إنتاجيــة 
مطورة، مبا فــي ذلك ميزة 
مؤمترات ومكاملات الڤيديو 
شبيها باحلاسوب الشخصي 
التطبيق  وميزات مضاعف 

Multi-» والنوافذ املتعددة ،«App Multiplier»
OLED» ويأتي اجلهاز أيضا بشاشة .«Window
HUAWEI FullView» مقــاس ١١ بوصــة مع 
معدل حتديث مرتفع يبلغ ١٢٠ هرتز، ويعد 
هذا اجلهاز اللوحي مثاليا لألعمال اخلفيفة 
اليومية واملهام املكتبية عند استخدامه مع 
لوحة املفاتيح املغناطيسية الذكية من هواوي 
HUAWEI» والقابلة للفصل، باالضافة الى قلم
M-Pencil» (اجليل الثاني) الذي متت ترقيته.
وأوضحــت مجموعــة هــواوي ألعمال 
HUAWEI MatePad» املســتهلكني، أن جهاز

Pro» اللوحي أصبح متوافرا اآلن في الكويت 
بسعر ٢٣٩ دينارا، وذلك من خالل منصات 
هواوي عبر اإلنترنت، وكذلك جتار التجزئة 
املعتمدين مع هدايا مجانة عند الشراء اجلهاز 

اللوحي.

وجتعل دقة األلوان االحترافية املتواجدة 
في هذه الشاشة قابلة للمقارنة مع شاشات 
HUAWEI» احلواســيب، حيث يعد جهــاز

MatePad Pro» اللوحــي أيضــا أول جهــاز 
TـV Rheinland لوحي يحصل على شــهادة

٣٫٠ األملانية ويســتخدم  Full Care Display
اجلهــاز حــال ذكيا خلفض الضــوء األزرق 

حلماية العيون.
HUAWEI» كأول جهــاز لوحي مــزود بـ
HUAWEI» ويســتخدم جهــاز ،«®SOUND

MatePad Pro» اللوحي تصميم تقسيم مكون 
من ٦ مكبرات صوت عالي ومنخفض التردد 
 ،«Ultra-Bass»و «Stereo Vibe» لدعم تقنية
وتتيح الشاشــة املمتــازة وجودة الصوت 
 «HUAWEI MatePad Pro» املذهلــة جلهــاز

تقدمي جتربة ترفيهية مذهلة.

«وربة» يعلن فائزي سحبي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلــن بنــك وربــة عــن 
أســماء الفائزين بسحوبات 
السنبلة األسبوعية وحساب 
احلصالة، وسيســتمر بنك 
الســحوبات  وربــة بعمــل 
لعشــرة رابحني أســبوعيا 
الســنبلة وخمسة  حلساب 
رابحــني حلســاب احلصالة 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 

السنبلة األسبوعي، فقد توج ١٠ رابحني من 
عمالء بنــك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠
دينار، وهــم: خالد علــي البراهيم القاضي، 
علي رحمن عبدالرحمن خان، عيد فالح حميد 
العجمي، صيته حسني ناصر املطيري، أحمد 
احملمد امللحم، أمل حســني أكبر حسن، وليد 
خليفة فرحان الدوخي، ســارة عادل ســالم 
الراشد، عمر علي عبدالقادر العثمان، وعبير 

حمدان محمد العازمي.
كمــا يبــارك بنك وربــة لفائزي ســحب 

الرقميــــــة  «احلصالـــــــة 
Bloom األســبوعي» لعمالء

وهم كل من: هبــة بدر عيد 
الغصاب، عبدالعزيز محمد 
حمود العنزي، عبد الرزاق 
عبدالرحمن احلسينان، غال 
حمد سليمان الشمري، شوق 

عبداهللا حمود القالف.
وحول الشروط، قال مدير 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد عبدالعزيز البخيت: 
«يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات السنبلة 
األسبوعية والســحوبات الكبرى، علما بأن 
العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل 
كل ١٠ دنانير في احلساب، والفرص حتتسب 
على حســب أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشــهر. لذلك يجــب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل للسحب 
األسبوعي، وشهران كامالن للسحوبات الكبرى 
الحتســاب الفرص. هذا، وال توجد قيود أو 
حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع 

زادت فرص العميل للربح».

عبدالعزيز البخيت

أعلن البنك األهلي الكويتي 
وعالــم بهبهاني للســاعات، 
التابعة لشركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني الرائدة 
في الكويت، عن عقد شراكة 
جديدة تهدف نحو دعم حملة 
«لنكن علــى دراية»، والتي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 

واحتاد مصارف الكويت. 
وبهــذه املناســبة، قالت 
رئيســة وحــدة االتصاالت 
والعالقات اخلارجية في البنك 
األهلي الكويتي ليلى القطامي: 
«يسعدنا إبرام اتفاقية تعاون 
مع عالم بهبهاني للســاعات 
لنقدم املزيد من الدعم للحملة 
التوعويــة املصرفية «لنكن 
علــى درايــة»، ونهــدف من 
خالل هذا التعاون الى زيادة 
الوعي املصرفي لدى اجلمهور 
والوصول إلى أكبر شريحة 
ممكنــة لتعريفهم باحلقوق 
املصرفيــة  والواجبــات 
واالستخدام األمثل للمنتجات 

واخلدمات البنكية». 
عالم بهبهاني للســاعات 

والتعريف بحقوق وواجبات 
العمــالء عنــد التعامــل مع 
املنتجات واخلدمات املصرفية 

املختلفة.
مــن جانبه، علــق مدير 
خدمة العمــالء والنظم لدى 
مجموعــة بهبهانــي ياســر 
حامد قائال: «نثق في التأثير 
اإليجابي الذي تقوم به حملة 
«لنكــن علــى درايــة» فــي 
املجتمع، لذا يسرنا املساهمة 
في جنــاح احلملة وحتقيق 

دراية» الضــوء على أهمية 
رفع مستوى الوعي املصرفي 
لضمان تطبيق املمارســات 
املصرفيــة اآلمنــة مــن قبل 
جميع أفــراد املجتمــع، من 
التوعية مبوضوعات  خالل 
عديدة من بينها االستخدام 
األمثل للبطاقات املصرفية، 
وإرشادات حول االقتراض، 
وأســاليب تقدمي الشكاوى، 
والتعامل مع عمليات النصب 
واالحتيــال، وبروتوكوالت 

األمن السيبراني، وغيرها.
ولتحقيق األهداف املرجوة 
من احلملة، يقوم البنك األهلي 
الكويتي بالتعاون مع شركات 
رائدة في مختلف القطاعات، 
كعالم ساعات بهبهاني التابعة 
لشركة محمد صالح ورضا 
يوســف بهبهانــي، والتــي 
تقدم لعشاق الساعات أكثر 
من ٢٥ عالمة جتارية بارزة 
على مستوى العالم، كما هي 
معروفة بحرصها على توفير 
اجلودة وخدمة ما بعد البيع 

عالية املستوى.

األهــداف التــي مت إطالقهــا 
ألجلها. مــن خالل التعاون، 
سيتم توزيع الكتيبات واملواد 
اإلعالميــة اخلاصة باحلملة 
فــي جميــع معــارض عالم 
بهبهاني للساعات املنتشرة 
في الكويت. كما سنعمل على 
رفع مستوى الثقافة املالية 
من خالل منصات التواصل 
االجتماعي اخلاصة بنا طوال 

فترة احلملة».
وتسلط حملة «لنكن على 

ليلى القطامي

هي شــركة رائدة في مجال 
بيــع أرقى أنواع الســاعات 
السويسرية العاملية الشهيرة 
في الكويت منــذ عام ١٩٦٣. 
مــن خــالل احلملة ســوف 
يتمكن البنك األهلي الكويتي 
من االســتفادة من معارض 
ســاعات بهبهانــي الفاخرة، 
فضال عن قنــوات التواصل 
االجتماعــي اخلاصــة بهــا، 
لتوصيل الرســائل املتعلقة 
برفع مســتوى الوعي املالي 

«اخلليج» يوعي عمالء البنوك مبخاطر االحتيال اإللكتروني
ضمــــــن مسؤوليـــاته 
املجتمعية، وفي إطار حرصه 
الثقافة املالية  على تعزيــز 
لدى مختلف شرائح املجتمع، 
يحــرص بنــك اخلليج على 
توعية العمالء واملتعاملني مع 
البنوك بشكل عام، باملخاطر 
اجلرائــم  تفرضهــا  التــي 
اإللكترونية على معلوماتهم 

وحساباتهم املصرفية.
يأتــي ذلــك مــن خــالل 
مشاركة بنك اخلليج الفاعلة، 
للعام الثاني على التوالي في 
حملة «لنكن على دراية»، التي 
يشــرف عليها بنك الكويت 
املركزي بالتعاون مع احتاد 
مصارف الكويت، بهدف نشر 
الثقافــة املالية في املجتمع، 

حتى ال تتعرض للسرقة دون 
أن تدري، من قبل عصابات 
دولية تعمــل ليل نهار على 

اختيار فريستها.
وأكدت أن البنوك لن تطلب 

التوسع الكبير في استخدام 
اخلدمات اإللكترونية.

وتستهدف حملة «لنكن 
على دراية» التوعوية، التي 
أطلقت بداية ٢٠٢١، زيادة وعي 
اجلمهور بجملة من القضايا 
املالية واملصرفية، منها كيفية 
حماية األصول من عمليات 
الغش واالحتيال، إلى جانب 
توضيح دور القطاع املصرفي 
بشــكل عــام، واملنتجــات 
املصرفية التي يقدمها بشكل 
خــاص، وذلــك عبــر تقدمي 
مجموعــة مــن التعليمــات 
والنصائح، ونشرها بشكل 
دوري عبر مختلف الوسائل 
اإلعالمية ومنصات التواصل 

االجتماعي.

منك معلوماتك الشخصية عن 
طريق البريد اإللكتروني، أو 
الرسائل النصية أو املكاملات 
الهاتفية، لذلــك جتنب الرد 
على تلك الرســائل، فما هي 
إال محاوالت احتيال، الهدف 
منها احلصول على معلوماتك 
املصرفية وسرقه أموالك أو 

بياناتك.
وأضافت: تعامــل بحذر 
مــع الروابــط اإللكترونية، 
ألن مجــرد ضغطــك علــى 
الرابط قد يعرض ببياناتك 
املصرفية الســرية للسرقة، 
الفتــة إلى أن وعــي العميل 
ميثــل حائط صد رئيســي 
فــي احلفاظ علــى البيانات 
املصرفيــة، الســيما في ظل 

في إطار دعمه حلملة «لنكن على دراية».. للعام الثاني على التوالي

مي دشتي

وزيادة الوعي بدور القطاع 
املصرفي، وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املتنوعة، التي 
تقدمها البنــوك على الوجه 

األمثل لعمالئها.
ودعت مســاعد مدير عام 
أمن املعلومات في بنك اخلليج 
مــي دشــتي عمــالء البنوك 
إلــى ضــرورة التعامل بحذر 
مــن الرســائل اإللكترونيــة 
والنصية واملكاملات الهاتفية 
التــي تصلهم من جهات غير 
معلومة، والتي قد تنتحل صفة 

موظف مصرفي في الغالب.
وشدد على ضرورة عدم 
التعامل مع هذه الرسائل، أو 
املكاملات كليا واحلفاظ على 
معلومات وبيانات حساباتهم، 

«كامكو إنفست»: ١٤٣ مليار دوالر أرباح الشركات اخلليجية بالنصف األول
قــال تقريــر صــادر عن 
شركة «كامكو إنفست» حول 
أرباح الشــركات املدرجة في 
البورصات اخلليجية للربع 
الثانــي من ٢٠٢٢، أن األرباح 
التي أعلنت عنها الشــركات 
املدرجــة فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي وصلت إلى 
مستوى قياسي جديد خالل 
الربع الثاني، وذلك بدعم من 
النمو واسع النطاق لألرباح 
التي سجلتها كافة القطاعات 
املالي  القطاعــني  باســتثناء 

واألدوية.
كان الرتفاع أرباح شركات 
الطاقة جراء ارتفاع أســعار 
النفــط إلى نحــو ١٠٠ دوالر 
املساهمة الرئيسية في ارتفاع 
إجمالي األرباح التي سجلتها 
الشركات اخلليجية. كما كانت 
معنويات املستهلكني وأنشطة 
األعمال قوية خالل هذا الربع 
على الرغم من التباطؤ على 
املستوى العاملي بسبب ارتفاع 
التضخــم وجهود  معــدالت 
البنوك املركزية لكبح جماح 

األسعار.
وبلغ صافي الربح اإلجمالي 

األربــاح قويــا، إذ وصل إلى 
نســبة ٣٢٫٩٪ علــى أســاس 
ســنوي و١١٫٢٪ على أساس 

ربع سنوي.
وعلــى صعيــد نتائــج 
الشركات املدرجة في بورصة 

العام ٢٠٢١. 
وجــاء قطــاع البنوك في 
القطاعات  الصــدارة كأكثــر 
تأثيــرا على ارتفــاع إجمالي 
أربــاح البورصــة، إذ قفزت 
أرباح القطاع بنســبة ٣٩٫١٪ 

األساســية ثاني أعلى معدل 
منو فــي األرباح خالل الربع 
الثانــي من العام ٢٠٢٢ بنمو 
سنوي بنسبة ٢٢٢٫٢٪ لتصل 
أرباح القطاع إلى ١٣٣٫٢ مليون 
دوالر مقابل ٤١٫٣ مليون دوالر 
في الربــع الثاني مــن العام 

 .٢٠٢١
من جهــة أخــرى، ارتفع 
صافي ربح قطاع االتصاالت 
بنســبة ٢٣٫٤٪ على أســاس 
ســنوي ليصــل إلــى ٢٢٨٫٦

مليون دوالر في الربع الثاني 
مــن العام ٢٠٢٢ مقابل ١٨٥٫٣

مليون دوالر في الربع الثاني 
من العــام ٢٠٢١، فيما بلغت 
أربــاح قطــاع العقــار ١٣٧٫٦

مليون دوالر في الربع الثاني 
من العام ٢٠٢٢ مقابل صافي 
ربح قدره ٦٧٫٤ مليون دوالر 
في الربــع الثاني مــن العام 

.٢٠٢١
فيمــا شــهد صافــي ربح 
الشركات السعودية املدرجة 
فــي البورصة منوا ســنويا 
بنسبة ٧٠٫٤٪ ليصل إلى ٥٩٫٥
مليار دوالر في الربع الثاني 
من العــام ٢٠٢٢ مقابل ٣٤٫٩

الكويت، فقد ارتفعت أرباحها 
بنســبة ١٫٣٪ علــى أســاس 
ســنوي في الربع الثاني من 
٢٠٢٢، إذ بلغــت ١٫٦٨ مليــار 
دوالر، مقابــل ١٫٦٦ مليــار 
دوالر فــي الربــع الثاني من 

ووصلت إلــى ٩٢٠٫٩ مليون 
دوالر فــي الربــع الثاني من 
العام ٢٠٢٢ مقابل ٦٦١٫٩ مليون 
دوالر فــي الربــع الثاني من 

العام ٢٠٢١. 
املــواد  قطــاع  وســجل 

مليار دوالر في الربع الثاني 
من العام ٢٠٢١. 

القطاعــات  وســجلت 
الرئيسية، مبا في ذلك الطاقة 
واملواد األساســية والبنوك 
واالتصاالت، منــوا قويا في 
أرباحها على أســاس سنوي 
خالل الربع، في حني سجلت 
قطاعات العقار واملرافق العامة 
والتأمني واألدوية واالستثمار 
والتمويل تراجع أرباحها خالل 

ذلك الربع.
وجــاء قطــاع الطاقة في 
الصدارة وكان أكبر القطاعات 
املســاهمة في صافــي الربح 
الفتــرة بتســجيله  خــالل 
صافي ربح قدره ٤٦٫٧ مليار 
دوالر. حيث ســجلت أرامكو 
السعودية صافي ربح قدره 
٤٦٫٣ مليــار دوالر في الربع 
الثاني من العام ٢٠٢٢ مقابل 
٢٤٫٢ مليــار دوالر في الربع 
الثاني مــن العام ٢٠٢١ بنمو 
بلغت نسبته ٩١٫١٪ بدعم من 

ارتفاع النفط.

حققت ٧٧٫٣ مليار دوالر في الربع الثاني.. مقابل ٦٥٫٧ ملياراً بالربع األول من العام احلالي

للشــركات املدرجة في دول 
اخلليج ٧٧٫٣ مليار دوالر في 
الربع الثاني من العام احلالي، 
مقابــل ٦٥٫٧ مليار دوالر في 
الربــع األول من العام ٢٠٢٢، 
أي بنمو بلغت نسبته ١٧٫٦٪ 
على أساس ربع سنوي، ليبلغ 
بذلك إجمالي أرباح الشركات 
اخلليجية خالل النصف األول 
مــن العام احلالــي نحو ١٤٣

مليار دوالر.
وجاءت قطاعــات الطاقة 
والبنوك واملواد األساســية 
في الصدارة من حيث األرباح 
املطلقة مقارنة بالربع الثاني 
من العام ٢٠٢١ حيث شــكلت 
نحــو ٩٠٪ من إجمالي النمو 
السنوي لألرباح. ومن حيث 
النمو على أساس ربع سنوي، 
ساهمت قطاعات الطاقة واملواد 
األساسية واملرافق العامة في 
تعويض تراجع أرباح قطاع 

االستثمار والتمويل.
أرامكــو  واحتفظــت 
الســعودية بريادتهــا كأكبر 
مساهم في منو األرباح خالل 
الربع، إال انه حتى باستثناء 
أرباح أرامكو، ظل منو إجمالي 

«أمازون» تستثمر ٥ مليارات دوالر إلنشاء مراكز بيانات في اإلمارات
وكاالت: أعلنــت أمــازون ويــب 
سيرفيسز (AWS)، خلدمات احلوسبة 
السحابية عن اســتثمار ٥ مليارات 
دوالر حتى عام ٢٠٣٦ إلنشاء منطقة 
ملراكــز بياناتها في دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وقالــت الشــركة في بيــان، إنه 
واعتبــارا من اليوم، ســتكون لدى 
الناشــئة  والشــركات  املطوريــن 
ورواد األعمال واملؤسســات إضافة 
إلى اجلهات احلكومية واملؤسسات 
التعليمية واملنظمات غير الربحية 
خيارات أوسع وأكثر مرونة وكفاءة 
لتشغيل تطبيقاتهم وتعزيز كفاءة 
عملياتهم وتقدمي خدمات للمستخدمني 
والعمالء باالعتماد على مراكز بيانات 
أمازون ويب سيرفيسز في اإلمارات، 

نحو ٦٠٠٠ وظيفة بدوام كامل سنويا 
في سوق العمل احمللي.

وستســهم منطقة أمــازون ويب 
سيرفيسز اجلديدة في الشرق األوسط 
(اإلمــارات)، أيضا، بإضافة ما يقدر 
بنحو ١١ مليار دوالر (٤١ مليار درهم) 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي لإلمارات 
على مدار اخلمسة عشر عاما القادمة.
ومع إطالق منطقة أمازون ويب 
سيرفيسز اجلديدة في الشرق األوسط 
(اإلمــارات)، متتلــك أمــازون ويب 
سيرفيســز حاليا ٨٧ منطقة لتوافر 
اخلدمات في ٢٧ منطقة جغرافية حول 
العالم، وتخطــط إلطالق ٢١ منطقة 
توافر جديدة و٧ مواقع أخرى في كل 
من أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا 

وإسبانيا وسويسرا.

ً املشروع يضيف ١١ مليار دوالر للناجت احمللي للدولة على مدار ١٥ عاما

والتي ســتتيح لهم االســتفادة من 
محفظة واسعة من خدمات وتقنيات 
احلوسبة الســحابية املتقدمة التي 
توفرها ســحابة AWS، مبا يســاعد 

في تعزيز االبتكار.
وتقــدر AWS أيضــا أن إنفاقهــا 
املتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها 
اجلديدة ملراكز البيانات سوف يدعم 

احلمد: سوق البناء الكويتي يحتاج ملزيد 
من الدعم وتنويع مصادر استيراد مواده

أكــد الرئيــس التنفيذي 
ملؤسســة مستشــار البناء 
للمقاوالت عبــداهللا احلمد 
أن حتديــد أســعار البنــاء 
يتوقــف على عــدة عناصر 
من أهمهــا: أســعار األيدي 
العاملة وأسعار املواد اخلام، 
باإلضافة إلى عاملي العرض 

والطلب. 
فــي  احلمــد  وأضــاف 
تصريح صحافي، أن ثبات 
األســعار متوقع في الفترة 
املقبلــة بعــد االرتفاعــات 

الكبيرة التي شــهدتها أســعار مواد البناء، 
موضحا أن تراجعها التدريجي قابل للحدوث، 
فــي حال ما لم يتم توزيــع مدن جديدة في 

الفترة املقبلة.
وأوضح أنه في حال وجود توجهات فعلية 
ببناء مدن جديدة، فإن األسعار قد تتغير إلى 
ارتفاعات بسيطة، نافيا أن تكون أسعار البناء 
مركزة في أســعار طن احلديد فقط، مضيفا 
أن هناك أمورا أخرى تشارك في التأثير على 
الســعر، منها: األيــدي العاملة وعدم وجود 

طاقــة اســتيعابية للعمالة 
جتعلهم ينتقون املشــروع 

بالسعر املناسب لهم. 
وبــني أن حل إشــكالية 
ارتفاعــات أســعار األيــدي 
العاملة يكمن في تطبيق ٣

عناصر رئيسية هي: تنظيم 
عمليــة البنــاء وبالدرجــة 
األولى تعاقدات الباطن بني 
الشركات والعمالة السائبة 
الفرصة ألصحاب  وإتاحــة 
الشركات جللب العمالة من 
اخلارج خللق روح التنافس 
فيما ينعكس إيجابا على وضع السوق الذي 
يعاني منذ جائحة كورونا من ارتفاعات غير 

مبررة في أسعار األيدي العاملة. 
وذكر أنــه بجانــب تنظيــم العالقة بني 
الشــركات والعمالة الســائبة وفتح املجال 
أصحاب الشركات جللب عمالة من اخلارج، 
فإنه من الضروري فتح الفرص أمام العمالة 
الســائبة لتحســني أوضاعهم دون اللجوء 
لإلبعاد مع وضع قوانني تخدم املالك وأصحاب 

الشركات. 
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