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عبداهللا التركيت ممثًال عن «اخلليج للكابالت» 
في مجلس إدارة «االستهالكية»

الوطنيــة  الشــركة  إدارة  اعتمــد مجلــس 
االســتهالكية القابضة تعيني عبداهللا التركيت 
عضــوا باملجلــس ممثال عــن شــركة «اخلليج 
للكابالت». ويشغل التركيت العديد من املناصب 
في الكثير من الكيانات والشركات احمللية منها 
نائب رئيس احتاد شــركات االستثمار ورئاسة 

مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار، باإلضافة 
إلى عضوية مجالس إدارات الشــركة الكويتية 
للمقاصة، وشركة الشعيبة الورقية وغيرها من 
املواقع االستراتيجية، حيث يعد التركيت ضمن 
أبرز املسؤولني ذوي البصمات املؤثرة في قطاع 

عبداهللا التركيتاالستثمار محليا وإقليميا.

«بيتك» يتّوج الفائزين 
مبسابقة «حتدي بيتك» للعام الثاني

نظم بيت التمويــل الكويتي «بيتك» 
 (Treasure Hunt) مســابقة حتدي بيتك
للعام الثاني على التوالي وسط مشاركة 
واسعة ومنافسة كبيرة، وذلك في مجمع 
مارينا مــول التجاري ضمن إطار حملة 
(البطاقة في ملعبك مع VISA) اخلاصة 

بكأس العالم ٢٠٢٢.
وشهدت املسابقة التي شارك فيها ٦٠
متسابقا، بواقع ٣٠ فريقا منافسة قوية 
بني املشاركني، ونص نظام املسابقة على 
وجوب مرور املتسابقني على نقاط محددة 
موزعة في أماكن متفرقة مبجمع مارينا 
مول التجاري وعمل مسح للرمز املوجود 
عند كل نقطة لتأكيــد املرور، واالنتقال 
للنقطة األخرى حتى الوصول إلى خط 

النهاية.
وأســفرت النتائج عن فــوز الثنائي 
محمود الرمضان ومحمد الشريف باملركز 
األول حيث اجتازا املنافسة بوقت قياسي 
بلــغ ٢٣:٥٠ دقيقة. وحــل ثانيا الثنائي 
حسني أشــكناني وعبدالعزيز الفودري 
بوقت ٢٥:٥٠ دقيقة، ومت تتويج الفائزين 
بأجهزة وساعات ذكية، باإلضافة إلى الكرة 

الرسمية ملونديال قطر ٢٠٢٢.
وكان «بيتك» قد أطلق حملة (البطاقة 
فــي ملعبك) بالتعاون مــن VISA تزامنا 
مــع قرب انطالقــة بطولــة كأس العالم 
قطــر ٢٠٢٢. ومتنح احلملة الفائزين ال 
١٦ بالســحوبات فرصــة العمر حلضور 
مباريات األدوار النهائية للمونديال بطيارة 
خاصة مع مرافق، ومواصالت من وإلى 

امللعب، والسكن في أفخم فنادق الدوحة، 
باإلضافة إلى حضور املباريات في كبينة 

.VIP خاصة
ويأتي ذلك ضمن إطار حرص «بيتك» 
على مواصلة متيزه في منح العمالء قيمة 
مضافــة ومميزات فريدة عن اســتخدام 

بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء.
وعن آليــة التأهل لدخول الســحب، 
يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول 
السحب مع كل ١ دينار من مجموع قيمة 
العمليــات الشــرائية احمللية (متضمنة 
العمليات الشرائية التي تتم عن طريق 
املواقع االلكترونية عبر االنترنت بالدينار 
الكويتــي).  كما يحصل العميل على ١٠

فرص لدخول السحب مع كل ١ دينار من 
مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج 
الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي 
تتــم عن طريق املواقع االلكترونية عبر 
االنترنت بالعمالت األجنبية)، وذلك خالل 
مدة احلملة التي تنتهي في ١٨ ســبتمبر 
٢٠٢٢. وتساهم حملة «البطاقة في ملعبك 
مع VISA» في منح العمالء جتربة مصرفية 
مميــزة وفرص فــوز لدى اســتخدامهم 
بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط اجلائزة 
بإمكانية االستخدام داخل او خارج الكويت 
يسهم في تشجيع العمالء على استخدام 
البطاقات في الســوق احمللي، وتنشيط 
مبيعات التجار. ويحرص «بيتك» على 
مواصلة اطالق احلمــالت املتميزة التي 
تعزز جتربة العمــالء املصرفية وتلبي 

تطلعاتهم.

«VISA» ٦٠ متسابقاً ضمن حملة البطاقة في ملعبك مع

جانب من تسليم اجلوائز للفائزين

«اجلزيرة» تدعم «الهالل األحمر» بإغاثة ضحايا فيضانات باكستان
في إطار اجلهود الدولية 
التي تبذلهــا جمعية الهالل 
األحمر الكويتي إلغاثة ضحايا 
فيضانات باكستان، ستنقل 
طيران اجلزيرة هذا األسبوع 
٢٫٥ طن من املساعدات التي 
تشــمل اإلمــدادات الطبيــة 
ومعــدات اإلغاثة التي تبرع 
بها الشعب الكويتي للشعب 

الباكستاني.
وكانت طيــران اجلزيرة 
قد تقدمت على مر السنوات 
بدعم جمعية الهالل األحمر 
الكويتي في نقل املساعدات 
إلــى الــدول احملتاجة ضمن 
شبكة اخلطوط التي تخدمها، 
حيث مت نقل ســابقا أطنان 
من املساعدات إلغاثة شعوب 
ســريالنكا ولبنــان ونيبال 

تقــوم بهــا جمعيــة الهالل 
األحمر الكويتي وأن نساعد 
املجتمعات التي نقوم بخدمتها 
التزمت  منذ سنوات. لطاملا 
طيران اجلزيرة بتقدمي الدعم 
للمجتمعــات املتضررة من 

فــي خدمة اجلهود التي يتم 
استثمارها من أجل املجتمعات 
التي تخدمها الشركة منذ أكثر 
مــن ١٧ عاما. وخالل جائحة 
كوفيد-١٩، وضعت شــركة 
بالكامل  الطيران أســطولها 
حتت تصرف حكومة الكويت.
وتعد «اجلزيرة» شــركة 
طيــران كويتيــة منخفضة 
التكلفــة ورائدة فــي خدمة 
شــبكة وجهــات متتــد عبر 
الشــرق األوســط وآســيا 
وأفريقيا وأوروبا حيث تشغل 
رحــالت جتاريــة ورحالت 
شحن جوي من مبنى ركاب 
اجلزيرة T٥ في مطار الكويت 
الدولي، وتخدم أكثر من ٥٠

وجهــة ذات الطلــب العالي 
للسياحة واألعمال.

األزمات، وستستمر باملساهمة 
إيجابيا حيثما ميكنها تقدمي 

املساعدة».
وتلتزم شــركة الطيران 
بدورها كناقل وطني كويتي 
عبر وضع أصولها ومواردها 

ستنقل ٢٫٥ طن مساعدات هذا األسبوع.. وتتعهد مبواصلة دعم جهود اجلمعية

روهيت راماشاندران

وغيرها من الدول.
وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
طيــران اجلزيــرة روهيــت 
راماشــاندران: «لنا الشرف 
بدعم اجلهــود النبيلة التي 

 «HUAWEI FreeBuds Pro سماعات «٢
صوت حقيقي ومكاملات نقية

هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب 
مراعاتها قبل شراء سماعات جديدة، وأبرزها 
جــودة الصــوت وخاصية إلغــاء الضجيج 
HUAWEI» وغيرها، وقد أخذ مصنعو سماعات
٢ FreeBuds Pro» هذه النقاط بعني االعتبار، 
حيث حتقق الســماعات مســتوى عاليا جدا 
عندمــا يتعلق األمر بجودة الصوت، وتتميز 
بنظام صوتي فريد من نوعه هو محرك صوت 
Ultra-hear» مزدوج لصــوت حقيقي فائــق

True Sound Dual Driver» الذي ينســق اثنني 
من محركات التشــغيل بذكاء للحصول على 
أداء صوتي ممتاز. وتستخدم هذه السماعات 
غشــاء مستويا للحصول على صوت تريبل 
ودرجات صوت عالية دقيقة ومشرقة، إضافة 
إلى محرك ديناميكي رباعي املغناطيس للترددات 
املتوسطة واملنخفضة التي توفر صوتا جهيرا 
أقوى. وينخفض الصوت اجلهير إلى ١٤ هرتز، 
فيما يرتفــع التريبل ثالثة أضعاف حتى ٤٨

كيلوهرتز، وهو ما يتجاوز نطاق إدراك آذان 
اإلنسان بكثير. وتعد خاصية إلغاء الضجيج 
HUAWEI النشــطة املوجــودة في ســماعات

٢ FreeBuds Pro تقنيــة اســتثنائية متتلــك 
نطاق تردد واســع إللغاء الضجيج في بيئة 
معيشــية طبيعية تتراوح أصواتها بني ٥٠
Triple Mic» و٣٠٠٠ هرتــز.  ويعــزز نظــام
ANC System» اخلــاص بها متوســط عمق 
إلغاء الضجيج بنسبة هائلة تصل إلى ١٥٪ 
مقارنة بســابقتها. عالوة على ذلك، تختار 

٢٫٠ ANC إلغاء الضجيج الديناميكية الذكية
أفضل وضع إللغاء الضجيج بناء على البيئة 
احمليطة.  وحتى خالل الرحالت اجلوية، تلغي 
هذه اخلاصية ضجيــج محرك الطائرة من 
خالل منحنى إلغاء ضجيج الطائرة احلصري. 
ومقارنة بأنظمة امليكروفون الفردي القياسية 
في القطاع املســؤولة عن التقاط الضجيج 
احمليط، فإن تصميــم امليكروفون املزدوج 
HUAWEI املواجــه للخارج فــي ســماعات

٢ يوفــر أداء أفضــل بكثير.  FreeBuds Pro
HUAWEI FreeBuds Pro وتضمن سماعات ٢

إجراء مكاملــات واضحة وهادئة أينما كنتم. 
وتســتخدم نظام ٤ ميكروفونات للمكاملات 
Mic Call Noise-بنظــام إلغــاء الضجيــج ٤

Cancellation وخوارزميــة إلغاء الضوضاء 
للشبكة العصبية العميقة (DNN) احلصرية 

من هواوي. 

«املتحد» نّظم حملة للتبرع بالدم 

للمرة الثانية خالل العام احلالي، أعلن 
البنك األهلي املتحد عن حملته للتبرع بالدم، 
والتي أقيمت يوم الثالثاء املوافق السادس 
من ســبتمبر اجلاري في املبنى الرئيسي 
للبنك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي. وقد 
جاءت هذه احلملة ضمن أنشــطة برنامج 
املسؤولية املجتمعية للبنك التي تعمق من 
مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء 

واخلير بني أفراد املجتمع.
وتأتي هذه احلملة امتدادا جلهود البنك 
األهلي املتحد ومبادراته املتميزة في مجال 
الرعاية الصحية، ســعيا إلى نشــر ثقافة 
العمل اخليري، وترسيخا للهدف اإلنساني 
النبيل في مجال البذل والعطاء، حيث سبق 
ان أطلــق البنك العديد من حمالت التبرع 
بالدم في مقره الرئيسي مبشاركة عدد كبير 

من موظفي البنك الذين ســارعوا للتبرع 
بدمائهــم وأظهــروا تعاونا كبيــرا وتفهما 
ملحوظــا ألهميــة التبرع بالــدم في إنقاذ 
حياة الكثيرين ممن تتوقف حياتهم على 
قطــرات قليلة من الدم. وتعليقا على هذه 
احلملة، قالت رئيس إدارة االتصال املؤسسي 
فــي البنك األهلي املتحد فاتن التميمي في 
بيان صحافي: «لقد سعدنا كثيرا مبا أبداه 
موظفونا املشاركون في احلملة من عطاء 
ورغبــة حقيقية في املشــاركة بدور فاعل 
فــي هذه املبادرة املهمة. ومما ال شــك فيه 
أن االهتمــام الكبير الــذي حظيت به هذه 
احلملة ســتكون مصدرا إللهامنا لتنظيم 
املزيد من املبادرات املجتمعية الهادفة لرفع 
مستوى الوعي باحلاالت الصحية احلرجة 

التي حتتاج نقل الدم».

عدد من موظفي البنك األهلي املتحد يتبرعون بالدم

احلمد والشكر هللا بأن مبادرات وقرارات 
مجلس الوزراء األخيرة برئاسة رئيس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
مبشرة وســعيدة ألهل الكويت، خاصة أن 
هذه املبــادرات والقرارات التي كنا نتمناها 
ونترقبها منذ سنوات لم يحققها ال مجلس 
وزراء سابق وال مجلس أمة سابق، وإن شاء اهللا 
يتم تطبيقها ومتابعتها للتأكد من أن املسؤولني 
والقياديني في اجلهاز احلكومي يشــرفون 
عليها ويرسلون تقارير عنها ملجلس الوزراء 
لتحقق رؤية صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد نحو اإلصالح والتغيير للكويت لتكون 
دار أمن وأمان وذات اقتصاد وإدارة متينة 
وتخدم مشاريع وتطور الكويت وكذلك تخدم 

وتسعد أهل الكويت وتقضي على الفساد.
ومن هــذه القرارات واملبــادرات التي 
صدرت مــن مجلس الوزراء هــو أن تتم 
املدنية بأسماء  املعلومات  مراجعة وحتديث 
البطاقة  الســكنية حسب  املناطق  وقاطني 
املدنية وحسب احملافظة والدائرة االنتخابية 
ومحاربة الفرعيات االنتخابية واعتماد البطاقة 
املدنية في االنتخابات واملعامالت الرسمية، 
وكذلك قرار مراجعة وحتديث التخصصات 
الدراسية املطلوبة في سوق العمل حتى حتل 
مشــكلة البطالة وعدم توافر فرص العمل، 
وكذلك قرار تشكيل جلنة اقتصادية لدراسة 
واقتراح كل ما مت طرحة ســابقا في طريق 
االصالح االقتصادي، وكذلك قرار إنهاء جميع 
الهيئات واألجهزة  إدارات  مراسيم مجالس 
احلكومية التي كلفت الدولة مبالغ مالية من 
ماليني الدنانير من دون فائدة، وإمنا استفاد 

منها أعضاء مجالس االدارات، واألصح أن 
هذه الهيئات واألجهزة احلكومية لها مدير 
عام أو رئيس تنفيذي ويشرف عليها وزير 
وما في داعي ملجالس إدارات حتى بعد حل 
املجالس احلالية، يعني أي توصية أو اقتراح 
بتعديــل أو حتديث تتعلق بأعمال الهيئة أو 
املؤسسات أو الشــركات احلكومية يجتمع 
مديرها العام أو الرئيس التنفيذي بالوزير 
املختص أو وكيل الوزارة حسب الصالحيات 
ويتم اتخاذ القرار املناسب لها، وهذا اإلجراء 
سيكون أسرع وبوقت مناسب للتحديث أو 
التعديل أو ما يتعلق باألمور املالية واإلدارية 
واالقتصادية والفنية والتطويرية فيما لو كان 
هناك مجلس إدارة وتكون اجتماعاته قليلة 
جدا خالل السنة حسب وقت وتفرغ أعضاء 
مجلس اإلدارة لالجتماع، كما أن هناك جهات 
حكومية رقابية إداريــة ومالية مثل ديوان 
احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية جهاز املراقبني 
املاليني وجهاز متابعة أداء اجلهاز احلكومي 
الهيئات واملؤسسات واألجهزة  تراقب هذه 
احلكومية يعني ما في داعي ملجالس إدارات. 
أمتنى والشعب الكويتي أن يرى ويسمع 
قرارات جديدة مثل تطبيق وتفعيل مشروع 
إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي، وكذلك البديل 
االستراتيجي لسياسة الرواتب اجلديد ليحقق 
العدالة للموظفني الكويتيني وهذه املواضيع 
لن تتم إال بأيدي وكفاءات كويتية من ذوي 
اخلبرة العملية، خاصة املتقاعدين الكويتيني 
الذين لديهم االســتعداد للقيام بأي دراسة 
واستشــارة خلدمة الوطن واملواطنني، وأال 
تتعطل هذه املشــاريع أو غيرها عندما يبدأ 
مجلس أمة ٢٠٢٢ انعقاده في الفترة املقبلة.
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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«املركزي األوروبي» يعلن رفعًا 
غير مسبوق للفائدة بـ ٧٥ نقطة

وكاالت: أعلن البنك املركزي األوروبي أمس رفعا غير مسبوق 
ألسعار الفائدة بلغ ٧٥ نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم 
تزايد احتمــاالت دخول التكتل األوروبي فــي حالة ركود، في 
وقت خسر فيه اإلمدادات الروسية احليوية من الغاز الطبيعي.

ورفع املركزي األوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر 
إلى ٠٫٧٥٪، ورفع ســعر الفائدة الرئيســي على إعادة التمويل 

إلى ١٫٢٥٪، في أعلى مستوى منذ عام ٢٠١١.
وقال البنك في بيان: «خالل االجتماعات التالية، من املتوقع 
أن يرفع مجلس احملافظني أســعار الفائدة بشكل أكبر خلفض 
الطلب وتفادي احتماالت استمرار االجتاه التصاعدي لتوقعات 

التضخم».
ويبدو أن البنك املركزي األوروبي يعتزم حتمل سلسلة من 
رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في املنطقة بسبب ارتفاع 

تكاليف املعيشة، التي التزال مهددة باالرتفاع أكثر.
ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى ١٠٪ على 
األقل في األشــهر املقبلة وخطر ارتفاع أســعار املستهلك، فإن 
رفع سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس، كان األكثر ترجيحا.

ورفــع املركزي األوروبي توقعات النمو إلى ٣٫١٪ هذا العام 
من ٢٫٨٪، فيما خفض توقعاته بشدة للنمو في ٢٠٢٣ من ٢٫١٪ 

إلى ٠٫٩٪.
من ناحية أخرى، رفع املركزي األوروبي بشكل كبير توقعاته 
للتضخــم في العام ٢٠٢٢ إلــى ٨٫١٪، ويتوقع بلوغه ٥٫٥٪ في 

٢٠٢٣ و٢٫٣٪ في ٢٠٢٤، وفق بيان صحافي.
ولم يؤد التوقف األخير لتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط 
أنابيــب «نورد ســترمي ١» إلى انخفاض األســهم وزيادة خطر 
حدوث ركود في أوروبا فحسب، بل دفع أيضا عائدات سندات 
احلكومة اإليطالية ألجل ١٠ سنوات إلى ٤٪، وهو أعلى مستوى 

منذ منتصف يونيو.

السقاف: «املشروعات» ستعمل بجهد لتحقيق 
رؤية القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة

فــي مجال الترفيه والســياحة الذي كانت 
الكويت السباقة فيه في املنطقة، وقد حان 
الوقت للمضي قدما وبخطوات متســارعة 
لنكون في مصاف الدول الشقيقة املجاورة 
ولتحقيق مفهوم الترفيه والسياحة وترجمة 
تطلعات املواطنني الكرام واملقيمني في بلدنا 

احلبيب على أرض الواقع».

تعلن شركة املشروعات السياحية انه 
مت تعيني م. محمد أحمد السقاف، وحمود 
جاسم الفالح، وهيا أمين بودي، وأمل عطية 
البراك، وأحمد عبداهللا الهمالن، وياسمني 
فؤاد السالم وعالية بدر احلميضي ممثلني 
للهيئة العامة لالستثمار في مجلس ادارة 

الشركة للفترة القادمة. 
هذا، وعقد املجلس اجتماعه األول ومت 
انتخــاب م.محمد أحمد الســقاف رئيســا 
للمجلس وعالية احلميضي نائبا للرئيس. 
وبهذا الصدد، صرح م. محمد السقاف 
بالتالي: «أتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان 
ملن أولوا الي هذه الثقة. وكرئيس مجلس 
ادارة للمشــروعات الســياحية أنــا جزء 
مــن منظومة متكاملة مــن إخوة وأخوات 
أعضــاء في مجلــس االدارة وجهاز إداري 
ســنعمل جميعا وبكل جهد لتحقيق رؤية 
القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة 
مبستقبلها وشامخة كعهدها. كما سنثمن 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ووزير املالية 
عبدالوهاب الرشيد وســنتعاون مع كافة 
اجلهات احلكومية واخلاصة ملا فيه رفعة 
شــأن وطننا العزيز وخدمة شعبه الكرمي 

الشركة ستسعى لتسريع خطوات البالد بقطاع الترفيه والسياحة

م. محمد السقاف

مخاوف املعروض.. ترتفع بالنفط

رويترز: ارتفعت أسعار النفط مبا يقرب من دوالر للبرميل 
خالل تعامالت أمس، بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني 
رئيسية في اجللسة السابقة، حيث ركزت املواجهة في مجال 
الطاقة بني الدول األوروبية وروسيا اهتمام املستثمرين على 

التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.
وخالل جلسة تعامالت أمس، صعدت العقود اآلجلة خلام 
برنت ٩١ سنتا أو ما يعادل ١٪ إلى ٨٨٫٩١ دوالرا للبرميل، بعد 
أن أغلقت عند أدنى مســتوى منذ أوائل فبراير في اجللسة 
السابقة، وزادت العقود اآلجلة للخام األميركي ٩٥ سنتا أو 

١٫٢٪ إلى ٨٢٫٨٩ دوالرا للبرميل.
وتلقت األسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني بوقف صــادرات البالد من النفــط والغاز إذا فرض 

املشترون األوروبيون سقفا لألسعار.
واقترح االحتاد األوروبي وضع حد أقصى لســعر الغاز 
الروســي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتماالت تقنني 
اإلمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشــتاء إذا نفذت 
موسكو تهديدها. وأوقفت شركة «غازبروم» الروسية بالفعل 
التدفقــات عبر خط أنابيب «نورد ســترمي ١»، مما أدى إلى 

قطع جزء كبير من اإلمدادات إلى أوروبا.


