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«بيتك» ينظم سحب «الرابح» ويعلن الفائزين

«YOU» التجاري» يعلن فائزي سحب»

«اخلليج»: ١٠ فائزين في «الدانة» الشهري

وخالد مشعان املطيري. وتتضمن احلملة التي 
أطلقها «بيتك» بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة 
سحوبات وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز 
«أســبوعيا، وشهريا، وربع ســنوي»، ليصل 
مجموع الفائزين خالل العام الى ٥٣٦ عميال.

وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
وتأتــي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصل لتقدمي منتجات متميزة تلبي طموحات 
العمالء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعامليا، 
وتعكس متيزه في طرح املنتجات واخلدمات 

املصرفية وفقا ألعلى معايير اجلودة. 

بجوائز قيمة، إلى جانب احلصول على بطاقة 
مسبقة الدفع مجانية للسنة األولى للعمالء 
الذيــن تزيــد أعمارهم علــى ١٨ عاما، فضال 
عن االســتفادة مــن اخلصومات والعروض 
الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل 
العمالء اجلــدد على فرصتــني للدخول في 
السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

٢٥٠ دينارا.

الذي يضيف للمجتمع مليونيرين سنويا، إذ 
منح عمالء حساب الدانة فرصة الفوز مبليون 
دينار في يوليو املاضي، ويعلن الفائز بجائزة 
املليون ونصف املليون دينار في سحب يجري 
فــي ١٩ ينايــر املقبل، بحضــور ممثلي وزارة 
التجارة والصناعة، وشركة أرنست أند يونغ.

ومــن املميزات العديدة التــي يتمتع بها 
عمالء حســاب الدانة أنه احلســاب الوحيد 
في الكويت الــذي يحول فرصك بالفوز من 
السنة املاضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن 
برنامج مكافأة العمالء على وفائهم ووالئهم 

لبنك اخلليج.

أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن أسماء الفائزين في 
حساب «الرابح»، حيث فاز ٣٠

عميال بجوائز نقدية قيمة كل 
منها ١٥٠٠ دينار كويتي وذلك 
عن األســبوع الثاني والثالث 
والرابع لشهر سبتمبر ٢٠٢٢.

والفائزون باجلائزة النقدية 
بقيمة ١٥٠٠ دينار لكل منهم هم: 
عبداللطيف جبر الشريعان، 
الشــيباني،  ســالم محمــود 
مشــاري فهد املطيري، ســعد 
محــل الضفيــري، هيا صالح 
البراهيم، أحمــد عبداللطيف 

االبراهيم، طارق يوسف العميري، نوفه مانع 
العجمــي، خالد علي الدوســري، فهد جاســم 
الســنافي، عوده محمد البشيتي، حمد مطلق 
العنزي، عبدالرحيم محمود عبدالقادر، محسن 
بدر السبيعي، عبدالعزيز جمال القناعي، أسماء 
ماجد املســباح، ســعاد ماجد الزيادي، هنادي 
خليفة الشحومي، أحمد زبار الفضلي، صفيناز 
عبدالعزيز محمد، عماد صالح احلسن، راشد 
ناصر الهاجري، مرزوقه طرقي العنزي، مرمي 
نعمان املتــروك، عواطف ابراهيم الشــايعي، 
خولة عبداهللا السبيعي، فرحان علي الرشيدي، 
فاطمه جمعة الفهد، عبدالعزيز محمد الشطي 

التجاري  البنــك  أجــرى 
سحبه اخلاص على «حساب 
YOU» يــوم األحــد املاضــي 
فــي مبنى البنك الرئيســي، 
وذلك بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 

أشكناني.
وقد قام البنــك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبــر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز كل من: 
محمد ماجد سليمان الهذال، 
نوف عبدالعزيز السعيدي، 
بجائزة قيمتهــا ٢٥٠ دينارا 

لكل منهما.
ومن املعروف أن حساب 

«YOU» هو حســاب مخصص لفئة الشباب 
الذين يحولون املكافأة االجتماعية الشهرية 
إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة 
لالســتفادة من مميــزات عديدة عند فتحهم 
احلســاب بقيمة ١٠ دنانير فقط، واحلصول 
على هدية نقدية بقيمة ٥٠ دينارا عند حتويل 
املكافأة االجتماعية إلى التجاري، باإلضافة 
الى فرص دخول السحوبات الشهرية للفوز 

في إطار حرصه على مكافأة 
عمالئــه، أعلن بنــك اخلليج 
أسماء ١٠ فائزين بـ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم، في سحب الدانة عن 

شهر سبتمبر املاضي، وهم:
حســني محمود البستان، 
محمد اشتياق مشتاق أحمد، 
العوضي،  محمد عبدالرحمن 
أحمد مشاري سعود الدارمي، 
سيد عيسى سيد مهديـ  قاصر، 
مازن سعيد سامي، منى أحمد 
أكبر البهبهاني، حوراء أحمد 
عبداهللا السلطانـ  قاصر، سعد 

صياح عيد الشــمري، شــيخة محمد عسيالن 
العتيبي.

ويعد حســاب الدانة من أفضل حســابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي 
حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي 
احلســاب، فهناك فرص شــهرية للفوز بألف 
دينــار لـــ١٠ فائزين، إضافة إلى ســحبني ربع 
سنوي جائزة كل منها ١٠٠ ألف دينار، وسحب 
نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب 
السنوي الكبير على اجلائزة الكبرى التي تبلغ 

١٫٥ مليون دينار.
ويعتبر «اخلليج» البنك الوحيد في الكويت 

«بوبيان» يختتم دورته التدريبية ملوظفي «التقدم العلمي»
يســتمر بنــك بوبيــان 
في التعــاون املشــترك مع 
العام  القطاعني  مؤسســات 
واخلاص، حيث اختتم الدورة 
الثالثة ملجموعة  التدريبية 
من موظفي مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي KFAS وذلك 
Lean مــن خــالل برنامــج

Management Program بهدف 
التأثير اإليجابي على تطوير 

آلية العمل وتسريعها.
ومت اختتام الدورة بتكرمي 
موظفي KFAS املشاركني في 
الــدورة التدريبية من قبل 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املصرفـــيـــــة الشخصية 
والرقمية عبداهللا التويجري 
والرئـيـــــس التـنـفـيـــذي 
للعمليــات عبداهللا احملري 
ومدير عام مجموعة املوارد 
البشــرية عادل احلماد إلى 
جانب املدير العام ملؤسسة 
الكويــت للتقــدم العلمــي 
د.خالد الفاضل ومدير إدارة 
التخطيــط االســتراتيجي 
والتقييم عبداهللا ابو قماشة.
وتعليقا علــى ذلك، قال 
مســاعد املدير العام إلدارة 
التغيير والتطوير في بنك 
بوبيان عبداهللا احلسينان: 

يركز على تقليل اخلطوات 
القيمــة غيــر املضافة  ذات 
وحتسني العمليات اإلنتاجية، 
حيث يرى املمارسون لتطبيق 
lean أنه إذا لم تتم مراجعة 
تلك اخلطــوات، فإن معظم 
العمليات اإلنتاجية ستكون 

ذات قيمة غير مضافة.
وأشــار إلــى أن الــدورة 
التدريبية قــد أقيمت حتت 
إشراف فريق إدارة التطوير 

أن بنــك بوبيــان مســتمر 
في استكمال اســتراتيجية 
الشراكات والتعاون مع جهات 
ومؤسسات كويتية مؤثرة 
 ،KFAS في سوق العمل مثل
والتي من خاللها يسعى إلى 
تطوير بيئة العمل الداخلية 
لإلدارات املختلفة القائمة على 
اإلبــداع واالبتكار واالرتقاء 
مبنظومة املؤسسات اإلدارية 

بجانب ضبط اجلودة.

املســتمر فــي بنــك بوبيان 
أيــام  لثالثــة  واســتمرت 
شهدت مشــاركة ١٥ موظفا 
من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ومت من خاللها تناول 
أفضــل أســاليب التطويــر 
ورفــع مســتوى األداء مــن 
خــالل تقنيــات احلــد مــن 
الوقت املستغرق لإلجراءات 

والتركيز على تطويرها.
احلســينان  وأوضــح 

د.خالد الفاضل وعبداهللا التويجري في لقطة جماعية

مع اختتام الدورة التدريبية 
الثالثة بالتعاون مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تبرز 
الشــراكة وتبــادل  أهميــة 
القطاعــني  اخلبــرات بــني 
والتــي تهــدف إلــى كيفية 
تبسيط اإلجراءات واخلطوات 
وتقليص الدورة املستندية. 
Lean أن  وأوضــح 
Management Program هو 
أسلوب ومنهجية للتحسني، 

«املتحد» يحصد جائزة «أفضل جتربة مصرفية 
للعميل في الكويت ٢٠٢٢» من «جلوبل فاينانس»

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد في 
البنك األهلي املتحد أمريش ناندكيول 
يار: نظرا ألن البنك األهلي املتحد، 
انطالقا من املكانة الرائدة التي يحظى 
بها البنك األهلي املتحد نعمل دائما 
على توفير أفضل احللول املصرفية 
لعمالئنا األعزاء ونفخر بهذا التقييم 
املستقل من قبل مجلة دولية مرموقة 
عن جودة خدماتنا املصرفية، مؤكدا 
أن هــذه اجلائزة تأكيدا ألســلوبنا 
املتفرد وحرصنا الشديد على توفير 
وتقدمي جتربة مصرفية فريدة حازت 
رضا وثقة عمالئنا. ونحن نغتنم هذه 
الفرصــة لنعبر عن عميق امتناننا 
جلميع عمالئنا على دعمهم املتواصل 
ملساعدتنا على حتقيق هذه اإلجنازات 

املتميزة.

وقــد مت اختيار البنك للحصول 
على هذه اجلائزة من بني املشاركات 
التــي مت تقييمها من قبل جلنة من 
احملكمني ذوي املستوى العاملي قبل أن 
تتم مراجعتها من قبل «انفوسيس» 
الشــركة العاملية الرائدة في مجال 
االستشارات وتكنولوجيا املعلومات 
وبعد ذلك يكون االختيار النهائي من 

قبل محرري «جلوبال فاينانس».
وقد أقيم حفل تســليم اجلوائز 
في فندق ريتز كارلتون في مدينة 
دبي يوم ٢٠ سبتمبر املاضي، وتسلم 
اجلائــزة نيابــة عن البنــك األهلي 
املتحد محمد الياسني مدير إقليمي 
- اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك.
وبهذه املناســبة، علــق رئيس 
التســويق وتطويــر املنتجات في 

أعلــن البنك األهلــي املتحد عن 
فوزه بجائزة أفضل جتربة مصرفية 
للعميل في الكويت للعام ٢٠٢٢ من 
قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك 
نظرا لإلجنازات امللموسة التي حققها 
البنك في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد، وأدائه املتميز والذي اتضح 
من خالل القوة والنجاح في اخلدمات 
واملنتجات والتي تتضمن الدردشة 
النصية، والدردشــة عبر الڤيديو، 
وإدارة حتديد املواعيد، وخدمة فتح 
إلكترونيا، والتصميم  احلســابات 
التفاعلي للموقــع اإللكتروني، كما 
يقدم البنك األهلي املتحد اخلدمات 
واملنتجات التي تلبي تطلعات العميل 
وحتقق له مــردودا إيجابيا وقيمة 

محمد الياسني متسلماً اجلائزةمضافة.

«ميد»: واردات الكويت من الغاز قفزت ٣٥٫٥٪ 
ســنويا، إال أن حتقيقا أجرته مؤخرا 
وحدة التحقيق Unearthed في شركة 
Greenpeace، ومحطة BBC البريطانية 
وجد أن األرقــام املبلغ عنها ألحجام 
الغاز الذي يتم حرقة غالبا ما تكون 
اقل من األرقام احلقيقية الصادرة عن 

شركات النفط.
وهذا يعني أن إقامة البنية التحتية 
لتجميع الغاز الذي قد يصار الى حرقه 
ميكن أن يساعد كثيرا في تلبية الطلب 

احمللي على نحو يفوق التوقعات.
كما تعالج الكويت نقص الغاز عن 
طريق حتويل زيت الوقود منخفض 
الكبريــت من مصافيهــا إلى محطات 
توليــد الكهربــاء ليحل محــل الغاز 
املســتورد باهظ الثمــن، ويعمل هذا 
كطريقة بسيطة خلفض الطلب على 
الغاز، ولكن له عواقب بيئية سلبية، 
حيث إن حرق زيت الوقود منخفض 
الكبريت عادة مــا ينبعث منه املزيد 
من امللوثات في الغالف اجلوي أكثر 

من حرق الغاز الطبيعي.
مصفاة الزور

وكانت مجلة ميد كشــفت النقاب 
في ٢٩ ســبتمبر عــن خطط الكويت 
إلعادة ضبط استراتيجيتها فيما يتعلق 
بعملية تشغيل مشروع مصفاة الزور 
البالغــة تكلفتهــا ١٦ مليار دوالر من 
أجل تلبية الطلب احمللي على الطاقة 
وسط ارتفاع أســعار الغاز العاملية. 
وقــد مت اآلن منح أولوية التشــغيل 
لبعــض صهاريج التخزين التي كان 
من املقرر أن تكون من بني األجزاء التي 
سيتأخر تشغيلها، وسيتم تشغيلها 

وفقا جلدول زمني سريع.

اســتهالك الغاز، وقد أفادت التقارير 
بأن ذروة الطلب على الطاقة في البالد 
وصلت إلى ١٥٫٧ غيغاواط في يوليو 
من العام املاضي، وهو مستوى قياسي. 
وقبــل تلك الفترة لــم تتجاوز ذروة 

احلمل أبدا حاجز ١٥ غيغاواط.
معاجلة نقص الغاز

تعتبر خطط شركة نفط الكويت 
لزيــادة إنتاج الغاز مــن احتياطيات 
البالد خطــوة منطقية إلى األمام في 
محاولــة خلفــض الــواردات. ولكن 
يجــب أن تكون خطط تقليص الغاز 
احملترق في الكويت جزءا أساسيا من 
كيفيــة معاجلة نقص الغاز، ألن ذلك 
ســيتمخض عن فوائــد بيئية كبيرة 
وحتسني سمعة الكويت عندما يتعلق 

األمر باملسؤولية البيئية.
وعلى الرغم من أن األرقام الرسمية 
حلرق الغاز تظهر أن ما يزيد قليال عن 
مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه 

حجم واردات الغاز ناجتة عن ســوء 
اإلدارة نظرا للكميات الضخمة من الغاز 
املصاحب الذي يتم حرقه في املنشآت 
النفطيــة بدال من جمعــه وتوزيعه، 
ففي عام ٢٠٢١، أحرقت الكويت مليار 
متر مكعب من الغاز، وهو ما يشــكل 
ارتفاعا بنسبة ١٧٫٤٪ مقارنة بالعام 
السابق وفقا لبيانات جمعتها الشركة 

البريطانية.
تعاظم استهالك الغاز

وكان إنتاج الكويت من الغاز قاصرا 
عن مواكبة الطلب املتزايد، حيث بلغ 
١٧٫٤ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢١، 
بزيادة قدرها ٥٫٩٪ فقط مقارنة بالعام 
الســابق، بينما ارتفع استهالك الغاز 
خالل الفترة ذاتها بنســبة ١٣٫٥٪ من 
٢٢٫١ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٠ إلى 
٢٥٫١ مليار متر مكعب في عام ٢٠٢٢.

ويعتبــر ارتفــاع الطلــب احمللي 
على الكهرباء مصدرا رئيسيا لزيادة 

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد ان الكويــت 
اســتوردت فــي عــام ٢٠٢١ نحو ٧٫٧

مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
وفقا للمعلومات املستقاة من شركة 
بــي بي النفطية البريطانية، وهو ما 
يزيد بنســبة ٣٥٫٥٪ عما استوردته 

في العام السابق.
وكانت املجلة تعقب على تصريح 
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشــركة 
نفط الكويت خالــد نايف العتيبي 
في سبتمبر املاضي، الذي صدر في 
غمرة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي 
في الكويت وتصاعد أســعار الغاز 
عامليا، حيث قال العتيبي إن الشركة 
تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 
لتلبيــة الطلــب احمللي، فــي وقت 
شهدت فيه الكويت زيادة وارداتها 
مــن الغاز مبعدل منو ســنوي بلغ 
٩٫٨٪ منــذ عام ٢٠١١، ومــع ارتفاع 
أسعار الطاقة العاملية في الشهرين 
املاضيــني، أصبحــت واردات الغاز 
الطبيعي مصدر قلق متزايد للبالد.
وأرجعت املجلة استيراد كميات 
متزايــدة من الغاز إلى ســوء إدارة 
املوارد الطبيعية بالكويت ومشاريع 
البنيــة التحتيــة، بالنظــر إلى أن 
الكويــت واحدة مــن أكبر مصدري 
النفط في العالم ولديها احتياطيات 

غاز محلية ضخمة.
ففي عام ٢٠٢٠، بلغت احتياطيات 
الغاز املؤكدة في الكويت ١٫٧ تريليون 
متر مكعب، وفقا للبيانات املنشورة 
في عام ٢٠٢٢ من قبل شــركة بي بي، 
كما أن هناك مؤشرات على أن زيادة 

بلغت ٧٫٧ مليارات متر مكعب خالل ٢٠٢١.. ورغم احتياطيات البالد املؤكدة من الغاز عند ١٫٧ تريليون متر مكعب

«الكويتية» تدّشن رحالتها إلى «كواالملبور» املاليزية
انطلقــت األحــد املاضي 
رحلة الكويتية األولى رقم 
KU٤٠٩ إلى العاصمة املاليزية 
(كواالملبور) مدشــنة بذلك 
بدء التشغيل بواقع رحلتني 
في األســبوع يومــي األحد 
واألربعاء خالل شهر أكتوبر 
اجلاري وبواقع ثالث رحالت 
في األســبوع أيــام الثالثاء 
واخلميس والســبت خالل 
شــهر نوفمبر املقبل وعلى 

مدار العام.
وفي هذا الشــأن، صرح 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة م.معن 
رزوقــي: يســر «الكويتية» 
أولــى  اليــوم  تدشــن  أن 

وجهة كواالملبور ملا حتتويه 
من معالم سياحية وتاريخية 
املتنوعة،  بالثقافــات  غنية 
عالوة على ذلك تتميز كوجهة 

املزيد من الوجهات املرغوبة 
وصوال إلى مــا بعد التميز 
وتلبيــة ملتطلبــات ســوق 
الطيران احمللــي واإلقليمي 

والعاملي.
من جانبه، عبر السفير 
املاليزي لــدى الكويت داتو 
محمــد علــي ســالمات عن 
ســعادته بإطــالق وجهــة 
كواالملبور التــي تعد جزءا 
مهما ضمن التعاون املشترك 
بني الكويــت وماليزيا، كما 
تسهم بشكل كبير في توطيد 
أواصر الصلة والعالقات بني 
البلدين، األمر الذي يعزز فتح 
آفاق أخرى في عدة مجاالت 

أخرى.

مناســبة لقضــاء العطالت 
ولهــا مكانــة كبيــرة ألنها 
تعتبر املركز الثقافي واملالي 
واالقتصــادي فــي ماليزيا 
والشرق األقصى، مشيرا إلى 
استخدم طائرات االيرباص 
طــراز A٣٣٠ صديقة البيئة 
ملثل هذه الوجهات متوسطة 
إلى بعيدة املدى والتي تعد 
من الطائرات حديثة الطراز 
في رحلة تستغرق ٨ ساعات 
من الكويت إلى كواالملبور.

وتابع: يأتي إطالق وجهة 
كواالملبور ضمن استراتيجية 
الشــركة في اتســاع شبكة 
وجهــات  مــن  خطوطهــا 
ومحطات متنوعة لتغطية 

معن رزوقي والسفير املاليزي داتو محمد علي أثناء قص الشريط االفتتاح

رحالتها التجارية إلى مدينة 
كواالملبور عاصمة ماليزيا، 
والتي تعد أحد أهم وجهاتها 
اجلديدة، حيث جاء اختيار 


