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«املتحد» في خدمة عمالئه خالل العطلة «وربة» يعلن فائزي سحوبات «KIB»«BLOOM»: خدماتنا إلكترونيًا في عطلة املولد النبوي
أعلن بنــك الكويــت الدولــي (KIB) انه 
ومبناســبة ذكرى املولد النبوي الشــريف 
لعــام ١٤٤٤ هجريا، ســيقوم البنك بتعطيل 
أعمالــه يوم األحد املوافــق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢، 
باعتبــاره يوم راحة، واعتبار يوم الســبت 
املوافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٢ عطلة رسمية مبناسبة 
ذكرى املولد النبوي الشريف لعام ١٤٤٤هـ، 
على أن يستأنف الدوام الرسمي للبنك يوم 
االثنــني املوافــق ١٠ أكتوبــر ٢٠٢٢. علما أن 
البنك ســيواصل تقدمي خدماتــه املصرفية 
لعمالئه على مدار الساعة خالل هذه العطلة 
عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية املختلفة.

كما يهنئ KIB جميع عمالئه بهذه املناسبة، 
مــع متنياته لهم بقضاء وقت ســعيد خالل 
العطلــة، مشــيرا إلــى حرصه علــى تلبية 
احتياجاتهم ومساندتهم في جميع األوقات، 
ومتكينهم من متابعة أعمالهم املالية وإجناز 
معامالتهم املصرفية دون تعطيل ومبنتهى 
الكفاءة، حيث سيستمر KIB بتقدمي خدماته 
املصرفية أثناء العطلة إلكترونيا على مدار 
٢٤ ســاعة، وتتمثل هذه اخلدمات املتنوعة 
في كل من: خدمة مركز االتصال، سواء على 
١)، أو على  ٨٦٦ هاتــف البنك احمللــي (٨٦٦
٢٢٩٥٧٣٠٠)، وكذلك  الرقــم الدولــي (+٩٦٥
خدماته املتاحة علــى منصاته اإللكترونية 

أعلــن بنــك وربــة عن 
 «Bloom» فائزي سحوبات
األسبوعية، وهو احلساب 
اخلــاص بالشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهــم ما بني 
١٥ و٢٥ سنة. حيث يجري 
البنك ســحبا أسبوعيا كل 
يوم أربعاء طوال العام على 
Bloom جميع عمالء شريحة

وممن لديهم حصالة رقمية 
سارية طوال الشهر األسبق 
للســحب، ويتم الســحب 
بحضور ممثــل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 

بـ ١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل 
ســحب خاص لعمالء Bloom ممــن قاموا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي يتسلمونها 
من الدولة إلى بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 

شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.
وفيما يلي أســماء الفائزين في سحب 
 ،Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم: ميان مؤمتن محمد اجلاهوش، خالد 
فهد سالم العجمي، رغد فايز فالح العازمي، 

مبناســبة حلــول 
ذكــرى املولد النبوي 
للســنة  الشــريف 
الهجرية ١٤٤٤، أعلن 
البنــك األهلي املتحد 
انــه ســوف يغلــق 
جميــع فروعــه يوم 
٠٩ املوافــق  األحــد 
أكتوبــر اجلاري على 
أن يســتأنف الــدوام 

الرسمي يوم اإلثنني املوافق ١٠ أكتوبر.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه ميكن للعمالء خالل 
فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات اإللكترونية، 
والتي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خالل 
 ،(www.ahliunited.com.kw) موقع البنك على شبكة اإلنترنت
وخدمــة حياكم التي تعمل على مدار ٢٤ ســاعة يوميا على 
الرقــم ١٨١٢٠٠٠ لتلبية كل االحتياجات واخلدمات واإلجابة 
عن استفسارات العمالء، كذلك ميكن لعمالئنا إجراء جميع 
عملياتهم املصرفية من خالل أجهزة السحب اآللي املنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت. وبهذه املناسبة يتقدم البنك إلى 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
والــى الكويت حكومة وشــعبا واملقيمني فيها، بأطيب التهاني 
والتبريكات، داعني املولى القدير أن يعيده على األمة اإلسالمية 

باليمن والبركات.

املبتكرة، مبا يشمل خدمات تطبيق الهواتف 
الذكيــة «KIB Mobile»، التــي تتيح للعميل 
إمكانيــة إجراء معظم العمليــات املصرفية 
األساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من 
الهاتف النقال دون إنترنت. كما يقدم البنك 
خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونالين» على 
 ،www.KIB.com.kw موقع البنك اإللكتروني
إضافة إلى اخلدمة الهاتفية املرئية عبر تطبيق 
KIB موبايــل»، ذلك فضال عــن خدمة KIB»

عبــر تطبيق «WhatsApp»، لالستفســارات 
العامة عن املنتجات واخلدمات، من خالل رقم 
١). كما أكد KIB على  ٨٦٦ البنك احمللي (٨٦٦
جاهزية أجهزة الســحب اآللي ATM التابعة 
للبنك الستيعاب الطلب على عمليات السحب 
النقدي املتوقعة خالل هذه العطلة، وذلك من 
خالل توفير السيولة الكافية في األجهزة في 

مختلف املناطق في الكويت.

عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز 
التركيت، عبداهللا إسماعيل 

علي األنصاري.
أما الفائزون في سحب 
«املكآفات الطالبية الشهري» 
لعمالء Bloom فهم كل من: 
منيرة حمد ناصر اجلاهلي، 
ألطاف بدر شريدة العازمي، 
نورة سالم راشد الشمري، 
أحمد غالي عايض العازمي، 
عبــداهللا  مســفر  نــورة 

القحطاني.
مــن جانــب آخــر أكــد 
عبــداهللا الشــعيل ـ مدير 
إدارة أول الفروع للمجموعة 
املصرفية لألفراد فــي بنك وربة أن البنك 
يقدم مكافــأة تقديرية للطــالب املتفوقني 
واحلاصلني على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر 
مــن أصل ٤ نقاط مببلــغ ٥٠ دينارا تودع 
على هيئة نقاط في برنامج الوالء «املخبة» 
املتوافرة على تطبيق بنك وربة، باإلضافة 
VISA إلى إصدار وجتديــد مجاني لبطاقة

مســبقة الدفع بنسبة اســترجاع ٣٪ بحد 
اســترجاع شــهري بقيمة ١٥٠ دينارا على 

هيئة نقاط في «املخبة».

عبداهللا الشعيل

الهيكل التنظيمي ألي جهة عمل سواء 
حكومية أو خاصة أو برملانية أو قضائية 
حتتاج إلى مراجعة وحتديث بعد سنوات 
من تشكيلها، وذلك بسبب وجود تغييرات 
وتعديالت ضمن اختصاصاتها وأهدافها 
ووحداتها التنظيمية سواء بدمج أو بإلغاء أو 
باستحداث مهام ومسؤوليات هذه الوحدات 
وهذه اخلطوة واالجراء ضروريان حتى 
تتناسب هذه التغييرات مع الهيكل التنظيمي 
اجلديد وجتنب املشاكل االدارية والقانونية 

واملالية.
ومجلس األمة الكويتي منذ ســنوات 
لم يتم مراجعة وحتديث هيكله التنظيمي 
وخاصة بعد األحداث والتطورات التي حدثت 
منذ ثماني سنوات وحتى اآلن واألخص 
بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد باإلصالح وتصحيح املسار وبعد 
ظهور نتائج اختيــار اعضاء مجلس أمة 

٢٠٢٢ وذلك ليتواكب مع هذه التغييرات.
ولذلك أقترح على رئيس واعضاء مجلس 
األمة أن يهتموا بهذا املوضوع ويبدأوا في 
التعاقد مع مستشارين كويتيني ذوي خبرات 
وكفاءة في هذا املجال، وهناك الكثير منهم 
وخاصة من قام بإعادة هيكلة املجلس سابقا 
وأنصح األمانة ملجلس األمة بأن تبدأ كذلك 
بتعديل وحتديث قرار وإجراء االستعانة 
باملستشارين الكويتيني وخاصة املتقاعدين 
ليكونوا دعما ومساعدة للمجلس في تقدمي 

التي يحتاجون  االستشارات والدراسات 
إليها في املجال االداري واملالي والقانوني.
وكذلك تعديل قرار وإجراء االستعانة 
باملستشــارين الكويتيــني فــي اللجان 
البرملانية، حيث تكون مرنة ومشجعة لهم 
على احلضور واملكافأة املالية تتناسب مع 
خبراتهم وكفاءتهــم ألن القرار واإلجراء 

احلالي غير مشجع وال داعم لهم.
ولدي مالحظة ونصيحة ملجلس األمة 
بأن يتم مراجعة وحتديث موقعهم الرسمي 
في االنترنت، حيــث حاولت البحث عن 
موقع لــه ووجدته، ولكن لألســف غير 
آمــن حيث يبدأ بـ http وليس https، كما 
أنه ال يشــمل الهيــكل التنظيمي والذي 
يتضمن القطاعات واإلدارات واألقســام 
واختصاصاتها واملفروض يتم مراجعته 
وحتديثه، ألن هناك جهات ومؤسســات 
وهيئات حكومية لديها موقع رسمي وآمن 

ويتضمن هيكلها التنظيمي.
وأخيرا، أرجو مــن مجلس األمة عند 
تشكيل جلانه البرملانية أن تكون اللجان 
تهدف إلى تصحيح املســار وتتواكب مع 
األولويات املهمــة للوطن واملواطن وعند 
تأسيس جلنة للموارد البشرية أن تكون 
جلنة أساسية وليس مؤقتة وتسمى بلجنة 
التطوير اإلداري واملوارد البشرية لتشمل 
جميع االختصاصات واملهام املهمة للوطن 

واملواطن.

فورد موستاجن اجلديدة كليًا تعيد تعريف حرية القيادة

تستقطب فورد من جديد 
عشاق السيارات الرياضية في 
جميع أنحاء العالم مع طرح 
سيارة فورد موستاجن اجلديدة 
كليا وهي من اجليل السابع 
األكثر إثارة وحماســة حتى 
اآلن، والتي تتميز مبقصورة 
قيادة رقمية مســتوحاة من 
الطائرات املقاتلة باإلضافة إلى 
احملركات اجلديدة املتطورة 
والتي تعمل بشاحن توربيني 
مع سحب الهواء الطبيعي عبر 
هيكلها اخلارجي األكثر حداثة 
والذي ال يتأثر مبرور الزمن.
الظلية  وخلف الصــورة 
اخلارجية احملفــورة للجيل 
السابع من موستاجن، توجد 
مقصورة القيادة األكثر تقدما 
مــن الناحيــة التكنولوجية 
مقارنة بأي نسخة من سيارات 
موستاجن الســابقة كما أنها 
تتمحور كليا حول السائق. 
توفر املقصورة املســتوحاة 
من الطائرات املقاتلة للسائق 
شاشتني متدفقتني ومنحنيتني 
ميكــن تخصيصهما بشــكل 
منفصــل بســرعة إلظهــار 
املعلومات التي يريد السائق 

أو يحتاج إلى رؤيتها.
Unreal مــع تبنــي أدوات

٣D املســتخدمة فــي  Engine
ألعاب الڤيديو احلديثة، ميكن 
تخصيص مجموعة األدوات 
الرقمية للسيارة مقاس ١٢٫٤

بوصــة لعــرض تصميمات 
متحركة مختلفــة ومرئيات 

جديدة تناسب وضع القيادة.
وحتــول إعــداد مقيــاس 
العــدادات االفتراضــي فــي 
موســتاجن من درجات اللون 
والرمــادي  البــارد  األزرق 
الفاحت التقليديــة إلى مظهر 
حديث للغاية ومظهر نحاسي 
تتــم مشــاركته أيضــا مــع 
Mustang Mach-E، وميكــن 
التحكم بكل شيء تقريبا في 
شاشات العرض باإلضافة إلى 
اإلضاءة الداخلية احمليطة مع 
أنغــام محددة، بينما تتكيف 
مجموعات العدادات مع اختيار 
وضع القيادة. ويضيف اجليل 
السابع مظهرا منحوتا حديثا 
إلى تصميمه املستوحى من 

التراث، ليســتهدف بشــكل 
موســتاجن،  عمــالء  أكبــر 
حيث يؤكــد احلاجب األفقي 
املنخفض عبــر املقدمة على 
العرض األمامي الكلي، بينما 
يتأثر شكل تصميم الشبكة 
العلويــة بالتصميم األصلي 
فــي الســتينيات. وتســتمر 
املصابيــح األماميــة بتقنية 
إبــراز  فــي   Tri-Bar LED
بصمة موستاجن الكالسيكية 
لإلضــاءة، فــي حني تشــير 
اخلطوط اخللفية املوسعة إلى 
القوة على العجالت بأسلوب 

موستاجن احلقيقي.
وتزود Mustang GT، اآلن 
مبحــرك Coyote V٨ متطور 

ســعة ٥٫٠ لتــرات. مت إعداد 
اجليل الرابع سعة ٥٫٠ لترات 
لتوفير القوة احلصانية األكثر 
استنشاقا بشكل طبيعي من 
أي موستاجن جي تي بفضل 
صندوق سحب الهواء املزدوج 
املبتكر وتصميم اجلسم ثنائي 
العادم، ما يساعد على تقليل 
فقدان احلث من خالل متكني 

معدالت تدفق هواء أعلى.
قامت شركة فورد بتوفير 
ناقل احلركــة اليدوي جليل 
Vجديــد، ويســتمر محرك ٨

ســعة ٥٫٠ لتــرات في تقدمي 
ناقــل حركة يدوي قياســي 
من ٦ ســرعات، كمــا يتوافر 
ناقل احلركــة األوتوماتيكي 

املتطور بعشــر سرعات من 
فورد، ليعيد تشــكيل أمناط 
نقل احلركة على الفور تقريبا 
لتتناســب مع وضع القيادة 

احملدد.
وميكن للعمالء االستمتاع 
بالقيادة مع كفاءة اســتهالك 
الوقــود مــن خــالل اختيار 
طــراز EcoBoost، املدعــوم 
مبحرك جديد بالكامل رباعي 
األســطوانات مزود بشاحن 

توربيني سعة ٢٫٣ لتر. 
الشــعور باحلرية  يزداد 
والثقة الذي تغرسه موستاجن 
في سائقيها عندما يتحكمون 
في ســلوك الســيارة. فعلى 
طريق ملتوي أو حلبة سباق 
ميكن للســائق ضبــط جهد 
التوجيه واســتجابة احملرك 
وإعدادات التحكم اإللكتروني 
في الثبات بسرعة من خالل 
ســتة أوضاع قيادة متوافرة 
إلنشــاء ســيارة موســتاجن 

املثالية في أي وقت.
إعــدادات  ويشــمل ذلــك 
عادية، ورياضية، وإعدادات 
االنزالق، والسحب، واملضمار 
باإلضافــة إلــى إعــداد قابل 
للتخصيــص مــع مــا يصل 
إلــى ســتة ملفــات تعريــف 
فرديــة، مصممــة لتناســب 
رؤية الســائق. وعند حتديد 
كل وضع، تعمل الرســومات 
عالية الدقة في لوحة العدادات 
الرقمية على إضفاء احليوية 

على الوضع.
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طالل اجلري لـ «األنباء»: العقار السكني متماسك.. رغم ارتفاع الفائدة
طارق عرابي

قــال عضــو غرفــة جتــارة 
الكويــت طــالل  وصناعــة 
خليفة اجلري، إن كثيرا من 
املستثمرين العقاريني حتولوا 
من القطاع «االستثماري» إلى 
«السكني»، وذلك لالستفادة 
من عوائد إيجاريــة بتكلفة 
أقل من خالل شــراء قسائم 
شــقق  إلــى  وحتويلهــا 
واستديوهات وإعادة تأجيرها 
دون مراعــاة خصوصيــة 
املناطق النموذجية وعادات 

وتقاليد املجتمع الكويتي.
وأشــار اجلري فــي لقاء مع 
«األنباء» إلى أنه من الطبيعي 
أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 
إلى هبوط أسعار العقار، لم 
يكن لهــذا االرتفاع أي تأثير 
يذكــر على العقار الســكني 
كونــه مــازال ميثــل حاجة 
مستمرة لدى شريحة كبيرة 
من املواطنني، ناهيك عن الشح 
احلالي في االراضي السكنية.

هل ترى أن السكن اخلاص 
اصبح يشكل مالذا آمنا 

مراعاة اجليــران واخلدمات 
املقدمــة للمنطقــة، والتــي 
أصبحت ال تتماشى مع االعداد 

املتزايدة من السكان.
 وفي نهاية األمر، املســتفيد 
الوحيــد مــن ذلك كلــه هو 
املستثمر الذي اصبح يتملك 
العقــار الســكني بقيمة أقل 
العقــار  بكثيــر مــن قيمــة 

االســتثماري، ولذلك حتول 
املستثمرون واملضاربون من 
«االستثماري» إلى «السكني»، 
إضافة إلى أن كثرة املخالفات 
شجعت على حتويل املناطق 
النموذجيــة والســكنية إلى 

مناطق تأجيرية.

هل أثر ذلك األمر على 

ال يعــرف جــاره، وتباعدت 
األسر الكويتية عن بعضها 
البعض، إذ دخل تلك املناطق 
أشــخاص مــن جنســيات 
مختلفــة بعــادات متباينــة 
قد ال تتماشــى مع الطبيعة 
الكويتي  اخلاصة للمجتمع 

وعاداته وتقاليده.
ويجب أن ننتبه إلى أن هناك 
فرقا بني العائالت الكويتية 
التي تسكن املناطق السكنية 
وبــني اجلنســيات االخرى 
التــي بدأت تتغلغل في هذه 
املناطق، خاصــة وأن هناك 
أبعادا سلبية لدخول عادات 
وتقاليــد جديدة في املناطق 
السكنية قد تؤثر على عادات 
وتقاليــد املجتمــع الكويتي 

احملافظ واملتماسك.
ولــك أن تتخيــل أن بيوتــا 
مؤلفة من أدوار متعددة في 
مناطق السكن اخلاص وقد مت 
تقسيمها إلى شقق صغيرة 
وستوديوهات، حتى أن بعض 
هذه البيوت اصبحت تضم 
٤٠ و٥٠ ستوديو، وأن هذه 
البيوت أصبحت تسكن من 

االستثماري، ويحقق عوائد 
تأجيريــة قريبــة جــدا من 
مردود العقار االســتثماري، 
واالستفادة في الوقت نفسه 
من انخفاض تعرفة الكهرباء 
واملاء في العقار السكني والتي 
ال تزيد عــن ٢ فلس للكيلو 
واط، مقارنــة بـــ ٣٨ فلســا 
للكيلو واط الواحد في العقار 

التركيبة السكنية في املناطق 
النموذجية؟

٭ أدى اتساع نشاط التأجير 
في السكن اخلاص إلى اختالف 
فــي التركيبــة االجتماعيــة 
للمناطق السكنية، خاصة بعد 
أن اختلطت األمور ببعضها، 
وذلك بسبب اختالف العادات 
والتقاليد، حتى أصبح اجلار 

قبل جنســيات متعــددة، ما 
جعلهــا ظاهــرة بحاجة إلى 

حلول عاجلة.

هل ترى ان االرتفاع 
املتواصل في أسعار الفائدة 
سيكون له أثر على أسعار 

السكن اخلاص؟
٭ مــن الطبيعــي أن يؤدي 
ارتفــاع أســعار الفائدة إلى 
هبوط أســعار العقار، لكن 
مــا الحظنــاه فــي الكويــت 
مختلــف متاما، حيث شــهد 
العقار االستثماري انخفاضا 
طفيفا جدا في أسعاره، بينما 
لم يكن لهذا االرتفاع أي تأثير 
يذكر على العقار الســكني، 
لسبب بسيط، وهو أن السكن 
اخلاص مــازال ميثل حاجة 
كبيرة لدى شريحة كبيرة من 
املواطنني، ناهيك عن الشح 
احلالي في االراضي السكنية، 
كما أن ظاهرة االستثمار في 
السكن اخلاص هي ما جتعل 
القطاع الســكني متماســكا 
وغير قابل للتأثر بالعوامل 

االقتصادية االخرى.

عضو مجلس إدارة «الغرفة» أكد أن بيت العمر ميثل حاجة مستمرة لدى شريحة كبيرة من املواطنني وسط شّح األراضي

طالل اجلري متحدثا إلى الزميل طارق عرابي                (ريليش كومار) طالل اجلري

للمستثمرين العقاريني؟ 
٭ بالتأكيد، حيث رأينا بالفعل 
حتول الكثير من املستثمرين 
من االســتثمار فــي القطاع 
االستثماري إلى «السكني»، 
إذ باعوا عقاراتهم االستثمارية 
ليشــتروا قســائم ســكنية، 
ويعيدوا بناءها وحتويلها إلى 
شــقق واستوديوهات بدون 

تريليون دوالر تبّخرت من احتياطيات 
العمالت األجنبية العاملية!

تراجع االحتياطيات العاملية من العمالت 
األجنبية بأسرع وتيرة على اإلطالق، وسط 
تدخل البنوك املركزية من الشرق إلى الغرب 

لدعم عمالتها.
جمعتهــا  التــي  للبيانــات  ووفقــا 
«بلومبيرغ»، فقد انخفضت االحتياطيات 
بنحو تريليون دوالر، أو ٧٫٨٪، هذا العام 
إلى ١٢ تريليون دوالر، وهو أكبر انخفاض 
منــذ أن بدأت في جتميع البيانات في عام 
٢٠٠٣، وفقا ملا اطلعت عليه «العربية.نت».

ويرجع جــزء كبير من االنخفاض إلى 
تغييرات التقييم، فمــع قفزة الدوالر إلى 
أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل 
العمالت االحتياطية األخرى، مثل اليورو 
والني، قلل الدوالر بالتالي من قيمة ممتلكات 
هذه البنــوك من العمالت بالــدوالر، لكن 
االحتياطيات املتضائلة تعكس أيضا الضغط 
في سوق العمالت الذي يجبر عددا متزايدا 
من البنوك املركزية على اللجوء ألصولها 

من العمالت لدرء االنخفاض.


