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مواقع التواصل االجتماعي لـ «الوطني» 
تسهم في التوعية مبخاطر غسيل األموال

يواصل بنك الكويت الوطني دعم حملة 
«لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت 
املركزي وذلك ضمن مبادراته الهادفة لتعزيز 
الثقافــة املالية وزيادة الوعي لدى مختلف 
شــرائح املجتمع وحتقيق الشــمول املالي، 
حيــث يعمد البنك من خالل صفحاته على 
مواقع التواصــل االجتماعي وكافة قنوات 
التواصل تقدمي النصائح واإلرشادات التي 
تقدم محتوى متميزا يدعم كافة املوضوعات.

كما يسخر البنك كل قنواته اإللكترونية 
وصفحاته على مواقع التواصل االجتماعي 
لنشر مواد تثقيفية ومحتوى توعوي بهدف 
تسليط الضوء على عمليات غسيل األموال 
وخطرها على االقتصاد، إضافة إلى مقاطع 
ڤيديو للتوعية من أساليب االحتيال املختلفة 
التي يســلكها احملتالون لســرقة البيانات 

املصرفية للعمالء.
وكثف البنك من نشــر املواد التثقيفية 
والدعائيــة لزيادة الوعي مبخاطر غســيل 
األموال من خالل رسائل ومقاطع ڤيديو تبث 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتعد جهود «الوطني» في توعية عمالئه 
ركيزة أساسية وراسخة في استراتيجيته، 
كمــا أن دور البنــك لم يقتصــر حاليا على 
التحذيــر فقط، بل ميتد إلــى توفير بدائل 
استثمارية وادخارية آمنة ومتنوعة بحيث 
تناسب كل شرائح العمالء وتعزز االستقرار 

املالي واالقتصادي.
ويوفر البنــك كل إمكاناتــه الهائلة في 

التواصــل مــع العمــالء وجميــع قنواتــه 
اإللكترونية التي حتظى مبتابعة هي األكبر 
على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة 
جهود بنك الكويت املركزي في حماية العمالء 
واالقتصاد الســيما مع تسارع التحول إلى 
االعتماد على اخلدمات واملنتجات املصرفية 

الرقمية.
ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا 
لكل حمالت ومبادرات بنك الكويت املركزي 
التي تهدف إلى رفع مســتوى الوعي املالي 
ونشر التوعية املصرفية بني شرائح املجتمع، 
وقد دأب البنك بصفته أكبر املؤسسات املالية 
في الكويــت واملنطقة على تنظيم مختلف 
الفعاليات التي تساهم في توعية املجتمع بكل 
القضايا التي تهم القطاع املصرفي وتنظيم 
الفعاليــات والــدورات التدريبية في مجال 
مكافحة عمليات االحتيال واجلرائم املالية.

وكان بنــك الكويت املركزي قد بادر إلى 
إطالق حملة التوعية املصرفية «لنكن على 
دراية» بالتعاون مع البنوك الكويتية، لنشر 
الثقافــة املالية وتعزيــز الوعي لدى عمالء 
البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل 
لالستفادة من اخلدمات املصرفية وتعزيز 
ثقافــة االدخار واالســتثمار، والتحذير من 
مخاطر االحتيال وغسيل األموال، وغيرها 
من املواضيع ذات الصلة، وذلك عبر نشــر 
مجموعة متنوعة من املواد التوعوية التي 
تقدمهــا احلملــة واملعلومــات ذات الصلة 

بالثقافة املالية.

ضمن جهوده لدعم حملة التوعية املصرفية «لنكن على دراية» «الغرفة» شاركت في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ «الغرف اخلليجية»

«ضمان»: ١٠٠ مليار دوالر قيمة 
تأمني الواردات السلعية العربية في ٢٠٢١

٣ ماليني دينار إجمالي أرباح «االمتياز» في ٩ أشهر
أعلنــت شــركة مجموعــة 
االمتياز االستثمارية عن نتائجها 
املالية للتســعة أشهر املنتهية 
فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، حيث 
أرباح قبل الفائدة وضريبة دعم 
الوطنية واالســتهالك  العمالة 
وإهالك الديــن بلغت ٣ ماليني 
دينار في التسعة أشهر املنتهية 
في سبتمبر ٢٠٢٢، بالرغم من 
الظروف الصعبة التي عصفت 

باألسواق العاملية. 
وبلــغ صافي األربــاح من 
العمليات التشــغيلية مليون 

دينار في التسعة أشهر املنتهية 
فــي ســبتمبر ٢٠٢٢، مقارنــة 
بصافــي أرباح بلغت ٤ ماليني 
دينار في التسعة أشهر املنتهية 
فــي ســبتمبر ٢٠٢١، فــي حني 
سجلت املجموعة صافي خسائر 
خاصة مبساهمي الشركة األم 
قدرهــا ٨٠٠ ألــف دينــار فــي 
التســعة أشــهر املنتهيــة في 
سبتمبر ٢٠٢٢، مقارنة بصافي 
أرباح قدرها ٢٫٤ مليون دينار 
في التسعة أشهر املنتهية في 

سبتمبر ٢٠٢١. 

وخالل املدة، سجلت األرباح 
التشــغيلية منوا ملحوظا في 
التعليــم واألوراق  قطاعــات 
املالية املدرجة، فيما تأثر قطاع 
الصناعات الدوائية بضغوطات 
أسعار صرف العملة في مصر 
البناء  الطاقة وأعمــال  وقطاع 
مبخصصات مالية في التسعة 
أشهر املنتهية في سبتمبر ٢٠٢٢.
وانخفضــت األربــاح مــن 
التشــغيلية بنسبة  العمليات 
٢١٪ على أساس سنوي إلى ١٨٫٧
مليون دينار في التسعة أشهر 

املنتهية في سبتمبر ٢٠٢٢، من 
٢٣٫٧ مليون دينار في التسعة 
أشهر املنتهية في سبتمبر ٢٠٢١.

وانخفضت إجمالي مصاريف 
التشغيل بنسبة ١٠٪ على أساس 
ســنوي إلى ١٧٫٧ مليون دينار 
في التســعة أشهر املنتهية في 
سبتمبر ٢٠٢٢ مدعومة بانخفاض 
املصاريف بقطاعي التكنولوجيا 

والصناعات الدوائية.
بلــغ إجمالــي األصول ٢٦٥

مليون دينار في سبتمبر ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ ٢٨٨ مليون دينار في 

سبتمبر ٢٠٢١، واستقر إجمالي 
حقوق امللكية للشركة األم على 
١٧٣ مليون دينار في ســبتمبر 
٢٠٢٢، مقارنة بـ ١٨٦ مليون دينار 

في سبتمبر ٢٠٢١.
الدين  وانخفــض إجمالــي 
بالنسبة حلقوق امللكية إلى ٠٫١٩
مرة في سبتمبر ٢٠٢٢، من ٠٫٢٢

مرة في سبتمبر ٢٠٢١، وانخفض 
صافي أصول احملفظة إلى ٢١٦

مليون دينار في سبتمبر ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ ٢٣٩ مليون دينار في 

سبتمبر ٢٠٢١.

شــاركت غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت في االجتماع 
(٥٣) للجنة القيادات التنفيذية 
الحتــاد غــرف دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، وذلك صباح 
أمس في مقر غرفة الشــرقية 
مبدينة الدمام السعودية، حيث 
مّثل الغرفة عماد الزيد املدير 
العام املساعد، وفهد الصغير 
مدير إدارة العالقات التجارية.
وتنــاول االجتماع العديد 
من املواضيع املهمة ذات الصلة 
بالقطاع اخلــاص اخلليجي، 
حيــث مت االطالع على تقرير 
متابعة وتوصيات االجتماع 
٥٢ للجنة القيادات التنفيذية 
املنعقد بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٢، 

كشــفت املؤسسة العربية 
لضمــان االســتثمار وائتمان 
عــن  (ضمــان)  الصــادرات 
تراجع قيمة العمليات القائمة 
لتأمــني االســتثمار والتمويل 
والصادرات املوجهة إلى الدول 
العربية ضد املخاطر التجارية 
والسياسية بنسبة ١٪ إلى ٢١٩
مليــار دوالر بنهاية عام ٢٠٢١

لتمثــل نحو ٧٫٤٪ من إجمالي 
االلتزامات العاملية للعام نفسه. 
وأوضحت املؤسسة في بيان 
صحافــي مبناســبة إصــدار 
النشرة الفصلية الثالثة لعام 

لدول مجلس التعاون اخلليجي 
مع األمانة العامة الحتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
كمــا اســتعرض االجتمــاع 

االتفاق وآليات عمل وسياسات 
متسقة ومتكاملة ومستدامة، 
تعكس توافق األفكار والرؤى 
حول كيفية تطوير العالقات 
االقتصادية ومبا يتماشى مع 

الظروف احلالية. 
الى االستفادة  وباإلضافة 
التجــارة اإللكترونيــة  مــن 
وتعزيز تقاسم التكنولوجيا 
وتبادل املعلومات، وقد أكدت 
جلنة القيادات التنفيذية على 
االستعداد الدائم لالحتاد لوضع 
البرامج التي تسهم في التكامل 
االقتصادي اخلليجي، والسعي 
على تذليل كافة العوائق التي 
تواجه القطاع اخلاص في دول 

املجلس.

مشروع برنامج عمل األمانة 
العامــة للعــام ٢٠٢٣، الــذي 
تضمن العديد من الفعاليات 
ذات املــردود اإليجابــي على 
دول مجلــس التعاون، حيث 
ستشــارك األمانة العامة في 
الفعاليــات  تنظيــم بعــض 
بالتعاون مع عدد من الهيئات 
اخلليجية والعربية والدولية.

واستعرضت اللجنة نتائج 
التواصل اخلليجي-  منتدى 
األردني الثالث الذي عقد خالل 
الفترة من ٢٧ الى ٢٨ سبتمبر 
٢٠٢٢ فــي العاصمة األردنية 
(عمان) وكان من أهمها تعزيز 
جهود التعــاون بني مختلف 
اجلهــات مــن خــالل تكثيف 

٢٠٢٢، أنه رغم حتســن األداء 
االقتصادي فــي معظم الدول 
العربية خــالل ٢٠٢١، وعودة 
النشاط في القطاعات اإلنتاجية 
واخلدمية، وانتعاش التجارة 
العربيــة، واالرتفاع امللحوظ 
في تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر الى الدول العربية خالل 
٢٠٢١، فقــد شــهدت العمليات 
التمويــل  اجلديــدة لتأمــني 
والصادرات املوجهة إلى الدول 
العربية (الواردات) ضد املخاطر 
التجارية والسياسية انخفاضا 
طفيفا مبعدل ٠٫١٪ خالل ٢٠٢١

حصة الدول العربية بإجمالي االلتزامات القائمة عاملياً انخفضت إلى ٧٫٤٪

قبل الفائدة وضريبة دعم العمالة الوطنية واالستهالك وإهالك الدين

عماد الزيد وفهد الصغير خالل مشاركتهما في االجتماع

اضافة الى قرارات االجتماع ٥٨
ملجلس االحتاد. 

وأشادت اللجنة بالتعاون 
املثمر بني كل من األمانة العامة 

«KIB» يكافئ عمالءه على استخدام
 منصاته الرقمية لفتح حساب «الدروازة» اجلديد

الكويــت  بنــك  يســتمر 
الدولي (KIB) بإطالق حمالته 
الترويجية الهادفة إلى تعزيز 
التوجه الرقمي لدى عمالئه في 
عملياتهم املصرفية، حيث أعلن 
مؤخرا عن إطالق حملته اجلديدة 
على أحدث املنتجات املصرفية 
لألفــراد: حســاب «الــدروازة» 
للســحوبات، مقدما لهم فرصة 
مميزة حتى نهاية الشهر اجلاري 
للدخول في سحب على جائزة 
نقدية قيمة، شرط القيام بفتح 
حساب الدروازة الكترونيا عبر 
منصات البنك الرقمية املتاحة 
KIB لذلك ـ ســواء كانت خدمة

فتح حســاب الدروازة اجلديد 
مــن KIB. وأضاف أن حســاب 
«الدروازة» هو حســاب توفير 
بالدينــار الكويتي، مبني على 
أســاس الوكالــة باالســتثمار، 
والــذي يتميز بتوزيع العوائد 
الــى  بشــكل شــهري إضافــة 
ســحوبات على جوائــز نقدية 
مستمرة طوال العام، مضيفا أنه 
ال يشترط حتويل الراتب. كما 
لفت اخلريف إلى سرعة إصدار 
بطاقة سحب آلي لعميل احلساب 
عند فتحه، والتي تسمح بسحب 
نقدي من أجهزة الصرف اآللي 

حتى ٢٠٠٠ دينار يوميا.

حملتــه اجلديدة، لفــت املدير 
التنفيذي في اإلدارة املصرفية 
لألفراد فيKIB، نواف اخلريف، 
بدايــة إلى النجاح التي حققته 
الترويجيــة  البنــك  حمــالت 
املماثلة، والتــي طورت بهدف 
تشــجيع العمــالء علــى تبني 
حلولــه الرقمية في تعامالتهم 
البنكية، واســتخدام منصاته 
االلكترونية إلجناز معامالتهم 
املصرفية بكل راحة، وسهولة 
وأمان، األمر الذي دفع KIB نحو 
ابتكار حملة جديدة يكافئ من 
خاللها عمالءه، على استفادتهم 
من تطبيقاته الرقمية في عملية 

نواف اخلريف

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
وحســاب  األســبوعية 
احلصالة، بحضور ممثل عن 
التجارة والصناعة  وزارة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األســبوعي، فقد 
تــوج ١٠ رابحني من عمالء 
بنك وربة حصل كل منهم 
علــى ١٠٠٠ دينــار، وهــم: 
علي حمزة عباس الكوت، 

طــالل فيصل مبارك بن بحــر، محمد عبد 
احملســن أحمد العمران، عابد حبيب علي 
مال، طــالل نافل ظاهــر الدمــاك العازمي، 
عدنان عبداهللا طعمه اخلالدي، أحمد برغش 
برغش املطيري، فارس محمد مطر العنتري، 
فيصل صياح فيصل الزعبي، رامية متري 
فــرح قورة. كمــا يبارك بنــك وربة لفائزي 
سحب «احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء 

Bloom وهــم كل من: فاطمة 
خالد عبدالهادي احلجيالن، 
تركي فهد حمــود املطيري، 
مســيعيد عيــد مســيعيد 
الصلبي، عبدالرحمن جاسم 
عبداهللا احلمود، حليمة فاخر 

سليماني.
وحــول الشــروط، قال 
عبدالعزيز البخيت - مدير 
منطقة املجموعة املصرفية 
لألفراد: يتطلب اآلن وجود 
١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
األســبوعية  الســنبلة 
والســحوبات الكبرى، علما أن العميل ما 
زال يحصــل على فرصة واحدة مقابل كل 
١٠ دنانير في احلساب، والفرص حتتسب 
على حسب أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل للسحب 
األســبوعي، وشــهران كامالن للسحوبات 

الكبرى الحتساب الفرص.

عبدالعزيز البخيت

هواوي ١٠ nova.. تصميم 
متزامن مع احلياة العصرية

nova مت تصميم سلسلة هواتف هواوي
10 لتظل متزامنة مع أمناط احلياة العصرية 
وجماليات الشباب، ومت إنشاء هذه الهواتف 
على أســاس التكنولوجيا املبتكرة، حيث 
nova يســعى كل جيل من هواتف سلسلة

إلى متثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة 
تتميز بتصميم عصــري وكاميرات قوية 
وأداء ممتاز وتقدم جتارب تفاعلية ذكية.

 ،nova ومع اجليل العاشــر من سلسلة
يأتــي تصميــم Star Orbit Icon مــع عملية 
طالء مزدوجة اللون، التي متنح الهاتف ملعة 
مستقبلية للحصول على مظهر رائع وفريد 
من نوعه، ومن خالل تصميم وحدة العدسة 
للحلقات املزدوجة الداخلية واخلارجية، ميكن 
للمستخدمني مشــاهدة عرض مدرج لعالم 
خيالي حيث الـ Star Orbit Ring املضمن هو 
النموذج النجمي للعرض، ومن خالل اجلمع 
بني تقنية العدسة فائقة الوضوح واجلمالية 
الفنيــة، فالتصميم يدمج التكنولوجيا مع 

املوضة، أما األجزاء الزخرفية لوحدة العدسة 
فهي مصنوعة من مواد مركبة بصرية عالية 
الشــفافية ومعاجلتها في أسطح مقطوعة 
بالكريســتال إلنتاج بريق ثالثــي األبعاد. 
والكاميرات مرتبة أسفل احللقة الزخرفية 

الشبيهة بالكريستال.
وتأتي سلسلة هواتف nova دائما بألوان 
عصرية، حيث تقدم اللون رقم 10 األسود 
النجمي، واألخضر النعناعي، وبروفانس. 
من بني هؤالء، اللون اجلديد، اللون رقم 10

هو لون جيل جديد يستخدم الفضة كنغمة 
رئيسية مع ملسة نهائية أكثر برودة.

إلى جانب األلوان الرائعة والفريدة من 
نوعهــا، هناك شــيء آخر يجعل سلســلة 
هواتــف nova 10 ال تقــاوم وهو التصميم 
اخلفيف الوزن بشكل ال يصدق. عالوة على 
ذلك، من خالل حتسني الهيكل الداخلي، تأتي 
سلســلة هواتف nova 10 ببطارية كبيرة 

السعة في هيكلها اخلفيف والنحيف.

كثير من الــدول مرت بتجارب وأزمات اقتصادية 
ومالية وإدارية، بسبب سياسات وقرارات دول أخرى 
أثرت عليها، وبسبب إدارة وقرارات دولتها وتدخل بعض 
األســباب ذات املصالح الشخصية والتنفيعية، ومهما 
كانت األسباب واملبررات لهذه األزمات فهي بالنهاية تؤثر 
مباشرة على املواطنني ذوي الدخل احملدود واملتوسط، 
والذين يعتمدون على راتبهم الشــهري، واستمرارها 
يؤثر على أمن واســتقرار املستوى املعيشي واحلياة 

الطبيعية داخل الدول.
الكويت تعتمد على مصدر إيراد واحد وهو النفط، 
واملشكلة ليست في هذا ولكن في إدارة الدولة، يعني 
هنــاك دول أخذت احتياطاتها ملثــل هذه األزمات من 
جتارب وأزمات ســابقة وبدأت تدرس وتخطط وتنفذ 
إيجاد مصادر إيرادات بديلة قابلة للتنفيذ ولها جودة 
عالية وأسعار مناسبة وتدوم فترة طويلة وقابلة للتطوير 
لضمان استمرارها وهذه ستساعد الدول في احلصول 
على إيرادات أخرى غير االعتماد على مصدر واحد مثل 

النفط وطبعا متت مناقشة هذا املوضوع في احلكومة 
ومت عرضه على مجلس األمة أكثر من دور انعقاد منذ 
سنوات ولكن ولألسف لم يتم اتخاذ قرار وتنفيذ البدء 
في مصادر إيرادات بديلة مع أن هناك مؤشرات لسياسات 
وقــرارات دول كبرى مثل أميركا والصني وروســيا 
وبريطانيا ستؤثر على االقتصاد واالستثمار الكويتي 
مثل أميركا التي تنوي خفض أسعار النفط واالعتماد 
على املخزون النفطي وتؤثر على دول اخلليج العربي 
بها وسياستها جتاه إيران وإسرائيل وتغلب مصاحلها.

وبعد كل هذه احلقائق واملعلومات، هل لدى احلكومة 
ومجلس األمة اجلدية في اإلصالح االقتصادي واإلداري 
واملالي أو االســتمرار مبواضيع تهتم مصالح أحزاب 
ومجموعات ومتنفذين والتي ظهرت مؤشــراتها بكل 
وضوح سرقة املال العام والفساد اإلداري من دون حل 
مشــاكل املواطنني املالية واألسرية واالجتماعية وحل 
مشكلة مصادر دخل بديلة دون تأثر جيوب املواطنني 

ذوي الدخل احملدود واملتوسط بها.

أرجو أن نرى في املواضيع املطروحة من احلكومة 
على مجلس األمة في األشــهر املقبلــة ما يهدف إلى 
استقرار أمن وأمان الكويت واملستوى املعيشي الكرمي 
مثل اعتماد مصادر دخل بديلة واالعتماد على الطاقة 
البديلة والقضاء على الفساد املالي واإلداري وإذا لم يتم 
ذلك خالل الفترة املقبلة فهناك تأثير على بلدنا احلبيب 
بتأخر إصالحه اقتصاديا وماليا واستمرار معاناة أغلب 

األسر الكويتية ذات الدخل احملدود واملتوسط.
اإلصالح االقتصادي هو مجموع اإلجراءات الهادفة 
إلى معاجلة االختالالت الهيكلية لالقتصاد الوطني. 
وبنتيجة ذلك يتم االنتقال إلى نظام منفتح يقوم على 
أساس حترير الســوق وتوسيع قاعدة التنمية. من 
بني اإلجراءات الفعالة في مجال اإلصالح االقتصادي 
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة 
وأعلى إنتاجية. ومما يعنيه ذلك مواكبة مؤشــرات 
العرض والطلب بشكل فعال وإيجابي على املنتجني 

واملستهلكني. 

املستشار الكويتي

أين اإلصالح االقتصادي 
مبصادر دخل بديلة؟!

Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

لتبلغ ١٠٠٫٦ مليار دوالر، تغطي 
نحو ١٠٫٤٪ من إجمالي الواردات 
السلعية العربية لنفس العام.

واستحوذت الدول العربية 
على ٣٫٧٪ من مجمل االلتزامات 
اجلديــدة لتأمني لالســتثمار 
والتمويــل والصــادرات فــي 
العالــم بنهايــة العــام ٢٠٢١، 
وتركــزت التزامــات التأمــني 
اجلديــدة جغرافيا في ٥ دول 
عربية استحوذت على ٧٧٫٦٪ 
مــن اإلجمالي وهــي: اإلمارات 
٢٥٫١٪، والسعودية ١٧٫٢٪، ثم 
مصــر ١٦٫١٪، ثم قطر ١١٪، ثم 

املغرب ٨٫١٪.  وواصلت وكاالت 
ائتمان الصــادرات العامة في 
املنطقة العربية اســتحواذها 
على احلصة األكبر من إجمالي 
االلتزامات اجلديدة، بحصة ٦٣٪ 
خالل عام ٢٠٢١، في مقابل حصة 
٣٧٪ لشركات التأمني اخلاصة.
التزامــات تأمني  وتركزت 
الصادرات اجلديدة في املديني 
املتوسط والطويل في قطاعات 
النقــل واملــوارد الطبيعيــة 
والتصنيــع والبنية التحتية 
والطاقة بحصة إجمالية بلغت 
نحــو ٥٥٪، فيما اســتحوذت 

القطاعــات نفســها على نحو 
٧٦٫٧٪ من إجمالي االلتزامات 
اجلديدة للتأمني ضد املخاطر 
السياسية في املنطقة العربية 

خالل عام ٢٠٢١.
التعويضــات  وســجلت 
املدفوعة عن التزامات التأمني 
في املنطقة العربية انخفاضا 
مبعدل ٤٤٫٤٪ لتبلغ نحو ٣٥٧
مليون دوالر خالل عام ٢٠٢١، 
كمــا انخفضــت التعويضات 
املستردة بنسبة ١٢٪ الى نحو 
٤١٧ مليون دوالر خالل العام 

نفسه.

حيث سيتم اإلعالن عن الرابح 
فيها بعد أسبوع من هذا التاريخ.

وفــي معــرض حديثه عن 

أونالين أو تطبيق «KIB موبايل» 
على الهواتف الذكيةـ  قبل انتهاء 
احلملة يوم ٣٠ اكتوبر اجلاري، 


