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«الوطني»: جوائز «اجلوهرة» صارت ٤٫٩٢ ماليني دينار
حرصا منه على حصول عمالئه على جتربة 
اســتثنائية تلبي طموحاتهم وجتعلهم األكثر 
متيزا، زاد بنك الكويــت الوطني قيمة جوائز 
ســحوبات حســاب اجلوهرة على مدار العام 
بأكثر من الضعف لتصبح قيمة جائزة السحب 
األسبوعي ٢٠ ألف دينار، بينما ضاعف الوطني 
قيمة اجلائزة الكبرى ٤ مرات لتصل إلى مليون 

دينار يتم السحب عليها ٣ مرات سنويا.
ويبــدأ «الوطني» تقدمي اجلوائــز بقيمتها 
اجلديــدة بعــد التعديــل بداية من ســحوبات 
اجلوهــرة في عــام ٢٠٢٣، علــى أن يتم إعالن 
أســماء الرابحــني باجلائزة علــى كل القنوات 
اإللكترونية املعتادة التــي يعلن عليها البنك 

أسماء الرابحني.
وبهذه املناســبة، قال مدير عــام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان: «هدفنا دائما أن يكون 
عمالؤنا األكثر متيزا على صعيد كل ما نقدمه 
من خدمات وحلول ومكافآت، واليوم نزيد قيمة 
جوائز حســاب اجلوهرة بأكثــر من الضعف 
لتصبــح األكبــر فــي الكويت ويصبــح معها 

الرابحون من عمالئنا مليونيرية».
وأضاف العثمان: «اعتاد عمالؤنا أن يصنع 
الوطني فارقا فــي حياتهم اليومية مبا يقدمه 
مــن خدمات وحلول دفــع. واجلوائز اجلديدة 
حلساب اجلوهرة تأتي في إطار سعينا لصنع 
الفارق في حاضر ومستقبل عمالئنا وعائالتهم».

وأكــد على التــزام الوطنــي بتقدمي جتربة 
شاملة للعمالء ال تخلو من املكافآت االستثنائية 

علــى مدار العــام وتقدميها لكل الشــرائح مبا 
يتناسب مع تطلعاتهم املختلفة التي يحرص 
البنك علــى التعرف عليها من خالل التواصل 
الدائم معهم باستمرار وباستخدام العديد من 

القنوات اإللكترونية وغيرها.
واختتــم العثمان حديثه قائال: «إلى جانب 
أن حساب اجلوهرة أحد أبرز منتجاتنا ملكافأة 
العمالء، لكنه يبقى أيضا إحدى ركائز التزامنا 
بأداء مســؤوليتنا جتــاه املجتمع فيما يخص 

استهدافنا ترسيخ ثقافة االدخار وسعينا لتعزيز 
الشمول املالي».

وتتم كل سحوبات حساب اجلوهرة إلكترونيا 
بحضــور وإشــراف ممثل مــن وزارة التجارة 
والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من 
شركة «ديلويت» العاملية وذلك في إطار تعاون 
بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي 
ملراجعة عملية السحب التزاما بتعليمات وزارة 

التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وميكن فتح حســاب اجلوهرة بكل سهولة 
من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت وخدمة 
الوطني عبر املوبايل أو من خالل زيارة أقرب 
فروع البنك الوطني، وبداية من ٢٠٢٣، يدخل 
كل عمالء اجلوهرة في الســحب على اجلوائز 
األســبوعية البالــغ قيمتهــا ٢٠ ألــف دينــار، 
والشــهرية بقيمــة ١٢٥ ألف دينــار، واجلائزة 
الكبرى بقيمة مليون دينار والتي يتم السحب 

عليها ٣ مرات سنويا.
ويبلغ احلد األدنى لفتح حســاب اجلوهرة 
٤٠٠ دينــار واحلد األقصى للمبلغ الذي ميكن 
االحتفــاظ به لكل عميل هــو ٥٠٠ ألف دينار، 
وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي 
أو حتويل من حســاب اجلوهرة خالل الفترة 
املطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل ٥٠

دينارا في احلساب.
ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام ٢٠١٢

مكافآت لعمالئه من خالل جميع سحوبات حساب 
اجلوهــرة، بجوائز أصبحت قيمتها اإلجمالية 

اآلن ٤٫٩٢٥ ماليني دينار سنويا.

ضاعف اجلائزة األسبوعية إلى ٢٠ ألف دينار.. والكبرى ٤ مرات إلى مليون دينار

محمد العثمان

املاليمحمد العثمـان: جوائزنا األكبر بالكويـت.. ونلتزم بتمييز عمالئنا في كل شـيء  الشمول  وتعزيز  االدخار  ثقافة  ترسيخ  ضمن  أساسية  ركيزة  «اجلوهرة» 

 «Google Cloud» احلكومة تتعاقد مع
لتنفيذ خططها للتحول الرقمي

Google Cloud أعلنــت
عــن دخولها فــي حتالف 
اســتراتيجي مع حكومة 
الكويــت لوضــع خارطة 
طريــق لبرنامــج حتول 
رقمي شــامل في الهيئات 
احلكوميــة والشــركات 
الرئيسية اململوكة للدولة.
الشــركة  وأوضحــت 
فــي بيان صحافي أن هذا 
التحالف سيتيح للحكومة 
االستفادة من تكنولوجيا 
Google Cloud املبتكــرة 

وخبرتها في مجال البيانات واألمن السيبراني 
والذكاء االصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ 
التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية 

الرئيسية في السنوات املقبلة.
وســتعمل Google Cloud فــي إطار هذا 
التحالف االستراتيجي مع حكومة الكويت 

لرقمنة خدمــات املواطنني وزيادة إنتاجية 
املوظفــني احلكوميني. وعــالوة على ذلك، 
ستشارك Google Cloud حكومة الكويت في 
تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في 
مجاالت الرعاية الصحية والتعليم والتعافي 
.(Smart living) من الكوارث واملعيشة الذكية
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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

في آخر يوم عمل في عام ٢٠٢٢
تقدم ما يقارب ١٤ قياديا في احلكومة 
باالستقالة للتقاعد، وبهذا وصل إجمالي 
املستقيلني للتقاعد ٦٩ قياديا من وكيل 
وزارة ووكيل مساعد ومدير عام ونائب 
مدير عام جهات حكومية مختلفة من 
وزارات وهيئات ومؤسســات ذات 
ميزانية ملحقة ومستقلة، وذلك بسبب 
االستفادة من «راتب الـ ٨٠٪»، السبب 
الرئيسي في اإلسراع قبل بداية ٢٠٢٣، 
وبعد قرار مجلس اخلدمة املدنية ٢٠١٩
وصل الراتب التقاعدي إلى نحو ٣٥٠٠
دينار فيما كان أقصاه ٢٥٠٠، حيث 

من احملتمل إلغاء هذا القرار قريبا.
ذكرت احلكومة في برنامجها من 
األولويات أن تتم إعادة هيكلة اجلهاز 
احلكومي، وهذا املشروع ليس بسهل 
تطبيقه ألنه إذا كان الهدف منه إلغاء 
ودمج بعض اجلهات احلكومية حلل 
مشكلة التضخم غير املناسب مقابل 
حجم الكويت وعدد العاملني مقارنة 
بدول أكبر حجما وعدد سكان أكثر.

الكويتية  وكانــت احلكومــات 

١٦ شــركة ووصل عدد العاملني في 
احلكومة إلى ٤٥٧ ألف موظف بينهم 

٣٦٦ ألف كويتي.
لذلك أقترح وأنصح أعضاء مجلس 
األمة الذين طالبوا باستحداث هيئات 
ومؤسسات وشركات حكومية بإعادة 
النظر في اقتراحهم حتى ال يتضخم 
اجلهاز احلكومي وتزيد املصاريف 
وتتداخــل االختصاصات، وخاصة 
االقتراحات التي اختصاصاتها موجودة 
حاليا في جهات حكومية ما عدا االقتراح 

السابقة قد أنشأت عددا من الهيئات 
واملؤسســات واملجالــس واجلهات 
للحكومة تسبب في تضخم  التابعة 
امليزانية وعدد العاملني وطول إجراءات 
املعامالت وتداخــل وازدواجية في 
االختصاصــات، حيــث وصل عدد 
الــوزارات واإلدارات احلكومية الى 
٣٣ جهة والهيئات واملؤسسات ذات 
امليزانية امللحقــة ٢١ جهة والهيئات 
امليزانية املستقلة  واملؤسسات ذات 
١٧ جهة وعدد الشــركات احلكومية 

الذي يهدف الــى دمج اختصاصات 
وعمل هيئات ومؤسســات حكومية 
موجودة حاليا مثل اقتراح دمج هيئة 
القوى العاملة وديوان اخلدمة املدنية 
للتوظيف والعمالة  في هيئة واحدة 
الكويتية، ونقل اختصاصات توظيف 
العمالة الوافدة إلى وزارة الشــؤون 
االجتماعية، وســابقا اقترحت بدمج 
العاملة وديوان اخلدمة  القوى  هيئة 
املدنية واملجلــس األعلى للتخطيط 
بوزارة تسمى وزارة التخطيط واملوارد 

البشرية.
الوزراء  أقترح على رئيس  وكما 
ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح بأن يســتفيد مــن هذه 
القياديني،  االســتقاالت وشــواغر 
ويبدأ بإعادة هيكلة اجلهاز احلكومي 
والذي يهدف إلى دمج وإلغاء هيئات 
ومؤسسات ومجالس حكومية وأغلبها 
كانت ضمن وزارة تتمثل في قطاع 
بنفس االختصاصــات، وكذلك حل 
مشكلة التضخم في اجلهاز احلكومي 

وزيادة املصروفات.

منتدى «دافوس» االقتصادي
ينطلق ١٦ اجلاري في سويسرا

وكاالت: يعقد املنتدى االقتصادي العاملي 
(منتدى دافوس) في ١٦ يناير اجلاري ويستمر 
حتى ٢٠ يناير حتت شعار «التعاون في عالم 
مفتت» ويشارك فيه أكثر من ٢٥٠٠ من القادة 
من احلكومات وقطاع األعمال واملجتمع املدني.

ويعد املنتدي العاملي أحد أهم املنتديات 
االقتصادية والسياســية في العالم حيث 
يحضره عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء 
الوزارات والوزراء ويناقشون أهم قضايا 

العالم الراهنة اضافة الى اللقاءات الثنائية 
التــي جتمعهم ملناقشــة القضايا الثنائية 

بني الدول.
وســيبحث املنتدى أيضــا قضايا الطاقة 
احلالية واحلقوق الرقمية والشــمول وبناء 
اجلاهزية املســتقبلية للشــركات الصغيرة 
واملتوســطة وكذلك االبتكار من اجل أهداف 
التنمية املستدامة والذكاء االصطناعي للصحة 

العقلية اضافة الى قضايا أخرى.

مبشاركة ٢٥٠٠ من قادة احلكومات ورجال األعمال

العجز التجاري األميركي يتقلص بأكبر وتيرة بـ ١٤ عامًا
وكاالت: تقلــص العجز التجاري للواليــات املتحدة بأكبر وتيرة 
فــي قرابــة ١٤ عاما في نوفمبر املاضي، إذ تراجعت الواردات في ظل 

تباطؤ الطلب احمللي مع ارتفاع تكاليف االقتراض.
وقالت وزارة التجارة، إن العجز التجاري انخفض ٢١٪ إلى ٦١٫٥
مليار دوالر، وهو أدنى مســتوى منذ ســبتمبر ٢٠٢٠، واالنخفاض 

بالنسبة املئوية في العجز التجاري هو األكبر منذ فبراير ٢٠٠٩.
وهوت الواردات قيمة ٦٫٤٪ إلى ٣١٣٫٤ مليار دوالر، مع انخفاض 

الواردات من البضائع ٧٫٥٪ إلى ٢٥٤٫٩ مليار دوالر.
وتراجعــت الصــادرات ٢٪ إلى ٢٥١٫٩ مليــار دوالر، إذ انخفضت 
صادرات البضائع ٣٪ إلى ١٧٠٫٨ مليار دوالر، لكن صادرات السيارات 

وقطع الغيار واحملركات كانت األعلى منذ أغسطس ٢٠١٩.

انخفض ٢١٪ إلى ٦١٫٥ مليار دوالر خالل نوفمبر املاضي


