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«املتحد» ُينظم سحب «احلصاد» الشهري..غدًا
ضمن برنامج احلصاد اإلسالمي، حساب 
السحب األول على اجلوائز الذي يقدمه البنك 
األهلي املتحد، يقام غدا األربعاء السحب الشهري 
الذي يترقبه عمالء احلصاد اإلسالمي إلعالن 
الرابح ســعيد احلظ الذي ســيفوز باجلائزة 
البالــغ قيمتهــا ١٠٠ ألف دينــار، وذلك حتت 
إشــراف وحضور ممثلــي وزارة التجارة في 

املبنى الرئيسي للبنك األهلي املتحد.
وبهذه املناسبة، قالت رئيسة إدارة قنوات 
التوزيع البديلة بالبنك األهلي املتحد هنادي 
خزعــل: ينفــرد حســاب احلصاد اإلســالمي 
مبجموعــة من امليــزات احلصرية حيث يعد 
أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة 
فتح احلساب عبر االنترنت بكل سهولة ويسر 

مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأضافــت: هناك العديد مــن فرص الفوز 
الكبرى مازالت بانتظار عمالئنا احلاليني وكل 
من يرغب في فتح حســاب احلصاد للتوفير 

اإلسالمي لدى البنك األهلي املتحد.
وأكدت خزعل بالقول: يسهم برنامج جوائز 

احلصاد اإلسالمي في تعزيز نشر ثقافة التوفير 
والتشجيع على االدخار بني أفراد املجتمع، كما 
يسهم في تغيير حياة عمالئه إلى األفضل من 
خالل الفوز باجلوائز القيمة التي تســهم في 
إدخال السعادة الى نفوسهم، ومن هذا املنطلق 
يحرص البنــك على املراجعة الدورية لهيكل 
السحوبات وتعديلها مبا يتوافق مع متطلبات 

وطموحات عمالء البنك الكرام.

«اخلليج» يطلق حملة ألفضل 
وأسرع برنامج نقاط في الكويت

فــي إطار حرصه على مكافأة عمالئه، أطلق 
بنك اخلليج حملة لتسليط الضوء على برنامج 
«نقاط اخلليج»، أفضل وأسرع برنامج مكافآت 
في الكويت، إذ ميكن العمالء من استبدال نقاطهم 
بتذاكر ســفر على منت جميــع خطوط الطيران 
حــول العالــم، وإجــراء احلجــوزات الفندقية 
لــدى أكثر من ٣٠٠ ألف فندق حول العالم. كما 
Apple يقــدم البنك لعمالئه مســتخدمي خدمة
Pay فرصة احلصول على٪١٥ اســترداد نقدي 
عند اســتخدام بطاقات فيزا االئتمانية من بنك 
اخلليج في جميع املطاعم واملقاهي داخل وخارج 
الكويت، وذلك في إطار حرص بنك اخلليج على 
مكافــأة عمالئه وتلبيــة متطلباتهم، بالتوازي 
مع مســاعيه املتواصلة لتقدمي أفضل اخلدمات 
واملنتجات، وتوفير جتربة عمالء متميزة.   ومينح 
برنامج نقاط اخلليج العمالء مزايا عديدة، منها: 
فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال 
السنة، وكسب اميال السفر على الرحالت عند 
اســتبدال النقاط من شــركة الطيران املفضلة 
لديهم، واحلصول على نقاط إضافية عند سداد 

القيمة املتبقية من احلجز والدخول التلقائي في 
البرنامج جلميع حاملــي بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانيــة، كمــا أنه ال يوجد حــد أدنى للدفع 
لكسب النقاط واستبدالها بتذاكر سفر مجانية 
على جميع خطوط الطيران.  وإلى جانب برنامج 
نقاط اخلليج املميز يحرص البنك على توفير 
فرص متنوعة طوال العام لالســترداد النقدي، 
وباعتبــار أن خدمــة «Apple Pay» هــي أحدث 
خدماتنا، وفرنا ملســتخدميها فرصة احلصول 
على استرداد نقدي بنسبة ١٥٪، جلعل عمليات 
الدفع أكثر راحة وأمانا ومكافأة، مشيرة إلى أن 
العرض ســاري إلــى ١٥ فبراير املقبل، في حني 
ســيتم ايداع قيمة االسترداد النقدي في بطاقة 

العميل بحلول ٩ مارس ٢٠٢٣.

يقدم ١٥٪ نقداً ملستخدمي بطاقات «فيزا» عبر Apple Pay في املطاعم واملقاهي

KIB يقدم إرشادات االستخدام اآلمن 
للبطاقات املصرفية خالل السفر

يواصل بنك الكويت الدولي 
(KIB) دعمه للعام الثالث على 
التوالــي للحملــة الوطنيــة: 
«لنكــن علــى درايــة»، وذلك 
من خالل مشــاركة مجموعة 
مــن النصائــح واإلرشــادات 
االحترازية مع جمهوره عبر 
الوسائل اإلعالمية املختلفة، 
حــول االســتخدامات اآلمنة 
للبطاقــات املصرفيــة أثنــاء 
تواجدهم خارج البالد، السيما 
مــع اقتــراب موســم العطلة 
والسفر. وبهذا الصدد، صرح 

مدير عام إدارة أمن املعلومات واخلصوصية 
ومكافحة االحتيال باسل السويدان: هدفنا من 
خالل هذه املشاركة االجتماعية توعية مستخدمي 
البطاقات املصرفية بجميع أنواعها عن كيفية 
احملافظــة على أصولهم وحمايــة معلوماتهم 
ضد مخاطر االحتيال واالختراقات والســرقة 
ومــا إلى ذلــك، لذلك هناك بعض املمارســات 
التــي ننصح عمالءنــا باتباعها بشــكل عام، 
للوصول لالستخدام األمثل للبطاقات املصرفية 
وضمان سرية بياناتها، من بينها على سبيل 

KIB» املثــال حتميــل تطبيق
موبايل» وتفعيل خدمة رسائل 
أو   notification اإلخطــارات 
الرسائل النصية SMS ملتابعة 
ومراقبة استخدامات البطاقة 
والعمليات املصرفية التي متت 
عليها، مع حفظ البطاقة بعيدا 
عن ضوء الشمس املباشر ملنع 
حدوث أي تلــف بها، مضيفا 
خالل هذه املشاركة أنه يجب 
على مستخدمي البطاقات حفظ 
أرقامها الســرية جيدا، وعدم 
كتابتها أو مشــاركتها مع أي 
شــخص كان على اإلطــالق، كما أوصى بعدم 
مشاركة رموز املرور (OTP) لعمليات الشراء 
عبر االنترنت، مع تأكيده على أن البنك لم ولن 
يطلــب من عمالئه أو غيرهم على اإلطالق أي 
معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل أسم 
املســتخدم، أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة 
 ،(OTP) املصرفية، أو كلمة املرور ملرة واحدة
ســواء عبر البريد اإللكترونــي أو عن طريق 
 «WhatsApp» الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق

أو شفهيا عبر مكاملة هاتفية.

باسل السويدان

حيات: إيطاليا ثامن أكبر مصدر للكويت 
.. و١٫٢٥ مليار دوالر التبادل التجاري بني البلدين

«وربة» يحصد جائزة «اخلدمات املصرفية 
الرقمية اإلسالمية األكثر ابتكارًا للشركات»

«النفط» تعلن اليوم عن الفائزين بجائزة التحول الرقمي

«الكويتية» ُحتّلق إلى ٢٠ وجهة في ٢٠٢٣

«يوبيمنتس» للتكنولوجيا املالية أفضل مزود 
حللول الدفع اإللكتروني األكثر ابتكارًا في الكويت

علي إبراهيم 

قــال عضو مجلــس إدارة غرفة 
جتــارة وصناعة الكويــت، عمران 
حيــات إن إيطاليا وجهة رئيســية 
لالســتثمارات مــن الكويت، حيث 
تعــود جتربة االســتثمار الكويتي 
في إيطاليا إلــى عدة عقود مضت، 
إذ كانــت على مدار ٣ عقود أو أكثر 
بني أول ١٠ شركاء جتاريني للكويت، 
وان الغرفة تســخر جميع اجلهود 
في سبيل تعزيز العالقات التجارية 
الثنائية بني البلدين الصديقني، ما 
يتيح فرصا كبيرة ملعرفة املزيد عن 
بيئة األعمال واالستثمار في قطاع 

النفط والغاز في إيطاليا.
وأضاف حيات خالل اســتقبال 
الغرفة وفدا جتاريا من وكالة ائتمان 
الصادرات اإليطالية (SACE) وعددا 
من الشــركات املتخصصة بالطاقة 

توج بنــك وربة مجــددا جناحاته 
املتحققة في مجال اخلدمات املصرفية 
بحصولــه علــى جائــزة «اخلدمــات 
املصرفيــة الرقمية اإلســالمية األكثر 
ابتكارا للشركات - الكويت ٢٠٢٢ من 
Global Business Outlook، وقــد جــاء 
حصــد البنك لهذه اجلائــزة بناء على 
العديــد من من اإلجنازات والنجاحات 
التي حققها، ومن أبرزها مواكبة البنك 
ألحدث احللول املصرفية الرقمية التي 
يكون فيها البنك أقرب لعمالئه من قطاع 
الشــركات وما يقدمه مــن أداء متميز 
ومنو في عملياتــه املصرفية الرقمية 
املتصاعدة وجتربة العمالء املصرفية 
واالبتكار واالســتدامة للحصول على 
بيئة أعمال مســتقرة وقابلة للتطوير 

في عام ٢٠٢٢.

أعلنــت وزارة النفط عن تنظيم 
حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 
٢٠٢٢) في دورتها الثانية، ومن املقرر 
إقامته مساء اليوم (الثالثاء) في فندق 
جراند حياة - مول ٣٦٠، حتت رعاية 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال، وبحضور 
وكيــل وزارة النفط الشــيخ د. منر 
فهد املالك الصباح، ومسؤولي وزارة 
النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، 
واألكادمييني من مختلف اجلامعات 

والكليات املشاركة.
وبهذه املناسبة قالت وزارة النفط 

أعلنت شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عن الوجهات التي ســيتم 
تشغيلها ملواســم عام ٢٠٢٣، حيث 
حققت الشركة جناحا باهرا في العام 
املاضــي بإطــالق وجهــات متنوعة 
وجديدة والتي تأتي تلبية الحتياجات 
عمالئهــا الكــرام وملنحهــم خيارات 
واسعة في مختلف دول العالم، كما 
يأتي إطالق الوجهات اجلديدة بناء 
على توجيهات مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بالتوسع في شبكة 
خطوطها وللوصول إلى نقاط تشهد 
طلبا كبيرا من قبل عمالئنا الكرام.

وفي هذا الصدد، قالت مدير دائرة 
تخطيط شبكة اخلطوط التشغيلية 
والتوزيع شروق العوضي: سيشهد 
العام ٢٠٢٣ إطــالق ٢٠ وجهة حول 
العالــم، حيــث ستشــغل اخلطوط 

حققت يوبيمنتس إجنازا جديدا 
في مسيرتها حيث جنحت الشركة 
فــي احلصول على جائــزة «أفضل 
مــزود حللــول الدفــع اإللكتروني 
األكثر ابتكارا في الكويت» من قبل 
املجلة البريطانية املرموقة «غلوبال 
إيكونوميكــس»، ومقرهــا اململكــة 
املتحــدة، حيــث أقيم حفــل توزيع 
اجلوائــز األربعــاء املاضــي بدبي، 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وبهذه املناسبة، أعرب املؤسس 
واملديــر التنفيــذي للعمليــات في 
يوبيمنتــس، علــي احلبشــي عــن 
سعادته بحصول الشركة على إحدى 
أهــم اجلوائــز في مجــال االقتصاد 

الـ ٨ كأكبر مصــدر للكويت إذ بلغ 
حجم التبادل التجاري بني البلدين 

١٫٢٥ مليار دوالر.
وزاد حيات قائال «أعتقد أن هناك 
مجــاال إضافيا لتوســيع العالقات 
االقتصاديــة الثنائيــة مــن خــالل 
االستفادة من جميع العناصر املتاحة 
فــي كال البلدين، حيــث إن إيطاليا 
تتميز بقطاعات صناعية عدة مثل 
صناعة الســيارات واآلالت الثقيلة 
والصناعــات الهندســية واملالبس 
واألزيــاء، والصناعــات الغذائيــة 
والسياحة، وقطاع النفط والغاز».

وأكد حيات حرص الغرفة على 
مــد كل تعاون ممكــن نحو حتقيق 
األهداف االقتصادية املشــتركة بني 
إيطاليا والكويــت، معربا عن أمله 
في أن تســهم هذه االجتماعات في 

إقامة شراكات إستراتيجية.
بدوره، قال السفير اإليطالي لدى 

بهذه اجلائزة اجلديدة التي تأتي تكليال 
لسعينا املتواصل نحو االستثمار في 
تقنية املعلومات واخلدمات املصرفية 
الرقمية لتصبح جتسيدا حقيقيا جلهود 
البنــك الدؤوبــة نحــو توفيــر أفضل 
اخلدمات املصرفية التي تتميز بأعلى 
درجات األمان والتقنيات احلديثة في 

القطاع املالي.
وتابع: إن التميز امللحوظ والتفوق 
الذي تتسم به اخلدمات املصرفية جزء 
من اســتراتيجية بنك وربة لتوظيف 
أفضل وأحدث احللول املصرفية الرقمية 
وتطور منتجاتــه وخدماته املصرفية 
اإللكترونيــة وتبــوءه مكانــة ريادية 
في القطاع املصرفي لقطاع الشركات، 
مضيفا أن «وربة» متكن من طرح خدمات 
ومنتجات مصرفية إلكترونية لقطاع 

كبيــرة من املشــاركني مــن مختلف 
الشركات واجلامعات إلنشاء برنامج 
نفطي رقمي متطور يهدف إلى خفض 
املدة الزمنية، وتقليل املخاطر املرتبطة 
بالصحة والسالمة والبيئة، وخفض 
تكاليف تشــغيل العمليــات وزيادة 
وحتســني اإلنتاج، مما يساعد على 
حتفيز بيئة االبتكار وريادة األعمال 
الرقمية وإثرائها وخلق قيمة مضافة 

للقطاع النفطي الكويتي.
وذكرت الوزارة أن جائزة وزارة 
النفط للتحول الرقمي تستهدف تعزيز 
مسيرة اســتدامة التميز في القطاع 

رحلتني باألســبوع، وإلــى أثينا في 
اليونان بواقع رحلة واحدة باألسبوع، 
وإلى ڤيينا في النمسا بواقع ٣ رحالت 
باألسبوع، وإلى نيس في فرنسا بواقع 
رحلتني باألسبوع، وإلى انطاليا في 
تركيا بواقع رحلتني في األســبوع، 
وإلــى طرابزون فــي تركيا بواقع ٣

لتحقيق هدف الشركة في مساعدة 
األعمال التجارية على النمو من خالل 
توفير حلول دفع سهلة ومبتكرة. 

ووصف احلبشــي هذه اجلائزة 
بأنها متثل «حلظة ملهمة لكل هؤالء 
الذين يواصلون السعي نحو إعادة 
رسم مستقبل االقتصاد وتقدمي املزيد 
من احللول القائمة على التكنولوجيا 

في سوق املدفوعات الرقمية».
«غلوبــال  جوائــز  وتهــدف 
إيكونوميكس» إلى تســريع التميز 
واالبتكار في عالم االقتصاد من خالل 
تعزيز ثقة األعمال التجارية وتكرمي 
الشركات تقديرا ملساهماتها الكبيرة 

في دعم أداء االقتصاد العاملي. 

الكويت كارلو بالدوتشــي، إن عدد 
الكويتيــني الذين زاروا بالده خالل 
العام املاضي جتاوز الـ ٢٥ ألفا، مبينا 
أن إجراءات استخراج الڤيزا سهلة 

وال تأخذ سوى أيام معدودة.
وأكد بالدوتشــي قوة العالقات 
التجارية بني البلديــن، معتبرا أن 
الكويت إحدى أهم الشركاء التجاريني 
إليطاليــا، إذ إن قيمــة الصــادرات 
اإليطاليــة إلى الكويت في األشــهر 
العشــرة األولــى مــن ٢٠٢٢ بلغت 
نحــو ١٫٨٦ مليار يورو، بنمو ١١٠٪ 
مقارنــة بالفتــرة املقابلة من ٢٠٢١، 
بينما صــدرت الكويت إلى إيطاليا 
خالل الفترة نفسها بنحو ٣٥٠ مليون 
يورو بنمو ١٠٠٠٪، مقارنة بالفترة 
ذاتها من ٢٠٢١، مبينا أن هناك العديد 
من الشركات اإليطالية في الكويت 
تعمل بقطاعات مختلفة مثل النفط 
والغاز، والغذاء، والصحة وغيرها.

الشركات ساهمت بشكل كبير بتعزيز 
قطاع الصيرفة اإلسالمية وتالقت مع 
روح العصر والتكنولوجيا التي تعد 
اليوم مطلبا أول للعمالء قطاع الشركات.
وأشــار النصار إلى أن «وربة» قام 
بتزويد عمالئه بخدمات مصرفية مبتكرة 
تتسم مبستوى عال من احلماية واألمان 
والذكاء الرقمي، في الوقت الذي مينح 
به العمالء األريحية والسهولة في إجراء 
معامالتهم املصرفية بسالسة وشفافية 
ال تضاهي، األمر الذي عمل على زيادة 
وارتفاع غير مسبوق في قاعدة عمالئه 
الذين يســتخدمون احللول املصرفية 
اإللكترونية ســواء عبــر موقع البنك 
اإللكترونــي على شــبكة اإلنترنت أو 
مــن خالل خدمات تطبيــق وربة على 

الهواتف الذكية.

النفطي وحتفيز التنافسية اإليجابية 
بني الشباب الكويتي في تبني أفضل 
املمارسات ومعايير التحول الرقمي 
لالرتقاء بالعمل إلى أعلى املستويات 
مبا يسهم في إبراز املواهب وتسخيرها 
في خدمة وتطوير الشركات النفطية.

وقالت إنه جائزة التحول الرقمي 
تشــتمل على الفئــات التالية: الفئة 
األولــى والتي تضم طالبات وطالب 
اجلامعــات، والفئــة الثانية وتضم 
مجموعــة التخصصــات الفنية في 
الشركات النفطية الكويتية، والفئة 

الثالثة اخلاصة بوزارة النفط.

رحالت باألسبوع، وإلى بودروم في 
تركيــا بواقع ٣ رحالت باألســبوع، 
وإلى شرم الشيخ في مصر بواقع ٣

رحالت باألســبوع، وإلى صاللة في 
عمان بواقع رحلتني في األسبوع، كما 
ستشغل الشركة رحالتها إلى ازمير 
في تركيا بواقع ٣ رحالت باالسبوع، 
باالضافة إلى ذلك ســتطلق الشركة 
رحالتها إلى األســكندرية في مصر 
بداية من شهر مارس بواقع ٣ رحالت 

باالسبوع.
وتابعــت: «الكويتيــة» قامــت 
بإضافة عدد من املدن اجلديدة على 
جدول رحالتها الشــتوي بداية من 
شــهر أكتوبر املقبل وهي برشلونة 
في إســبانيا وبرلني في أملانيا وأبها 
والعال والطائف والقصيم في اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

وتعتبــر شــركة «يوبيمنتس» 
إحدى الشــركات الرائــدة في مجال 
تقــدمي خدمــات الدفــع اإللكتروني 
وتأسســت الشــركة بالكويت عام 
٢٠١٦ بغرض تقــدمي حلول ألنظمة 
الفوتــرة عبــر اإلنترنــت، ومنصة 
للتجــارة اإللكترونيــة، وحتصيل 
اإليجــارات عبر اإلنترنــت، وبوابة 
للدفع اإللكتروني باستخدام احللول 

التقنية األكثر ابتكارا. 
وقــد مت تصنيــف يوبيمنتــس 
كواحدة من بني أفضل ٢٥ شركة في 
مجال التكنولوجيا املالية في الشرق 
األوســط من قبل مجلة «فوربس» 

الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢.

«الغرفة» استقبلت وفداً جتارياً من وكالة ائتمان الصادرات اإليطالية

ضمن جوائز Global Business Outlook لعام ٢٠٢٢

عمــــران حيـــــات والســفير االيطالــي 
كارلو بالدوتشي        (ريليش كومار)

فهد البدر متسلما اجلائزة

جانب من تسلم اجلائزة

والنفط برئاسة سفير إيطاليا لدى 
الكويت كارلو بالدوتشــي، أن آخر 
اإلحصــاءات التجارية لعــام ٢٠٢١
أظهرت أن إيطاليــا احتلت املرتبة 

وبهــذه املناســبة، أعــرب رئيــس 
مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات 
في بنك وربة فيصل النصار عن سعادته 
البالغــة بهذه اجلائزة قائال: فخورون 

في بيان صحافي، إن جائزة التحول 
الرقمي لوزارة النفط التي مت إطالقها 
في شهر يوليو ٢٠٢٢ شهدت منافسة 

اجلوية الكويتيــة رحالتها اعتبارا 
من يونيو القادم إلى بودابســت في 
هنغاريا بواقع رحلتني باألســبوع، 
وإلــى ملقــا فــي إســبانيا بواقع ٣

رحالت باألســبوع، وإلى سراييڤو 
في البوسنة بواقع رحلتني باألسبوع، 
وإلى ميكونوس في اليونان بواقع 

واألعمــال، مضيفا «أشــعر بالفخر 
الشديد بتمثيلي لفريق من املوظفني 
احملترفني، والذين عملوا بجد واجتهاد 


