
متاشياً مع برنامج املسؤولية 
اإلجتماعية الذي يتبناه، والذي يركز 
على متكني امل��رأة، قام بنك اخلليج 
برعاية ملتقى “املرأة واإلقتصاد”، 
ال��ذي  ق��ام بتنظيمه مركز دراس��ات 
وأب��ح��اث امل���رأة بجامعة الكويت. 
أق��ي��م امللتقى حت��ت رع��اي��ة معالي 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الدكتور/ محمد الفارس، في الفترة 
من 24-26 إبريل اجلاري، في كلية 
العلوم االجتماعية بحرم جامعة 

الكويت بالشويخ.
وق��د ه��دف امللتقى، ال��ذي حضره 
عدد من كبار الشخصيات في الكويت 
واخلليج ودول عربية أخ��رى، نحو 
إب��راز دور امل��رأة الهام في التنمية 
اإلقتصادية ودور املنظمات الدولية 
في تفعيل وتطبيق البرامج التدريبية 
ل��زي��ادة م��ش��ارك��ة امل���رأة ف��ي القوى 
العاملة، ودور الدولة في تشجيع 
دخول املرأة في القطاعات املختلفة، 

عن طريق السياسات التي تضعها.
وتعليقاً على امل��ش��ارك��ة، قالت 
السيدة ليلي القطامي، مساعد مدير 
ع��ام إدارة اإلتصال املؤسسي لدى 
بنك اخلليج: “يسر بنك اخلليج 
أن يقدم رعايته لهذا امللتقى، الذي 
يتماشى مع إمياننا بأهمية املساواة 
بني الرجل وامل��رأة في مكان العمل، 
وه��و أم��ر في غاية األهمية. تشير 
ال��ع��دي��د م��ن ال���دراس���ات إل��ى جناح 
املشاريع التي تنجح في إستقطاب 

امل����رأة وم���ا ل��وج��وده��ا م��ن تأثير 
إيجابي وفعال. يلعب هذا النوع من 
الفعاليات دوراً رئيسياً وهاماً في 
طرح تلك القضايا للنقاش والعمل 
على توفير حلول لتعزيز مشاركة 
املرأة في قطاع األعمال وبالتالي في 

اإلقتصاد ككل” 
وأضافت القطامي قائلة: “شكراً 
جلامعة الكويت ومل��رك��ز دراس��ات 

وأب���ح���اث امل�����رأة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
اإلجتماعية باجلامعة على تنظيمهم 
لهذا امللتقى الذي إستضاف كوكبة 
م��ن أش��ه��ر املتحدثني ملناقشة هذا 
املوضوع احليوي والوصول حللول 
تشجع امل����رأة ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة في 
قطاع األعمال وحتقيق النجاح على 

مختلف األصعدة واملجاالت” 
وب��دوره��ا شاركت السيدة جنة 

املطر، مساعد مدير عام إدارة املوارد 
البشرية، في حلقة نقاشية تناولت 
دور القطاع اخلاص في تعزيز دور 
املرأة في القطاع اإلقتصادي، متكنت 
من خاللها من تسليط الضوء على 
العوامل احمل��ف��زة للمرأة ف��ي بيئة 
العمل واملبادرات التي يتبناها بنك 
اخلليج في سبيل حتقيق املساواة 

بني الرجل واملرأة.  

ق��ال بنك اخلليج أم��س أن��ه يتبقى 
أربعة  أي��ام  فقط  تفصلنا على املوعد 
النهائي لإليداع واملشاركة في سحب 
ال��دان��ة ال��رب��ع ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي على 
اجل��ائ��زة ال��ب��ال��غ��ة 250،000 د.ك. 
سيجرى السحب في 29 يونيو 2017، 
واليوم األخير لإليداع وال��دخ��ول في 
السحب هو اخلميس املوافق 30 أبريل 

.2017
ودعا بنك اخلليج عمالء الدانة الى 
اإلي���داع اليوم ل��زي��ادة فرصهم للفوز 
بالسحب. كما يدعو البنك الكويتيني 
وغير الكويتيني املقيمني في الكويت الى 
فتح حساب الدانة اليوم والى املباشرة 
باإليداع ليتمكنوا من دخ��ول السحب 
على اجلائزة البالغة قيمتها 250،000 

د.ك. 
وي��ت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج س��ح��وب��ات 
ال��دان��ة لعام 2017 سحوبات يومية 
وسحوبات على جوائز رب��ع سنوية 

قيمة وك��ذل��ك السحب السنوي على 
اجلائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون 
د.ك. و فيما يخص السحوبات اليومية، 
يتم اإلعالن عن فائزين بجائزة قدرها 
1،000 د.ك. لكل منهما وذل��ك خالل 
أي��ام العمل. أما بالنسبة للسحوبات 
رب��ع السنوية، فهي تتضمن جوائز 
قيمة تتزايد كل ثالثة أشهر. وتأتي 
اجل��وائ��ز رب��ع السنوية على الشكل 
التالي: جائزة بقيمة 200،000 د.ك. 
في الربع السنوي األول والتي سبق 
وأُعلن عنها في 30 م��ارس، واجلائزة 
الثانية بقيمة 250،000 د.ك. ويجرى 
السحب عليها في 29 يونيو، واجلائزة 
ربع السنوية األخيرة بقيمة 500،000 
د.ك. ويتم إج��راء السحب عليها في 
28 سبتمبر2017. وف���ي اخل��ت��ام، 
يقام السحب الرابع واألخير في 11 
يناير 2018 ويتخلل ه��ذا السحب 
تتويج مليونير ال��دان��ة لعام 2017 

ال���ذي سيحصل على ج��ائ��زة بقيمة 
مليون دينار كويتي، والتي مت إدراجها 
 TMف��ي موسوعة غينيس العاملية
وحصدت لقب “أكبر جائزة مرتبطة 

بحساب مصرفي” في العالم.
ويؤكد بنك اخلليج أن حساب الدانة 
هو أفضل حساب سحوبات في الكويت 

واألكثر جناحاً لألسباب التالية:
أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت 
بقيمة 1 مليون د.ك. وعلى مستوى 
ال��ع��ال��م بحسب م��وس��وع��ة غينيس 

TMلألرقام القياسية
أكبر اجلوائز النقدية ربع السنوية 
ف��ي ال��ك��وي��ت ال��ت��ي تصل قيمتها إلى 

500،000 د.ك.
ي��ح��ص��ل ف���ائ���زان ع��ل��ى ج��ائ��زت��ني 
نقديتني قيمة كل منهما 1000 د.ك في 

كل يوم عمل.
وي��ق��ّدم حساب ال��ّدان��ة العديد من 
اخلدمات الفريدة منها خدمة “االيداع 

احل��ص��ري م��ن خ���الل ج��ه��از ال��ص��رف 
اآللي” وال��ت��ي مت��ن��ح ع��م��الء ال��دان��ة 
ح��ري��ة إي����داع ن��ق��وده��م ف��ي أي وق��ت 
يناسبهم، إضافًة إلى خدمة “احلاسبة 
اإللكترونية” التي متِكن العمالء من 
حساب ما لديهم من ف��رص للفوز في 

سحب الدانة.
حساب الدانة من بنك اخلليج متاح 
للكويتيني وغير الكويتيني املقيمني 
في الكويت. وعند فتح حساب برصيد 
200 د.ك. كحد أدن��ى، يتأهل العمالء 
ال��ذي��ن يحتفظون ب��احل��د األدن���ى في 
رصيد حساباتهم للدخول تلقائياً في 
سحوبات الدانة املقبلة. وللمشاركة في 
سحوبات الدانة 2017، ميكن للعمالء 
زيارة فروع بنك اخلليج البالغ عددها 
56 فرعاً، أو التحويل املباشر عن طريق 
اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، أو 
االتصال مبركز خدمة العمالء على رقم 

1805805 للحصول على املساعدة.

11 alwasat.com.kwاقتصاد

في سحب الدانة ربع السنوي الثاني

»اخلليج«: 4 أيام فقط للحصول على فرصة 
250 ألف دينار الفوز بـ 

.. ويرعى ملتقى »املرأة واالقتصاد« الذي ينظمه
مركز دراسات وأبحاث املرأة بجامعة الكويت
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»التجاري« يواصل تقدمي خدماته للعمالء 
خالل عطلة اإلسراء واملعراج 

البنك التجاري

يفتح آفاقا جديدة لعمالئه مع اقتراب موسم العطالت والسفر

»وربة« يطلق بطاقة فيزا 
Signature االئتمانية

أط��ل��ق ب��ن��ك ورب�����ة- أف��ض��ل بنك 
استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة 
استشارية للشركات- بطاقة فيزا 
Signature االئتمانية وذل��ك حسب 
استراتيجية البنك الرامية إلى تقدمي 
احل��ل��ول امل��ص��رف��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��الئ��م مع 

احتياجات العمالء املتنوعة.
وقد صممت البطاقة اجلديدة إلضفاء 
املرونة على التعامالت املصرفية لكبار 
العمالء س��واء في الكويت أو اخل��ارج 
حيث تفتح لهم آفاقا جديدة تتالءم مع 
احتياجاتهم وتطلعاتهم؛ كما توفر لهم 
احلصول على عدد من املزايا احلصرية 
إضافة الى خدمات رفيعة املستوى في 

جميع أنحاء العالم. 
وحول إطالق البطاقة، صرح رئيس 
املجموعة املصرفية لألفراد، السيد/ 
ساميون كليمنتس قائال: “ يتميز بنك 
ورب��ة بابتكار حلول مصرفية نوعية 
يراعي في تصميمها معايير السهولة 
واملرونة على أن يكون الهدف األول من 
إطالقها تزويد العمالء بأدوات مصرفية 
مميزة تضفي قيمة على تعامالتهم 
املصرفية. وبناء عليه فإن بطاقة فيزا   
Signature  االئتمانية اجلديدة من 
بنك ورب��ة توّفر باقة استثنائية من 
املزايا واملكافآت احلصرية ال سّيما خالل 
جتوال العمالء في اخل��ارج؛ وتتضمن 
هذه املميزات: تأمني سفر تكافلي عائلي 
مجاني؛ خصومات وعروض حصرية 
لدى أرقى املطاعم وأكثر من 900 فندق 

فاخر في جميع أنحاء العالم؛ باإلضافة 
  LoungeKey إل��ى عضوية برنامج
ال���ذي مينح دخ���والً مجانياً لقاعات 
انتظار كبار العمالء في أكثر من 750 
م��ط��ار ح��ول ال��ع��ال��م، وه���ذا غيض من 

فيض”.
ه��ذا وأض���اف كليمنتس ب��أن هذه 
البطاقة قد صممت خصيصاً لتتماشى 
مع احتياجات أسلوب احلياة العصري 
لكبار عمالئنا و منهم عمالء الصفوة 
 Signature ؛ حيث تقّدم بطاقة فيزا
االئ��ت��م��ان��ي��ة أي���ض���اً خ��دم��ة امل��س��اع��د 
الشخصي Concierge محلّياً وعاملّياً، 
لتلبية كافة االحتياجات الشخصية 
س��واء تلك املتعلقة بترتيب حجوزات 

العشاء وت��أم��ني السائقني وس��ي��ارات 
األج���رة وال��ت��ذاك��ر وال��ه��داي��ا وغيرها 
الكثير مما سوف يؤمن لهم املزيد من 
اخلصوصية والرفاهية لهذه الشريحة 

املميزة من العمالء.
إلى ذلك، يستطيع عمالء بنك وربة 
 Signature  م��ن حملة بطاقة ف��ي��زا
االئتمانية التمتع بتسديد مدفوعاتهم 
باستخدام البطاقة؛ فهي آمنة لعمليات 
الشراء التي تتم خ��ارج الكويت حيث 
مي��ك��ن مل��س��ت��خ��دم��ه��ا م��ت��اب��ع��ة جميع 
العمليات التي متت على البطاقة عبر 
القنوات االلكترونية لبنك ورب��ة، كما 
سيتم إرسال كشف احلساب شهرياً عبر 
 )E-Statement( البريد االلكتروني
ليراجع بها العميل جميع مصروفاته 
ومشترياته بشكل دوري تضمن له 
مراقبة حسابه الشخصي بكل يسر 

وسهولة.  
وع��ن��د إمت���ام عمليات ال��ش��راء عبر 
بطاقة فيزا  Signature االئتمانية، 
س��ي��ت��م��ت��ع ال��ع��م��ي��ل ب��خ��دم��ة حماية 

املشتريات ومتديد فترة الضمان لها. 
يأتي إط��الق ه��ذه البطاقة اجلديدة 
ليلقي قيمة مضافة على حلول بنك وربة 
االئتمانية وليعزز جهود البنك الدؤوبة 
والرامية إلى إثراء التجربة املصرفية 
اإلسالمية، وتقدمي خدمات مميزة وفق 
أرقى مستويات اجلودة العاملية، حيث 
تفتح ه��ذه البطاقة ملستخدميها آفاقا 

جديدة باجتاه أسلوب حياة راٍق.

ساميون كليمنتس

أعلن بنك برقان بدء دورة تدريبية 
جديدة من برنامج تطوير موظفي بنك 
ب��رق��ان، ال��ذي يهدف من خالله البنك 
إلى تلبية اإلحتياجات املهنية للدفعة 
اجلديدة من فريق العمل لديه. ويركز 
البرنامج على توفير التدريب واإلعداد 
املهني لفريق العمل، ويشكل باكورة 

انطالقتهم املهنية في القطاع املصرفي.
وأطلق البنك البرنامج التدريبي في 
العام 2009 وأس��س حتت 3 محاور 
مختلفة. حيث يركز البنك أوال على 
دم��ج موظفيه اجل��دد مع ثقافة األداء 
ف��ي ال��ب��ن��ك وتعريفهم ع��ل��ى امل��ب��ادئ 
والقيم األساسية التي يرتكز عليها، 
باإلضافة إلى توضيح املعايير العملية 
املطلوبة، وش��رح من��وذج عمل البنك 
وتوجهه اإلستراتيجي. وأش��ار البنك 
إل��ى أن املرحلة الثانية من البرنامج 

تركز على تدريب املوظفني اجلدد على 
العمل املصرفي وتعريفهم على معايير 
الرقابة احمللية والدولية وتدريبهم 
على األس��س التي يقوم عليها أدائ��ه 
التشغيلي والتقنيات املعتمدة لديه. 
إضافة إلى ذلك، يقوم البنك من خالل 
البرنامج التدريبي، بإعداد املوظفني 
اجل�����دد وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى م���ه���ارات 
وأس��اس��ات خدمة العمالء، م��ن خالل 
تدريب عملي وميداني، حتى يساعدهم 
على اإلستعداد والتكيف مع بيئة العمل 

واملتطلبات التشغيلية منذ البداية.
 وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج، 
أوضحت رئيسة إدارة املوارد البشرية 
والتطوير للمجموعة في بنك برقان، 
هالة الشربيني: “إن برنامج التدريب، 
ال����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م���دى 6 أس��اب��ي��ع، 
يأتي ضمن خطة االستثمار طويلة 

امل��دى التي يعتمدها بنك ب��رق��ان في 
موظفيه، وميهد الطريق إلنشاء جيل 
ج��دي��د م��ن املصرفيني املهنيني ذوي 
اخلبرات العالية والقدرات التشغيلية 

املتطورة.”
وأفادت: “إن البرنامج يشكل البوابة 
التي يعتمد من خاللها البنك، على صقل 
ق���درات وخ��ب��رات ج��دي��دة ف��ي القطاع 

املصرفي.”
 وبينت الشربيني أن البرنامج ال 
يساعد على دمج املتطلبات املصرفية 
مع املعايير املصرفية فحسب، بل يأتي 
كجزء من اإلستراتيجية الشاملة التي 
يعتمدها بنك برقان للتطوير الوظيفي، 
م��ن��وه��ة ب��أن��ه ي��خ��ط��ط ل��الس��ت��ث��م��ار 
باملوظفني ومساعدتهم على التقدم في 
حياتهم املهنية مع التركيز على التعليم 

والتدريب واالبتكار في الوقت نفسه.

وذك����رت ال��ش��رب��ي��ن��ي: “إن البنك 
يهدف إل��ى االستثمار بتطوير ق��درات 
فريق العمل وتعزيز معايير العمل 
واإلنتاجية، وتوفير بيئة عمل مميزة، 
وتطوير املسارات الوظيفية مبا يتواءم 

وقدرات املوظفني كل على حدة.”
إن مجموعة بنك برقان تشكل قوة 
مالية كبيرة على املستوى اإلقليمي 
ومتلك أكثر من 850 موظفاً في الكويت 
و186 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء 
ال��ك��وي��ت وال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
أفريقيا وتركيا. حيث تهدف من خالل 
إستراتيجية العمل التي تعتمدها، إلى 
توفير فرص وظيفية مميزة، وتشجيع 
االب��ت��ك��ار ب��ني ص��ف��وف ف��ري��ق العمل، 
ان��ط��الق��اً م��ن إمي��ان��ه��ا ب��أن اإلستثمار 
بالعنصر البشري يساهم في حتقيق 

النجاحات على املستويات كافة.

البنك يجّهز الدفعة اجلديدة من موظفيه ملواكبة املعايير املصرفية العاملية 

برنامج متدربي »برقان« يرحب
بجيل جديد من املصرفيني 

املشاركون في البرنامج التدريبي

املصور البلجيكي فريدريك بويكس يحصد لقب مصور العام

جوائز سوني العاملية للتصوير الفوتوغرافي 
2017 تعلن الفائزين باجلائزة الكبرى

أع��ل��ن��ت ج��وائ��ز س��ون��ي للتصوير 
الفوتوغرافي 2017، أكبر مسابقة 
تصوير فوتوغرافي ف��ي العالم، عن 
تسمية البلجيكي فريدريك بويكس 
م��ص��ور ال��ع��ام 2017. وق���د واج��ه��ت 
أع��ض��اء جلنة التحكيم مجموعة من 
املصاعب والتحديات إلختيار أفضل 
سلسلة ص��ور فوتوغرافية. واستند 
اإلختيار إل��ى ثالثة ركائز تتمثل في 
اجلمال واملقياس واجلهد املبذول، وقد 
ت��واف��رت كافة ه��ذه املعايير ف��ي عمل 

املصور البلجيكي. 
واستقبلت جوائز سوني للتصوير 
الفوتوغرافي 2017 أكثر من 277،000 
مشارك عبر 183 دولة. وجدير بالذكر 
أنه سيتم عرض جميع الصور الفائزة 
واألعمال املؤهلة بجانب الصور النادرة 
للمصور ال��ب��ري��ط��ان��ي م��ارت��ن ب���ارر، 
احلاصل على جائزة املساهمة البارز 
في جوائز التصوير الفوتوغرافي، في 
سومرست ه��اوس ب��دء من 21 أبريل 

حتي 7 مايو 2017. 

وق��د مت إختيار امل��ص��ور البلجيكي 
ف��ري��دي��ك  ض��م��ن ع��ش��رة ف��ائ��زي��ن في 
املسابقة اإلحترافية؛ وتعقيباً على 
سلسلة صوره الفائزة، قال رئيس جلنة 
احلكام زيلدا تشايتل:  “لقد اخترت 
سلسلة الصور الفوتوغرافية املعبرة 
عن املناظر الطبيعية حتى نتمكن من 
العودة إلى جوهر التأمل في التصوير 
الفوتوغرافي. وغالباً ما يتم التجاهل 
عن املناظر الطبيعية رغ��م أنها نقطة 
حيوياً ف��ي حياتنا. وتتسم  سلسلة 
ال��ص��ور الفوتوغرافية، التي حملت 
توقيع مصور محترف، باجلمال اخلالب 
الساحر. وأم��ل أن تلهم ه��ذه اجلائزة 
امل��ص��وري��ني اآلخ��ري��ن إلل��ت��ق��اط صور 
تعبر عن مشاعر السعادة واإلستمتاع 
واحلب املوجود حولنا، وجتنب الصور 
التي تعكس املناظر املخيفة واملرعبة في 

هذه األوقات املضطربة. “  
وحصل املصور بويكس على جائزة 
قيمتها 25.000 دوالر أمريكي بعد 
منحه لقب مصور العام؛ جاء ذلك خالل 

حفل توزيع اجلوائز  الذي عقد في لندن 
بحضور كوكبة عاملية من اخلبراء في 
مجال التصوير. وعلى هامش احلفل، 
مت اإلع��الن أيضاً عن أسماء الفائزين 
في فئة املسابقة اإلحترافية كذلك كافة 
الفائزين في مسابقة الطالب ومسابقة 

الشباب واملسابقة املفتوحة. 
وقال سكوت جراي، املدير التنفيذي 
ملؤسسة التصوير العاملية: “أنا فخور 
ج��داً بإختيار مصور العام في نسخة 
2017. وأشعر في كثير من األحيان 
أنه من السهل إلتقاط صور تعكس بني 
خيوطها املشاعر احلزينة والصادمة 
ولكن من الصعب ج��داً التقاط صور 
تعبر بني ثنياتها عن األناقة املتطورة. 
فمن الرائع حقا التقاط صور توضح 
وس��ائ��ل التصوير الفوتوغرافي في 
أفضل حاالتها.”  ويشار إلى أن جميع 
املصوريني قد سافروا إلى لندن حلضور 
حفل توزيع اجلوائز واإستالم جوائزهم 
املرموقة أال وهي أحدث كاميرات سوني 

في التصوير الرقمي. 

إحدى الصور الفائزة

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري 
الكويتي عن استمرار تقدمي 
خدماته املصرفية للعمالء 
خالل عطلة اإلسراء واملعراج، 
وذل��ك في فرعي »التجاري« 
ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
)ال���ق���ادم���ون واجل���م���ارك( ، 
باإلضافة إلى اخلدمات املقدمة 
ع��ن ط��ري��ق م��رك��ز االت��ص��ال 
وال����ذي   )1-888225(
يستقبل ات��ص��االت العمالء 
على مدار الساعة ويقوم بالرد 
على استفساراتهم في أسرع 
وق��ت م��ن خ��الل فري�ق عم�ل 

مؤهل.
وق��ال البنك أنه باإلضافة 
إلى ذلك ف��ان أجهزة السحب 
واإلي������داع اآلل����ي التابع�ة 
» ل��ل��ت��ج��اري« وامل��ن��ت��ش��رة 
مبختلف مناطق الكويت تلبي 
احتياجات العمالء في جميع 

األوقات.


