
أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن رعايته ملسابقة راديسون بلو 
السنوية للرسم حيث وجه البنك 
دع��وة الى كل من عمالء حسابي 
 Tijari@ األول وعمالء حساب
للشباب م��ن الفئة العمرية من 
10-18 س���ن���ة ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ب��امل��س��اب��ق��ة. ك��م��ا س��ي��ش��ارك في 
ه��ذه املسابقة ط��الب من مختلف 
امل��دارس اخلاصة بالكويت. وقد 
مت��ح��ور م��وض��وع املسابقة هذا 
العام ح��ول “ تقليل املخلفات و 
إع���ادة االس��ت��خ��دام و التدوير “ 
بحيث ميكن الرسم على زجاجة، 
ك���وب، ال��ق��م��اش، ت���ي- ش��ي��رت، 
منشفة، كرتون، علب األحذية، 
أو أي مواد اخرى لم تعد بحاجة 
اليها .ه��ذا وسيتم اختيار أفضل 
خمسة وعشرين لوحة ليحصل 
كل فائز على جائزة نقدية قدرها 
50 دينار كويتي، علماً بأن آخر 
موعد لتقدمي ال��ل��وح��ات الفنية 
ه��و 8 مايو 2017 حيث يتعني 
تسليمها لفندق رادي��س��ون بلو 
أو قسم التسويق التابع لقطاع 
اخلدمات املصرفية لالفراد بالبنك 

– املبنى الرئيسي. 
 وس���وف ي��ق��ام ح��ف��ل ت��وزي��ع 
اجل���وائ���ز ف��ي 13 م��اي��و 2017 
بفندق رادي��س��ون بلو ف��ي قاعة 
الهاشمي. وتواصل هذه املسابقة 
املتميزة جناحها املستمر حيث 
أنها تهدف إل��ى تشجيع الطالب 
من مختلف املدارس بالكويت على 
تنمية مواهبهم الفنية واإلبداعية. 
ويهدف موضوع املسابقة الذي 
مت اختياره لهذا العام إلى إبراز 
أهمية حماية البيئة وتقليل حجم 

النفايات واملخلفات.
 وم���ن امل��ع��روف أن حسابي 
األول هو حساب توفير مصمم 
خصيصاً لألطفال حتى 14 سنة. 
ويعد هذا احلساب هو الطريقة 
املثلى ل��آب��اء واألم��ه��ات الذين 

يرغبون في تأمني مستقبل أفضل 
ألبنائهم ومساعدتهم على ادخار 
األم���وال ف��ي مراحلهم العمرية 
املبكرة. كما أن حساب الشباب 
@Tijari ه��و ح��س��اب توفير 
يتم فتحه فقط ب��إي��داع  عشرة 

دنانير كويتية وه��و مخصص 
للشباب الذين تتراوح أعمارهم 
من 15 حتى 24 عاماً ويهدف إلى 
مساعدتهم ف��ي بناء مستقبلهم 
ومد يد العون إليهم للنجاح في 

حتقيق أهدافهم.  
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أحد فروع  البنك التجاري

يشارك في املسابقة طالب من مختلف املدارس اخلاصة بالكويت

»التجاري« يرعى مسابقة
راديسون بلو السنوية للرسم

»اخلليج«: اليوم.. آخر موعد لإليداع 
واملشاركة في سحب »الدانة«  

اع���ل���ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ان����ه لم 
يتبق س��وى ال��ي��وم األح��د لإليداع 
واملشاركة في سحب الدانة الربع 
ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي ع��ل��ى اجل��ائ��زة 
البالغة 250،000 د.ك. علما بان 
السحب سيجري ف��ي 29 يونيو 

.2017
ودع��ا  عمالء الدانة الى اإلي��داع 
ال���ي���وم ل���زي���ادة ف��رص��ه��م للفوز 
بالسحب. كما يدعو البنك الكويتيني 
وغير الكويتيني املقيمني في الكويت 
الى فتح حساب الدانة اليوم والى 
امل��ب��اش��رة ب��اإلي��داع ليتمكنوا من 
دخول السحب على اجلائزة البالغة 

قيمتها 250،000 د.ك. 
وذك����ر أن���ه ي��ت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج 
س��ح��وب��ات ال���دان���ة ل��ع��ام 2017 
سحوبات يومية وسحوبات على 
جوائز رب��ع سنوية قيمة وكذلك 
السحب ال��س��ن��وي على اجل��ائ��زة 
الكبرى البالغة قيمتها مليون د.ك. 
و فيما يخص السحوبات اليومية، 
يتم اإلع���الن ع��ن فائزين بجائزة 
قدرها 1،000 د.ك. لكل منهما وذلك 
خ��الل أي���ام ال��ع��م��ل. أم��ا بالنسبة 
للسحوبات رب��ع السنوية، فهي 
تتضمن جوائز قيمة تتزايد كل ثالثة 
أشهر. وتأتي اجلوائز ربع السنوية 
على الشكل التالي: جائزة بقيمة 
200،000 د.ك. في الربع السنوي 
األول والتي سبق وأُعلن عنها في 

30 مارس، واجلائزة الثانية بقيمة 
250،000 د.ك. ويجرى السحب 
عليها في 29 يونيو، واجلائزة ربع 
السنوية األخيرة بقيمة 500،000 
د.ك. ويتم إجراء السحب عليها في 
28 سبتمبر2017. وف��ي اخلتام، 
يقام السحب الرابع واألخير في 11 
يناير 2018 ويتخلل هذا السحب 
تتويج مليونير الدانة لعام 2017 
ال��ذي سيحصل على جائزة بقيمة 
مليون دي��ن��ار كويتي، وال��ت��ي مت 
إدراج���ه���ا ف��ي م��وس��وع��ة غينيس 
العامليةTM وحصدت لقب “أكبر 
جائزة مرتبطة بحساب مصرفي” 
في العالم ، مضيفا إن حساب الدانة 
ه��و أف��ض��ل ح��س��اب س��ح��وب��ات في 
الكويت واألكثر جناحاً لألسباب 

التالية:
أكبر ج��ائ��زة نقدية ف��ردي��ة في 
الكويت بقيمة 1 مليون د.ك. وعلى 
مستوى العالم بحسب موسوعة 
 TMغينيس ل��ألرق��ام القياسية
وأك���ب���ر اجل���وائ���ز ال��ن��ق��دي��ة رب��ع 
السنوية في الكويت التي تصل 
ق��ي��م��ت��ه��ا إل���ى 500،000 د.ك. 
ويحصل ف��ائ��زان على جائزتني 
نقديتني قيمة كل منهما 1000 د.ك 
في كل يوم عمل وأكبر فرص للفوز. 
البنك الوحيد ف��ي الكويت ال��ذي 
يقوم بترحيل فرص الفوز من سنة 

ألخرى.

جانب من احلملة الترويجية ل� »بيئة«
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أك��دت مجموعة بيت التمويل 
الكويتي “ بيتك” مجدًدا التزامها 
بتطوير قطاع الصيرفة اإلسالمية 
على املستويني احمللي والعاملي من 
خالل املشاركة كشريك رئيسي في 
مؤمتر “أيوفي السنوي اخلامس 
عشر للهيئات الشرعية” ال��ذي 

انعقد مؤخرا في املنامة.
وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي فى “بيتك –البحرين” 
عبد احلكيم اخلياط،: “إن “بيتك” 
حريص دائ��م��اً على دع��م مختلف 
الفعاليات االقتصادية املقامة في 
اململكة واملنطقة وخاصة املؤمترات 
املصرفية اإلسالمية وذل��ك ملا لها 
م��ن م���ردود إيجابي على القطاع 
امل��ص��رف��ي بشكل ع���ام. وتعكس 
ه��ذه الرعاية اهتمام املجموعة، 
كمؤسسة مالية إسالمية رائدة في 

املنطقة« 
وأش��اد اخلياط ب��ال��دور الرائد 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هيئة احملاسبة 
وامل��راج��ع��ة للمؤسسات املالية 
اإلس��الم��ي��ة “أيوفي” م��ن خ��الل 
تنظيمها ل��ه��ذا امل��ؤمت��ر السنوي 
وأكد تطلعه ملزيد من التعاون مع 
الهيئة في مبادراتها ومؤمتراتها 

املستقبلية.
ويعد املؤمتر أبرز املؤمترات في 
املنطقة التي تركز على اجلوانب 
الشرعية والفقهية واحلوكمة، 
ويقام بتنظيم من هيئة احملاسبة 
وامل��راج��ع��ة للمؤسسات املالية 
والشرعية “أيوفي” وبرعاية من 
مصرف البحرين املركزي مبشاركة 
40 خبيًرا من 16 دولة من بينها 
دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ومصر 
وال���س���ودان واألردن وس��وري��ا 

وامل���غ���رب وت���ون���س واجل���زائ���ر 
وباكستان وكندا وأمريكا وغيرها.

وناقش املؤمتر مجموعة من أهم 
املوضوعات الفقهية والقانونية 
املتعلقة بحوكمة القطاع املالي 
اإلس��الم��ي، مثل التحرير الفقهي 
والقانوني للمستندات من منظور 
امل��دارس القانونية الدولية مقابل 
امل��ن��ظ��ور ال��ش��رع��ي، ك��م��ا ت��ن��اول 
املؤمتر االجتهاد الفقهي املعاصر 
في فقه املعامالت املالية، واجلوانب 
اجلدلية في عالقة الفقه بالعلوم 
املعاصرة كالقانون واحملاسبة 
واالقتصاد والتمويل وأثر االجتهاد 

في املعامالت املالية املعاصرة، 
إلى جانب التركيز على مستجدات 
حوكمة الصناعة املالية اإلسالمية 
ف���ي م��ج��ال ال��ت��دق��ي��ق ال��ش��رع��ي 
اخل���ارج���ي، وأب����رز امل��م��ارس��ات 
الدولية في ذلك وتقوميها وآفاق 

معيار “أيوفي” املتعلق بها.
وش����ارك ف��ي م��ؤمت��ر “أيوفي 
السنوي اخلامس عشر للهيئات 
الشرعية” م��ج��م��وع��ة م���ن أه��م 
قيادات الصناعة املالية اإلسالمية 
م��ن ع��ل��م��اء وف��ق��ه��اء ومصرفيني 
وخ��ب��راء وم��ح��ام��ني ومحاسبني 
وكبار مسؤولي البنوك املركزية 

والسلطات الرقابية واإلشرافية 
واألك��ادمي��ي��ني واإلع��الم��ي��ني. كما 
حضر املؤمتر مجموعة من الوزراء 
والسفراء وال��رؤس��اء التنفيذيني 
للبنوك واملؤسسات املالية ومراكز 
البحث والتدريب واالستشارات 
ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
واإلقليمية. وناقش املؤمتر على 
م���دى ي��وم��ني م��ج��م��وع��ة م��ن أه��م 
املوضوعات الفقهية والقانونية 
املتعلقة ب��احل��وك��م��ة، مبشاركة 
نخبة ِمن أبرز األسماء املتخصصني 
بشكل دقيق في هذه املوضوعات 

تأصيال وتطبيقا.

جانب من مشاركة مجموعة »بيتك« فى املؤمتر

عقد بالبحرين ملناقشة قضايا وتطورات الصيرفة اإلسالمية

»بيتك« الشريك الرئيسي ملؤمتر 
»أيوفي« اخلامس عشر  

بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للمعهد العالي لالتصاالت واملالحة

  »VIVA« راٍع ماسي للملتقى الثاني لالتصاالت 
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة االت��ص��االت 
ال���ك���وي���ت���ي���ة VIVA، ع��ن 
رع��اي��ت��ه��ا امل��اس��ي��ة للملتقى 
الثاني لالتصاالت في الكويت 
للسنة الثانية على التوالي، 
والذي سيقام في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة بالتزامن 
مع احتفالية املعهد باليوبيل 
الذهبي في الفترة بني 1 و4 مايو 
2017، بحضور مدير املعهد 
الكابنت منذر الكندري ومدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الدكتور أحمد صالح 

األثري.
وف���ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق��ال 
أمي���ن س��ال��م امل��ط��ي��ري، م��دي��ر 
أول ات��ص��االت ال��ش��رك��ات في 
ش��رك��ة اإلت���ص���االت الكويتية 
  VIVAحترص«  :VIVA
على املساهمة واالهتمام بشكل 
مستمر بتشجيع ودع���م كافة 
فئات املجتمع، وبذل كل اجلهود 
املمكنة ال��ت��ي تساهم بتعزيز 
برنامج VIVA للمسؤولية 
االجتماعية وال��ذي يهدف إلى 
النهوض باملجتمع بكافة فئاته 
وأطيافه، واملساهمة في بناء 
العنصر ال��ب��ش��ري ال���ذي يعد 
أس��اس جن��اح اخلطة اإلمنائية 

لدولة الكويت.« 
وأض�������اف: “لقد وض��ع��ت 
VIVA اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة لدعم 
القطاع التعليمي، أبرزها بناء 
خمسة فصول دراسية في كلية 

الهندسة والبترول في جامعة 
ال��ك��وي��ت ب��ك��ام��ل مستلزماتها 
 ،Smart Classrooms بتقنية
وأي���ض���اً م��ن خ���الل استقطاب 
اخلريجني األوائ��ل س��واء كانوا 

من الفنيني من معهد االتصاالت 
أو خريجي كلية الهندسة.«

وسيشارك في امللتقى نخبة 
من اخلبراء واملختصني في قطاع 
االتصاالت والتدريب ضمن حلقة 

نقاشية، فضاًل عن محاضرات 
تخصصية في قطاع االتصاالت. 
وسيقام خ��الل املتقى ورشتي 
ع��م��ل الس��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج��ني 
تدريبيني لقسم ال��ت��راس��ل مبا 

يتناسب م��ع متطلبات سوق 
العمل.  

 VIVA وت���أت���ي م��س��اه��م��ة
في ه��ذا امللتقى تنفيذاً للرؤية 
ال��س��ام��ي��ة حل���ض���رة ص��اح��ب 
السمو أمير البالد سمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورعاه بشأن حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

“الكويت 2035«.
ي���ذك���ر أن امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي 
ل��الت��ص��االت وامل��الح��ة ق��ام منذ 
تأسيسه قبل 50 عاماً بتوفير 
أكثر من 23 ألف خريج ملختلف 
ج��ه��ات س��وق العمل الكويتي 
بقطاعيه العام واخلاص، حيث 
شملت تخصصات اخلريجني 
م����ج����االت ع���ل���وم وص��ي��ان��ة 
الكمبيوتر وامل��الح��ة بشقيها 
ال��ب��ح��ري واجل����وي، وشبكات 
احل���اس���ب اآلل����ي إض���اف���ة إل��ى 
تخصصات مختلفة في مجال 

الهندسة اإللكترونية.
ويعتبر ق��ط��اع االت��ص��االت 
من العناصر احليوية ألي بنية 
حتتية إذ ال ميكن ألي نشاط أو 
مشروع أن يحقق النجاح دون 
توفر بنية حتتية قوية تتضمن 

شبكة اتصاالت متينة.

جانب من امللتقى الثاني لالتصاالت

زيادة الطلب على أكياس إعادة التدوير في معظم فروع جمعية الشارقة التعاونية 

»بيئة« تنجح في الترويج حلملة »إعادة التدوير 
أصبحت سهلة« وحتقق نتائج إيجابية

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��ش��ارق��ة للبيئة 
»بيئة«، ع��ن اختتام حملتها »إع��ادة 
التدوير أصبحت سهلة« بنجاح، حيث 
شملت ك��اف��ة أرج���اء إم���ارة الشارقة، 
وب���ادرت خاللها »بيئة« إل��ى تزويد 
السكان باألكياس البالستيكية القابلة 
للتحلل باللونني األخ��ض��ر واألزرق، 
للمساعدة ف��ي ف��رز النفايات وإع��ادة 

تدويرها بسهولة.
وتأتي هذه احلملة التي حققت نتائج 
إيجابية ضمن خطط “بيئة” لنشر 
احللول الفعالة في إدارة النفايات لدى 
سكان الشارقة، وتوفير أكياس فرز 
النفايات وإع���ادة تدويرها باللونني 
األزرق واألخضر، بهدف احلد من اآلثار 
البيئية السلبية الناجمة عن التخلص 

من النفايات بطرق غير سليمة.  وتتوفر 
األكياس القابلة للتحلل في كافة فروع 
جمعية الشارقة التعاونية بأربعة 
أحجام مختلفة: صغيرة، ومتوسطة، 
وكبيرة، كبيرة ج��داً، وصممت لتكون 
فعالة م��ن حيث التكلفة ق��در اإلمكان 
للمستهلك، وذل��ك بهدف تفعيل أدوار 
أفراد املجتمع والسكان لضمان مستقبل 

مستدام لألجيال القادمة.
وت��س��اع��د األك���ي���اس امل��ل��ون��ة  في 
تسهيل عملية  ف��رز النفايات وجعل 
إع���ادة تدويرها أس��ه��ل، بحيث يكون 
اللون مبثابة تذكير بصري بضرورة 
وض��ع النفايات العامة ف��ي األكياس 
اخل��ض��راء، والنفايات القابلة إلع��ادة 
التدوير في األكياس الزرقاء، إضافة إلى 

أن”بيئة” قدمت أكياس صفراء قابلة 
للتحلل ومزودة بزمام منزلق مخصصة 

ملخلفات منتجات النظافة.
وقال سعادة خالد احلرميل، الرئيس 
التنفيذي لشركة “بيئة”: “يتمثل 
العنصر األساسي في رسالة “بيئة” في 
إلهام أفراد املجتمع بضرورة العمل على 
بناء مستقبل أفضل، وفي هذا الصدد، 
فقد جنحت احلملة التي أطلقناها في 
جمعية الشارقة التعاونية في بلوغ 
آفاق جديدة، بفضل النهج املبتكر الذي 
متيزت به، وكوننا نستند في عملنا على 
األدل��ة والبراهني، ونعمل على حتسني 
السلوك البيئي لدى أفراد املجتمع باتباع 
طرق ملموسة، فإن األرقام الصادرة ما 
قبل احلملة وما بعدها تتحدث عن مدى 

جناح احلملة، حيث أسهمت هذه احلملة 
في توعية اجليل ال��ق��ادم باملسؤولية 
املشتركة جتاه البيئة، وحتفيز كل فرد 

على قيادة التحول البيئي«.
وأضاف “ركزت املبادرة على ثالثة 
مبادئ ه��ي، تقليل النفايات، وإع��ادة 
استخدامها، وإع��ادة تدويرها، وقدمت 
نهجاً موجزاً وشامالً للتوعية البيئية 
وإع��ادة التدوير، حيث تتوفر أكياس 
إع���ادة التدوير القابلة للتحلل ألجل 
هذه احلملة في فروع جمعية الشارقة 
التعاونية في كل من حلوان، والقرائن، 
واخل��ان، والسويحات، وارتفع الطلب 
على ه��ذه األك��ي��اس منذ انطالق حملة 
التسويق بنسبة بلغت %70 في فرع 
ح��ل��وان، و%60 ف��ي ف��رع��ي ال��ق��رائ��ن 

واخلان، و%50 في فرع السويحات«.
وب����ني احل���رمي���ل “مت اس��ت��خ��دام 
84،000 ك��ي��س��اً ب��ال��ل��ون��ني األخ��ض��ر 
واألزرق بهدف نشر الوعي باحلملة، 
كما ب���ادرت “بيئة” إل��ى ب��ث مقاطع 
فيديو ومنشورات تثقيفية عبر منصات 
وسائل التواصل االجتماعي لتحفيز 
املشاركة املجتمعية«. وانطلقت حملة 
“إعادة ال��ت��دوي��ر أص��ب��ح��ت سهلة” 
كخطوة أخرى في إطار جهود “بيئة” 
لزيادة نسبة إعادة التدوير املنزلي في 
إمارة الشارقة والدولة، بعد أن جنحت 
ال��ش��رك��ة ف��ي إع���ادة ت��دوي��ر %70 من 
النفايات بعيداً عن املكبات، وهي النسبة 
األع��ل��ى على مستوى منطقة الشرق 

األوسط.


