
أج����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري سحوباته 
على ح��س��اب النجمة وحملة “أكثر من 
راتب “. وقد مت إج��راء السحب يوم األحد 
املوافق 18 ابريل 1202 في مبنى البنك 
الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة أحمد البصمان، مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.  
وق��د ق��ام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي . 

وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي :
أوال : سحب حساب النجمة االسبوعي – 
جائزة 5،000/-  دينار كويتي من نصيب 
الفائز محمد عبدالله الزعبي ، ثانيا : سحب 
حملة “أكثر من راتب” – جائزة تعادل 
راتب تصل لغاية 1،000/-  دينار كويتي 

من نصيب الفائز ركان خالد العجمي
وأوض���ح البنك ب��أن حملة “أكثر من 
راتب” موجهة للعمالء الكويتيني الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم البالغه -/ 
500دينار كويتي أو أك��ث��ر على البنك 
وبصفة خ��اص��ة العاملني ف��ي القطاعني 
احلكومي والنفطي والشركات املدرجة 
ل���دى ال��ب��ن��ك ، و م��ن م��زاي��ا ه���ذه احلملة 
احلصول على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها م��ن  250/-  إل��ى 500/- دينار 
كويتي أو ق��رض من دون فائدة بقيمة 5 
أضعاف الراتب وبحد أقصى 10،000/- 
دينار ، وسيكون هناك سحب أسبوعي 

للعمالء الكويتيني احلاليني واجل��دد ممن 
يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح 
مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن للعمالء 

الكويتيني املتقاعدين باإلضافة الى املقيمني 
الذين يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة 
10،000 د.ك وما فوق الى البنك احلصول 
على ه��دي��ة نقدية ق��دره��ا %1 م��ن قيمة 

8alwasat.com.kw

10 رابحني في سحب »السنبلة«األسبوعي »وربة«:  
أعلن بنك ورب��ة  أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، وسيستمر بنك ورب��ة بعمل السحوبات 
لعشرة رابحني أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األسبوعي احلادي عشر، فقد توج 10 رابحني من 
عمالء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي 

وهم: لولوه علي حسني األنبعي، وسيم أحمد غالم محمد 
شريف، منيره صالح عطاالله املطيري، صباح محمد 
ادبيسان الشمري، طيبه عبد الله خميس األن��ص��اري، 
خديجه يوسف عبد الله صادق، جناه خلف علي خلف، ذو 
الفقار لياقت علي يعقوب، محمد ناصر جمعه احلسينان، 
هدى جزاء ثنيان العتيبي. وميثل حساب السنبلة اخليار 
األمثل لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق عوائد مالية 

مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه باإلضافة إلى 
فرٍص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب اآلن وجود 100 د.ك لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً 
بأن العميل ال زال يحصل على فرصة واح��دة مقابل كل 
10 د.ك في احلساب، والفرص حتتسب على حسب أدنى 

رصيد في احلساب خالل الشهر.

أنهت بورصة الكويت جلسة أمس  األحد 
على تباين، حيث تراجع املؤشران العام 
واألول بنسبة %0.09 و%0.16 على 
التوالي، بينما ارتفع املؤشران الرئيسي 
و”رئيسي 50” بنحو %0.15 و0.26% 

على الترتيب.
وتباينت حركة التداوالت حيث تقلصت 
السيولة %42.2 لتصل إلى 33.52 مليون 
دينار مقابل 58.03 مليون دينار باجللسة 
السابقة، فيما ارتفعت الكميات 19.8% 
إلى 309.40 مليون سهم مقابل 258.29 

مليون سهم يوم اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
ب��ص��دارة التكنولوجيا بنمو نسبته 
%1.16، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى 
ي��ت��ص��دره��ا ال��ت��أم��ني ب��ان��خ��ف��اض ق��دره 

.2.24%
وجاء سهم “الراي” على رأس القائمة 
اخل��ض��راء لألسهم املُ��درج��ة بنمو كبير 
نسبته %21.22، فيما ت��ص��در سهم 

“أموال” القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 
%15.23. وحقق سهم “بيتك” أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة 2.72 مليون 
دينار ُمتراجعاً بنسبة %0.28، بينما 
ت��ص��در س��ه��م “بيان” ن��ش��اط الكميات 
بتداول 35.52 مليون سهم ُمرتفعاً بواقع 

.4.71%
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها على 
انخفاض مؤشر السوق العام 07ر5 نقطة 
ليبلغ مستوى 51ر5948 نقطة بنسبة 

هبوط بلغت 09ر0 في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 3ر309 
مليون سهم متت عبر 10770 صفقة نقدية 
بقيمة 5ر33 مليون دينار كويتي )نحو 

8ر103 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر7 
نقطة ليبلغ مستوى 44ر4812 نقطة 
بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في املئة من 
خ��الل كمية أسهم بلغت 5ر265 مليون 
سهم متت عبر 7968 صفقة نقدية بقيمة 

7ر17 مليون دينار )نحو 8ر54 مليون 
دوالر(. وانخفض مؤشر السوق األول 
3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6519 
نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 8ر43 مليون 
سهم متت عبر 2802 صفقة بقيمة 8ر15 

مليون دينار )نحو 9ر48 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر )رئيسي 50( نحو 9ر12 
نقطة ليبلغ مستوى 34ر4991 نقطة 
بنسبة بلغت 26ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 3ر159 مليون سهم متت عبر 
4587 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون 

دينار )نحو 3ر35 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ش��رك��ات )ال����راي( و)ج��ي��اد( 
و)ايفا فنادق( و)منازل( األكثر ارتفاعا 
أما شركات )بيتك( و)وطني( و)أعيان ع( 
و)خليج ب( فكانت األكثر تداوال من حيث 
القيمة ف��ي ح��ني كانت ش��رك��ات )أم���وال( 
و)ورب��ة كبيتل( و)كويت ت( و)فنادق( 

األكثر انخفاضا.

33.52 مليون دينار 42.2 باملئة لتصل إلى  السيولة تقلصت 

التباين يسيطر على البورصة وحركة التداوالت

تعزيزا ل��ري��ادت��ه ف��ي تنفيذ 
إستراتيجية التحول الرقمي، 
يتيح بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” لعمالئه امكانية اجراء 
معامالت التمويل الشخصي 
ع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق “بيتك” في 
 IOS األجهزة الذكية بنظامي
و Android واستكمال كافة 
املستندات املطلوبة والتوقيع 
عليها إلكترونيا س��واء تطبيق 
“بيتك” على امل��وب��اي��ل أو من 
خالل Desktop وفي أي مكان 
دون احلاجه ل��زي��ارة الفروع، 

وذلك حسب الشروط واالحكام.
وق��ال املدير العام للخدمات 
املصرفية ل��ألف��راد للمجموعة 
في “بيتك” خالد الشمالن، ان 
“بيتك” ح��ري��ص على توفير 
ك���ل م���ا ي��س��اه��م ف���ي حتسني 
جت��رب��ة ال��ع��م��الء وخ��ص��وص��ا 
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف اإلستثنائية 
ال��ت��ي مت��ر بها ال��ب��الد، كما أكد 
الشمالن بأن “بيتك” سّباقا في 
تنفيذ خدمة التوقيع الرقمي 
ملعامالت التمويل الشخصي 
ك��أول بنك في الكويت، ليتيح 

للعميل جتربة مصرفية متميزة 
وم��س��ت��دام��ة متكنه م��ن تنفيذ 
معامالته التمويلية اونالين 
ع��ب��ر )KFHonline( على 
املوقع اإللكتروني أو عبر تطبيق 
“بيتك” املتاح في األجهزة الذكية 
م��ع ت��ق��دمي ع����روض حصرية 
ت��ت��ض��م��ن خ��ص��وم��ات خ��اص��ه 

للعمالء مستخدمي اخلدمة .
وأكد الشمالن اهتمام “بيتك” 
بعمالئه وحرصه على توفير 
أفضل وأسرع الوسائل التقنية 
للحصول على اخلدمات بسرعة 
وكفاءة، مبينا ان خدمة العمالء 
تأتي في مقدمة أولويات البنك 
الذي يحرص على تلبية رغباتهم 
وحتقيق تطلعاتهم وف��ق اعلى 

معايير االبتكار واجلودة.
ول��ف��ت ال��ى ان خ��دم��ة اج��راء 
معامالت التمويل اونالين مع 
التوقيع الرقمي تعتمد على أن 
ي��ك��ون ل��دى العميل صالحية 
الدخول الى حسابه، وان يكون 
لديه حساب مصرفي، ومشترك 
بخدمة التوقيع اإللكتروني من 
خالل الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية، وبالتالي ميكنه بطريقة 
سهله طلب التمويل وإختيار 
نوع التمويل املطلوب مع حتديد 
حسبة األق��س��اط التي تناسب 
اح��ت��ي��اج��ات��ه وف���ق ال��ض��واب��ط 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا، وم��ن ث��م إرس��ال 
وإس��ت��الم املستندات املطلوبة 
وال��ت��وق��ي��ع عليها إلكترونيا، 
مشيرا الى انه ميكن للعمالء ممن 
لديهم متويل قائم، إعادة ترتيب 
مديونياتهم السابقة وذل��ك من 
خالل خدمة التوقيع اإللكتروني 

حسب الشروط واألحكام.
وأضاف الشمالن ان اخلدمة 
متثل ق��ف��زة نوعية ينفرد بها 
“بيتك” ف��ي م��ج��ال التمويل 
ال��ش��خ��ص��ي، وت��ت��م��اش��ى مع 
تطبيق سياسة البيع عن بعد 
تزامنا م��ع تعليمات السطات 
الصحية في الدولة وتوصياتها 
في تطبيق التباعد االجتماعي 
في ظل الظروف الصحية التي 
متر بها البالد. يذكر ان حتويل 
النماذج الورقية إلى ملفات ذكية 
م��ع إمكانية التوقيع الرقمي 
وأمت��ت��ة جميع ن��ق��اط االت��ص��ال 

م���ع ال��ع��م��ي��ل، حت��م��ل ال��ع��دي��د 
م��ن امل��زاي��ا مثل: تقليل الوقت 
الالزم الجناز املعاملة، وتوفير 
مستوى ع��ال م��ن امل��رون��ة في 
تقدمي اخلدمة بتجاوز اعتبارات 
ال���زم���ان وامل���ك���ان، م��ع ات��خ��اذ 
كافة االحتياطات التي تضمن 
عناصر األم��ان في التوقيعات 
الرقمية م��ن حيث التحقق من 
صحة التوقيعات وأصالتها 

وشرعيتها.

..»KFHONLINE« استكمال معامالت التمويل عبر تطبيق »بيتك« أو من خالل

الشمالن: توقيع كافة املستندات املطلوبة 
إلكترونيًا دون احلاجة لزيارة الفروع

»التجاري«: فائزان  في سحبي 
»النجمة« و حملة »أكثر من الراتب« 

خالد الشمالن
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انطالًقا من التزامه بالعمل نحو 
حتقيق االس��ت��دام��ة البيئية، ش��ارك 
بنك اخلليج ف��ي القمة البيئية التي 
عقدها املركز العلمي افتراضًيا األسبوع 
املاضي. وشارك في القمة التي رعاها 
بنك اخلليج عدد من املتحدثني اخلبراء 
ف��ي م��ج��ال االس��ت��دام��ة البيئية وه��م: 
جل��ني القناعي م��ن بنك اخل��ل��ي��ج، د. 
فتوح الرقم من معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، د. العنود الرقم، باحث علمي 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
وس��ام��ي��ة ال��دع��ي��ج، أخ��ص��ائ��ي بيئي، 
وط���الل ال����وزان ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة إمداد، وشاكر العيسى مؤسس 
شركة Recycle Kuwait، وسلمان 
 NRG الري، شريك إداري في شركة
ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة، ودالل 
بهبهاني، املؤسس والرئيس التنفيذي 
في World of Naz، وبشار الهنيدي 

.Kayak 4 Kuwait مؤسس
وكانت القمة البيئية هي الفعالية 

األخيرة لشهر البيئة 2021 في املركز 
 IMAX العلمي، ومت عقدها في قاعة
في املركز العلمي وعرضها مباشرة 
على انستجرام الي��ف لكل املهتمني، 
ل��الس��ت��م��اع إل���ى اخل���ب���راء احملليني 
والنشطاء واملهنيني امل��ش��ارك��ني في 
امل��س��اع��دة على إي��ص��ال ال��ك��وي��ت إلى 
مستقبل أك��ث��ر اس��ت��دام��ة. وت��ن��اول 
املتحدثون التحديات ال��ت��ي تواجه 
الكويت ف��ي ه��ذا ال��ص��دد والضغوط 
البيئية التي تعيشها، واحللول التي 
ميكن اتخاذها في املنزل، وكذلك على 
نطاق واس��ع عبر ب��رام��ج جت��ري في 
الكويت للمساعدة في خلق بيئة أكثر 

استدامة.
وج����اءت م��ش��ارك��ة ب��ن��ك اخلليج 
بهدف تسليط الضوء على دور القطاع 
املصرفي في العمل نحو االستدامة، 
حيث تناولت مساعد املدير لالتصاالت 
املؤسسة ف��ي بنك اخلليج، السيدة 
جل��ني القناعي م��ب��ادرات االستدامة 

املختلفة لبنك اخلليج على املستويات 
البيئية واملجتمعية واالقتصادية. 
وتشمل ه��ذه امل��ب��ادرات شراكة البنك 
م��ع م��ش��اري��ع محلية إلع���ادة تدوير 
ال��ورق والبالستيك. وعلى املستوى 
التشغيلي، يحرص بنك اخلليج أيًضا 
على تطوير وتنفيذ مختلف اخلدمات 
املصرفية الرقمية، ملساعدة العمالء 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى جت��رب��ة مصرفية، 
غير ورق��ي��ة، أكثر سالسة، من خالل 
اخل��دم��ات املصرفية عبر اإلنترنت 
والهاتف النقال، كما له تأثير على البعد 
البيئي لالستدامة، من خالل التركيز 
على تأثير استهالك املوارد والنفايات 
واالن��ب��ع��اث��ات وال��ت��ن��وع البيولوجي 

وغيرها. 
 وعلى املستوى املجتمعي، يقدم 
ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ب��ان��ت��ظ��ام ج��ه��وده في 
مختلف امل��ب��ادرات على م��دار العام، 
مب��ا ف��ي ذل��ك ساعة األرض وتنظيف 
الشواطئ وغيرها، كما يقدم دعمه 

املستمر جلمعية إجناز الكويتية، وهي 
جمعية غير حكومية وغير ربحية 
هدفها تطوير املواهب الشابة وتعزيز 
ثقافتهم املالية ودوره��م على مستوى 
قطاع األعمال. وقد نتج عن هذا الدعم 
تأسيس عدة شركات شبابية معنية 
باالستدامة البيئية، منها شركة سييوز 
التي حصلت على ج���ائزة “أفضل 
تأثير اجتماعي” في مسابقة إجناز 
العرب وهي شركة أنشأها مجموعة من 
طلبة إجن��از تهدف إلى معاجلة تغير 
امل��ن��اخ واحل��د م��ن الضغط ف��ي أماكن 
رمي النفايات عن طريق إعادة تدوير 
املنتجات ال��ورق��ي��ة وتوعية الناس 
للتوجه نحو ال��زراع��ة. إض��اف��ة إلى 
شركة أجريفيج التي تصنع السماد من 
نفايات الطعام. ومن اجلدير بالذكر أن 
هذه املبادرات كان لها تأثير دائم، حيث 
ساعدت ليس فقط في تقليل النفايات 
واالنبعاثات، ولكن أيًضا على زيادة 

الوعي والثقافة البيئية في املجتمع.

وقالت جلني القناعي: “نلتزم في 
بنك اخلليج باحلفاظ على برنامج 
اس���ت���دام���ة ق����وي ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات 
املجتمعية واالقتصادية والبيئية، عبر 
املبادرات التي مت حتديدها استراتيجًيا 
لتعود بالنفع على البالد وعلى بنك 
اخلليج. بصفته أحد املؤسسات املالية 
الرائدة في املنطقة، يلعب بنك اخلليج 
دوًرا حيوًيا في املساهمة في القطاع 
املصرفي بطرق أبعد وأوسع من تقدمي 
اخلدمات املالية، حيث ننفذ باستمرار 
احللول املستدامة في جميع املجاالت 
- من العمليات إلى التدريب العملي، 
واألن��ش��ط��ة املجتمعية ال��ت��ي ترفع 
الوعي البيئي وتعزز نهًجا أكثر وعًيا 
باالستدامة. يسعدنا أن نكون جزًءا 
من القمة االفتراضية األول��ى للمركز 
العلمي، وهي مبادرة تساعد في تشكيل 
مستقبل املجتمعات ال��ت��ي نخدمها، 
وتوضح التزامنا األكبر بالعالم الذي 

نعيش فيه.”

»اخلليج« يرعى ويشارك في القمة البيئية لـ »املركز العلمي«

لقطة جماعية للمتحدثني جلني القناعي

العسكر : البرنامج عبارة عن أكبر حتدي صحي تفاعلي في املنطقة

   MyNutribox تطبيق 
يطلق »حملة هاملرة أقدر«

 بدعم من بنك بوبيان
  MyNutribox أعلن  تطبيق
عن إط��الق حملة ) هاملرة اق��در ( 
بدعم من بنك بوبيان وذلك ضمن 
برنامج بوبيان ال��ذي يتضمن 
أنشطته الصحية التي يطلقها 
خ��الل شهر رمضان امل��ب��ارك في 
إطار استيراتيجيته نحو اخلدمة 
املجتمعية ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا منذ 
بدايات مواجهة فيروس كورونا 
امل��س��ت��ج��د. وق���ال���ت اخ��ص��ائ��ي��ة 
ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��الج��ي��ة وم��ؤس��س 
 MyNutribox ومدير تطبيق
نوره صالح  العسكر ان البرنامج 
ع��ب��ارة ع��ن أك��ب��ر حت��دي صحي 
تفاعلي في املنطقة حيث ميكنك 
و يساعدك أن تكون أصح نسخة 

من نفسك في رمضان في الوقت الذي يحث فيه البرنامج على فقدان 
ال���وزن بطريقة صحية ب��دون ح��رم��ان، وتعزيز الصحة وزي��ادة 

مستويات الطاقة و تعزيز السعادة و الثقة في النفس.
وأضافت نفتخر و نسعد دائما بشراكتنا مع بنك بوبيان كونه من 
اهم املؤسسات الكويتية الداعمة لنا خاصة في كل ما مييز فعالياتنا 
الصحية وذلك في إطار دورنا االجتماعي جتاه املجتمع الكويتي بكافة 
شرائحه. وحول أبرز ما مييز برنامج حملة “هاملرة أقدر” اوضحت 
العسكر ان التحدي بأكمله سوف من خالل التطبيق بكل ما يتضمنه 
من ديوانيات صحية، غبقات تعليمية، حتديات جماعية الى جانب 
وجود خبير تغذية ألرشاد  كل مشارك و مساعدته للوصول إلى هدفه 
الصحي. من ناحية أخرى أشارت العسكر الى أن البرنامج يتضمن 
جانبا خيريا حيث سيتم التبرع بنصف دينار لالعمال اخليرية من 

قبل التطبيق مقابل كل 1 كيلو غرام ينزل من وزن املشارك .
وتتكون احلملة من برنامج صحي متكامل مبشاركة مجموعة 
من خبراء التغذية يعد كل واحد منهم مبثابة خبير تغذية شخصي 
للمشارك في البرنامج املمتد لفترة 5 اسابيع كاملة والذي يتضمن 
خالله جوائز اسبوعية للمشاركني ممكن جنحوا في مواصلة حتديات 

العادات الصحية بجانب جوائز كبرى بنهاية البرنامج.

نوره العسكر


