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»بيتك«: خدمة العمالء إلكترونيًا على مدار الساعة 
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يستطيع عــمــاء بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
االســتــفــادة مــن خدماته فــى كافة االوقـــات دون التقيد 
بساعات عمل الفروع او ايام العطل واالجازات، من خال 
مجموعة متطورة من الوسائل التقنية التى جتعل العميل 
على اتصال دام وتواصل الينقطع مع الشريحة االعظم 
من اخلدمات فى توظيف عصرى ومتميز من » بيتك« 

للتكنولوجيا احلديثة خلدمة عمائه بعدة وسائل على 
 kfh.com مدار الساعة ، سواء عبر موقعه االلكتروني
،اوفرعه االلكترونى فى جمعية اشبيليه وهو االول على 
مستوى الكويت ، باالضافة الى العديد من قنوات اخلدمة 
االلكترونية األخرى التي تضمن متتع العماء مبجموعة 
ــا جهاز  ــرزه مــن اخلــدمــات واملنتجات الــضــروريــة واب

»XTM« التفاعلي ذاتــي اخلدمة املوجود فى االفنيوز 
وفرع ضاحية عبدالله السالم ، باالضافة إلى سيارات 

موبي »بيتك« .
واحـــرز » بيتك« السبق بافتتاح وتشغيل فرعه 
االلكترونى االول حتت عنوان kfh go”« الذى يعد االول 

من نوعه فى الكويت.

التجاري التعاون  لبحث  ثانية  مباحثات  جولة  تعقدان  والكويتية  العراقية  التجارة  وزارتا 

وفد حكومي يطلع رجال أعمال عراقيني على مميزات قانون »تشجيع االستثمار«
عقدت وزارتا التجارة العراقية والكويتية 
ــة مــبــاحــثــات ثانية  أمــــس  اخلــمــيــس جــول
الستكمال ملف تطوير التعاون التجاري بني 

البلدين.
وضمت جلسة املباحثات برئاسة وزير 
التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان 
ووزير التجارة العراقي محمد العاني ممثلني 
عن الدوائر ذات العاقة بالشأن التجاري 
في البلدين مبا فيها دوائر اجلمارك واملنافذ 
احلدودية والنقل واملوانئ ووزارة اخلارجية 

وصندوق اعمار العراق.
وقال الوزير الروضان خال املباحثات ان 
هذه اجلولة تهدف جلمع االدارات الوسطية 
للبلدين وجها لوجه لرسم اخلطوط النهائية 
خلريطة طريق حــول العاقات التجارية 

للمرحلة املقبلة.
واوضــح ان القيادات العليا في البلدين 
لديها رغبة حقيقية في النهوض بالعاقات 
ـــوى بعض  ـــك س الــتــجــاريــة وال يــعــيــق ذل
االشكاالت على مستوى الدوائر الوسطية 

»ونحن عازمون على حلحلتها«.
وبــني ان خريطة الــطــريــق الــتــي ينوي 
الطرفان االتفاق عليها اليوم سترسم طرقا 
محددة وتواريخ ثابتة تؤسس ملرحلة مقبلة 

من التعاون.
واشار الى ان رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي وعد مبتابعة ما يتم االتفاق عليه 
مع وزيــر التجارة العراقي وهــو ذات االمر 

الذي سيحصل في اجلانب الكويتي.

ــال وزيــر الــتــجــارة الــعــراقــي ان  بـــدوره ق
الوقت لن يسعف الطرفني لتوقيع اتفاقية 
شاملة الــيــوم وانــهــمــا سيضعان خريطة 
الطريق ومحضر اجتماع لرسم مسار متكامل 

للتوصل الى اتفاق نهائي.

واكـــد ان بـــاده مصممة على االنفتاح 
التجاري نحو الكويت استكماال لسياسة 
االنفتاح االقتصادي التي تتبناها مع بقية 
دول اجلــوار.ووصــل الوزير الروضان يوم 
امس الى بغداد في زيارة رسمية لبحث سبل 

تطوير العاقات التجارية بني البلدين.
وفي سياق اخر عقد وفد حكومي كويتي 
ندوة حوارية مع رجال اعمال عراقيني شارك 
في جزء منها وزيرا التجارة في البلدين خالد 
الروضان ومحمد العاني لشرح اهم مميزات 

قانون تشجيع االستثمار الكويتي والفرص 
املتاحة للشركات االستثمارية االجنبية داخل 

الكويت.
واكد الوفد خال الندوة ان الكويت جنحت 
فــي حتسني بيئة اعمالها على نحو يسهم 

بدرجة كبيرة في استقطاب رؤوس االموال 
االجنبية مبينا ان اجلهود احلكومية املبذولة 
ــة الكويت  في هــذا الصدد تتماشى مع رؤي

.2035
واشـــار الــى ان الــســوق الكويتية واعــدة 
وتتمتع بقدرات شرائية عالية باتت محل 
اهــتــمــام الــشــركــات االجنبية.واستعرض 
اجلانبان املعوقات التي متنع منو التجارة 
البينية بني البلدين واملساهمة في فرص 
االستثمار املتاحة للقطاع اخلاص في السوقني 
مؤكدين مساعيهما حللحلة اي معوقات مبا 

يصب في مصلحة البلدين اقتصاديا.
ــل تــطــويــر  ــب ــث اجلـــانـــبـــان س ــح ــا ب ــم ك
املنافذ احلــدوديــة بني البلدين ومبــا يسهم 
في استيعاب اي تطور للتبادل التجاري 
بني البلدين مستقبا.من جهته اكد الوزير 
الروضان االستمرار في حتسني بيئة االعمال 
احمللية موضحا ان هذا التوجه بات مسارا 

اقتصاديا للكويت.
ــى ان البيئة التشريعية في  ـــار ال واش
الكويت اصبحت مشجعة على زيادة منسوب 
االستثمارات االجنبية الفتا الــى ان وزارة 
التجارة الكويتية تعمل على اصدار مجموعة 
قوانني جديدة من شأنها تعزيز اجلهود في 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري في 

املنطقة.
ووصــل الوزير الــروضــان يــوم امــس الى 
بغداد في زيارة رسمية هدفها دعم وتطوير 

العاقات التجارية بني البلدين.

نظمت وزارة النفط يوما وطنيا بعنوان »حبنا 
الكبير .. الكويت« احتفاال مبناسبة االعياد الوطنية 
لدولة الكويت وذلك يوم الثاثاء املاضي مبشاركة 
جمع كبير من العاملني واملسؤولني في الــوزارة 
يتقدمهم وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طال 

ناصر العذبي الصباح.
وشهد االحتفال عــرض أوبريت غنائي وطني 
من تقدمي طالبات وطلبة املعهد العالي للفنون 
املسرحية ، ومت عقد لقاء مع الشاعر حمدان البذالي. 

وبهذه املناسبة هنأت مراقب العاقات العامة 
ومراَقب اإلعام البترولي باإلنابة في وزارة النفط، 
الشيخة متاضر خالد األحــمــد الصباح صاحب 
السمو امير الباد الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف االحمد واحلكومة 
والشعب الكويتي مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير متمنياً للكويت حكومة وشعبا مزيدا من 

التقدم والتطور في جميع املجاالت.
وقالت أنه على مدى 13 عاما من تولي صاحب 

السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم شهدت 
الباد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على كافة 

األصعدة واملستويات داخليا وخارجيا.
واوضحت اخلالد ان وزارة النفط دأبــت على 
اقامة هــذه االحتفاالت بصورة سنوية لتشارك 
الشعب احتفاالته الوطنية، مشيرة إلــى ان هذا 
املهرجان هو مهرجان ترفيهي وترويحي ملوظفي 
الـــوزارة تتخلله املسابقات واالنشطة اخلاصة 

والفعاليات املتعددة.

الشيخة متاضر والعبد اجلليل و البذالي و اجلابر وطاب معهد الفنون املسرحية

 »النفط«  نظمت يومًا وطنيًا بعنوان »حبنا الكبير .. الكويت«

كان عماء اخلدمات املصرفية الشخصية لدى البنك 
التجاري الكويتي على موعد مع  حدث القيادة احلصري 
والشهير عاملًيا - فعالية بورشه االستعراضية لعام   
-2019  وقد  أقيم هذا احلدث في مدينة الكويت لرياضة 
احملــركــات، حيث مت توجيه الدعوة لعماء اخلدمات 
املصرفية الشخصية حلضور هــذه الفعالية وكــان 
في استقبالهم  موظفي إدارة  التسويق للترحيب بهم 
خلوض جتربة قيادة استثنائية ملركبات بورشه عالية 
األداء، وذلــك حتت متابعة فريق محترف من مدربي 

بورشه املعتمدين صاحب العماء  خال الرحلة. 
وقد استمتع عماء اخلدمات املصرفية الشخصية 
مبيزة قيادة أحــدث طــرازات بورشة عبر املنعطفات 
املميزة حلدث القيادة املثير ومت خوض جتربة بورشه 
هذه على مسار معتمد من االحتاد الدولي للسيارات في 

بيئة تعكس جوهر بورشة.
وسعياً للتواصل الدائم مع عمائه، وبهدف تقدمي 
أفضل اخلدمات املصرفية في كل األوقــات، يعلن البنك 
التجاري الكويتي عن استمرار تقدمي خدماته املصرفية 
للعماء خال عطلة األعياد الوطنية على مدار الساعة 
وذلــك في فــرع »التجاري« في مطار الكويت الدولي 
صالة »القادمون«. باإلضافة إلى ذلك، سوف يستمر 
البنك في تقدمي خدماته عن طريق مركز خدمة العماء 
888225-1 الذي يستقبل اتصاالت العماء على مدار 
الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وخدماتهم في 

أسرع وقت من خال فريق عمل مؤهل.

 ومــن املــعــروف أن أجهزة السحب واإليـــداع اآللي 
التابعة للبنك مبختلف مناطق الكويت تلبي احتياجات 
العماء خال العطلة وعلى مدار الساعة. هذا، وميكن 
للعماء إجنــاز معاماتهم املصرفية بسهولة ويسر 
www.cbk. وبصورة آمنة عبر املوقع اإللكتروني
com، وكــذلــك تطبيق CBK Mobile للهواتف 

واأللــواح الذكية وعلى خدمة الواتساب 50888225 
أينما شاءوا، علماً بأن البنك سوف يباشر أنشطة أعماله 
املعتادة يوم األربعاء املوافق 27 فبراير 2019 ، والبنك 
التجاري إذ يتمنى للجميع عطلة سعيدة، فإنه يبتهل 
إلى املولى عز وجل أن يدمي على الكويت نعمتي األمن 

واألمان.

يوفر خدماته املصرفية لعمالئه خالل عطلة األعياد الوطنية

 »التجاري«: قيادة حصرية من بورشه لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية

أنهت بورصة الكويت تعاماتها األسبوعية أمس  
اخلميس على ارتفاع املؤشر العام 96ر18 نقطة ليبلغ 
مستوى 07ر5251 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 
في املئة. وبلغت كميات تـــداوالت املؤشر 2ر116 
مليون سهم متت من خال 4331 صفقة نقدية بقيمة 
4ر25 مليون دينار كويتي )نحو 82ر38 مليون دوالر 
أمريكي(. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 55ر14 
نقطة ليصل إلى مستوى 09ر4791 نقطة وبنسبة 
03ر0 في املئة من خــال كمية أسهم بلغت 9ر50 
مليون سهم متت عبر 1858 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 

مليون دينار )نحو 9ر8 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 18ر21 نقطة ليصل 
إلى مستوى 33ر5502 نقطة وبنسبة ارتفاع 39ر0 
في املئة من خال كمية أسهم بلغت 3ر65 مليون سهم 

متت عبر 2473 صفقات بقيمة 66ر22 مليون دينار 
)نحو 77ر74 مليون دوالر(.

وكــانــت شــركــات )وربـــة ت( و)كفيك( و)املـــدن( 
و)الهال( و)نور( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم 
)بــرقــان( و)اهــلــي متحد( و)خليج ب( و)األولـــى( 
ــداوال أمــا األكثر انخفاضا فكانت  و)مــزايــا( األكثر ت

)اموال( و)اسيكو( و)صلبوخ( و)اريد( و)متدين أ(.
وتابع املتعاملون إعانا من )األهلي املتحد( بشأن 
موافقة هيئة األسواق على متديد الفترة املسموح بها 
لشراء أسهم اخلزينة ملــدة إضافية قدرها 90 يوما 
فضا عن موافقة هيئة األســواق على زيــادة رأسمال 
)بنك بوبيان( احلالي بقيمة 6ر37 مليون دينار )نحو 
124 مليون دوالر( موزعة على 277ر184ر376 

سهما أي بنسبة زيادة تبلغ 75ر15 في املئة.

البورصة تنهي تعامالت األسبوع على 
18.96 نقطة ارتفاع املؤشر العام 

خالد الروضان ومحمد العاني بعد جولة مباحثات ثانية في بغداد

أعلن بنك اخلليج عن تقدمي عروض حصرية تشمل 
خصومات لعماء حسابات red   وعــرض للعماء 
الذين يتطلعون التوفير ملستقبل أبنائهم من خال فتح 

حساب نصور لألطفال.
بإمكان عماء حساب red االستمتاع مبشاهدة 
أحدث األفام في أي من دور العرض التابعة لشركة 
السينما الكويتية الوطنية )سينسكيب( مقابل دينار 
واحد فقط بدالً من السعر االعتيادي البالغ 3.5 دينار 
كويتي، وذلك خال الفترة من 21 فبراير إلى 2 مارس 

املقبل.
كما سيتمكن اآلباء ومن خال فتح حساب نصور 
لألطفال، احلصول على قسيمة بقيمة 10 دينار كويتي 
من شركة طفل املستقبل الترفيهية، باإلضافة إلى 
خصم ٪15 على جميع األلعاب وكاسبر سكير سكول، 

عند إعادة الشحن باستخدام بطاقات بنك اخلليج. 
ــر، مساعد  ــي ــرح أحــمــد األم وبــهــذه املــنــاســبــة، ص
املـــديـــر الـــعـــام لــاتــصــاالت اخلــارجــيــة فـــي بنك 
ــدوام  اخلليج، قــائــًا: »يسعى بنك اخلليج على ال
إلــى تقدمي مبادرات جديدة ومميزة ملكافأة وتلبية 
احتياجات عمائه إلضفاء القيمة إلى حياتهم اليومية. 

ومع االحتفاء بالعيد الوطني وعيد التحرير، يسر 
البنك مكافئة عماء حساب red الــكــرام، وعماء 
حساب نصور لألطفال. كما أننا نفخر مبشاركة 
االحــتــفــاالت بــهــذه املناسبة الوطنية مــع الشعب 
الكويتي الــكــرمي، ونتمنى للجميع أعــيــاد وطنية 

سعيدة.«

» اخلليج«:  إطالق عرض حساب نصور 
لألطفال خالل عيدي » الوطني و»التحرير«

أحمد األمير

موظفي إدارة  التسويق مع عماء اخلدمات املصرفية الشخصية

أعــلــن بنك الــكــويــت الــوطــنــي عــن تــعــاونــه مع 
Mastercard ملنح فرصة استثنائية لعماء 
البنك للفوز برحلة مدفوعة التكاليف حلضور 
 UEFA ــدوري أبطال أوروبــا املــبــاراة النهائية ل
Champions League 2019 التي ستقام في 

مدريد.
وحول إطاق هذه احلملة اجلديدة أعلنت رئيس 
مجموعة املنتجات والتسويق في بنك الكويت 
الوطني هنادي خزعل قائلة:«قدمنا العديد من 
احلمات العام املاضي والتي تكللت بالنجاح، لذا 
حرصنا هذا العام أيضاً على إطاق احلمات املميزة 
 UEFA للعماء. ونظراً للنجاح الذي حققته حملة
Champions League العام املاضي، قررنا 
بالتعاون مع Mastercard إطــاق هذه احلملة 

مجدداً، ومنح عماء البنك فرصة الفوز بهذه الرحلة 
املميزة وجتربة حلظات استثنائية«. 

ــة:«اســتــخــدام بطاقة  وتــابــعــت خــزعــل قــائــل
Mastercard الوطني االئتمانية سيؤهل العماء 
لربح واحــدة من ثاث رحات لشخصني حلضور 
املباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبــا 2019 في 
مــدريــد. والفرصة متاحة أمــام اجلميع ومــا على 
العماء، اال استخدام بطاقة Mastercard وفق 
الــشــروط املــذكــورة للحصول على فرصة دخول 
السحب. وإضافة إلى احلمات التي نطلقها على 
 Mastercard مــدار الــعــام واخلــاصــة ببطاقة
الوطني االئتمانية، فــإن البطاقة تتمتع أيضاً 
بالعديد من املزايا وتقدم للعماء جتربة فريدة 

ميكن االستفادة منها«.

 Mastercard خزعل: نقدم حلاملى » 
الوطني« فرصة حلضور نهائي »أبطال أوروبا«


