
يتيح بيت التمويل الكويتي 
“بيتك”، للعمالء فرصا عديدة 
لربح الذهب عبر حساب الرابح، 
حيث تصل القيمة االجمالية 
السنوية للجوائز إلى 77 كغم 
م��ن ال��ذه��ب ل��� 45 راب��ح��ا خالل 
فترة احلملة التي متتد لسنة. 
وتبلغ قيمة اجلائزه الكبرى 12 
كغم سنويا. ي��أت��ي ذل��ك ضمن 
اط���ار حملة “يسوى حتول” 
التي تستهدف تعزيز العالقة 
ب��ن البنك والعمالء ومتنحهم 
عاملا م��ن ال��ع��روض التمويلية 
وامل��ص��رف��ي��ة احل��ص��ري��ة، ال��ى 
جانب باقة متكاملة من اخلدمات 
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��ي��ف قيمة 
ل��ت��ج��رب��ة ال��ع��م��ي��ل امل��ص��رف��ي��ة. 
وميكن للعميل دخ��ول السحب 
على جوائز حساب الرابح من 
خ��الل فتح احل��س��اب وحتويل 
ال���رات���ب ع��ل��ي��ه، ف��ع��ن��د حتويل 

ال��رات��ب إل��ى حساب “الرابح” 
وإس��ت��م��راري��ة حتويله للثالثة 
ش��ه��ور ال��ت��ي تسبق السحب، 
سيتمكن العميل من املشاركة في 
السحوبات، وهي: سحب شهري 
مبعدل ) 3 فائزين ب� 1 كغ من 
الذهب لكل فائز(، وسحب ربع 
سنوي مبعدل )3 فائزين ب� 3 كغ 
من الذهب لكل فائز(، كما يجري 
سحب اجل��ائ��زة الكبرى ضمن 
السحب السنوي وه��ي عبارة 

عن )12 كغ من الذهب للرابح 
األول، 3 كغ من الذهب للرابح 
الثاني، و2 كغ من الذهب للرابح 
الثالث(، وبذلك يكون مجموع 
الفائزين 45 عمياًل، ومجموع 
ج��وائ��زه��م 77 ك��غ م��ن ال��ذه��ب 
خالل السنة. ومن أبرز املميزات 
التي تقدمها احلملة الى جانب 
الذهب، %0 أرب��اح على متويل 
السيارات حتى 25 ألف دينار، 
وفترة سداد حتى 5 سنوات على 

ع��الم��ات جت��اري��ة مختارة، الى 
ج��ان��ب ع���روض خ��اص��ة مقدمة 
من وكاالت سيارات مشاركة في 
احلملة. كما تقدم احلملة عرضا 
خ��اص��ا ع��ل��ى ب��ط��اق��ة التيسير 
وب��ح��دود إستخدام تصل حتى 
5 آالف دي��ن��ار، وعرضا خاصا 
على بطاقة اخلصم ماستر كارد 
وورلد اخلطوط اجلوية الكويتية 
)ن��ادي ال��واح��ة( باإلضافة إلى 
أميال تصل حتى 50 ألف ميل. 
وتشمل حملة “يسوى حتول” 
كافة عمالء “بيتك” احلالين 
واجل����دد مم��ن تنطبق عليهم 
الشروط. وميكن للعمالء اختيار 
كل أو بعض العروض املذكورة 
حسب مطابقة العميل للشروط 

واألحكام اخلاصة بكل عرض.
ويواصل “بيتك” متيزه في 
تقدمي خدمات ومنتجات متميزة 

تلبي طموحات العمالء.

12 ضعف راتبها »اخلليج« يتوج سارة اجلري فائزة  بـ 
أج��رى بنك اخلليج السحب الشهري ال��راب��ع حلساب 
ال��رات��ب، عن شهر أبريل وك��ان الفوز من نصيب العميلة 
احملظوظة سارة سعد رسام اجلري التي فازت بجائزة 12 

ضعف الراتب.
وُعقد السحب ي��وم االثنن املاضي، في املقر الرئيسي 
لبنك اخلليج، بحضور وإش��راف ممثل من وزارة التجارة 

والصناعة. وبهذه املناسبة، قال املدير العام للمجموعة 
املصرفية ل��أف��راد في بنك اخلليج، محمد القطان: “هذا 
السحب هو الرابع حلساب الراتب هذا العام. وبينما بنارك 
للسيدة سارة سعد رسام اجلري على فوزها ب� 12 ضعف 
راتبها، نذكر العمالء بأن هناك فرص مستمرة للربح شهرًيا، 
إضافة إلى السحب السنوي الكبير على جائزة الكبرى وهي 

100 ضعف الراتب. كما أن حساب الراتب من بنك اخلليج 
هو احلساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروًضا خاصة 
مصممة حسب حاجة العميل.” ومن اجلدير بالذكر أن بنك 
اخلليج قد قدم عروًضا مطورة من حساب الراتب للعمالء 
لعام 2021، حيث ميكن للعميل االختيار بن احلصول على 

جائزة نقدية تصل إلى 200 دينار كويتي.

انطالقًا من إميانه بالطاقات الشبابية الكويتية

»KIB« يرعى البطل العاملي 
يوسف العبدالرزاق

 )KIB( انطالقاً من إمي��ان بنك الكويت الدولي
املطلق بالطاقات الشبابية الكويتية، وقدراتها 
الالمحدودة حلصد مراكز متقدمة في مختلف احملافل 
العاملية، ومتاشياً مع سياسته الهادفة لتمكن الشباب 
 ”KIB“ الكويتي في امليادين الرياضية، فقد ق��ّدم
رعايته لبطل العالم في رياضة ال��دراج��ات املائية 

“اجليت سكي” يوسف العبدالرزاق .
هذا ويعتبر يوسف العبدالرزاق أحد أبرز األسماء 
الرياضية ف��ي ال��ك��وي��ت وأح���د أمل��ع جن��وم رياضة 
ال��دراج��ات املائية على مستوى العالم. فمشواره 
الرياضي ميتد ألكثر من 18 عاماً، وهو مصنف األول 
على مستوى العالم، ومت تتويجه بطالً عاملياً 6 مرات، 
كما أحرز عدداً من امليداليات الذهبية في األوملبيات، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى دخ��ول��ه إل��ى م��وس��وع��ة “غينيس” 
لأرقام القياسية كأكثر قائد محترف للدراجات املائية 

استطاع حصد ألقاب عاملية.
وبهذه املناسبة، ص��رح املدير التنفيذي لوحدة 
االتصال املؤسسي في البنك، ن��واف ناجيا، قائاًل: 
“نفخر في “KIB” باحتضان األبطال والرياضين 
الكويتين الذين استطاعوا رفع اسم الكويت عالياً في 

احملافل الدولية والعاملية، وأصبحوا إضافة حقيقية 
وم��ث��االً يحتذى ب��ه للشباب ف��ي الكويت والعالم. 
ورعايتنا اليوم للبطل العاملي يوسف العبدالرزاق 
صاحب التاريخ احلافل باإلجنازات، والذي استطاع 
بأدائه املتمّيز حتقيق مراكز غير مسبوقة عاملياً، 
هي مبثابة رسالة شكر وتقدير مّنا جميعاً ملا بذله 
العبدالرازق”. وأض��اف ناجيا، قائاًل: “كوننا في 
“KIB” “بنك للحياة” فنحن نؤمن بأن تقدمي الدعم 
للرياضين من األع��م��دة األساسية ملستقبل أفضل 
لأجيال ال��ق��ادم��ة، وحتفيز لهم لتحدي الصعاب 

واالجتهاد لتحقيق أهدافهم.”
ومن ناحيته، صرح يوسف العبدالرزاق ، قائالً: 
“أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ل� “KIB” الذي قدم 
لّي الدعم والرعاية، حتى أكّمل مسيرتي الرياضية في 
احملافل الدولية والعاملية، وأحقق املزيد من اإلجنازات 

التي جتعلني ارفع اسم الكويت.”
واجل��دي��ر بالذكر، أن “KIB” يرعى ُنخبة من 
األبطال الكويتين في ُمختلف امليادين الرياضية 
بصورة مستمرة، ويوّفر لهم كافة اإلمكانيات التي 

متكنهم من املنافسة بصورة تليق باسم الكويت.

الورع : البنك يواصل القيام برسالته الهادفة إلى خدمة املجتمع

»التجاري« يختتم برنامجه االجتماعي لشهر رمضان

اختتم البنك ال��ت��ج��اري برنامجه 
الرمضاني االجتماعي ال��ذي أطلقه مع 
بداية شهر رمضان الكرمي لهذا العام 
وال���ذي ه��دف إل��ى إب���راز روح التكافل 
والتواصل االجتماعي بن البنك وأفراد 
وقطاعات املجتمع كافة رغم الظروف 
االستثنائية التي مير بها العالم والكويت 
نظراً لتفشي جائحة كورونا، إال أن تلك 
الظروف التي  لم متنع البنك التجاري 
الكويتي ع��ن ال��ت��واص��ل م��ع اجلمهور 
افتراضياً واملشاركة املجتمعية خالل 
رمضان، مع االلتزام بجميع اإلجراءات 
واالش��ت��راط��ات الصحية حفاظاً على 
ص��ح��ة اجل��م��ي��ع وك��ذل��ك ف��ري��ق العمل 

بالبنك.
وف��ي ه��ذا السياق، قالت نائب مدير 
عام-قطاع التواصل املؤسسي- أماني 
الورع أن البنك التجاري يواصل القيام 
مبسؤوليته االج��ت��م��اع��ي��ة ورس��ال��ت��ه 
ال��ه��ادف��ة إل��ى خ��دم��ة املجتمع، خاصة 
خالل شهر رمضان املبارك واملناسبات 
املختلفة، منوهة ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أن 
البنك قد استهل نشاطه بزيارة لنزالء 

مستشفى اب��ن سينا – قسم جراحة 
االعصاب لتهنئتهم بحلول شهر رمضان 

املبارك. 
وتابعت أماني ال��ورع مبينة أن من 
ضمن برنامجه الرمضاني لهذا العام، 
قام البنك التجاري بإطالق حملة توزيع 
وج��ب��ات اإلف��ط��ار على الصائمن من 
عمال البناء والتنظيف املتواجدين في 
الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة 
طوال شهر رمضان الفضيل، للتخفيف 
من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور 
إل���ى ق��ل��وب��ه��م ف��ي ظ��ل ه���ذه ال��ظ��روف 
االستثنائية، موضحة أن فكرة توزيع 
وجبات اإلفطار جاءت استكماال حلملة 

»هون عليه«.
وكالعادة في شهر رمضان الكرمي، 
قامت أس��رة البنك التجاري الكويتي 
ممثلة بقطاع التواصل املؤسسي بتنظيم 
زي��ارة لكل من أبناء مؤسسة الرعاية 
املتكاملة لذوي اإلعاقة التابعة للهيئة 
العامة لشئون اإلعاقة وأطفال مستشفى 

ال��ط��ب الطبيعي وال��ت��أه��ي��ل الصحي 
ملشاركتهم ذوي الهمم احتفالية فرحة “ 
القرقيعان”، حيث يجدد البنك من خالل 
هذه املبادرة اإلنسانية عهداً قطعه على 
نفسه مبشاركة ن��زالء مختلف املراكز 
واجلمعيات فرحة القرقيعان، التي متثل 
أحد العادات الكويتية القدمية في شهر 

رمضان من كل عام.  
ومبناسبة االح��ت��ف��ال بعيد الفطر 
ق��ام فريق التواصل املؤسسي بزيارة 
خاصة لرجال االطفاء في مركز اطفاء 
مشرف، لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد 
وتقديراً وعرفاناً بجهودهم في حماية 
األرواح واملمتلكات من خطر احلريق، 
فضال عن قيامهم بجميع عمليات االنقاذ 
والتعامل مع الكوارث في كافة األوقات 
وخالل شهر رمضان املبارك للمحافظة 
على حياة املواطنن واملقيمن في حالة 
نشوب حرائق. وفي إطار آخر قام البنك 
باالحتفال بعيد الفطر السعيد مع عمال 
التنظيف والبناء وتوزيع كسوة العيد 

على هذه الفئة اجلديرة بكل اهتمام في 
إط��ار حملة »ه��ون عليهم« ال��ذي أطلقها 

البنك لعامها التاسع على التوالي. 
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل – وجت���اوب���اً 
م��ع األنشطة التي يطلقها البنك عبر 
منصات التواصل االجتماعي املختلفة 
ال��ت��ي ب��ات��ت تستقطب اهتمام العديد 
من املتابعن، نوهت أماني ال��ورع بأن 
البنك ق��د أطلق سلسلة م��ن النصائح 
الصحية والرياضية ورسائل توعوية 
بالتعاون مع مستشفى املواساة ونادي 
س��ب��ارت��ن ك��وي��ت، ب��اإلض��اف��ة ال��ى عدد 
أخ��ر من املسابقات التي أطلقها خالل 
شهر الفضيل ورص��د اجلوائز النقدية 

للمتابعن واجلمهور. 
واخ��ت��ت��م��ت ال����ورع حديثها مبينة 
أن البنك التجاري ي��واص��ل مبادراته 
اإلن��س��ان��ي��ة ودع��م��ه ل��ب��رام��ج الرعاية 
االجتماعية، وذلك انطالقا من مسؤوليته 
االجتماعية جتاه مختلف أفراد وقطاعات 

املجتمع.
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53000 وجبة خالل شهر رمضان املبارك بتبرع أكثر من 

»طلبات الكويت« تختتم مبادرات رمضان 
على األبواب وجمعة العطاء 

ك���رس���ت ط���ل���ب���ات، منصة 
ت��وص��ي��ل ال��ط��ع��ام وال��ت��ج��ارة 
اإللكترونية الرائدة في املنطقة، 
تطبيقها لرد اجلميل ومساعدة 
احملتاجن خالل شهر رمضان. 
من خالل العمل مع أكثر من 15 
جمعية خيرية في األسواق التي 
تعمل فيها طلبات، متكن عمالء 
طلبات م��ن املساهمة والتبرع 
لعدد كبير من املشاريع اخليرية 
م��ن خ��الل التطبيق. إذ سهلت 
طلبات بتوفير أكثر من ٥٣٠٠٠ 
وجبة ف��ي الكويت خ��الل شهر 
رمضان املبارك من خالل مبادرة 
رمضان على األب��واب ومبادرة 

جمعة العطاء.
ق���ام���ت ط���ل���ب���ات ب��ش��راك��ة 
 ”Give“ استراتيجية مع منصة
الكويتيه الغير ربحية، تهدف 
إلى مساعدة املجتمعات واألسر 
احملتاجة داخل الكويت من خالل 
إطالق مبادرات رمضانية، ميكن 

لعمالء طلبات من خاللها التبرع 
ب��وج��ب��ات اإلف���ط���ار وال��س��الت 
الغذائية الرمضانية للمساعدة 

في تقدميها للمحتاجن.
رم��ض��ان على األب����واب: من 
1 أبريل إلى 10 أبريل ، أطلقت 
ط��ل��ب��ات و “Give” م��ب��ادرة 
“رمضان على األبواب” ، مما 
سمح للعمالء بالتبرع لصندوق 

ال��س��الل ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ت��اب��ع 
جلمعية التنمية اخليرية. وفي 
نهاية امل��ب��ادرة، تبرعت طلبات 
بنفس قيمة مساهمات العمالء 

خالل فترة احلملة.
 ج��م��ع��ة ال��ع��ط��اء: ف��ي أي��ام 
اجل��م��ع��ة خ���الل ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل��ب��ارك، عندما ينتهي العميل 
م��ن تنفيذ ط��ل��ب��ه ع��ل��ى منصة 
»ط��ل��ب��ات«، ستظهر ل��ه رسالة 
منبثقة تخبره عن تفاصيل حملة 
»ُجمعة العطاء« التي أطلقتها 
امل��ن��ص��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع شركة 

.»Give«
في كل يوم جمعة خالل شهر 
رمضان امل��ب��ارك، قامت طلبات 
بإعادة توجيه كل عميل يرغب 
في باملساهمة والتبرع إلى منصة 
“Give” للتبرع ال��ى املشروع 
والوجهة التي يختارها العميل. 
قال عبد الله املنصور؛ مدير دائرة 
االتصاالت والعالقات احلكومية 

بشركة »طلبات الكويت« “هذا 
العام ، اخترنا تكريس منصتنا 
لرد اجلميل ملجتمعنا من خالل 
شراكة استراتيجية مع منصة 
“Give”، وكنا فخورون حًقا 
مبشاركات عمالئنا وإحساسهم 
اإلنساني جتاه األسر احملرومة 
ومتكينهم من املساهمة والتبرع 

خالل الشهر الفضيل”.
أضاف املنصور “في طلبات، 
ك��ع��ض��و ف��اع��ل ف���ي امل��ج��ت��م��ع، 
سنستمر ف��ي لعب دورن���ا في 
مساعدة احملتاجن والتواجد 

عند احلاجة”.
ه���ذا ول��ل��ِع��ل��م، ف���إن تطبيق 
»طلبات« ُمتاٌح جلميع العمالء 
ع��ل��ى م��ت��ج��ر »ج���وج���ل ب���الي« 
ومتجر تطبيقات شركة »أب��ل« 
حتى يتمكنوا من املشاركة في 
حملتي »رمضان على األب��واب« 
و»ُجمعة العطاء« عبر منصة 

»طلبات«.

توزيع القرقيعان على االطفال املرضي
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عبد الله املنصور

ضمن حملة »يسوى حتول«

»بيتك«: فرص للفوز بإجمالي جوائز
77  كيلو ذهب من حساب الرابح  

أماني الورع

العبدالرزاق مع بوخمسن


