
5 رابحني في سحب   »وربة«: 
»السنبلة« الثالث والعشرون

ي��ع��ل��ن ب��ن��ك ورب����ة -ال��ب��ن��ك 
األفضل في اخلدمات املصرفية 
ل��ق��ط��اع ال��ش��رك��ات واخل��دم��ات 
املصرفية لقطاع االستثمار في 
دول��ة الكويت - سحب السنبلة 
االسبوعي الثاني والعشرون 
والثالث والعشرون باإلضافة 
إل���ى س��ح��ب السنبلة اخل��اص 
ب��األط��ف��ال ف���ي مت���ام ال��س��اع��ة 
احل��ادي��ة ع��ش��ر ظ��ه��راً م��ن ي��وم 
اخلميس ؛ هذا وقد مت اإلعالن عن 
الفائزين اخلمسة بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعه و 

موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء ال��ذي��ن 
ح��ال��ف��ه��م احل����ظ خ����الل سحب 
السنبلة ال��ث��ان��ي وال��ع��ش��رون، 
فقد ت��وج 5 راب��ح��ن م��ن عمالء 
بنك ورب��ة حصل كل منهم على 
1000 دينار كويتي وهم: هناء 
محمد عدنان الزين عمر ، ناديه 
جاسم عبد الله العنزى ، جميل 
جن��وم اخلليل ، خ��ال��د خدعان 
محمد خ��دع��ان ، و فهد فيحان 

ذعار العبدلى.
أم��ا ال��ع��م��الء ال��ذي��ن حالفهم 
احل���ظ خ���الل س��ح��ب السنبلة 
الثالث وال��ع��ش��رون، فقد توج 
5 رابحن من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهم على 1000 دينار 

كويتي وه���م: ه��ن��اء ب��در محمد 
األحمد الصباح ، محمد عبد الله 
م��ج��ول العجمى ، ن��اص��ر ب��در 
محمود النجار ، محمد جدعان 
سميليل العازمي ، و ابراهيم 

عجيل جابر الشمرى.
واجل��دي��ر بالذكر أن��ه وألول 
مره مت إضافة حساب السنبلة 
لألطفال إلى سحوبات السنبلة 
وهو حساب توفير لألطفال يتميز 
ب��ع��وائ��د تنافسية وسحوبات 
ش��ه��ري��ة ع��ل��ى ج��وائ��ز مبتكرة 
للصغار وقد توج 3 فائزين هذا 
الشهر ، ال��راب��ح األول برحلة 
شاملة أف���راد األس���رة واإلق��ام��ة 

ف��ي فندق La Pita الكائن في 
دب��ي باركس عيد محمد مبارك 
ال��دوس��ري ، وال��راب��ح باجلائزة 
الثانية هو عبد الله محمد مبارك 
ال���دوس���رى وه���ي ع���ب���ارة عن 
إش��ت��راك سنة ف��ي ن��ادي فلكس 
والفائز الثالث نورا جراح سالم 
براك الهيفي بإشتراك ملدة سنة 

في أحد النوادي املشاركة.
ميثل حساب السنبلة اخليار 
األم��ث��ل ل��ك��ل ال��راغ��ب��ن بتوفير 
األم���وال وحتقيق ع��وائ��د مالية 
ثابتة على أرصدتهم في الوقت 
نفسه باالضافة الى  فرصاً للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام. 

»برقان« يطلق حملته الصيفية »تسوق 
200 باملئة من قيمة مشترياتك« و اربح 

متاشياً مع حرصه على توفير 
أف��ض��ل ال��ع��روض ، أط��ل��ق بنك 
برقان حملة الصيف اجلديدة 
حت��ت ع��ن��وان “تسوق و ارب��ح 
%200 من قيمة مشترياتك” 
والتي تتيح حلاملي البطاقات 
االئتمانية وال��س��ح��ب اآلل���ي و 
مسبقة ال��دف��ع ف���رص دخ��ول 
السحوبات واسترجاع  ضعف 
املبالغ التي أنفقوها باستخدام 
بطاقات البنك داخ��ل و خ��ارج 

دولة الكويت.
وت��أت��ي ه��ذه احلملة تأكيداً 
على السعي املستمر م��ن بنك 
ب��رق��ان إل���ى جت���اوز توقعات 
العمالء، هذا وستستمر احلملة 
على مدى 3 أشهر ابتداءاً من 16 
يونيو 2019 وحتى 29 سبتمبر 
2019 جل��م��ي��ع م��س��ت��خ��دم��ي 
بطاقات بنك برقان خ��الل هذه 
الفترة بشرط أن ال تقل قيمة 
مشترياتهم ع��ن 200 دي��ن��ار 
كويتي شهرياً. وسيتم اإلعالن 
عن 5 فائزين خالل شهر يوليو 
وأغسطس و10 فائزين خالل 

شهر سبتمبر.
وك��ل��م��ا أن��ف��ق ال��ع��م��الء أكثر 
ب��اس��ت��خ��دام أي م��ن بطاقاتهم 
اإلئتمانية، السحب اآلل���ي أو 
مسبقة ال��دف��ع خ���ارج الكويت 
ت�����زداد ف��رص��ه��م ب��ال��ف��وز، إذ 
سيحصلون على 3 فرص لدخول 

السحب عن كل 10 دنانير يتم 
انفاقها خ��ارج الكويت، مقابل 
فرصة واحدة ملن ينفقون داخل 
الكويت باستخدام البطاقات 

اإلئتمانية ومسبقة الدفع.
وجت�����در اإلش������ارة إل����ى أن 

بطاقات بنك برقان االئتمانية 
والسحب اآللي و مسبقة الدفع 
مصممة لتلبية جميع احتياجات 
العمالء اليومية، وتوفير راحة 
البال واملرونة التامة لهم خالل 

إجناز معامالتهم املصرفية.
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الناهض يستعرض التحول الرقمي ودور البنوك في دعم رؤية الكويت

»بيتك« يشارك مبؤمتر »دور القطاع اخلاص 
في مستقبل االقتصاد الكويتي«

ي���ش���ارك ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي 
“بيتك” في مؤمتر “دور القطاع اخلاص 
ف��ي مستقبل االقتصاد الكويتي” ال��ذي 
 The Business Year تنظمه مجموعة
االعالمية لالخبار االقتصادية في اململكة 

املتحدة-لندن بتاريخ 17 يونيو اجلاري.
ويشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة 
ف��ي “بيتك”، م���ازن سعد ال��ن��اه��ض في 
املؤمتر ليستعرض أهمية التحول الرقمي 
ف��ي ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي، ودور “بيتك” 
والبنوك الكويتية بشكل ع��ام ف��ي دعم 
خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 التي 
تهدف لتحويل الكويت ال��ى مركز مالي 
وجت��اري عاملي. كما سيتطرق الناهض 
ال��ى موضوعات اقتصادية مهمة تبرز 
أهمية دور القطاع اخل��اص في التنمية 

االقتصادية. 

وت����أت����ي م���ش���ارك���ة “بيتك” ف��ي 
املؤمتر ال��ذي يعقد بالشراكة مع هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر في الكويت 
“KDIPA”، ض��م��ن اط����ار االه��ت��م��ام 
ب��ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي واالس��ت��ث��م��اري، 
واحلرص على حتفيز اجلهود التي تصب 
ف��ي تشجيع االس��ت��ث��م��ارات ذات القيمة 
املضافة لالقتصاد الكويتي، حيث يعتبر 
امل��ؤمت��ر منصة مناسبة إلب���راز الفرص 
االستثمارية املتاحة في القطاعن العام 
واخل��اص، وبحث تطورات بيئة االعمال 
وم��ج��االت التمويل، واس��ت��ع��راض دور 

القطاع املصرفي في دعم عملية التنمية.
ويناقش املؤمتر موضوعات ومحاور 
متنوعة مثل: “تنويع االقتصاد الكويتي 
وق���ود للمستقبل” الس��ت��ع��راض حرص 
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ق��ط��اع��ات 

اإلستراتيجية األخ��رى بعيدا عن النفط 
وتشجيع امل��زي��د م��ن م��ش��ارك��ة القطاع 
اخل����اص، و”القطاع امل��ال��ي الكويتي 
ودوره الرئيسي في االقتصاد الكويتي”، 
وكذلك يناقش “االقتصاد الرقمي وريادة 
األعمال” بهدف تعزيز التحول الرقمي 
وحتفيز ري���ادة األع��م��ال لتدعيم مكانة 
الكويت كمركز رقمي في املنطقة. ويناقش 
املؤمتر دور االستثمار االجنبي املباشر 
وخصخصة ال��ب��ورص��ة وأس����واق رأس 
املال وغيرها من احملاور التي تبرز أهمية 
بيئة االستثمار ودور القطاع اخلاص في 

االقتصاد الكويتي.
ويجمع املؤمتر كوكبة من قيادات املال 
واألعمال وممثلن وخبراء من القطاعن 
العام واخلاص، ومسؤولن ورجال أعمال 

مازن الناهضمحلين وأجانب.

»اخلليج«:30 يونيو آخر يوم للدخول 
في سحب الدانة ربع السنوي الثالث

أعلن بنك اخلليج أن 30 يونيو 
هو آخر يوم لفتح حساب الدانة 
ول��إي��داع للدخول ف��ي السحب 
ربع السنوي الثالث لهذا العام. 
وسيقام السحب يوم 25 سبتمبر 
على جائزة قيمتها 500،000 
دينار كويتي. أما السحب الرابع 
واألخ��ي��ر فسيقام ب��ت��اري��خ 16 
يناير 2020، ويتخلله تتويج 
مليونير الدانة لعام 2019 الذي 
سيحصل ع��ل��ى ج��ائ��زة بقيمة 

مليون دينار كويتي.
وجتدر اإلشارة إلى أن حساب 
ال��دان��ة متاح للكويتين وغير 
الكويتين املقيمن في الكويت. 
ويتعن على العمالء االحتفاظ 
ب��احل��د األدن���ى للرصيد البالغ 
200 د.ك لفتح احلساب، شرط 
االحتفاظ باملبلغ نفسه للتأهل 
تلقائياً للدخول في سحوبات 
الدانة املقبلة. وفي حال انخفض 
الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 

د.ك. ف��ي أي وق���ت، يتم خصم 
مبلغ 2 د.ك م��ن احل��س��اب على 
أس���اس ش��ه��ري حل��ن استيفاء 
احل����د األدن�����ى ل��ل��رص��ي��د. أم��ا 
بالنسبة للعمالء الذين يفتحون 
ح��س��اب ال���دان���ة أو ي��ودع��ون 
أك��ث��ر ف��ي احل��س��اب، فيتأهلون 
للدخول تلقائياً إلى السحوبات 
األسبوعية في غضون يومن. 
ول��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي س��ح��وب��ات 
الدانة ربع السنوية والسنوية 
املقبلة ف��ي ع��ام 2019، يتعن 
على العمالء االحتفاظ بالرصيد 
املطلوب. عالوة على ذلك، يكافأ 
العمالء األوفياء بفرص الوالء.  
فرص ال��والء عبارة عن إجمالي 
الفرص التي اكتسبها العميل في 
السنة السابقة وال��ت��ي تضاف 
إلى العام املقبل كمكافأة له على 
والئه. تطبق الشروط واألحكام.

ي���رج���ى ال��ع��ل��م ب���أن���ه يتم 
إج���راء جميع سحوبات الدانة 

واملوافقة عليها بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة، 
وأيضاً قام بنك اخلليج بإبرام 
ش��راك��ة م��ع مكتب إرن��س��ت أند 
يونغ بشأن نظام “سحوبات 
جوائز الدانة” ملساعدة البنك في 
تقييم عملياته والضوابط الفنية 
م��ع األخ��ذ باالعتبار امل��ؤش��رات 
ذات الصلة وتقدمي التوصيات 
مب��ا ي��ت��م��اش��ى م��ع امل��م��ارس��ات 
الرائدة في الصناعة املصرفية. 
وأج��ري��ت دراس���ة وف��ق��اً ألفضل 
املمارسات في القطاع املصرفي 
ومتطلبات امل��راق��ب��ة اخل��اص��ة 
ب��ب��رام��ج السحوبات املماثلة، 
بحيث مت إج���راء مراجعة على 
نظام إدارة السحوبات وتصنيف 
ال��ع��م��الء وف��ق��اً ملعايير العمل 
احملددة والتعامالت الالزمة من 
خالل النظم اآللية وذلك لتقدمي 
املشورة إل��ى بنك اخلليج حول 

مجاالت التحسن احملتملة.

»Ooredoo«: إطالق اجليل اخلامس 
من اإلنترنت جتاريًا في الكويت

أطلقت Ooredoo الكويت 
شبكة ال5G إلن��ت��رن��ت اجليل 
اخل��ام��س م��ن تقنية الشبكات 
اخللوية التي تستخدم لتلبية 
املتطلبات ال��ع��ال��ي��ة للسرعة 
وال��س��ع��ة. ح��ي��ث أن ال��ع��م��الء 
سيتمتعون بتجربة إستثنائية 
من ناحية سرعة حتميل وكمية 
أع��ل��ى لتدفق ال��ب��ي��ان��ات، التي 
تعطيهم جتربة تصل الى أفاق 
جديدة ال مثيل لها. كذلك توفر 
شبكة ال5G اجل���دي���دة وق��ت 
ultra-“ انتظار منخفض جًدا
low latency” م��ا يعني أّن 
العميل سيتمّتع بإنترنت أقوى 
وتدّفق أسهل للبيانات بسرعة 

أكثر ثباتاً.
جدير بالذكر بأنه قد مت إجرء 
أول م��ك��امل��ة دول��ي��ة جتريبية 
ل5G ع��ل��ى م��س��ت��وى املنطقة 

ب���ن Ooredoo  ال��ك��وي��ت 
و Ooredoo  ال��دوح��ه. كما 
أقامت Ooredoo الكويت  في 
وق��ت سابق م��ن ال��ع��ام املاضي 
حفاًل خ��اص��اً الستعراض قوة 
شبكة إنترنت اجليل اخلامس، 
وذل��ك بحضور جهات إعالمية 
وع������دد م����ن جن�����وم ش��ب��ك��ات 
ال��ت��واص��ل االجتماعي ف��ي مقر 
الشركة الرئيسي من قلب مدينة 
الكويت على شارع السور. حيث 
تضمن العرض اخلاص اختبار 
ألل��ع��اب الفيديو ال��ت��ي تتطلب 
سرعة فائقة لتحميل البيانات 
عن طريق اإلنترنت، باإلضافة 
إل��ى ع��رض حي لتصوير جوي 
 4K بتقنية ع��ال��ي��ة اجل�����ودة
Full HD باستخدام تقنية ال� 
drone، إضافة إلى ركن خاص 
الختبار سرعة الشبكة اجلديدة 

ب��اس��ت��خ��دام أج���ه���زة م��دع��م��ة 
بالتكنولوجيا املطلوبة للعمل 

على الشبكة اجلديدة.
وم��ن ناحيته، أك��د مدير أول 
إدارة اإلت��ص��ال املؤسسي لدى 
ش��رك��ة Ooredoo الكويت، 
مجبل األي��وب أن إط��الق اجليل 
اخلامس من اإلنترنت جتارياً 
في الكويت ما هو إال تأكيد على 
التزامنا بتحقيق رؤية الشركة 
من خالل إث��راء جتربة العمالء 
اليومية و إستراتيجية التحول 
ال��رق��م��ي. وأض�����اف: “سعينا 
خالل األع��وام املاضية لاللتزام 
بتقدمي األفضل لعمالئنا الكرام 
مبختلف احتياجاتهم، وتفعيل 
دورنا كمؤسسة قطاع خاص في 
الدفع بعجلة التنمية واملساهمة 
الفعلية في رؤية “كويت جديدة 

  .”2035

 5G صورة جماعية بعد أول مكاملة دولية جتريبية ل� 

»زين« ُتطلق باقات اجليل 
اخلامس  لعمالئها

 )5G( أطلقت زي��ن ب��اق��ات إنترنت اجليل اخل��ام��س
لعمالئها م��ن ذوي ال��دف��ع اآلج���ل، وذل���ك بعد إعالنها 
الشهر املاضي عن جهوزية شبكتها لإطالق التجاري 
لتكنولوجيا اجليل اخلامس لتكون أول شركة تطرح تقنية 
ال� 5G في اخلليج عبر السوق الكويتي بتغطية شاملة 

لكافة مناطق الكويت. 
وكشفت الشركة في بيان صحافي أنها قد أعلنت في 
شهر مايو املاضي جناحها في تصميم وبناء شبكة كاملة 
خل��دم��ات اجليل اخل��ام��س م��ع توفير بنية حتتية وفق 
أفضل املعايير الدولية، وذلك عقب إعالن الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات مبنحها التراخيص الالزمة 
ملُشّغلي االتصاالت إلط��الق خدمات اجليل اخلامس في 
السوق الكويتية، مبينة أن تقنية اجليل اخلامس ستطلق 
كامل إمكاناتها في املجتمع الرقمي، وستعزز من أوجه 
التعاون في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
 ”Hello 5G“ كما قامت الشركة بتغيير اسم شبكتها إلى
بشكل مؤقت يستمر ملدة 48 ساعة ابتداًء من يوم السبت 

15 يونيو احتفاًء باإلطالق التجاري للخدمة. 
وبينت زين أنها ُتقّدم خدمة إنترنت اجليل اخلامس 
)5G( لعمالئها م��ن ذوي ال��دف��ع اآلج��ل عبر مجموعة 
متنوعة من الباقات املرنة، وذلك ابتداًء من 45 د.ك شهرياً 
و500 جيجابايت مع جهاز راوتر 5G BOLT، كما ُتقّدم 
الشركة العديد من باقات إنترنت اجليل اخلامس األخرى 
بسعات ُمتفاوتة لُتناسب ُمختلف احتياجات عمالئها 
الشخصية والعملية، والتي تصل إلى 4 تيرابايت شهرياً، 
وميكن للعمالء االط��الع على جميع االختيارات املتوفرة 
عبر kw.zain.com/5G أو زي��ارة أي من أف��رع زين 

املنتشرة في جميع أنحاء الكويت. 

»VIVA«: خدماتنا على 
5G تنطلق بأكثر شبكة الـ 

 من ألف موقع بالكويت
أعلنت شركة اإلت��ص��االت الكويتية VIVA، عن 
إط��الق خدمة 5G املتطورة، مع ع��روض مميزة على 
باقات VIVA  للدفع اآلجل ابتداًء من 45 د.ك، واعدًة 
مب��وج��ة ج��دي��دة م��ن ال��ق��درات ملستخدمي اإلنترنت 

والهواتف الذكية.
وسيكون عمالء VIVA  على موعد مع سرعات 
فائقة وف��رص��ة لتجربة اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن إتصال 
اإلنترنت عبر الهاتف النقال بأحدث التقنيات ومتوسط 
س��رع��ات التحميل ال��ذي يصل إل��ى 1 جيجابت في 

الثانية.
وصّرح املهندس مزيد احلربي، الرئيس التنفيذي 
لشركة اإلتصاالت الكويتية VIVA قائالً: “سنشهد 
اليوم بعد إطالق خدمات اجليل اخلامس حتوالً كبيًرا 
وانطالقة جديدة للخدمات الالسلكية. ويتجّسد جزء 
كبير من ه��ذه “القفزة” من القدرة على نقل كميات 
ضخمة من البيانات عبر الشبكات، مما يعني اتصال 
 VIVA  .املزيد من األجهزة بالشبكة بسرعات أكبر
تسعى إلى خلق حقبة جديدة حيث تصبح السرعة 
واالتصال املذهلن ل� 5G حقيقة واقعة بفضل إمتالكها 

للشبكة األكبر واألقدر على خدمة العمالء بالكويت.” 
وأضاف احلربي: “وبحكم موقعنا كشركة اتصاالت 
رائ��دة محلياً وإقليمياً وتطلعنا ألن نكون السباقن 
للنهوض بخدمات العمالء ملستويات تلبي جميع 
احتياجاتهم، استثمرت VIVA في بناء الشبكة األكثر 
تطوراً، حتى بات لدى الشركة حالياً قائمة واسعة 
من املواقع املغطاة في الكويت بال�5G، فنحن الشركة 
الوحيدة التي لديها أكثر م��ن 1000 موقع مغطى 

بخدمة ال� 5G في الشرق األوسط.”
وق��ال احلربي: “إن  VIVA أول شركة إتصاالت 
تطلق خ��دم��ة 5G ف��ي الكويت م��ع ع���روض خاصة 
وباقات مرنة تخدم كافة الشرائح، مما سيساعدها على 
إظهار إمكاناتها الكاملة في املجال الرقمي، وتعزيز 
التعاون في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتوسيع نطاق قطاع األف��راد، الشركات واحلكومة 
وتوفير األجهزة التي تدعم 5G، فضاًل عن توفير 
فريق دعم فني خلدمة العمالء بعد البيع وتلبية كافة 

احتياجاتهم.”

5G CPE Pro في الكويت  »هواوي« تطلق جهاز 
أع��ل��ن��ت مجموعة ه����واوي ألع��م��ال 
املستهلكن ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت اليوم 
 HUAWEI 5G أنها أحضرت راوت��ر
CPE Pro، الذي يوفر )معدات العمالء 
الفرضية( سرعات تنزيل فائقة السرعة 
وخصائص االتصال الثنائي الذكية إلى 
دولة الكويت. ومت الكشف عن الراوتر 
ألول مرة في دولة الكويت في 15 يونيو 

2019، وصمم الراوتر لُيحقق اتصال 
أق��وى ب��ن االف���راد واألج��ه��زة املتصلة 
بالشبكة بصورة سلسة وبسرعة عالية. 
 Balong وُيعتبر الراوتر املدّعم مبودم
5000 ابتكاراً ب���ارزاً ب��دوره في نشر 
تقنية اجليل اخلامس ألجهزة املستهلك 
في جميع أنحاء العالم. وبذلك تقدم 
ه���واوي تقنيات رفيعة وتبني شبكة 

اجليل اخلامس املتقدمة في دولة الكويت 
بغية حتسن جتربة املستخدم للشبكة.      
 HUAWEI 5G CPE يوّفر راوتر 
Pro جتربة ب���ارزة ويستثمر أقصى 
ق���درات Balong 5000؛ أّول رقاقة 
متعددة األمناط لشبكات اجليل اخلامس 
في العالم. وسيكون ه��ذا ال��راوت��ر أول 
ج��ه��از ي��دع��م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة 

ف��ي األمن���اط الثنائية لشبكات اجليل 
الرابع واخلامس بفضل قوة مجموعة 
الرقاقات الفائقة. كما أن��ه أّول جهاز 
يتمّكن من إح��راز جناحات وإجن��ازات 
ه��ام��ة ف���ي س��رع��ة ت��ن��زي��ل ال��ب��ي��ان��ات 
تصل إل��ى 2.3 جيجابايت بالثانية 
)2.3Gbps@100MHz(، معدل 6 

.)Sub 6GHz( جيجاهرتز


