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برعاية رئيس الوزراء املصري

 80جهة استثمارية وعقارية وسياحية تشارك باألسبوع الكويتي الـ  12في مصر
بهبهاني :حدث اقتصادي يساهم في تعزيز
العالقات وابراز تطور املؤسسات الكويتية
أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة اجل��اب��ري��ة
ل��ل��م��ع��ارض ع��ن ان��ط�لاق األس��ب��وع
الكويتي الثاني عشر في جمهورية
مصر العربية في الفترة من  5إلى
 7نوفمبر املقبل بفندق النيل ريتز
كارلتون القاهرة  ،برعاية الدكتور
مصطفي م��دب��ول��ي رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء امل��ص��ري وبالتنسيق مع
سفارة دول��ة الكويت في جمهورية
مصر العربية  ،و مب��ش��ارك��ة أكثر
م��ن  80جهة كويتية ومصرية في
قطاعات االستثمار والعقار والبنوك
وال��س��ي��اح��ة واالع���ل��ام وال��ث��ق��اف��ة
واالت��ص��االت وغيرها  ،جتســـيدا
وتوطيدا للعالقــــــات املتميزة بني
دول��ـ��ة الكويــت وجمهورية مصر
العربية على املستويني الرسمي
والشعبي و تطويرا و دعما لها .
م��ن جانبه ق��ال رئيس مجموعة
اجلابرية للمعارض أحمد إسماعيل
بهبهاني أن األس��ب��وع الكويتي في

مصر يستهدف زي��ادة ودعم الفرص
االستثمارية أم��ام رؤوس االم��وال
الكويتية ف��ي ك��ل امل��ج��االت املتاحة
ك��ق��ط��اع��ات االس��ت��ث��م��ار والسياحة
وال��ع��ق��ار واالع��ل��ام وغ��ي��ره��ا من
خ�لال اتاحة الفرص املناسبة أمام
املستثمرين ورج����ال االع��م��ال من
البلدين الشقيقني ملناقشة االفكار
االستثمارية واملشاريع املشتركة.
وتعزيز اوج��ه التعاون خاصة في
امل��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة والثقافية
واالعالمية .
واض��اف بهبهاني  :يعد األسبوع
الكويتي ف��ي مصر فرصة حقيقية
إللقاء الضوء على التطور الكبير الذي
وصلت إليه املؤسسات والهيئات
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،وع���ل���ى من���و احل��رك��ة
االقتصادية ،ما يسهم بشكل كبير
في تسليط الضوء على اإلجن��ازات
الكويتية في مختلف املجاالت  ،ومن
ثم حت��رص على حضوره وزيارته

«التجارة» تلغي  9أنشطة
من الدليل املوحد للتصنيف
اخلليجي وتعدل ثمانية
اصدرت وزارة التجارة
والصناعة الكويتية أمس
السبت قرارا بإلغاء تسعة
انشطة وتعديل ثمانية في
الدليل امل��وح��د لتصنيف
االن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة
ب���دول مجلس ال��ت��ع��اون
لدول اخلليج العربية.
وقالت (التجارة) في
ب��ي��ان صحفي ان ال��ق��رار
الذي يحمل الرقم ()357
لسنة  2019ينص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات
األعمال في مجاالت (املواد الغذائية واملطاعم) و(العلوم واالبتكار
واملوهبة) و(الصحي والطبي) و(القانوني) و(املشاريع االجتماعية
غير الربحية) و(اخلدمية والتسويقية) و(التجارية) و(االداري)
و(مسرعات االعمال).
واضافت ان القرار نص أيضا على تعديل ثمانية انشطة خاصة
بحاضنات االعمال في املجاالت (التجاري واالداري والتسويقي)
و(احل��رف��ي) و(الصناعي) و(االع�لام��ي) اضافة ال��ى (االت��ص��االت
والتكنولوجيا) و(الزراعة والثروة احليوانية) و(البيئة والطاقة
املتجددة) و(تأجير املركبات الترفيهية لغير االماكن العامة).

«اخلطوط التركية» حتصل على
تصنيف خمس جنوم لعام 2020

د .مصطفى مدبولي

السفير محمد الذويخ

أحمد بهبهاني

واملشاركة فيه ورعايته  ،مؤسسات
استثمارية واق��ت��ص��ادي��ة وعقارية
وإعالمية كثيرة من دول��ة الكويت
وجمهورية مصر العربية
واش��������ار ب��ه��ب��ه��ان��ي إل�����ى أن
االس��ت��ث��م��ارات الكويتية ف��ي مصر
حتتل مكانة مميزة وشهدت معدالت

من��و عالية ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة،
وت��ب��ل��غ ح��ال��ي��ا ن��ح��و  4.7م��ل��ي��ارات
دوالر في ظل وجود  1302شركة في
مجاالت الصناعة واملالية والعقارات
والسياحة واخلدمات والزراعة .مما
ساهم في زي��ادة حركة تنقل األف��راد
بني البلدين الشقيقني ومبعدل 64

رحلة جوية اسبوعيا وأكثر من 100
أل��ف زائ��ر كويتي سنويا كما ازداد
بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري
ب�ين البلدين إل��ى  3م��ل��ي��ارات دوالر
خالل السنوات األرب��ع املاضية .كما
أن الشراكة الطويلة واملثمرة بني
جمهورية مصر العربية والصندوق

«التجاري» :نعمل على توفير اخلدمات الطبية السريعة ملوظفي البنك
استقبل البنك التجاري الكويتي
فريق الفحوصات الطبية التابع
ملستشفى امل���واس���اة اجل��دي��د في
مبنى البنك الرئيسي وذلك إلجراء
ال��ف��ح��وص��ات ال��ط��ب��ي��ة السريعة
ملوظفيه أثناء الدوام الرسمي وذلك
مبشاركة وحضور رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ أحمد الدعيج الصباح
ورئيس اجلهاز التنفيذي السيدة
إل��ه��ام م��ح��ف��وظ .وق���د ج���اءت ه��ذه
اخلطوة لتؤكد من جديد مسئولية
البنك االجتماعية جتاه موظفيه.
وبهذه املناسبة قالت نائب املدير
العام – قطاع التواصل املؤسسي
 أماني ال��ورع إن استضافة البنكلفريق مستشفى «املواساة اجلديد»
ق��د ج���اء ب��ه��دف ت��وف��ي��ر اخل��دم��ات
الطبية السريعة ملوظفي البنك

ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن م��ع��رف��ة مستوى
ضغط ال��دم ونسبة السكر بالدم
واالس��ت��ش��ارات الصحية األخ��رى
وكذلك االطمئنان على صحة البدن
بشكل عام والوزن املثالي .وأضافت
أماني الورع مبينة أن البنك يحرص
على استضافة الفرق الطبية من
املستشفيات والعيادات املختلفة
وذل���ك ف��ي إط���ار خ��دم��ات التوعية
الصحية التي يقدمها ملوظفيه إميانا ً
منه بأن الوقاية خير من العالج.
وفي ختام الزيارة ،توجه البنك
التجاري بالشكر اجلزيل من فريق
الفحوصات الطبية التابع ملستشفى
املواساة اجلديد لتعاونهم في إجراء
الفحوصات الطبية الالزمة ملوظفي
البنك مبستوى مهني وراق ،متمنياً
لهم دوام النجاح والتقدم.

أحمد الدعيج وإلهام محفوظ و أماني الورع مع فريق املستشفى

«اخلليج» :أماني عبدالله تفوز بجائزة
قيمتها  12ضعف الراتب

جانب من التتويج

حصلت اخلطوط اجلوية التركية ،التي توفر إمكانية اكتشاف
 126بلدا ً حول العالم ملسافريها ،على لقب “شركة الطيران العاملية
تصنيف خمس جنوم لعام  ”2020ضمن جوائز “أبيكس” (جمعية
جتارب مسافري اخلطوط اجلوية) ،التي تعتبر أحد أكثر منظمات
الطيران املرموقة في العالم .ومت من خالل هذه اجلائزة التصديق من
قبل “أبيكس” على التزام اخلطوط اجلوية التركية برضا املسافرين
وتوفير أفضل اخلدمات في رحالتها اجلوية.
وقال محمد إلكر أيجي ،رئيس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
ف��ي اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية“ :في اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية،
نسعى لتقدمي الكمال لضيوفنا في مختلف نواحي سفرهم .ومع
درجة األعمال اجلديدة على ‘طائرة األحالم‘اخلاصة بنا ،وأسلوب
السفر اجلديد كلياً في مقرنا اجلديد في مطار إسطنبول ،واخلدمات
االستثنائية التي نقدمها على منت رحالتنا ،فإننا منر بتغيير كبير،
ويسعدنا أن يكافئنا ركابنا على هذا التغيير بخمس جنوم ،ونشكر
‘أبيكس‘ وكل مسافرينا على تقديرهم جلهودنا ومنحنا هذه اجلائزة
االستثنائية للمرة الثالثة على التوالي”.

استالم اجلائزة

أع��ل��ن ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ع��ن ال��ف��ائ��ز في
السحب الشهري الثامن حلساب الراتب
لهذا العام .وقد حالف احلظ أماني وحيد
إسماعيل عبدالله ،املوظفة في وزارة
التربية ،حيث ف���ازت بجائزة نقدية
تصل قيمتها إلى  12ضعف الراتب .ومت
إج��راء السحب في إذاع��ة نبض الكويت
( FM88.8برنامج ديوانية الياقوت
واألن��ص��اري) ،بحضور وإش��راف ممثل
من وزارة التجارة والصناعة.
وفي تعليقها على الفوز ،قالت أماني:
“أشعر بسعادة غامرة لكوني الفائزة
احملظوظة لهذا الشهر ،ويشرفني أن

أك��ون م��ن عمالء بنك اخلليج .أود أن
أشكر املوظفني على االستقبال وحسن
الضيافة في مقر البنك ”.يوفر عرض
حساب الراتب لعام  2019إلى جميع
العمالء الكويتيني اجلدد ممن يقومون
بتحويل روات��ب��ه��م إل��ى بنك اخلليج،
فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات
الشهرية والفوز ب  12ضعف الراتب،
وفي السحب السنوي على أكبر جائزة
حلساب الراتب في الكويت وهي 100
ضعف الراتب.
ومينح حساب الراتب العمالء اجلدد
ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك

اخلليج فرصة احل��ص��ول على جائزة
نقدية فورية قدرها  100دينار كويتي
أو ق��رض ب��دون فوائد لغاية 10,000
دينار كويتي ،شرط أالَ يقل الراتب الذي
يتم حتويله إلى بنك اخلليج عن 500
دينار كويتي.
وبإمكان العمالء اجلدد احلصول على
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية
ب��دون رس��وم سنوية في العام األول،
مع إمكانية احلصول على قرض تصل
قيمته إل��ى  70,000دي��ن��ار وتسديده
خالل مدة  15سنة ،أو قرض استهالكي
تصل قيمته إلى  25,000دينار كويتي.

«بوبيان» يواصل تربعه على قمة اخلدمات املصرفية بخمس جوائز
أك��د بنك بوبيان م��رة اخ��رى تربعه على قمة
اخلدمات املصرفية اإللكترونية في الكويت من
خالل حصوله على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل
بنك إس�لام��ي ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ف��ي اخلدمات
املصرفية اإللكترونية للعام الثاني على التـــوالي.
ومت تكرمي البنك في احلفل ال��ذي اقيم بهذه
املناسبة في دبي حيث فاز البنك باالضافة الى
ه��ذه اجل��ائ��زة ب��أرب��ع ج��وائ��ز ه��ي ج��ائ��زة أفضل
بنك إسالمي في الكويت في اخلدمات املصرفية
اإللكترونية وجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية
وج��ائ��زة البنك األكثر ابتكارا ً واب��داع �اً وجائزة
األفضل ابداعا ً في تقنيات . I MAL

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
منذ نشأته ع��ام  1961فقد بلغ عدد
املشاريع املمولة من قبل الصندوق
الكويتي  48مشروعا ف��ي مختلف
القطاعات التنموية واحليوية في
جمهورية مصر العربية .
واض��اف بهبهاني  :بعد  11دورة
م��ن اق��ام��ة األس���ب���وع ال��ك��وي��ت��ي في
جمهورية مصر العربية  ،يحق لنا أن
نفخر بهذا احلدث البارز واملهم  ،وأن
نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه  ،في
ظل الدعم والرعاية اللذان جندهما من
املؤسسات املعنية في كل من الكويت
ومصر  ،و كذلك االحتفاء الكبير الذي
نلمسه م��ن الشقيقة مصر  ،التي
اعتادت أن تظل مبحبتها ودفئها كل
أشقائها العرب  ،وتوفر لها كل أسباب
وعوامل النجاح  .كما يجب أن نشيد
بالسفير محمد صالح الذويخ سفير
دول��ة الكويت ف��ي جمهورية مصر
العربية على تعاونه املثمر وتقدمي
كل العون واملساعدة من أجل جناح
األس��ب��وع الكويتي في مصر وال��ذي
يرسم لوحة مضيئة عن العالقات
الكويتية املصرية .
وش��دد بهبهاني على أن الوقت
قد ح��ان لدفع التعاون االقتصادي

الكويتي  -املصري إلى مستوى اآلمال
وال��ط��م��وح��ات ،وال��ف��رص��ة سانحة
بوجود مناخ االستثمار اآلمن في مصر
بعهد الرئيس امل��ص��ري عبدالفتاح
السيسي ،وصدور قانون االستثمار
املوحد الذي تتضمن العديد من املزايا
واملنح االستثمارية باإلضافة إلي
إط�لاق حزمة من التشريعات التي
تهدف إلى جذب املزيد من االستثمارات
اخلارجية وهو ما يدعم الثقة في أداء
االقتصادي املصري
وق��ال بهبهاني  :احلقيقة أن ما
تشهده مصر من تنمية ونهضة في
كافة املجاالت  ،يدركه من كان مثلي
يزورها على فترات متقاربة ،فما من
مرة زرتها خالل السنوات األخيرة،
إال والحظت الكثير من أوجه التغيير
والتطور ..إنشاءات جديدة عمالقة
منها محور التنمية في قناة السويس،
والعاصمة اإلدارية اجلديدة والعلمني
اجلديدة ،وشبكات الطرق واجلسور،
وامل��ص��ان��ع ال��ض��خ��م��ة ،وم��ح��ط��ات
امل��اء والكهرباء واكتشافات الغاز
ووغ��ي��ره��ا م��ن امل��ش��روع��ات الكبرى
التي تفتح آفاقا جديدة في التعاون
االق��ت��ص��ادي امل��ش��ت��رك ب�ين البلدين
الشقيقتني .

وق����ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي عبدالله
التويجري “ مثل هذا التقدير من مؤسسات عاملية
مشهود لها باحليادية واملصداقية يؤكد ان رؤيتنا
واستراتيجيتنا التى انطلقنا منها قبل سنوات
كانت صحيحة من خ�لال ضخ االستثمارات في
التكنولوجيا وتطويعها من اجل خدمة عمالءنا “.
واض���اف “ ل��م تعد التكنولويجا رفاهية او
شيىء يبحث عنه البعض فقط بل اصبحت جزء
هام في حياتنا اليومية السيما مع التطورات التى
شهدتها في السنوات االخيرة في املجاالت املالية
واملصرفية حتى باتت جزء ال ميكن االستغناء عنه
لالنسان.

االدارة التنفيذية حتتفل باجلوائز

«بيتك» :فوز هاجر اجلاسم
بعقار من اختيارها في أوروبا
أعلن بيت التمويل الكويتي
“بيتك” ،ف���وز العميلة هاجر
جاسم أحمد اجلاسم بتملك عقار
من اختيارها في أوروب���ا ،ضمن
السحب الثاني حلملة “بطاقات
“بيتك” Visa -م��ف��ت��اح بيتك
في اوروبا” ،ال��ذي أج��ري حتت
اش��راف ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة.
ومتنح احلملة اجلديدة عمالء
“بيتك” جت��رب��ة غير مسبوقة
وفريدة من نوعها ،فتعتبر احلملة
سابقة على الساحة املصرفية اذ
ميكن ان يحقق استخدام بطاقة
 – Visaبيتك فى الكويت اوفي
اخل��ارج بدينار على االق��ل ،حلم
امتالك عقار فى اوروبا ،ما يعكس

م��دى اه��ت��م��ام “بيتك” بعمالئه
واحل��رص على مكافأتهم بشكل
مميز .
ومت��ت��د احل��م��ل��ة ل��غ��اي��ة 16
سبتمبر  ،2019اذ تتيح فرصة
ال��ف��وز ل��ـ  3ع��م�لاء ع��ل��ى م���دى 3
ش��ه��ور م��ن خ�ل�ال  3س��ح��وب��ات،
ي��ف��وز ك��ل عميل ب��ج��ائ��زة نقدية
تخصص لشراء ممتلكات عقارية
من اختياره في اوروبا.
ويقدم “بيتك” تذكرتي سفر
فئة رجال األعمال للفائز ومرافق
ل��ه ،ال��ى جانب إقامة مل��دة  5ليال
ف��ي ف��ن��دق  5جن���وم ف��ي ال��دول��ة
األوروبية التى سيشترى العميل
الفائز العقار فيها ،باإلضافة إلى
منحة نقدية بقيمة  1000دينار.

«برقان» يطور حساب «الثريا»
للراتب لتوفير مجموعة
جديدة من امليزات
في إط��ار التزام البنك بتزويد
عمالئه مبزايا وعروض متنوعة،
أعلن بنك برقان مؤخرا ً عن تطوير
حساب الثريا للراتب الذي يوفر
للعمالء ع���روض قيمة ومفيدة
باإلضافة ال��ى السحب الشهري
على جائزة نقدية للعمالء اجلدد
واحلاليني الذين يقومون بتحويل
رواتبهم إل��ى بنك برقان فرصة
الفوز مببلغ  10,000د.ك شهريا ً.
كما ق��ام بنك ب��رق��ان بتصميم
باقة خاصة حلديثي التوظف التي
تسمح للعمالء املؤهلني باالختيار
بني هدية نقدية بقيمة  250د.ك
أو ق��رض ب��دون فوائد يصل إلى
 12,000د.ك.
وق��ال ناصر محمد القيسي –
رئ���ي���س اخل����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة
الشخصية في بنك برقان “ :نحن
في بنك برقان نؤمن بأن ابتكار
احل��ل��ول املصرفية املناسبة هو
املفتاح األساسي لتلبية احتياجات
عمالئنا املتنوعة ”.وتابع القيسي:
“ من خ�لال عروضنا احلصرية
املصممة خصيصا ً لعمالئنا ،يهدف
بنك برقان إلى االرتقاء مبستوى
جت��ارب العمالء واحل��ف��اظ على
مكانته كواحد من أفضل مزودي
اخلدمات في املنطقة”.

ناصر القيسي

وأوضح القيسي أنه ميكن فتح
حساب “الثريا” للراتب ،بالدينار
الكويتي ،أو غيره من العمالت،
وأن����ه مي��ن��ح ص��اح��ب��ه ال��ع��دي��د
م��ن امل��م � ّي��زات ،ومنها احلصول
على ق��رض أو بطاقة ائتمانية
تناسب احتياجاته ،باإلضافة
الى ذلك ،االستفادة من العروض
واخلصومات على مدار العام.

