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الدورة الثانية تنعقد  خالل أكتوبر املقبل 

االجتماع الفني للجنة الوزارية الكويتية 
الفيتنامية املشتركة يختتم أعماله في الكويت

وقعت دولــة الكويت ممثلة بــوزارة 
املالية على محضر االجتماع الفني للجنة 
الوزارية الكويتية الفيتنامية املشتركة، 
املنعقدة بــدولــة الكويت خــال الفترة 
مــن 22 - 23 يوليو 2019، برئاسة 
الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية في 
وزارة املالية نبيل سليمان العبداجلليل 
عن اجلانب الكويتي، و سعادة نائب 
املدير العام لشؤون األسواق األسيوية 
واألفريقية في وزارة التجارة والصناعة 

دو فيونغ زونغ عن اجلانب الفيتنامي.
كما مت اعتماد محضر الدورة الثانية 
للجنة الــوزاريــة املشتركة الــذي سيتم 
التوقيع عليه في شهر أكتوبر املقبل 
مــن قبل معالي وزيــر املالية د.نايف 
فاح احلجرف ومعالي وزير الصناعة 
والتجارة الفيتنامي خال زيارة معالي 
رئيس الوزراء الفيتنامي لدولة الكويت 

في أكتوبر.
وبهذه املناسبة قال الوكيل املساعد 
للشؤون االقتصادية في وزارة املالية 
نبيل سليمان العبداجلليل “ أثمرت 
أعــمــال اللجنة الكويتية الفيتنامية 

املشتركة التي استمرت خال يومني عن 
تبادل اجلانبني لعدد 6 وثائق، والتي 
من املتوقع أن يتم التوقيع عليهم خال 
زيـــارة رئيس الـــوزراء الفيتنامي في 
مراسيم رسمية أكتوبر املقبل، مما يسهم 

في فتح آفــاق للتعاون املستقبلي بني 
البلدين الصديقني”.

وأضـــاف العبداجلليل قــائــاً “بأن 
اجــتــمــاعــات اللجنة املشتركة عقدت 
وسط مشاركة واسعة وفعالة للجهات 
احلكومية الكويتية املختلفة، األمر الذي 
يعكس حرصها واهتمامها الستكشاف 
مجاالت التعاون املتاحة وذات االهتمام 

املشترك بني اجلانبني”.
ومت خــال االجتماعات استعراض 
جــدول األعمال واملواضيع قيد البحث 
ومشاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بني البلدين الصديقني، والتي من شأنها 
ــر التعاون الثنائي في  أن تعزز أواص
مختلف املجاالت، ومنها املجال الضريبي 
٬ والسياحي، والصناعي ٬ وفي مجال 

النقل اجلوي، واستقدام العمالة املنزلية 
وفي مجال التعاون بني البنوك املركزية 

في كا البلدين.
بــاإلضــافــة إلـــى بــحــث ومــنــاقــشــة 
سبل تعزيز الــتــعــاون فــي القطاعات 
االستثمارية والتنموية وفــي مجال 
النفط والغاز والقطاع اخلاص في كا 

البلدين.

توقيع محضر االجتماع الفني للجنة

حّول راتبك واربح جوائز قّيمة مع حملة حساب الراتب

»KIB« يعلن الفائزين في السحب الربع 
سنوي الثالث والسحب الشهري التاسع

أعــلــن بنك الــكــويــت الــدولــي 
“KIB” اسم الفائز في السحب 
ــربــع ســنــوي الــثــالــث حلملة  ال
حساب الراتب، التي تعد األكبر 
في الكويت، وهــو أحمد متعب 
الــعــدوانــي الـــذي فــاز بجائزة 
دفع أقساط السيارة نقداً ملدة 5 
سنوات. كما أعلن البنك أيضاً 
أسماء الفائزين بنصف راتب 
شــهــري لــغــايــة 500 د.ك في 
السحب الشهري التاسع وهم 
ــرزاق ضحوي  ــدال ــب كــاً مــن: ع
العنزي وعبدالعزيز عبداحلميد 
النجار وزعــل فــاح الظفيري 
وراكان برغش العجمي وسهى 

كاظم السراي.
وقـــد أطــلــق “KIB” هــذه 
احلملة لعماء حساب الراتب 
الكويتيني للفوز بجوائز قّيمة 
تلبي احــتــيــاجــاتــهــم اخلــاصــة 
وأسلوب حياتهم مبجرد حتويل 

ــى الــبــنــك. وتتمثل  رواتــبــهــم إل
هذه اجلوائز بفرصة الفوز ربع 
سنوياً بجائزة نقدية لتحّمل 
ــة أو تكاليف  ــدراس تكاليف ال
السفر أو تكاليف اإليــجــار أو 

أقساط السيارة ملدة 5 سنوات، 
إلى جانب فرصة الفوز بنصف 
راتب شهرياً ولغاية 500 د.ك، 
فضاً عن احلصول على جائزة 
فورية بقيمة 200 د.ك أو قرض 

حسن لغاية 5،000 د.ك.
وبهذه املناسبة، صرح املدير 
العام لــإدارة املصرفية لألفراد 
في البنك، عثمان توفيقي: “إن 
ــاً على  ــم “KIB” يــحــرص دائ
تقدمي مكافآت تليق بعمائه من 
خال ابتكار حمات ترويجية 
جديدة تقدم لهم خصائص قّيمة 
ومــزايــا متكاملة. وإن حمات 
ــب الــتــي يطلقها  ــرات حــســاب ال
البنك صممت لتواكب احتياجات 
ــاء وتــكــالــيــف حياتهم  ــم ــع ال
خاصة مع حتــّول استراتيجية 
“KIB” اجلديدة إلى أن يكون 
شريك ألفراد املجتمع في مختلف 

جوانب احلياة.”

عثمان توفيقي

»بوبيان« يفتتح فرعه اجلديد رقم 
43 في الهيئة العامة لشؤون القّصر

أعلن بنك بوبيان عن التشغيل األولــي لفرعه 
اجلديد في الهيئة العامة لشؤون القّصر ليعزز 
ذلك من تواجد البنك واالنتشار محلياً ضمن خططه 
التوسعية داخل الكويت وخلدمة عمائه في كل 
مكان من خال توفير الراحة والسهولة والسرعة 
في إجناز معاماتهم خال ساعات العمل الرسمية 
للفرع. وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعان أن 
الفرع اجلديد ميثل إضافة لفروع بنك بوبيان كونه 

يخدم واحدة من أهم اجلهات احلكومية التى يتردد 
عليها الكثير من املراجعني بصورة يومية .

وأضاف “مت مراعاة تصميمه الداخلي في تقدمي 
اخلدمات املميزة للعماء بسهولة ويسر، مع توفير 
مساحات كافية حلركة وانتظار العماء داخل 
ــادراً على تطوير  الفرع ليبقى بوبيان متميزاً وق
هذه الفروع مواكبًة للتطّور املستمر في الصناعة 

املصرفية محلياً وعاملياً”.

مساهمو »كميفك« ُيقرون إضافة 
»صانع سوق« إلى أنشطة الشركة

أقــرت العمومية غير العادية لشركة الكويت 
والشرق األوســط لاستثمار املالي )كميفك( في 
اجتماعها ، إضــافــة نشاط “صانع سوق” إلى 

األغراض التي أُسست من أجلها الشركة.
وبحسب بيان الشركة للبورصة أمس  الثاثاء، 
لم يطرأ تعديات أخــرى على املــادة رقم )4( من 
النظام األساسي للشركة، حيث كانت املــادة قبل 
التعديل تتضمن 11 غرضاً للشركة؛ وبعد التعديل 

أصبحت 12 غرضاً.
وتقوم الشركة بأعمال االستثمارات وإدارة 
ــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة لنفسها  ــاف احمل

وللعماء.
كانت أرباح “كميفك” ارتفعت 54.3 باملائة في 
الربع األول من العام اجلاري، لتصل إلى 322.38 
ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 208.96 ألف دينار 

لنفس الفترة بالعام املاضي.

9.8 مليون دينار صافي  أرباح »التجاري«
2019 في النصف األول من 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ــن حتقيق أربـــاحـــاً صافية  ع
مــقــدارهــا 9.8 مــلــيــون ديــنــار 
كويتي عن النصف األول من 
عــام 2019 مقارنة بالربحية 
ــن نفس  الــصــافــيــة احملــقــقــة ع
الفترة من العام املاضي والتي 
بلغت 6.4 مليون دينار كويتي. 
وقد بلغت األربــاح التشغيلية 
58.3 مليون دينار كويتي قبل 
استقطاع املخصصات مقارنة 
بــأربــاح تشغيلية مــقــدراهــا 
54.1 مليون دينار كويتي عن 
النصف األول من عــام 2018 
بزيادة نسبتها %7.8. كما شهد 
البنك منواً قوياً في كل قطاعات 
أنشطة أعماله األساسية وكذلك 
على مستوى اإليرادات احملققة، 
إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 
%9 لتبلغ 2،455.0 مليون 
ــع حجم  ــف ديــنــار كويتي وارت
االستثمار في األوراق املالية 
بنسبة %2.0 ليبلغ 560.0 
مليون دينار كويتي. كما بلغت 
إيرادات التشغيل 84.0 مليون 
ديــنــار كويتي مسجلة زيــادة 
نسبتها %8 حــيــث ارتفعت 
إيــرادات الفوائد بنسبة 4.7% 
وارتــفــعــت إيــــرادات الــرســوم 
والــعــمــوالت بنسبة 4.0% 
وكذلك شهدت إيرادات التعامل 
بــالــعــمــات األجــنــبــيــة زيـــادة 

بنسبة 33.0%.   
وتعقيباً على النتائج املالية 
التي حققها البنك ، قال رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ أحمد 
دعيج الصباح أن البنك يواصل 
جــهــوده الرامية إلــى التركيز 
على اجلــودة النوعية ألصوله 
وكذلك على اخلدمات املصرفية 
الرقمية والكفاءة التشغيلية 
وتـــقـــدمي أفـــضـــل اخلـــدمـــات 
ــاء. وكـــشـــف الــشــيــخ  ــم ــع ــل ل
/ أحــمــد الصباح أن األربـــاح 

التشغيلية بلغت 58.3 مليون 
ــال النصف  ديــنــار كويتي خ
األول مــن عــام 2019، حيث 
قام البنك، إعماالً ملبدأ احليطة 
واحلــــــذر، بــتــخــصــيــص جــزء 
ــذه األربـــاح التشغيلية  مــن ه
لتعزيز قــاعــدة املخصصات 
املتوفرة لديه. مبيناً أن إجمالي 
املخصصات احملتفظ بها لدى 
البنك مقابل محفظة التسهيات 
ــد بــلــغ 179.5  االئــتــمــانــيــة ق
مليون دينار كويتي كما في 30 
يونيو 2019.  وتابع الصباح 
موضحاً أن صافي النمو في 
ــال السنة  حجم الــقــروض خ
األخيرة قد بلغ أكثر من 300 
مليون ديــنــار كويتي مشيراً 
أن البنك سيواصل هذا الزخم 
ــرة النمو املــتــزايــدة في  ــي ووت
أنشطة أعماله املصرفية وكذلك 
سيستمر في متويل املشاريع 
الرئيسية الــتــي متثل أهمية 
كبرى لــدولــة الكويت وكذلك 
منح التمويل الازم ملجموعات 
وشركات األعمال احمللية، الفتاً 
أن البنك مستمر في سياسته 
املتشددة جتــاه احملافظة على 
اجلودة النوعية ألصوله خال 
عام 2019 والسنوات الاحقة 
ــل مــواجــهــة التحديات  مــن أج
املتمثلة فــي تقلب األوضـــاع 
االقتصادية واجليوسياسية 

التي تعاني منها املنطقة. 
ــــــاف الــشــيــخ أحــمــد  وأض
الصباح أن معدل كفاية رأس 
املـــال قــد بلغ نسبة مقدارها 
%18.1 كما فــي 30 يونيو 
2019، فــيــمــا بــلــغــت نسبة 
الرفع املالي %11.4 ونسبة 
ــل املــســتــقــر  ــوي ــم ــت صـــافـــي ال
%107.2 ونــســبــة تغطية 
السيولة %182.0، مؤكداً أن 
هذه النسب تفوق بشكل مريح 
احلد األدنى للنسب املقررة من 

قبل اجلهات الرقابية املتمثلة 
ببنك الكويت املركزي. وأوضح 
الــشــيــخ / أحــمــد الــصــبــاح أن 
التحسن امللحوظ في املؤشرات 
ــى  املــالــيــة لــلــبــنــك يـــرجـــع إل
سياسته احلصيفة التي تهدف 
إلى تنظيف محفظة القروض 
ــروض  ــق ــق شــطــب ال ــري عــن ط
غير املنتظمة مع اتخاذ كافة 
ـــراءات الازمة  التدابير واإلج
حلماية مصالح البنك، مؤكداً 
فــي هــذا الــصــدد أن الــقــروض 
غير املنتظمة التي بقيت عند 
نسبة “صفر” تعكس وبشكل 
واضح إستراتيجية البنك في 

هذا االجتاه.  
من جانب آخــر، أكــد الشيخ 
أحـــمـــد الـــصـــبـــاح أن الــبــنــك 
ـــوده احلــثــيــثــة  ـــه ـــل ج ـــواص ي
وبشكل متواصل نحو تطوير 
واستدخال النظم واخلدمات 
ــة الــرقــمــيــة بــهــدف  املــصــرفــي
ــز اخلــــدمــــات املــقــدمــة  ــزي ــع ت
ــي متكنهم من  ــت لــلــعــمــاء وال
ـــراء الــعــديــد مــن املعامات  إج
بلمسة واحــدة من خال النظم 
ــورة، فــضــاً عن  ــط ــت ــة امل ــي اآلل
مواصلة البنك االستثمار في 
النظم التكنولوجية احلديثة 
ورأسماله البشري مبا يحقق 
الرضا التام للعماء ويتجاوز 
ــــار الشيخ   تــوقــعــاتــهــم. وأش
أحمد الصباح في هذا السياق 
ــادرات اجلــديــدة التي  ــب ــى امل إل
اتــخــذهــا الــبــنــك خـــال الــربــع 
الثاني من عام 2019 والسمات 
ــدة التي  ــدي واخلــصــائــص اجل
مت استحداثها وإضافتها إلى 
اخلدمات والنظم اإللكترونية 
ومنها تعديل حدود التحويات 
عبر تطبيق التجاري موبايل 
ـــــواح الذكية  لــلــهــواتــف واألل
وخدمة التجاري »أون الين«، 
وكــذلــك تغيير منــط األسئلة 

واألجوبة املتعلقة باجلوانب 
األمنية للدخول على اخلدمات 
ــة عــبــر تطبيق  ــي ــرون ــت ــك اإلل
الــتــجــاري مــوبــايــل للهواتف 
ــة  ــدم ــة وخ ــي ــذك واأللـــــــواح ال
التجاري »أون اليــن«، وأيضاً 
تــعــديــل رقـــم الــهــاتــف النقال 
)باستخدام رمــز التحقق ملرة 
واحـــدة( لعمليات املشتريات 
التي تتم عن طريق الكي نت 
وذلـــك عبر تطبيق التجاري 
مــوبــايــل لــلــهــواتــف واأللــــواح 
ــاري  ــج ــت ــة وخـــدمـــة ال ــي ــذك ال
»أون اليــن«، واسترجاع اسم 
املستخدم عبر تطبيق التجاري 
مــوبــايــل لــلــهــواتــف واأللــــواح 
الذكية وخدمة التجاري »أون 
ــــادة تفعيل اســم  اليــــن«، وإع
املستخدم عبر تطبيق التجاري 
مــوبــايــل لــلــهــواتــف واأللــــواح 

الذكية وخدمة التجاري »أون 
الين«، وخدمة T-Pay للعماء 
غير األفراد. باإلضافة إلى ذلك، 
ــي إطـــار جــهــوده املستمرة  وف
ــاه تــوطــني الــوظــائــف، قام  جت
البنك بزيادة العمالة الكويتية 
لتصل نسبتها إلى %75.7 من 
إجمالي الــقــوى العاملة لدى 

البنك في يونيو 2019. 
واخـــتـــتـــم الــشــيــخ أحــمــد 
الصباح حديثه متوجهاً بالشكر 
والتقدير إلــى مساهمي البنك 
الــتــجــاري الكويتي وعمائه 
والعاملني فيه لدعمهم املستمر 
وكــذلــك السلطات الرقابية، 
مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة 
فــي تطبيق كــافــة السياسات 
الازمة للمحافظة على مصالح 
كــافــة األطــــراف املتعاملة مع 

البنك التجاري الكويتي.

 الشيخ أحمد دعيج الصباح

»األولى للوقود« تغلق محطة الرقعي للتطوير

أعلنت الشركة األولـــى للوقود عــن الــبــدء في 
تطوير محطة الرقعي الواقعة على الدائري الرابع 
بجانب مجمع احملاكم حيث سيتم إغــاق احملطة 

خال األسبوع القادم.
وقد صّرح م.عادل العوضي – الرئيس التنفيذي 
في الشركة االولــى« سيتم تطوير محطة الرقعي 
لتتطابق مع أعلى معايير اجلودة والسامة البيئية 
وتوفير الطاقة املعتمدة من الشركة األولى للوقود، 
كما سيتم اضافة خدمات الى احملطة تشمل سوق 

مــركــزي و كذلك تطوير وتوسعة خدمة غسيل 
السيارات وخدمة صيانة السيارات.

واضــاف » إن تطوير محطة الرقعي يأتي بعد 
افتتاح محطات مخرج املطار، القرين، الصليبية، 

جنوب املطار والساملية الدائري الرابع هذا العام.
وتتقدم األولى بالشكر واالمتنان لكافة العماء 
الكرام والعاملني على تطوير احملطات حيث أنه مت 
إعادة تطوير وبناء )24( محطة في مختلف مناطق 

الكويت.

محطة الرقعي

»مشروعات« يبرم اتفاقية شراكة
مع »سيركو الشرق األوسط« 

وّقــع البرنامج الوطني لدعم 
إدارة املــشــروعــات فــي اجلهات 
العامة “مشروعات” اتفاقية 
شــراكــة مــع شــركــة “سيركو”، 
الــشــركــة العاملية املتخصصة 
في مجال إدارة املــرافــق، ملــدة 3 

سنوات.
ومبـــوجـــب هــــذه االتــفــاقــيــة 
املشتركة، سيستفيد برنامج 
ــرات  ــب “مشروعات” مـــن اخل
العاملية الواسعة التي متتلكها 
شركة “سيركو الشرق األوسط” 
في قطاع إدارة األصول واملرافق، 
وذلك من خال وضع دليل إدارة 
ــــول واملـــرافـــق الــوطــنــيــة،  األص
ـــــذي ســيــســهــم فـــي تــطــويــر  وال
وتعزيز منظومة نقل املعرفة 
واخلبرات للجهات احلكومية في 
إدارة أصولها ومرافقها، بهدف 
حتسني وتعزيز عمل منظومة 

إدارة املرافق العامة.
وتأتي هذه االتفاقية في وقٍت 
يشهد فيه قطاع إدارة املرافق 

منواً سريعاً نتيجة االستثمارات 
الضخمة التي أطلقتها اململكة 
خال السنوات العشر املاضية 
لتعزيز استدامة البنى التحتية، 
ـــزداد  ـــن  املــتــوقــع أن ي حــيــث م
إنفاق اململكة على إدارة املرافق 
احلكومية إلى أكثر من 300 مليار 
ريـــال ســعــودي بحلول الــعــام. 
وفــي هــذا اجلانب، قــال املهندس 
أحــمــد بــن مطير الــبــلــوي، مدير 
ــام البرنامج:”نؤمن بقدرة  ع

الكوادر السعودية على املشاركة 
اإليجابية وحتــمــل املسؤولية 
كاملة في إدارة املرافق العامة. 
ــن خـــال هــذه  ونــحــن نسعى م
االتفاقية إلى تعزيز االستفادة 
من اخلبرات العاملية التي متتلكها 
شركة “سيركو” لنقل املعرفة 
واخلـــبـــرات وتــأهــيــل وتــدريــب 
ــات  ــه ــج واجل ــام ــرن ــب كـــــوادر ال
احلكومية، وتطوير مهاراتهم في 

إدارة املرافق”.

جانب من توقيع الشراكة 

ترسية مناقصة من نفط الكويت على 
»لوجستيك« بـ12 مليون دينار

أعلنت شركة كي جي إل لوجستيك عن ترسية مناقصة 
على الشركة بقيمة 12.026 مليون دينار من قبل شركة 
نفط الكويت. وقالت “لوجستيك” في بيان للبورصة أمس 
الثاثاء، إن املناقصة تتعلق بتقدمي خدمات مناولة املواد 
والتخليص اجلمركي وإدارة الشحن واخلدمات األخرى 

املرتبطة بها لصالح نفط الكويت.
وأوضحت الشركة أن العائد املتوقع من العقد في حدود 5 
باملائة )مبا ُيعادل 602 ألف دينار(، ُمشيرة بأن هذه النسبة 
قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ سواء من 

حيث ظروف التنفيذ أو التغييرات السعرية.
وأعلنت “لوجستيك” ، عن توقيع توقيع عقد تسهيات 

مصرفية مع أحد البنوك احمللية بقيمة 30.22 مليون دينار.

حتول إيجابي بنتائج التعمير 
لالستثمار العقاري في الربع الثاني

أظهرت البيانات املالية لشركة التعمير لاستثمار 
العقاري حتول الشركة للربحية بنهاية الربع الثاني من 
العام اجلاري مقارنة بخسائر الفترة املماثلة من عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس  الثاثاء، بلغت 
أربــاح الفترة 90.16 ألــف دينار )297.02 ألــف دوالر(؛ 
مقابل خسائر الربع الثاني بالعام املاضي بقيمة 1.31 

مليون دينار )4.32 مليون دوالر(.

ضمن حملة »سّجل مع زين« على الهواء ُمباشرة عبر إذاعة مارينا أف أم

»زين« ُتتّوج حسام إسماعيل باجلائزة 
BMW X5 الكبرى سيارة 

أعلنت زيــن عــن اختتام النسخة الثانية من 
حملتها التسويقية “سّجل مع زين”، والتي شهدت 
تتويج حسام شعبان إسماعيل باجلائزة الكبرى 
ســيــارة BMW X5 على الــهــواء ُمــبــاشــرًة عبر 
برنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف أم 90.4 ، 
وذلك خال بث حي شهد توزيع العديد من اجلوائز 
القّيمة على املستمعني ومتابعي وسائل التواصل 

االجتماعي. 
وذكــرت الشركة في بيان صحافي أن إطاقها 
حلملة “سّجل مع زين” للسنة الثانية على التوالي 
أتى بعد النجاح الكبير الذي القته النسخة األولى 
العام املاضي، حيث حترص الشركة دائماً على 
إطاق احلمات األكثر متّيزاً وتقدمي أحدث احللول 
املبتكرة في مجال خدمات القيمة املضافة لعمائها 

كونهم عائلة املشتركني األكبر في الكويت. 
وبّينت زين أنها قامت بإجراء السحب مباشرًة 
على الهواء في مارينا مول عبر برنامج الديوانية 
ــة مارينا أف أم  بحضور فريق زيــن وجنــوم إذاع

90.4 وبتواجد مُمثل وزارة التجارة والصناعة، 
حيث مت اإلعـــان عــن الفائز بــاجلــائــزة الكبرى 
وتنظيم العديد من املسابقات األخرى أثناء احللقة 
وتوزيع العديد من اجلوائز القيمة على املستمعني 

ومتابعي زين على وسائل التواصل االجتماعي. 
وأوضحت الشركة أن النسخة الثانية من حملة 
“سّجل مع زين” قد انطلقت في شهر فبراير املاضي 
وامتدت حتى شهر يوليو اجلاري، حيث قّدمت زين 
لعمائها من خال احلملة جوائز نقدية أسبوعياً، 
وهواتف ذكية وأجهزة إلكترونية، باإلضافة إلى 
  BMW X5 Executive اجلائزة الكبرى سيارة

التي قّدمتها في نهاية احلملة. 
وأضافت زين أن خدمة “سّجل مع زين” قّدمت 
محتوى يومي ممّيز عبر الرسائل النصية القصيرة 
SMS تضمن معلومات ومقاطع ڤيديو متنوعة حول 
الرياضة والسفر واملعلومات العامة وغيرها، كما 
شملت اخلدمة أيضاً مسابقة عبر الرسائل النصية 

القصيرة تختبر املعلومات العامة للعميل.


