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نيويورك « -رويترز» :ارتفعت األسهم األميركية حيث قاد سهم أبل قفزة في قطاع التكنولوجيا
في الوقت الذي زادت فيه أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة وقادت أسهم قطاع الطاقة إلى
الصعود .وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي  113.99نقطة ،أو ما يعادل  0.44في المئة ،إلى
 25971.06نقطة .وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز  500بمقدار  10.96نقطة ،أو  0.38في المئة،
إلى  2888.09نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع  45.10نقطة ،أو  0.57في المئة ،إلى  7969.26نقطة.

« »KIBأعلن الفائزين في السحبني  4و5
لحملة «دينارك بـ  »500لحاملي بطاقاته
ً
أع�ل��ن « »KIBع��ن إط��اق��ه أخ �ي��را ح�م�ل��ة «دي �ن��ارك ب�
 »500الجديدة والمصممة لحاملي بطاقات «»KIB
االئ �ت �م��ان �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت �ع �ط��ي  5ع �م��اء م�ح�ظ��وظ�ي��ن
ً
فرصة الفوز بمبلغ  500دينار أسبوعيا مقابل كل
 1دي �ن��ار ي�ت��م ان�ف��اق��ه داخ ��ل أو خ ��ارج ال�ك��وي��ت عبر
أج �ه��زة ن �ق��اط ال �ب �ي��ع وال �م��واق��ع اإلل �ك �ت��رون �ي��ة فقط
ً
حرصا على مكافأة عمائه.،
يذكر أن الهدف من هذه الحملة هو تشجيع عماء
البنك على استخدام بطاقاتهم االئتمانية لدخول
السحب األسبوعي على  500دينار.
ه� ��ذا وق� ��د رب� ��ح ف ��ي ال �س �ح �ب �ي��ن ال ��راب ��ع وال �خ��ام��س
عشرة عماء وه��م كل م��ن :صابر رهيف الخالدي،
بدور سالم الحمد ،محمود رشاد بدره ،عبدالرزاق
مدالله الشمري ،عبدالله عبدالهادي أبو رزق ،رائد
ف�ت�ح��ي ث��اب��ت ،ب��در م�ح�م��د ال �ش��اه �ي��ن ،م�ح�م��د ع��اي��د
ال �ظ �ف �ي��ري ،ع �ل��ي ح �س��ن ال �ش �م��ري ،وم �ب ��ارك ح �م��دان
الرشيدي.
ً
ع� �ل� �م ��ا أن � ��ه م � � ��ازال ه� �ن ��اك ف � ��رص ع� ��دي� ��دة ل �ل �ع �م��اء
للدخول في السحوبات الثاثة المتبقية.
وب� �ه ��ذه ال �م �ن��اس �ب��ة ،ص� ��رح ال �م��دي��ر ال� �ع ��ام ل� ��إدارة
ال�م�ص��رف�ي��ة ل��أف��راد ف��ي ال�ب�ن��ك ،ي��وج�ي��ن ج��ال�ي�ج��ان:
ً
دائما على تقديم مكافآت ّ
قيمة
«أن « »KIBيحرص
لعمائه من خال ابتكار حمات ترويجية جديدة
تقدم لهم هدايا متميزة.
ً
مؤكدا أن حملة البطاقات االئتمانية هذه صممت
ل �ت��واك��ب اح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م��اء وخ ��اص��ة ب��ال �ت��زام��ن
ً
م ��ع م��وس��م ال �ص �ي��ف وال �س �ف ��ر ،وذل� ��ك ت �م��اش �ي��ا م��ع
استراتيجية البنك الجديدة الرامية إل��ى أن يكون
ً
شريكا لعمائه في مختلف جوانب حياتهم تحت
شعار «بنك للحياة».
ً
م��وض �ح��ا أن ال�ع�م�ي��ل ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ف��رص��ة واح ��دة
ل ��دخ ��ول ال �س �ح��ب األس �ب ��وع ��ي م �ق��اب��ل ك ��ل  1دي �ن��ار
ي�ن�ف�ق��ه ع �ل��ى أي ع�م�ل�ي��ة ش� ��راء واح � ��دة ب��اس �ت �خ��دام
ب �ط��اق��ات « »KIBاالئ �ت �م��ان �ي��ة وذل� ��ك ع �ن��د ال �ت �س��وق
داخ � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن خ� � ��ال أج � �ه� ��زة ن � �ق� ��اط ال �ب �ي��ع
والمواقع اإللكترونية .بينما يحصل العميل على
ثاث فرص لدخول السحب األسبوعي مقابل كل 1
د.ك ينفقه على أي عملية ش��راء خ��ارج الكويت عن
ط��ري��ق أج �ه��زة ن�ق��اط ال�ب�ي��ع وال �م��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
فقط.
وذك� ��ر ج��ال �ي �ج��ان أن ب �ط��اق��ات « »KIBاالئ �ت �م��ان �ي��ة
ص �م �م��ت ل �ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع ن� �م ��ط وأس � �ل� ��وب ال �ح �ي��اة

َّ
«األهلي املتحد» نظم دورة تدريبية
ملوظفي اإلدارة املالية بالدفاع

ً
أعلن البنك األهلي المتحد أخيرا عن تنظيم
دورة ت��دري �ب �ي��ة ل �ع��دد م��ن م��وظ �ف��ي اإلدارة
ال �م��ال �ي��ة ب � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع ،وال� �ت ��ي تضمنت
نبذة ع��ن عمل البنك وال�خ��دم��ات المصرفية
الرقمية التي يقدمها وشرحه لطبيعة عمل
إدارة الخزينة وإدارة ال�خ��دم��ات المصرفية
ل�ل�ش��رك��ات وش��رح��ا ل�ل�ت�ع��ام��ات المصرفية
اإلس��ام�ي��ة وال�ج��وان��ب القانونية لخطابات
ال� �ض� �م ��ان إض ��اف ��ة إل � ��ى م �خ �ت �ل��ف ال �ج��وان��ب
وال�ت�ف��اص�ي��ل ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�م��وي��ل
ال�ت�ج��اري ب��اإلض��اف��ة إل��ى بعض التطبيقات
العملية التي ساعدت المتدربين على صقل
ت�ج��رب�ت�ه��م .أق �ي �م��ت ال� � ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة في
المقر الرئيس للبنك واستمرت لمدة يومين،
وشارك فيها  20من موظفي اإلدارة المالية
ف��ي وزارة ال��دف��اع وال��ذي��ن أش� ��ادوا بتنظيم

الندوة وثراء محتواها وعبروا عن سعادتهم
بالتفاعل م��ع ال�م��درب�ي��ن م��ن م��وظ�ف��ي البنك
األه �ل��ي ال�م�ت�ح��د .وتعليقا ع�ل��ى ن�ج��اح ه��ذه
ال��دورة التدريبية أكد نقيب أمين مدير عام
الموارد البشرية بالبنك األهلي المتحد على
أن ه ��ذه ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي ينظمها
ال �ب �ن ��ك ل �م��وظ �ف��ي ال� �م ��ؤس� �س ��ات وال �ج �ه ��ات
المختلفة بالكويت إنما تأتي في إطار التزام
ال�ب�ن��ك ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه االج �ت �م��اع �ي��ة ،السيما
م ��ا ي �ت �ص��ل م �ن �ه��ا ب ��دع ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة
وال �س �ع��ي ال��دائ��م ل�ت�ع��زي��ز ق��درات �ه��ا المهنية
على نحو يمكنها من المساهمة الفعالة في
عملية التنمية الشاملة في الباد ،وتجسيد
اهتمام وح��رص البنك األهلي المتحد على
تعزيز عاقاته الراسخة مع أه��م القطاعات
والمؤسسات الكويتية.

جانب من فعاليات الدورة التدربية

إسطنبول استضافت منتدى البورصات
ال �ع �ص��ري��ة ل �ح��ام �ل �ي �ه��ا إل � ��ى ج ��ان ��ب ت �ل �ب �ي��ة ج�م�ي��ع
م �ت �ط �ل �ب��ات ال �س �ف��ر وال �ت �س ��وق واالس �ت �م �ت��اع س ��واء
كانوا داخل الكويت أو خارجها.
ً
م �ض �ي �ف��ا أن ه � ��ذه ال �ح �م �ل��ة ت �م �ن��ح ال� �ع� �م ��اء م��زاي��ا
إض��اف �ي��ة ت �ش �م��ل زي � � ��ارات م �ج��ان �ي��ة غ �ي��ر م �ح ��دودة
ل �ق��اع��ات االن �ت �ظ��ار ال �ف �خ �م��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف م �ط��ارات
ال �ع��ال��م ،إل ��ى ج��ان��ب م �ي��زة اس �ت��رج��اع  3ف ��ي ال�م�ئ��ة

م��ن قيمة مشتريات العميل ،كما أن��ه يحصل على
تأمين سفر مجاني له ولعائلته.
ل�م�ع��رف��ة ال�م��زي��د ع��ن ه��ذه ال�ح�م�ل��ة وم��زاي��ا ب�ط��اق��ات
« »KIBاالئ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة ،ي� �م� �ك ��ن ل� �ل� �ع� �م ��اء االت � �ص� ��ال
ع�ل��ى ال �خ��دم��ة ال�ه��ات�ف�ي��ة  ،1866866زي� ��ارة ال�م��وق��ع
اإللكتروني ( )www.kib.com.kwأو متابعة حساب
« »KIBعلى وسائل التواصل االجتماعي.

إطالق النسخة الرابعة من جائزة
«كيبكو تمكني» لدعم مشاريع الشباب
العوضي :باب التسجيل للشركات
الناشئة في قطاعي اإلعالم
اإللكتروني والتكنولوجيا مفتوح
حتى  22أكتوبر
كتبت رانيا وهبه

أع�ل�ن��ت ك��ل م��ن ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت (ال �ق��اب �ض��ة) وم��ؤت �م��ر تمكين
ال�ش�ب��اب «ت�م�ك�ي��ن» ع��ن ف�ت��ح ب��اب التسجيل ف��ي ج��ائ��زة كيبكو تمكين
ل��دع��م م�ش��اري��ع ال�ش�ب��اب ل�ل�ع��ام  .2018وه ��ذه ه��ي ال�س�ن��ة ال��راب �ع��ة التي
يتعاون فيها الطرفان في تنظيم ه��ذه الجائزة التي س��وف تركز هذا
العام على مشاريع المبادرين الشباب في قطاعي اإلع��ام اإللكتروني
ً
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .وي�ع�ت�ب��ر ب ��اب ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي ال �ج��ائ��زة م�ف�ت��وح��ا أم��ام
ً
المبادرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 33عاما ،ويديرون
شركات ناشطة في قطاعي اإلعام اإللكتروني والتكنولوجيا ال يزيد
عمرها ع��ن خمس س�ن��وات وتعمل وف��ق ترخيص ص��ادر م��ن الكويت.
وبإمكان الشباب الراغبين بالتسجيل في الجائزة زيارة موقع تمكين
على شبكة اإلنترنت  www.tmkeenkw.comحيث تستمر فترة التسجيل
حتى  22أكتوبر .وبهذه المناسبة ،قالت المدير التنفيذي التصاالت
ال�م�ج�م��وع��ة ف��ي ش��رك��ة ال �م �ش��اري��ع إي �م��ان ال �ع��وض��ي «ك ��ان ه��دف�ن��ا منذ
بداية تعاوننا مع مؤتمر «تمكين الشباب» في عام  2015إبراز قدرات
المبادرين الشباب وطاقاتهم في مجالي اإلب��داع واالبتكار ،إن شركة
م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت وم ��ن خ ��ال ج��ائ��زة ك�ي�ب�ك��و ت�م�ك�ي��ن ت �ج��دد ال�ت��زام�ه��ا
بتقديم الدعم والمساعدة للشباب والشابات من أجل االرتقاء بأعمالهم
وتطويرها من خ��ال تقديم خدمات عبر شركات المجموعة وخبرات
موظفيها».
وتعتبر جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب ،التي تبلغ قيمتها
 100أل��ف دوالر ،أكبر ج��ائ��زة للمبادرين الشباب م��ن حيث القيمة في
الكويت .وتشمل الخدمات التي تتضمنها الجائزة مجموعة واسعة من
خدمات االستشارات المالية واالستراتيجية والتشغيلية ،ودراس��ات
ال�س��وق ،والتأمين وخ��دم��ات إعانية .وت��دع��م مجموعة ش��رك��ات شركة
مشاريع الكويت ،ومنها بنك برقان و OSNومجموعة الخليج للتأمين
وش��رك��ة «ك��ام�ك��و» لاستثمار وإذاع ��ة مارينا  FMال�ج��ائ��زة عبر تقديم

جانب من احل�ص�ر يف فعاليات امل�ؤمتر

وأعمال
11

مال

الع��صي والإبراهيم خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
خبراتها وخدماتها للفائز .كما تدعم الجائزة كل من شركة العقارات
المتحدة ،وش��رك��ة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ،ويونايتد
نتووركس وشركة التعليم المتحدة.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الفائز بالمركز األول يحصل على جائزة نقدية
بقيمة  15ألف دوالر ،كما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث
على  10آالف وخمسة آالف دوالر على التوالي.
م��ن جهته ،ق��ال رئ�ي��س اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي
اإلبراهيم «يتمثل الهدف من مؤتمر تمكين الشباب السنوي في تثقيف
وإلهام وتشجيع الشباب الكويتي للتحول إلى قطاع األعمال وتأسيس
مشاريع ناجحة وبالتالي المساهمة في قطاع األعمال المتنامي في
الكويت ،نحن سعداء بهذه الشراكة مع مجموعة شركة المشاريع للعام
الرابع على التوالي التي تتيح لنا التعاون في سبيل تشجيع الشباب
على استخدام قدراتهم اإلبداعية إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة
مبتكرة» .ينبغي على المتقدمين المؤهلين للحصول على الجائزة
تقديم معلومات ّ
مفصلة ح��ول األداء التشغيلي وال�م��ال��ي لشركاتهم،
ُ
على أن تعقد جولة التحكيم األول��ى في  29أكتوبر المقبل .وسيعمل
ال�م�ت�ق��دم��ون خ��ال ه��ذه ال�ج��ول��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م ع��رض إي�ض��اح��ي ت�ت��راوح
مدته بين  5و 7دقائق للجنة تضم ممثلين عن مجموعة شركات شركة
م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت .وب �ن��اء ع�ل��ى معايير م �ح��ددة ،سيتأهل المتقدمون
الثاثة األوائ��ل للجولة النهائية التي ستعمل خالها لجنة التحكيم
على اختيار الفائز بناء على عرض إيضاحي أخير تتراوح مدته بين 7
إلى  10دقائق وذلك في  5نوفمبر المقبل ،على أن يتم إعان الفائز خال
مؤتمر تمكين الشباب يوم  6نوفمبر.

اس �ط �ن �ب��ول « -ك� ��ون� ��ا» :اس �ت �ض��اف��ت م��دي�ن��ة
اس � �ط � �ن � �ب� ��ول االج� � �ت� � �م � ��اع ال � � � �  12ل �م �ن �ت��دى
ب � ��ورص � ��ات ال � � � ��دول األع� � �ض � ��اء ف � ��ي م�ن�ظ�م��ة
ال �ت �ع ��اون اإلس� ��ام� ��ي.وذك� ��ر ب �ي��ان ل �ب��ورص��ة
اسطنبول أن المجتمعين ناقشوا شهادات
ال �ع �ق��ارات وت�ط��وي��ر س��وق اي �ص��االت اإلي ��داع
اإلسامية وصناديق االستثمار المتداولة

وق�ض��اي��ا أخ ��رى .وق��ال م��دي��ر األم��ان��ة العامة
ل� «كومسيك» سلجوق ق��وج وفقا للبيان إن
َّ
االج�ت�م��اع وف ��ر ف��رص��ة ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات في
المجاالت االقتصادية المهمة .وأش��ار قوج
ال� ��ى أن االج �ت �م ��اع ن��اق��ش أي �ض��ا م��واض �ي��ع
تتعلق ب��إق��ام��ة ب��ورص��ة ل�ل��ذه��ب ب�ي��ن ال ��دول
اإلسامية وبلدان منظمة التعاون اإلسامي.

