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الزهير يبحث تعزيز التعاون
مع «يونيدو» للتنمية الصناعية
اجتمع رئيس مجلس اإلدارة
رئ � �ي� ��س ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال ��وط� �ن ��ي
ل ��رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة واملتوسطة الدكتور
محمد الزهير ،مع املدير العام
ملنظمة األم��م امل�ت�ح��دة للتنمية
ال�ص�ن��اع�ي��ة (ي��ون �ي��دو UNIDO
) ل��ي ي��ون��غ ،ف��ي مقر الصندوق
ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة زي � � � � � � ��ارة األخ� � �ي � ��ر
ال��رس�م�ي��ة امل �ق ��ررة إل ��ى ال�ك��وي��ت
وال � �ت� ��ي ي �ب �ح��ث خ ��الل� �ه ��ا س�ب��ل
ت �ع��زي��ز م� �ج ��االت ال �ت �ع ��اون بن
الجانبن.
وق ��ال ال��زه �ي��ر إن ه ��ذا ال�ل�ق��اء
ج � � ��اء ض � �م� ��ن ب� ��رن� ��ام� ��ج زي � � ��ارة
م ��دي ��ر ع� ��ام م �ن �ظ �م��ة (ي��ون �ي��دو)
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ،إذ ت � ��م ب� �ح ��ث س �ب��ل
التعاون املشترك بن الصندوق
وامل � � �ن � � �ظ � � �م� � ��ة ،م� � � ��ؤك � � � �دًا س� �ع ��ي

ً
الزهير مستقبا يونغ

ال � �ص � �ن� ��دوق ال � ��دائ � ��م ل�ت�ش�ج�ي��ع
ال� � �ق� � �ط � ��اع ال� � � �خ � � ��اص ،وزي � � � � ��ادة
مشاركته ف��ي تنمية االقتصاد

الوطني ،تماشيًا مع توجهات
الدولة وتحقيقًا ألهداف الخطة
التنموية.

«برقان» يمنح رند السميط  200دينار
منح بنك برقان القاصرة رند
أحمد سعود السميط  200دينار
بعد ف��وزه��ا ف��ي السحب التاسع
م� ��ن ح� �س ��اب « ،»Youthوال � ��ذي
ي �م �ن��ح ع� �م ��الءه ال �ف ��رص ��ة ل �ل �ف��وز
ب�ن�ح��و  200دي �ن��ار ش �ه��ري��ًا ،عند
تحويل مكافآتهم الطالبية إلى
الحساب.
وأط � �ل ��ق «ب � ��رق � ��ان» س �ح��وب��ات
ح� �س ��اب ال � � � « »YOUTHأخ� �ي� �رًا
لجميع العمالء من فئة الشباب،
إذ س �ي �م �ك �ن �ه ��م م� � ��ن م �ض��اع �ف��ة
م �ك ��اف ��آت �ه ��م ال� �ط ��الب� �ي ��ة ،وال� �ف ��وز
ب��ال �ج��ائ��زة ال �ن �ق��دي��ة ب�ق�ي�م��ة 200
دي� �ن ��ار ع �ل��ى ك ��ل  20دي � �ن� ��ارا ف��ي
الحساب.
وأوضح البنك أنه يتعن على
الراغبن في املشاركة في السحب،
تحويل مكافآتهم ال��دراس�ي��ة الى
ح� �س ��اب « »Youthل��الس �ت �م �ت��اع
ب�ف��رص ع��دي��دة ل�ل�ف��وز ،الف�ت��ًا إل��ى
أنه حساب خاص للشباب الذين
ت� � �ت � ��راوح أع � �م� ��اره� ��م م� ��ا ب� ��ن 15
و 25عامًا ،وال يتطلب ح�دًا أدنى

السميط تتسلم جائزتها

ل�ف�ت�ح��ه ،ول �ي��س ه �ن��اك ح��د أدن��ى
م��ن ال��رص�ي��د للحفاظ ع�ل�ي��ه ،كما
ي� �ق ��دم ال �ح �س ��اب ب �ط��اق��ة م�س�ب�ق��ة
ال��دف��ع م �ج��ان��ًا ،وب �ط��اق��ة ال�ص��رف

اآللي لالستفادة من باقة واسعة
م ��ن ال �خ �ص��وم��ات ف ��ي م�ج�م��وع��ة
مختارة من املحال التجارية في
جميع أنحاء الكويت.

«األهلي» يرعى ورشة
«اإلبداع في التصوير»
أك��د البنك األهلي الكويتي رعايته لورشة عمل
بعنوان «اإلبداع في التصوير و فن التعديل» ،التي
ي�ق��دم�ه��ا ك��ل م��ن امل �ص��وري��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��دوي�س��ان
وال�س�ي��د زاك ك�ي�ن��غ ،ال�ل��ذي��ن ح �ص��دا ش �ه��رة واس�ع��ة
ف��ي مجال التصوير الفوتوغرافي وإخ��راج األف��الم
والفيديو.
وقال البنك في بيان له ،إن ورشة العمل ستعقد
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يوم األحد
 19أبريل الجاري ،الفتًا إلى أن عمالءه سيحصلون
خاللها على خصم حصري بنسبة  55في املئة على
سعر بطاقات الدخول.

اقتصاد

ّ
وأض � � ��اف «األه � �ل � ��ي» أن ورش� � ��ة ال �ع �م��ل س �ت��رك��ز
على أساسيات التصوير الفوتوغرافي وف��ن دمج
الصور ،بما يتيح إخراج صور مبتكرة بأقل قدر من
الجهد ،الفتًا إلى أنه في ختامها سيحصل جميع
الحاضرين على شهادة مشاركة تحمل توقيع كل
من زاك كينغ وعبدالعزيز الدويسان.
وش��دد على أن رعاية ه��ذه الورشة تأتي إظهارًا
الس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ال ��رام� �ي ��ة إل � ��ى ت �ش �ج �ي��ع ال �ش �ب��اب
ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى اإلب � ��داع واالب �ت �ك ��ار ،وح��رص��ه على
رع��اي��ة ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة امل�ت�ن��وع��ة لتشجيعهم
على صقل مهاراتهم واالرتقاء بهم.

ّ
عرف طلبة املدارس على عادات وتقاليد األجداد

«التجاري» يختتم حملة «يا زين تراثنا»
اخ� �ت� �ت ��م ال� �ب� �ن ��ك ال� �ت� �ج ��اري
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات ح� �م� �ل ��ة «ي � � ��ا زي� ��ن
ت��راث �ن��ا» ال��راب �ع��ة ،ب�ع��د ال�ن�ج��اح
ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه الحملة
ف��ي أع��وام �ه��ا ال�س��اب�ق��ة ،وال�ت��ي
ج ��اءت لتعكس ح��رص��ه على
إحياء املوروث الشعبي القديم،
إدراك��ًا منه أن التراث الكويتي
غ� �ن ��ي ب ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ع��ان��ي
وال �ع �ب��ر ال �ت��ي ي �ج��ب أن تبقى
محفورة في األذهان.
وق � ��ال ال �ب �ن��ك ف ��ي ب �ي ��ان ل��ه،
إن الحملة أت��ت لتذكير الجيل
ال �ج��دي��د ب��ال �ح �ي��اة ال �ب�س �ي �ط��ة،
باإلضافة إل��ى املهن والحرف
اليدوية التي اشتغل بها اآلباء
واألج��داد في املاضي ،وهو ما
ينعكس باإليجاب في االعتزاز
بالتراث الكويتي األصيل.
وقالت مساعدة املدير العام
ف��ي إدارة اإلع ��ان وال�ع��اق��ات
العامة في البنك أماني ال��ورع:
«ن�ح��ن س�ع��داء بحملة ي��ا زين
ت ��راث� �ن ��ا ل �ل �س �ن��ة ال ��راب� �ع ��ة ب�ع��د
ال �ن �ج��اح ال ��ذي حققته الحملة
في األع��وام املاضية ،وتجاوب
ال �ط��اب وال�ط��ال�ب��ات م��ن خ��ال
زي ��ارات امل ��دارس ال�ت��ي نظمها
ف��ري��ق إدارة ال �ع��اق��ات العامة
ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ك ،الط ��اع� �ه ��م ع�ل��ى
بعض املعلومات التراثية ،وعن
ج��وان��ب ال �ح �ي��اة ال �ت��ي عاشها
األجداد واآلباء في املاضي».
وأض ��اف ��ت ال � ��ورع ان حملة
«يا زين تراثنا» للسنة الرابعة
ت� �ض� �م� �ن ��ت زي � � � � ��ارة ع � � ��دد م��ن
املدارس التابعة لوزارة التربية
بمختلف املناطق واملحافظات
وإلدارات م� � � ��دراس ال �ت��رب �ي��ة
الخاصة ،بهدف اطاع الطاب
والطالبات على فعاليات الحملة
ال �ت��راث �ي��ة و ك� ��ان م ��ن أب��رزه��ا
ع��رض فيلم تعليمي لتثقيف
ال� �ط ��اب وال �ط��ال �ب��ات ب�م��اض��ي
ال �ك��وي��ت ال �ج �م �ي��ل ،واألخ � ��اق
ال �ط �ي �ب��ة وال � �ع� ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د
النبيلة ال�ت��ي تحلى بها اآلب��اء
واألج� ��داد ،كما اشتمل الفيلم
ع �ل��ى ش � ��رح ب �ع��ض م� �ف ��ردات

• الورع:
نجاح الحملة
عالمة بارزة
تضاف إلى سجلنا
الحافل بمبادرات
املسؤولية
االجتماعية

الورع وفريق البنك في إحدى املدارس

• رعاية معرض
«بقشة» أتت
لدعم وتحفيز
املشاريع
الصغيرة
للشباب

نشاطات متنوعة

ومرادفات اللهجة الكويتية من
خال شخصية صقر.
وب � �ي � �ن� ��ت ال� � � � � ��ورع أن ه� ��ذه
ال � ��زي � ��ارات ق ��د اش �ت �م �ل��ت على
العديد من املسابقات التراثية
امل �ت �ن��وع��ة ،إذ ت �ف��اع��ل ُ ال�ط�ل�ب��ة
م� ��ع األس� �ئ� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ط� � ِ�رح� ��ت
عليهم ،الفتة إلى أنه في ختام
ال ��زي ��ارة ل�ك��ل م��درس��ة حصل
ك��ل ط��ال��ب وط��ال�ب��ة ع�ل��ى هدية
تذكارية باإلضافة إل��ى إه��داء

ك��ل م��درس��ة ك�ت��اب «موسوعة
اللهجة الكويتية» ،ومجموعة
م� ��ن ل� ��وح� ��ات رزن � ��ام � ��ة ال �ب �ن��ك
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل ��ى
مطبوعات تعريفية عن التراث
الكويتي القديم.
وك �ش �ف��ت ال � ��ورع أن ال�ب�ن��ك
وع�ل��ى ه��ام��ش فعاليات حملة
«ي ��ا زي ��ن ت��راث �ن��ا» ،ق ��ام أي�ض��ًا
ب ��رع ��اي ��ة امل � �ع� ��رض ال �ش �ب��اب��ي
«بقشة» وال��ذي نظمه عدد من

الشابات الكويتيات صحابات
ال �ط �م��وح و اإلرادة وال �ت �ط��ور،
بهدف دعم وتحفيز املشاريع
ال �ص �غ �ي��رة ل�ل�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
الراغب في التحول تجاه العمل
الحر.
وأك� � ��دت ال� � ��ورع أن ال �ن �ج��اح
الكبير الذي حققته هذه الحملة
وتجاوب الجمهور معها ،عبر
ق �ن��وات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
(ال� �ف� �ي� �س� �ب ��وك ،االن� �س� �ت� �غ ��رام،

وت��وي �ت��ر) ،ك��ان بمنزلة عامة
ب � � � ��ارزة أخ � � ��رى ت � �ض� ��اف إل ��ى
سجل البنك ال�ح��اف��ل بالعديد
م� � ��ن م � � � �ب � � ��ادرات امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
االجتماعية ،وتعكس اهتمامه
وح��رص��ه ال ��دائ ��م ع �ل��ى إح �ي��اء
ال� �ت ��راث ال �ك��وي�ت��ي ال �ق��دي��م منذ
أكثر من ربع قرن من الزمان،
م �ش��ددة ع�ل��ى أن ج �ه��وده في
ه ��ذا امل �ج��ال س�ت�ت��واص��ل عبر
السنني.

«الخليج» يعرض مزايا «الراتب» في «غراند أفنيوز»
ّ
ع � ��زز ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج م��زاي��ا
حساب الراتب لعمالئه الجدد
ال � ��ذي � ��ن ي � �ق� ��وم� ��ون ب �ت �ح��وي��ل
روات� �ب� �ه ��م إل� �ي ��ه ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن��ه ي�م�ك��ن ل�ل�ع�م��الء املهتمن
م � �ع ��رف ��ة امل � ��زي � ��د ع � ��ن ع ��رض
ال� �ح� �س ��اب م� ��ن خ � ��الل زي � ��ارة
ج �ن��اح��ه ف ��ي غ ��ران ��د أف �ن �ي��وز
حتى  18أبريل الجاري.
وقال البنك في بيان له ،إنه
يقيم جناحًا خاصًا به مزودًا

ب �ط��اق��م ك��ام��ل م ��ن امل��وظ �ف��ن،
مل �س��اع��دة ال �ع �م��الء ف ��ي ك��اف��ة
اح� �ت� �ي ��اج ��ات� �ه ��م امل� �ص ��رف� �ي ��ة،
الفتًا إلى أنه بمجرد تحويل
ال� � �ع � � �م � ��الء روات � � �ب � � �ه� � ��م إل � �ي ��ه
يحصلون على ه��دي��ة نقدية
ف� ��وري� ��ة وم� �ض� �م ��ون ��ة ب�ق�ي�م� ً�ة
 150دي �ن��ارا ت �ح��ول م�ب��اش��رة
إل ��ى ح �س��اب��ات �ه��م ،ب��اإلض��اف��ة
الى فرص دخول السحوبات
ال� �ش� �ه ��ري ��ة ورب � � ��ع ال �س �ن��وي��ة

ّ
«مايكروسوفت» تنظم
«كأس ّ
التخيل» للتكنولوجيا

مسابقات مميزة من «مايكروسوفت»

ّ
ت �ن��ظ��م «م ��اي� �ك ��روس ��وف ��ت» وب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ب �ن��ك ب��رق��ان
ّ
وشركة الديار املتحدة ومركز العلوم واألبحاث املعلوماتية
وال �ه �ن��دس �ي��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ،ك��أس
ّ
التخيل في الكويت  2015في  22أبريل الجاري.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا ،إن املسابقة تعتبر أشهر
مسابقة تقنية خاصة بالطالب في العالم ،وستمنح طلبة
ّ
ال �ك��وي��ت ال �ف��رص��ة ل��دع��م أف �ك��اره��م ال ��ف ��ذة ل �ت��رى ال �ن��ور عبر
توظيف مواردها.
وأضافت «مايكروسوفت» أن الكأس تتألف من  3فئات
للمسابقات وهي األلعاب وخاللها ُيطلب من الطالب ابتكار
ّ
لعبة على منصة األل �ع��اب اإلل�ك�ت��رون�ي��ة املفضلة بالنسبة
لهم من «مايكروسوفت» (الكمبيوتر الشخصي أو الشاشة
العاملة باللمس) ،أو هاتف «وي �ن��دوز» ،أو «إك��س بوكس»
لأللعاب املستقلة ،أو «كينيكت إس دي كيه».
وت��اب �ع��ت أن ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي االب �ت �ك��ار ،وع �ب��ره��ا ي�ت� ّ�م
تكريم أكثر التطبيقات البرمجية ابتكارًا وحداثة وجاذبية،
وال� �ت ��ي ي �ت� ّ�م ت�ص�م�ي�م�ه��ا ع �ب��ر اس �ت �خ��دام أدوات وت�ق�ن�ي��ات
«م��اي�ك��روس��وف��ت» ،ف��ي ح��ن أن ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة ه��ي امل��واط�ن��ة
العاملية ُ
ويطلب في هذه الفئة إيجاد حلول تقنية للتحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ع��ال��م ع�ب��ر اب�ت�ك��ار ف�ك��رة لتطبيق إلكتروني
ّ
الحد من الجوع في العالم ،أو يوفر عالجًا أكثر
يساعد في
ن�ج��اح��ا مل��رض م��ا ،أو ي�س��اه��م ف��ي ال�ت��وع�ي��ة ح��ول القضايا
البيئية ،أو يتيح املجال لتوفير فرص تعليمية أفضل.
ولفتت «مايكروسوفت» إلى أنه ّ
تم فتح املجال للمشاركة
في املسابقة أم��ام الطالب ممن تتراوح أعمارهم ما بن 16
ّ
و 26عامًا ،لتمكنهم من توظيف قدراتهم اإلبداعية والتقنية،
إلح��داث تأثير إيجابي في املجتمع ،منوهة إلى أن الفريق
ال�ف��ائ��ز ب��امل��رت�ب��ة األول ��ى س�ي�ش��ارك ف��ي ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي ك��أس
التخيل للدول العربية والذي ُ
سيقام في البحرين في شهر
يونيو املقبل ،وسيشارك الفريق الفائز بدور نصف النهائي
ُ
ف��ي ال�ن�ه��ائ�ي��ات ال�ع��امل�ي��ة ل�ك��أس ال�ت�خ�ي��ل وال �ت��ي س��ت�ق��ام في
ّ
سياتل في الواليات املتحدة في شهر يوليو املقبل.

وال� � � �س� � � �ح � � ��وب � � ��ات ال � �ن � �ق� ��دي� ��ة
ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ج� ��وائ� ��ز
الكبرى.
وأض� � � � ��اف «ال � �خ � �ل � �ي� ��ج» أن
ح� �س ��اب «ال � ��رات � ��ب» ال �ج��دي��د
ي�م�ن��ح ال �ع �م��الء ال��ذي��ن ق��ام��وا
ب �ت �ح��وي��ل روات � �ب � �ه� ��م ف��رص��ة
ال� � � �ح� � � �ص � � ��ول ع � � �ل� � ��ى ف� ��رص� ��ة
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ال �س �ح ��وب ��ات
والفوز بالعديد من الجوائز
القيمة ،إذ تتيح السحوبات

الشهرية للبنك الفرصة أمام
ستة ف��ائ��زي��ن للفوز بجوائز
ن�ق��دي��ة ت�ص��ل قيمتها لغاية
 1500دي �ن��ار ل�ك��ل م�ن�ه��م ،أم��ا
ال �س �ح ��وب ��ات رب � ��ع ال �س �ن��وي��ة
ف �ت �م �ن��ح ف� ��ائ � �زًا واح � � � �دًا ف�ق��ط
فرصة الفوز بسيارة كاديالك
أو ك� ��ام� ��ارو ج ��دي ��دة م��ودي��ل
 ،2015بينما يمنح السحب
ال �س �ن��وي ج��ائ��زت��ن نقديتن
قيمة كل منهما  25000دينار.

وي � � �ق� � � ّ�دم «ال � �خ � �ل � �ي� ��ج» إل ��ى
ج � ��ان � ��ب ال� � �ه � ��دي � ��ة ال� �ن� �ق ��دي ��ة
الحالية م�م�ي��زات أخ ��رى ،من
بينها منح ب�ط��اق��ات ائتمان
معفاة من الرسوم في السنة
األول� � � � � � � ��ى ،وق� � � � � � ��روض ت �ص��ل
ل�غ��اي��ة  70أل��ف دي �ن��ار ت�س� ّ�دد
ع� �ل ��ى  15ع� ��ام� ��ًا ،ب ��االض ��اف ��ة
إل��ى خ�ص��وم��ات خ��اص��ة على
ق��روض ال�س�ي��ارات بالتعاون
مع الشركاء.

