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محمد العثمان يسلم إحدى الفائزات جائزتها

الفرصة األخيرة للمشاركة 30 أبريل

10 فائزين جدد لـ »الوطني« برحالت كأس العالم
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن 10 فائزين جدد من عمالئه 
برحالت لشخصني حلضور 
مباريات بطولة كأس العالم 
FIFA 2014 التي س����تقام في 
البرازيل، وذلك في الس����حب 
الثاني حلملته اخلاصة ببطولة 
كأس العالم FIFA 2014 والتي 
يقدمها بصفته الشريك الرسمي 
غير املضيف لهذه البطولة في 
الكويت، بالتعاون مع شركة 
 FIFA ڤيزا العاملية � ش����ريك
الرسمي. وفاز كل من موسى 
محم����د رضا معرف����ي، حمد 
عيسى احلمد، سهام خزعل 
مرهج، بسمة سعود املرزوق، 
صالح حس����ن احلربي، هيا 
صباح الغامن، منى عبدالعزيز 
املخيزمي، الشيخ محمد عبداهلل 
الصباح، أنوار جدعان العازمي، 

وياسمني عبداحملسن الوزان 
برحالت لشخصني مدفوعة 
التكالي����ف بالكامل حلضور 
مباريات في ه���ذه البطولة 
األشهر عامليا وتشمل تذاكر 
املباراة والسفر ذهابا وإيابا 

واإلقامة ملدة 4 ليال. وسيتمتع 
الفائ���زون باملتابع���ة احلية 
واألجواء احلماسية للمباريات 
التي ستجمع بني أبرز وأشهر 
املنتخبات العاملية. وما زالت 
الفرص���ة متاحة أمام حاملي 

بطاقات الوطني ڤيزا، والعمالء 
احلاليني واجلدد الذين يقومون 
بتحويل راتبهم أو مكافآتهم 
الدراسية إلى البنك الوطني 
االس���تفادة من هذه احلملة 
املس���تمرة لغاية 30 اجلاري 
والدخول في السحب األخير 
للفوز بإحدى الرحالت ال� 12 
الباقية من أصل 32 رحلة ضمن 
هذه احلملة. ويستفيد حاملو 
بطاقات الوطني من هذه احلملة 
والدخول في السحوبات تلقائيا 
مقابل كل عملية شرائية بقيمة 
20 دينارا تتم محليا باستخدام 
بطاقات الوطن���ي ڤيزا، فيما 
س���تتضاعف فرصهم للفوز 
3 مرات عند استخدام بطاقة 
ڤيزا )االئتمانية والدفع املسبق 
والسحب اآللي( خارج الكويت 

أثناء سفرهم. 

»زين«: محمد الشمري يفوز بتذاكر نهائي »كأس العالم«
أعلنت »زين« عن فوز محمد فرحان 
الشمري بالسحب حلضور نهائي »كأس 
العالم« بالبرازيل في إطار حملتها التي 
أطلقتها لعشاق الهواتف الذكية من 
عمالئها أصحاب خطوط الدفع اآلجل، 
وذلك مبناسبة انطالق منافسات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في البرازيل. 
وأوضحت الشركة انها أجرت السحب 
الثالث يوم 13 اجلاري، ويستمر هذا 
العرض ملدة 4 أس���ابيع، بحيث يتم 
اختيار فائز واحد كل أسبوع لتحديد 
الفائزي���ن ال� 4 حلضور نهائي كأس 
العالم التي ستستضيفها البرازيل في 

منتصف يوليو املقبل، مشيرة الى انها 
توفر هذا العرض في أفرعها املنتشرة 
في جمي���ع املناطق وفروع موزعيها 
املعتمدين. وبينت »زين« ان عمالءها 
سيتأهلون للسحب األسبوعي عند 
االشتراك بإحدى باقات الدفع اآلجل 
املميزة لألجهزة الذكية التي تقدمها مع 
باقات اإلنترنت، حيث سيحصل العميل 
حينها على ف���رص متعددة لدخول 
السحب بحسب القيمة الشهرية للباقة 
املختارة، وسيدخل العميل تلقائيا في 
عمليات السحب عند اشتراكه بأي باقة 

دفع آجل مع جهاز ذكي.

تق����دم كارماكس س����وبر 
السيارات املستعملة  ماركت 
األول م����ن نوعه في الكويت 
لعمالئها والباحثني عن شراء 
سيارة مستعملة في الكويت 
الكثير من املفاجآت السارة، 
حيث أعلنت عن تقدميها القائد 
الس����نني ميتسوبيشي  عبر 
باجيرو بأفضل األسعار على 

اإلطالق ولفترة محدودة.
وقال����ت »كارماكس«: إن 
هذا الع����رض مصمم ليمنح 
عم����الء »كارماك����س« راحة 
الب����ال التي يحصلون عليها 
عند شرائهم سيارة جديدة، 
فمجموعة سيارات باجيرو 
املستعملة املتاحة من خالل 
هذا العرض تتميز عن غيرها 
من الس����يارات املس����تعملة 
األخرى بأنها اختيرت بعناية 
فائقة، فمن الصعب اكتشاف 
الفروقات بينها وبني اجلديدة، 
فهي ذات ط����رز حديثة ومت 
استعمالها من قبل مجموعة 
من املديرين بصورة مثالية 
ج����دا، ومت االعتناء بها وفقا 
لبرام����ج الصيان����ة الدورية 

املعتمدة من ميتسوبيش����ي 
موت����ورز. باإلضافة إلى أنها 
تتميز بأسعارها التنافسية. 
ويعد هذا العرض االستثنائي 
واملده����ش مناس����بة مثلى 
القتناء ميتسوبيشي باجيرو 
األسطورية واألكثر قوة في 
أسطول سيارات الدفع الرباعي، 
التي تأتي مضمونة ومشمولة 

بالعديد من املزاي����ا الرائعة 
وبأسعار استثنائية ومبزايا 
عديدة تشمل: استعماال خفيفا، 
كفالة ملدة س����نة أو 20 ألف 
كيلو)أيهما اسبق( وبالتعاون 
مع ميتسوبيشي موتورز بهدف 
تعزيز ثقة وراحة بال العميل، 

تسجيل مجاني باملرور.
وتعد »كارماكس« اليوم هي 

الوجهة األولى للباحثني عن 
اقتناء س����يارة مستعملة في 
الكويت، كونها تتيح لعمالئها 
املج����ال ملقارن����ة موصفات 
وأس����عار ط����رز مختلفة من 
الس����يارات املس����تعملة ذات 
العالم����ات املرموق����ة والتي 
تتناس����ب م����ع احتياج����ات 
وميزانيات ش����رائح املجتمع 
املختلفة حتت سقف واحد، 
وتقدم له����م أفضل العروض 
التس����ويقية التي حتمل في 
طياتها مزايا عديدة استثنائية 
تضمن احلصول على أفضل 
الصفقات، إضافة إلى ضمان 
أفضل األس����عار، األمر الذي 
يحقق لهم أعلى قيمة مضافة 
ممكنة ولتكون جتربة الشراء 
مميزة وناجحة بكل املقاييس. 
وتستقبل »كارماكس« عمالءها 
في املعرض الرئيسي الكائن 
في منطقة الري، الذي يعتبر 
األح����دث واألكب����ر من نوعه 
للس����يارات املس����تعملة في 
الكوي����ت من الس����اعة 8:30 
صباحا وحتى 8:30 مس����اء 

طيلة أيام األسبوع.

تأكيدا على م����دى التزامها 
بتوفير عروض مميزة لعمالئها 
والتي تتناس����ب مع أس����لوب 
حياتهم الفاخر واحتياجاتهم، 
قامت شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للس����يارات، امل����وزع 
احلصري لسيارات كاديالك في 
الكويت، بإطالق عرض خاص 
وحصري لعمالئها خالل شهر 
أبريل، يتمث����ل مبنحهم لغاية 
2.000 د.ك. ف����وق التثمني عند 
اقتنائهم أي من سيارات كاديالك 

األنيقة والفخمة.
وتش����مل مجموعة كاديالك 
للس����يارات الفخم����ة كل م����ن 
سيارة ATS الرياضية واملفعمة 
باحليوي����ة، CTS 2014 الفخمة 
واجلدي����دة كلي����ا، XTS م����ع 
محرك توربو اجلديد املزدوج، 
SRX الك����روس أوفر األنيقة و
Escalade سيارة الدفع الرباعي 
الرائدة في فئتها وقد مت جتهيز 
سيارات كاديالك بتكنولوجيا 
CUE املستحدثة، والتي توفر 
للس����ائق العديد من اخليارات 
املتعلق����ة بالفخام����ة ومعايير 
السالمة لتمنح سائقيها متعة 
خاصة أثناء القيادة ويعد نظام 
CUE )جتربة مستخدم كاديالك( 

جزءا من التكنولوجيا املتقدمة 
التي أضافت حتسينا كبيرا على 
جتهيزات الترفيه داخل السيارة 
بفضل شاشة LCD تعمل باللمس 
مشابهة للشاشات املستخدمة في 
األجهزة الذكية، باإلضافة إلى 
الرموز الكبيرة، واألوامر سهلة 
االستخدام، وبطاقة الذاكرة. كما 
تأتي أيضا مع USB ومش����غل 

.MP3
لقد قامت كاديالك بإضافة 
جميع هذه املواصفات العالية 
والتكنولوجيا املتطورة لترفع 
م����ن فخامة كادي����الك ومتنح 
س����ائقيها جتربة قيادة فريدة 

وغير مسبوقة.

اجلدي����ر بالذكر ان ش����ركة 
يوس����ف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات قامت حديثا بإطالق 
كاديالك CTS 2014 اجلديدة كليا 
في مجمع 360 ضمن فعاليات 
معرض أوتوموتو. وتفخر بأن 
تعلن أن كاديالك CTS اجلديدة 
كليا مت تسميتها سيارة العام 
من »موت����ور ترين����د« 2014. 
وتتميز هذه السيارة بتصميم 
متقن، وأداء مثيرا وتكنولوجيا 

متطورة.
وتأت����ي مبح����رك بس����ت 
أسطوانات و3.6 ليترات وبقوة 
321 حصانا ولقد مت تصنيف هذا 
احملرك ضمن أفضل 10 محركات 
 Wards في العالم من قبل مجلة
Auto العاملي����ة واملتخصص����ة 

بالسيارات.
وتأتي كاديالك CTS اجلديدة 
كليا مبحرك آخر ذو 4 أسطوانات، 
بسعة 2.0 ليتر توربو وبقوة 272 
حصانا والتي تعد األقوى في 
فئتها. وهي أيضا كاديالك األولى 
من نوعها التي يتوافر فيها نظام 
ركن السيارة تلقائيا وناقل حركة 
أوتوماتيك����ي جديد يعمل ب� 8 
سرعات. إلى جانب هذا العرض 
اخلاص، تق����دم كاديالك مزايا 

خاصة لعمالئها متمثلة ببرنامج 
الرعاية املتميز الذي يقدم خدمة 
وصيان����ة ملدة 4 س����نوات أو 
100.000 كم، ضمان 4 سنوات 
أو 100.000 كم، خدمة املساعدة 
على الطرقات في جميع أنحاء 
الشرق األوسط ملدة 4 سنوات 
غير محددة املس����افة، وخدمة 
التوصيل عند أعمال الصيانة 
الدورية وسيارة بديلة عند أعمال 

التصليح حتت الكفالة.
ومما يزيد كاديالك حضورا 
هي تلك اخلدمة النوعية التي 
تقدمها ش����ركة يوس����ف أحمد 
الغامن وأوالده، بتوفيرها مركز 
خدمة متميز بجودة خدماته، 
من حيث املعدات والفريق الفني 

والهندسي.
هذا باإلضافة إلى أرقى خدمات 
م����ا بعد البيع لتك����ون جتربة 
القيادة مع كاديالك هي األجمل 

على اإلطالق.
وتستمر شركة يوسف أحمد 
الغامن وأوالده للسيارات بتقدمي 
عروضها احلصرية حرصا منها 
على تلبية احتياجات عمالئها 
ومنحهم فرصة التمتع بقيادة 
سيارتها الفخمة ذات املواصفات 

العاملية.

»كاديالك الغامن« تطلق عرض التثمني املميز

»كارماكس« تقدم ميتسوبيشي باجيرو بأفضل األسعار

أعلن بنك بوبيان عن منح 
عمالئه فرصة رائعة ملمارسة 
هواية التصوير من املنصة 
التي صممها البنك في أعلى 

برج مبارك باملباركية )املقر 
الرئيسي للبنك( حيث أصبح 
في إمكانه����م التقاط الصور 
الرائعة التي تتميز بها مدينة 

الكويت. وقال مدير العالقات 
العامة في بنك بوبيان قتيبة 
صال����ح البس����ام إن »زاوية 
بوبي����ان« وهو االس����م الذي 

حتمله املنصة تعتبر األولى 
من نوعها في الكويت، كما أنها 
امل����رة األولى التي مينح بنك 
في الكويت مثل هذه الفرصة 

ملمارسة هوايتهم املفضلة.
وأضاف أن املنصة تتمتع 
بأعلى معايير األمن والسالمة 
سواء من حيث التصميم أو 
اإلمكانيات املتاحة إلى جانب 
توفير كل اإلجراءات املتبعة في 
الصعود إلى األماكن املرتفعة 
م����ن حيث األمن والس����المة 
ومن بينها توافر رجال األمن 
طوال فترة التصوير وتوافر 
ح����زام األم����ان وغيرها من 

اإلجراءات.
وأوضح البسام أن استخدام 
املنص����ة من خالل مراس����لة 
البنك على البريد اإللكتروني 
املخصص لهذا الغرض وهو 
 social@bankboubyan.com
حي����ث س����يتم التواصل مع 
العم����الء بعد تس����لم البريد 
اإللكتروني معهم وحجز املوعد 

املناسب لهم واملتاح.
وس����يكون أمام كل عميل 
فرصة ساعة مع السماح له 
باصطحاب مرافق لالستمتاع 

بهذه التجربة.
وحول اله����دف من زاوية 
بوبيان قال البس����ام إن بنك 
بوبيان قد أيقن الس����يما مع 
التط����ورات الس����ريعة التي 
يش����هدها عال����م التواص����ل 
االجتماعي وال����ذي ألغى كل 
احلدود أهمية اجتاه الشباب 
نحو التصوي����ر والذي بات 
إحدى أهم وسائل التواصل فيما 
بينهم خاصة مع وجود وسيلة 
تواصل رائعة كاالنستغرام 
والتي أطلقت بوجودها مكامن 

اإلبداع لدى الكثيرين.
من هنا جاءت فكرة »زاوية 
بوبيان« والتي تس����عى إلى 
إط����الق مكامن اإلب����داع لدى 
عمالء البنك ودفعهم دوما إلى 
املزيد من االبتكار واالنطالق 
في عالم ال محدود من اخليال 

واإلبداع.
وأكد البس����ام ف����ي ختام 
تصريح����ه أن البن����ك يؤمن 
بأهمية دوره االجتماعي وإطالق 
املبادرات وتنظيم األنش����طة 
غير املصرفية التي تساهم في 

مسؤوليته االجتماعية.

»بوبيان« مينح فرصة تصوير الكويت من فرعه الرئيسي

حفل ملوظفي »هيئة الصناعة« برعاية »التجاري«
في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على توطيد أواصر التعاون بينه 
وبني مؤسسات املجتمع املدني املختلفة، قام البنك برعاية احلفل السنوي 

الثامن لتكرمي املوظفني املتقاعدين واملتميزين بالهيئة العامة للصناعة. وقد 
أتت هذه الرعاية إدراكا من البنك بأهمية دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات 

الصناعية التي تعمل من أجل تنمية الصناعة احمللية في البالد، وكذلك 
تقدمي كل الدعم واملساندة ملوظفي الهيئة املتقاعدين واالحتفاء بهم في الفتة 

إنسانية وبادارة اجتماعية من قبل الهيئة والبنك. وقد قام د.عبداحملسن 
املدعج وزير التجارة والصناعة ومحمد فهاد العجمي مدير عام الهيئة بتكرمي 

هنادي املسلمـ  املدير اإلقليمي بقطاع اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك 
تقديرا من الهيئة ومساهمات البنك في مختلف األنشطة والفعاليات التي 

تنظمها الهيئة ملوظفيها على مدار العام.

جانب من التكرمي


