
اقتصاد
االربعاء 23 يوليو 2014

35
»بيتك« يدعم أنشطة طلبة بريطانيا وإيرلندا

»زين« توزع هدايا على املصلني

ساهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« في 
دعم األنشطة والفعاليات التي ينظمها االحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وإيرلندا خالل هذا الصيف، وتتضمن لقاءات 
تنويرية للطلبة املقبولني للدراسة في اململكة 
املتحدة وايرلندا ومبشـــاركة ممثلي وزارة 
التعليم العالي، باإلضافة إلى بعض األنشطة 
التـــي ينظمها االحتاد  والفعاليات األخرى 
للطلبة خالل شـــهر رمضان املبارك وخالل 
فترة العطلة الصيفيـــة، وذلك من منطلق 
حرص »بيتك« على دعم الشـــباب والطلبة 
ورعاية أنشطتهم تأكيدا على أهميتهم ودورهم 

في التنمية.
ويولي »بيتك« اهتماما كبيرا لشـــريحة 

أعلنت »زين« أنها قامت مبشاركة املصلني 
في مساجد الكويت األجواء الروحانية في 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك من 
خالل توفير الهدايا واملستلزمات الرمضانية 
على مجموعة من أكبر املساجد التي تشهد 
ازدحاما في مختلف محافظات الكويت، حيث 
قامت بتوزيع الهدايـــا على املصلني خالل 
تواجدهم في املساجد كبادرة منها لتوفير 
املستلزمات التي تخدم احتياجات املصلني 

خالل هذه األيام املباركة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان هذه 
البادرة السنوية التي تأتي ضمن البرنامج 
الرمضاني الذي تختتمه الشركة في العشر 
األواخر من الشهر املبارك متثل لها فرصة 
جميلة لتجديد العالقة الوطيدة بينها وبني 
املجتمع، خصوصا انها تأتي في إطار اجلهود 
املبذولة من الشركة لتوفير الراحة للمصلني 
ورواد املساجد خالل فترة صالة القيام، حيث 

الشباب يتمثل في دعم مشاريعهم وأنشطتهم 
املختلفة مبا فيهم شريحة الطلبة واخلريجني 
ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل يحقق 
طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، ويحرص »بيتك« 
على االستمرار في مبادراته التي تدعم الشباب 
لتحقيق أهدافهم مبا يساهم في إضفاء طابع 
املشاركة وزيادة الوعي وتعزيز العالقات بني 

فئات املجتمع.
وقد ثمن رئيس الهيئة اإلدارية باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا عبدالعزيز سعود دور »بيتك« في 
تقدمي الدعم املتواصل للطلبة والشباب بشكل 
عام وألنشطة االحتاد بشكل خاص على مدى 

السنوات املاضية.

قامت بتوفير الهدايا الرمضانية على مجموعة 
كبيرة من أكبر املساجد التي تشهد ازدحاما 
في مختلف محافظات الكويت، من ضمنها 
مسجد الدولة الكبير في العاصمة ومسجد 
جابر العلي في جنوب السرة ومسجد عقال 
الظفيري في اجلهراء، باإلضافة لدعم العديد 

من أنشطة متطوعي املسجد الكبير.
وأضافت »زين« ان الهدايا الرمضانية التي 
قامت بتوفيرها تضمنت املستلزمات األساسية 
لرواد املســـاجد خالل صالة القيام، ومنها 
الكراسي املتحركة لكبار السن، والكراسي 
الثابتة للمصلني جلوسا، وسجادات الصالة 
وأجهزة التسبيح اإللكترونية، باإلضافة إلى 
توفير املرطبات واملثلجات املجانية للمصلني 
من خالل السيارات املتنقلة كرغبة منها في 
توفير سبل الراحة على املصلني وتلطيف 
أجواء الصيف احلـــارة عليهم أثناء صالة 

القيام.

»بيتك« يقدم الدعم الحتاد الطلبة

فريق »زين« مع مدير إدارة مسجد الدولة الكبير عبداهلل الشاهني »هوندا الغامن« تطلق خصومات عيد الفطر

الراقية واختيار السيارة التي 
تناسب متطلباتهم أو جتربة 
قيادة أي من سيارات هوندا 

أيضا.
يســــتقبل معرض هوندا 
الغامن في الري زواره خالل 
رمضان من السبت إلى اجلمعة 
من 10:00 صباحا وحتى 2:00 
ظهرا ومن 8:30 مســــاء حتى 
12:30 ليــــال، ليعــــود بعدها 
الســــتقبالكم خالل ساعات 
العمل العادية ابتداء من ثاني 

أيام العيد.

هونــــدا الغــــامن املــــوزع 
الوحيد في الكويت ملنتجات 
هوندا اليابانية العمالقة من 
السيارات ومنتجات ومعدات 
الطاقة، باإلضافة إلى احملركات 
واملعدات البحرية، والدراجات 

النارية.
وتلتزم الشــــركة بتوفير 
أنســــب اخلدمــــات واحللول 
املميزة ابتداء من حلول الدفع 
إلى  امليسرة واملرنة وصوال 
أعلى مستويات اجلودة في 

اخلدمة.

اخللفية، نظام التشغيل الذكي 
وتقنية بلوتوث وHFT وصوال 
إلى شاشة 7 إنشات لعرض 

املعلومات.
هذا ويضم العرض أيضا 
سي آر في، بايلوت وأوديسي 

موديالت 2014.
ويأتي هذا العرض اخلاص 
تشــــجيعا للعمالء وعشاق 
ســــيارات هونــــدا العامليــــة 
لالحتفال بعيد الفطر مسبقا 
من خالل زيارة معرض هوندا 
الغامن واالستفادة من العروض 

مــــع عمالئهــــا  احتفــــاال 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
تطلق هوندا عرضا خاصا على 
تشكيلة كبيرة من موديالت 

.2014
ومبوجب هــــذا العرض 
العمالء على  املميز، يحصل 
خصومات عند شراء إحدى 
سيارات هوندا املشمولة في 
العرض، في فرصة لتتشارك 
هوندا مــــع عمالئها األوفياء 
أجواء العيــــد على طريقتها 

اخلاصة.
يشمل هذا العرض هوندا 
السيارة  أكورد سيدان، هذه 
التــــي  العمليــــة والراقيــــة 
جتمع بــــني الراحــــة واألداء 
وتالئم أصحــــاب املتطلبات 

العصرية.
تتميــــز أكورد ســــيدان 
 LED بإضاءة أمامية وخلفية
ساطعة، شاشــــتني للتحكم 
الترفيــــه ولعرض  بنظــــام 
املعلومات، كاميــــرا مراقبة 
احلارة اجلانبية، نظام مالحة 
مع كتابــــة وتوجيه صوتي، 
مقاعد جلد كهربائية، ونظام 

الدخول والتشغيل الذكي.
إلى أكورد كوبيه  إضافة 
التي ترتقي باألداء الرياضي 
إلى مستوى جديد بالتصميم 
الراقي والديناميكي من خالل 
مقاعد اجللد الكهربائية املريحة 
والتجهيــــزات املتطورة مثل 
شاشة ملس للتحكم باملعلومات، 
نظام مراقبة احلارة اجلانبية 
وأضــــواء أماميــــة مزدوجة 

.LED بتقنية
أما سيتي 2014 اجلديدة 
كليــــا بتصميمهــــا الرياضي 
واالنســــيابي، تتفــــوق هذه 
السيارة على سابقاتها مبزايا 
عديدة، بدءا بفتحات التكييف 

كاديالك إسكاليد 2015 اجلديدة كلياً.. مذهلة

املـــؤذن على ذلـــك بقوله: 
»لطاملا كان هدفنا في شركة 
الغامن للســـيارات يتمحور 
حول تزويد عمالئنا بطرازات 
عالية اجلـــودة وتتضمن 
جتهيزات اســـتثنائية، إلى 
جانب خدمة عمالء متميزة. 
كاديالك إسكاليد 2015 تتميز 
في جميع هـــذه املجاالت، 
وهـــو األمر الـــذي يجعلها 
اخليار الشـــعبي لعشـــاق 
السيارات الرياضية متعددة 
االستعماالت في الكويت«.

وتعتمد كاديالك إسكاليد 
2015 في تصميمها وعناصرها 
التقنيـــة على توســـعات 

منتجات كاديـــالك لترتقي 
بفئة الســـيارات الرياضية 
التي  متعددة االستعماالت 
تقدمها العالمة. وستتضمن 
مجموعـــة إســـكاليد 2015 
الطراز األساســـي، إضافة 
إلى نسخة ESV ذات الطول 
اإلضافي، والتي تقدم قاعدة 
عجالت أطول بـ 14 إنش )355 
ملم(، وطـــول إجمالي أكبر 
بحوالي 20 إنش )508 مم(، 
األمر الذي يعـــزز الرحابة 
لركاب صف املقاعد الثالث، 
أكبر  ويوفر مساحة أمتعة 
بـ 60% خلف الصف الثالث 

من املقاعد.
وتتضمن إسكاليد 2015 
التـــي تقـــدم بقـــوة الدفع 
الرباعـــي، محـــركا جديدا 
V8 ســـعة 6.2 ليترات أكثر 
قـــوة وفعالية باملقارنة مع 
الســـابقة، وهي  الطرازات 
حتتوي أيضـــا على نظام 
التحكم املغناطيسي بالقيادة 
من كاديالك - نظام التعليق 

األسرع جتاوبا في العالم.
ويقدم التصميم اخلارجي 
أســـطحا صافية، وجديدة، 
وأكثر أناقة، تتخللها ملسات 
درامية مـــن تقنية الصمام 
الثنائـــي الباعـــث للضوء 

.LED

لدى أبرز الوكالء في املنطقة، 
وتأتي هذه السيارة الفاخرة 
من الفئة الرياضية متعددة 
االســـتعماالت - املصممة 
لتؤسس عالمة فارقة لإلبداع 
املبتكر يدويـــا والتقنيات 
املتطورة - ليلبي ويفوق 
العمـــالء، ويقدم  توقعات 
جتربة قيادة ال ميكن مقارنتها 
ألكثر عشاق السيارات متيزا، 
ويعكس هذا االهتمام الهائل 
بطراز إسكاليد 2015 سمعة 
عالمة كاديالك املرموقة في 

منطقة الشرق األوسط«.
املبيعات في  وأكد مدير 
الغامن للسيارات، عبداهلل 

أثبتت كاديالك إسكاليد 
2014 اجلديدة كليا - املقرر 
وصولها إلى صاالت العرض 
في منطقة الشرق األوسط 
في شهر أغسطس املقبل - 
جناحها الهائل ومتيزها لدى 
العمالء في الكويت وبحسب 
مجموعـــة يوســـف الغامن 
وأوالده للسيارات - الوكيل 
احلصري لعالمة كاديالك في 
دولة الكويت - فقد سجل 
الرائـــد عددا  الطـــراز  هذا 
مذهال من حجوزات الشراء 
املسبقة خالل األشهر الثالثة 
املاضية. ويعود هذا املستوى 
العالي من الطلب إلى اإلبداع 
الرائع واملطور في تصميم 
الداخلية لهذه  املقصـــورة 
السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت الفريدة، والذي 
يجمع ما بني املســـتويات 
الفخامة مع  اجلديدة مـــن 

أحدث التقنيات املتطورة.
ويقول فيليكس ويلر، 
الســـيارات  مدير مبيعات 
واخلدمة والتســـويق في 
الشـــرق األوسط:  كاديالك 
»كاديـــالك إســـكاليد 2015 
اجلديـــدة كليا تلقى صدى 
واسعا بني العمالء، ويبدو 
ذلك جليا في العدد املتصاعد 
من حجوزات الشراء املسبقة 

»املتحد«: علي يعقوب يفوز بـ 25 ألف دينار
فريني كالستلينو، سناء فؤاد 
القناعي، فهد  شاهني، لولوة 
أحمد محمد، رمضان مصطفى 
سادون، ســـعود عبدالعزيز 
حبيب، زهرة حسن منياوي، 
كامـــل محمـــد القاضي، ندى 
حسن الصادق، محمد محمد 
عبداخلالق، عبداإلله يعقوب 
يوســـف، فـــاروق محمـــود 
أبوشـــمات، عدنـــان محمـــد 
أحمـــد، حســـن عبدالعزيز 
حســـن، جريجيوس فوتيو، 

مرمي سلمان احلمر، آمنة علي 
عبدالرســـول، محمد فنخير 
خليف، أحمد علي حســـني، 
وهيبة سيد هاشم، منى خليفة 
الدوسري. يقدم برنامج جوائز 
البنك  احلصاد اإلسالمي من 
األهلي املتحد جائزة أسبوعية 
كبرى تبلـــغ قيمتها 25.000 
دينار كل أسبوع، إلى جانب 
جوائز أسبوعية بقيمة 25.000 
دينار، موزعة على 25 جائزة 
بقيمة 1000 دينار لكل رابح.

كذلك أعلن عن 25 بجائزة 
قيمة كل منها 1000 دينار وفاز 
بها كل من: حســـني إبراهيم 
أكبر محمد،  البحريني، علي 
علي غلوم مالك، ميرســـيني 

أجرى البنك األهلي املتحد 
الثاني من شـــهر يوليو  في 
اجلاري الســـحب األسبوعي 
لبرنامج حصـــادي للجوائز 
املضـــاف حلســـاب التوفير 
»احلصـــاد  االســـتثماري 
اإلسالمي«، علما بأن جوائز 
احلصاد اإلسالمي ذات حسابات 
مســـتقلة، حيـــث أعلن عن 
الكبرى  اجلائزة األسبوعية 
بقيمة 25 ألف دينار نقدا، وفاز 

بها علي حسن يعقوب.


