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أعلن بنك برقان أسماء الفائزين 
في السحوبات اليومية حلساب 
)يومي(، وقد قام البنك بإيداع مبلغ 
5000 دينار وهو قيمة اجلائزة 
في حساب كل فرد من الفائزين 
احملظوظني لألسبوع املاضي. وقد 
جرى السحب في املكتب الرئيسي 
املتبعة  للبنك حسب اإلجراءات 
فكان احلظ من نصيب الفائزين: 
جانيش ماني، نادرة محمد راضي 
عارف، عبد الكرمي سليمان حمد 
وسلطان خان ادريس خان. وقد 

قامت رئيس مديري اخلدمات املصرفية الشخصية 
في البنك منيرة املخيزمي بتقدمي التهنئة للفائزين 

في س���حوبات األسبوع املاضي 
وقال���ت إن حس���اب يومي هو 
احلساب األوحد واألكثر تفردا في 
الكويت. فقد استطاع هذا احلساب 
أن يستقطب باستمرار املزيد من 
العمالء مما يعكس املعرفة الكافية 
مبزاياه وقيمته الفريدة. ويحرص 
بنك برقان عل���ى احملافظة على 
الريادة في ابتكار وإطالق أفضل 
املنتجات واخلدمات املصرفية التي 
تلبي توقعات واحتياجات اجلميع. 
ومع حساب يومي فإن كل عميل 
في هذا احلساب على موعد يومي مع فرصة الفوز 

بجائزة قيمة هي 5000 دينار«.

قرداحي وعمر العثمان - مذيع قناة تلفزيون »الوطن« يعلنان عن دانة 2011جورج قرداحي وهديل الفضلي أثناء تفاعلهما مع اجلمهور خالل حفل إطالق دانة 2011

»الخليج« يطلق حساب الدانة لعام 2011

»برقان« يعلن فائزي حساب »يومي«

أعلن بنك اخلليج عن إطالقه حس���ابه ذي الش���هرة 
الواسعة، حس���اب الدانة لعام 2011 مانحا بذلك العمالء 
فرصة ربح أكبر جائزة سحب فردي في الشرق األوسط 
وه���ي مليون دينار باإلضافة إل���ى تقدميه لفرص ربح 
جوائز أخرى نقدية من خالل عدد من الس���حوبات التي 

يجريها على مدار العام.
 وتتضمن عملية السحب سحوبات أسبوعية متنح 
10 فائزين جائزة 1000 دينار. لكل منهم وسحوبات ربع 
س���نوية متنح جوائز بقيمة 125 ألف دينار و250 ألف 
دينار و500 ألف دينار، هذا وجتدر اإلش���ارة هنا إلى أن 
بنك اخلليج قد عمد إلى منح جميع عمالء الدانة احلاليني 
فرصة احتس���اب جميع فرصهم املتراكمة التي حصلوا 
عليها خالل العام املنص���رم 2010 وترحيلها لعام 2011 

كنوع من أنواع املكافأة لهؤالء العمالء.
هذا وقد مت إجراء السحب األسبوعي األول يوم االثنني 
املواف���ق 10 يناير 2011 حيث قدم جائزة 1000 دينار لكل 
من الفائزين. أما بالنس���بة للسحوبات الربع السنوية، 
فيوفر البنك للعم���الء فرصة الفوز بجائزة قيمتها 125 
ألف دينار في السحب الذي سيتم إجراؤه في 1 مايو 2011، 
بينما س���يتم إجراء السحب على مبلغ 250 ألف دينار، 
وهي قيمة جائزة سحب الربع الثاني من السنة والذي 
سيتم إجراؤه في 30 يونيو 2011. كذلك مينح البنك مبلغ 
500.000 دينار كجائزة للسحب الربع السنوي الثالث 
الذي سيتم إجراؤه في 29 سبتمبر 2011. وأخيرا جائزة 
املليون دين���ار. والتي يتم منحها لفائز واحد في نهاية 
الربع األخير من الس���نة من خالل سحب سيتم إجراؤه 

في 5 يناير 2012.
ويستطيع أي فرد أن يفتح حساب الدانة خالل دقائق 
معدودة، دون شرط حتويل الراتب. هذا وبإمكان القصر 
أيضا فتح حساب الدانة بواسطة أولياء أمورهم أو الوصي 
القانوني عليهم. وللدخول في سحب الدانة، ينبغي على 
العمالء احملافظة على احلد األدنى للرصيد في احلساب 

وهو مبلغ 200 دينار.
كما يتيح حس���اب الدانة االستفادة من عدة خدمات 
فريدة، تش���مل بطاقة الصراف اآللي لإليداع احلصري 
في حساب الدانة، والتي تساعد أصحاب احلسابات على 
إيداع أموالهم بكل س���هولة، إضافة إلى خدمة احلاسبة 
اإللكترونية ملساعدة العمالء في احتساب فرصهم للفوز 

بجوائز الدانة.

البنك يواصل تقديم المزيد من فرص التوفير إلى جانب فرص الربح

استهلت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤا( عام 2011 بعرض 
» ڤيڤ���ا ليل« ليك���ون باكورة 
إستراتيجيتها لهذا العام احلافل 
بالعروض واملفاجآت لعمالئها 
وكل محبيها، وللذين لم ينضموا 
بعد إلى عالم »ڤيڤا« الش���يق، 
ويأتي هذا اس���تكماال لسلسلة 
املبتك���رة والنوعية  عروضها 
الت���ي أطلقتها والتي أسس���ت 
ملرحلة جديدة من التواصل بني 
العمالء وشركات االتصاالت في 

الكويت.
وتهدف »ڤي����ڤ« من خالل 
عروض املكاملات املجانية إلى 
تقريب املسافات بني املشتركني 
التواصل مع  ومتكينهم م����ن 
أهلهم وأصدقائهم وأحبائهم، 
دون عناء التفكير بالتكلفة أو 
بحساب الرصيد، فمع اخلدمة 

علن���ت  أ : بي د
الش���ركة  إنفينيتي، 
الياباني���ة املصنع���ة 
الفخمة،  للس���يارات 
انتاج نس���خة  ع���ن 
محدودة من »منحوتة 
ايسانس« لهواة جمع 
مناذج السيارات، وهي 
مستوحاة من السيارة 
التجريبية املدهش���ة 
»إنفينيتي ايسانس« 
التي كشف النقاب عنها 
العام املاضي احتفاال 
بالذكرى العش���رين 
ش���ركة  النطالق���ة 

السيارات.
وقد صنع النموذج 

من الراتنغ الصلب والنسخة احملدودة صاغها املصمم 
األصلي لس���يارات إنفينيتي وأشرف عليها نائب 
الرئيس واملدير التنفيذي السيد شيرو ناكامورا.

وس���تتوافر 300 قطعة فقط من هذه املنحوتة 
حول العالم، مت ترقيمها حسب األصول.

وتعن���ي كلمة »ايس���انس« باللغ���ة العربية 

الشهرية املميزة لعرض »ڤيڤا 
ليل«، يستطيع عمالء »ڤيڤا« 
للدف����ع اآلجل واملس����بق معا، 
التمتع بإجراء مكاملات مجانية 
من الس����اعة 11 مساء وحتى 7 
أيام األس����بوع  صباحا طيلة 
على أي رقم على ش����بكة ڤيڤا 
أو على إحدى شبكات االتصال 
األخرى، وذلك مقابل اشتراك 

شهري بقيمة 6 دنانير. 
وأشارت ڤيڤا الى أنها تسعى 
من خالل عرضه���ا اجلديد إلى 
اس���تقطاب كل شرائح املجتمع 
وإرضاء حاجات العمالء، يذكر 
أن احلص���ول على هذا العرض 
يتم إما بزيارة فروع »ڤيڤا« أو 
الدخول  أو  وكالئها املعتمدين، 

إلى موقع ڤيڤا اإللكتروني.

»اجلوهر«.
كما صنعت شركة لويس ڤيتون لصالح سيارات 
إنفينيتي صندوقا خاصا للنموذج »رقم واحد« من 
»منحوتة ايسانس«، في خطوة متثل مبادرة التعاون 
الثانية مع شركة لويس ڤيتون الرائدة عامليا في عالم 
الفخامة، وتعزز سعي سيارات إنفينيتي للفخامة 

املطلقة وتلبية متطلبات الذوق الرفيع.

باكورة إستراتيجيتها لـ 2011

»ڤيڤا« تطرح عرض »ڤيڤا ليل«

»إنفينيتي« تنتج نسخة محدودة من منحوتة 
ايسانس لهواة جمع نماذج السيارات 

هيونداي سنتافي تتصدر 
قائمة »كونسيومر ريبورتس« للموثوقية

أشار تقييم مؤسسة »كونسيومر 
ريبورتس« )مؤسسة ومطبوعة( 
األميركية ألكثر السيارات موثوقية 
في السوق األميركية، إلى انتزاع 
سيارة هيونداي سنتافي صدارة 
التقييم السنوي الناجت عن تقييم 
مسحي أجري خالل فصل الربيع 
املاضي مبشاركة 1.3 مليون مشترك 
باملطبوعة وموقعها االلكتروني، 
يستأجرون أو ميتلكون طرازات 

منذ 2001 وحتى 2010.
التقييم  وحملت حصيلة هذا 
حول رضا املس����تهلكني واملقتنني 
نتائج طيبة لسنتافي ذات الدفع 
الرباع����ي نظ����را لوج����ود تقنية 
متطورة متتلكها تعطي اإلحساس 
بالقوة واملتعة أثناء القيادة، إلى 
جانب نظ����ام التحكم اإللكتروني 
القياس����ية  الهوائية  والوس����ائد 
وسرعة استجابتها لألوامر فضال 
عن رحابة مقصورتها حيث تأتي 
بثالثة صفوف من املقاعد الفخمة 

الوثيرة.
وتقييم املوثوقية يعني األداء 
اجليد للس����يارة على مدى عشرة 
أعوام والتعامل مع نقاط اخللل، 
النس����بة  والنتيجة مترتبة على 
املئوية للذين أبلغوا عن 7 نقاط 
أساسية تسبب اخللل في السيارة. 
مع األخذ ف����ي االعتبار أن اخللل 
احلقيقي للسيارة بسبب العوامل 
التكلفة، اإلخفاق، األمان  التالية، 
التوق����ف نتيجة خل����ل وذلك في 
الرئيسي  التالية، احملرك  النقاط 
والثان����وي، تبريد احملرك، الناقل 
الرئيسي والثانوي، أنظمة القيادة 

والوقود واإللكترونية.
وتتمي����ز س����نتافي مبحرك 6 
س����ليندرات أداؤه سلس، ومزود 
بتكنولوجي����ا CVVT ومصنع من 
األملوني����وم خلفض وزنه وزيادة 
الكف����اءة فض����ال عن اس����تخدام 
تكنولوجي����ا VIS لتعط����ي عزما 
أقوى ف����ي عدد لفات أقل للمحرك 
ويعطي قوة مقدارها 188 حصانا، 
وأقصى عزم 25.3 كجم.متر 4000 

لفة لكل دورة.
باإلضافة إلى التعديالت اخلاصة 
بنظام التعليق ونظام امتصاص 
الصدمات وهو العامل الرئيس����ي 
وراء ثبات السيارة وزيادة قدرتها 
على امتصاص الصدمات وخفض 
نسبة االهتزاز بالسيارة، كما أن 
نظام الدفع الرباعي اإللكتروني هو 
نظام يعتمد على مجسات ملراقبة 

كافة ظروف القيادة والطريق.

سنتافي اجلديدة تتصدر قائمة »كونسيومر ريبورتس« للموثوقية

»معجزة الشفاء« وّقعت اتفاقية
مع »تك ترون«  الستيراد مختبرات جديدة

أعلن املدير االقليمي لش���ركة عسل معجزة الشفاء محمد قاسم 
املجددي أن الش���ركة وقعت اتفاقا جديدا مع ش���ركة »تك ترون« 
األملاني���ة املتخصصة في بيع أجهزة ومع���دات جتهيز املختبرات، 
وذلك لتزويد الشركة بتجهيزات كاملة ملختبراتها اخلاصة باألغذية 
الصحي���ة، خاصة املنتجات العضوية والعس���ل وقال املجددي ان 
هذه االتفاقية تعد من أهم االتفاقيات التي وقعتها شركة »معجزة 
الش���فاء« خالل الفترة املاضية، وذلك ضمن فلسفتها القائمة على 
اس���تخدام احدث وس���ائل التكنولوجيا في إنتاج املواد الغذائية، 
ومواكبة التطورات التكنولوجية العاملية، مبينا أن أجهزة املختبرات 
اجلديدة التي ستتسلمها الش���ركة، تعد األحدث من نوعها، وذات 
كفاءة وقدرة كبيرة على فحص العينات وكل املنتجات بدقة عالية، 
خصوصا ان العسل مادة حية يختلف ضبط جودته باملقارنة مع 

كل األغذية األخرى.


