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فرصة ربح سيارة مرسيدس وجوائز نقدية حتى 60 ألف دينار

»بيتك«: 8 عمالء يفوزون 
في السحب األخير حلملة البطاقات

»اخلليج« يعلن الفائزين في حملة 
»انفق واربح نقداً هذا الصيف«

»األهلي املتحد« يعلن الفائزين بالسحب 
األسبوعي لبرنامج »احلصاد للتوفير اإلسالمي«

اعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن فوز 8 من عمالئه 
في الســحب االخيــر للحملة 
التســويقية للتشــجيع على 
اســتخدام بطاقــات »بيتــك« 
االئتمانيــة ومســبقة الدفــع 
وبطاقات السحب اآللي، وذلك 
بهدف زيــادة القيمة املضافة 
للبطاقــة وتشــجيع اصــدار 
واســتخدام بطاقات »بيتك«، 
وتضمنت احلملة جوائز قيمة 
عبارة عن فرصة ربح لسيارتني 
مرســيدس- بينــز وجوائز 
نقدية حتى ٦٠ الف دينارعند 
اســتخدام بطاقــات »بيتــك« 
لسداد قيمة املشتريات داخل 
الكويت وخارجها. والفائزون 
هم: حســني احمــد الكندرى، 
ونواف عايض العتيبى، ومحمد 
عبداحلميد القطان، وســعود 
عبدالســالم شــعيب، وايــاد 
عبداحلميــد احلــود، ومبارك 
هادى الهاجرى، وخالد احمد 
االحمد، وصالح على الكندرى.
واتاحت احلملــة للعمالء 
الفرصة لدخول السحب اليومي 
وربح قيمة املشــتريات بحد 
أقصى ٢٠٠٠ دوالر، وبحد أدنى 
5٠٠ دوالر ملدة ١٠٠ يوم، تودع 
في بطاقة الرابح، وذلك مقابل 
كل ١٠ دنانيــر ينفقها العميل 
باســتخدام بطاقــات »بيتك« 
االئتمانيــة أو مســبقة الدفع 
داخل الكويــت وخارجها، أو 
بطاقات الســحب اآللي خارج 
الكويت فقط، وذلك ضمن فترة 

احلملة.
كما اتاحت احلملة فرصة 
ربح لسيارتني مرسيدس بينز 
من خالل سحبني، حيث يكون 

أعلن بنك اخلليج مؤخرا 
عــن أســماء عشــرين مــن 
الفائزيــن احملظوظــني فــي 
الترويجيــة »انفق  حملتــه 
واربــح نقــدا هــذا الصيف« 
والتي مينح مبوجبها حاملي 
بطاقاته االئتمانية وبطاقات 
السحب اآللي فرصة الدخول 
تلقائيــا فــي الســحب فور 
اســتخدام بطاقاتهم ســواء 
داخــل الكويــت أوخارجها. 
وقد أقيم السحب يوم األحد 
املوافــق ١٦ أكتوبر اجلاري، 
حتت إشراف وحضور ممثل 
من وزارة التجارة والصناعة.
ويــود بنــك اخلليــج أن 
التهانــي  يتقــدم بخالــص 
إلــى الفائــز نــواف عبداهلل 
عبدالكــرمي بحصولــه على 
اجلائزة الكبرى وهي عبارة 
عن ١5٠٠٠ دينار كويتي، كما 
يهنئ بنك اخلليج الفائزين 
األربعة بحصولهم على جائزة 
قدرهــا 3٠٠٠ دينــار كويتي 
لــكل منهم، وهم: خالد أحمد 
عبداهلل مراد دشتي، يوسف 
جاسم عيسى قاسم الصراف، 
محمد إبراهيم ابراهيم مجد، 
شــاكر عيدان محمد حســني 
اخلليفة. كما أعلن البنك عن 

البنــك األهلــي  أجــرى 
املتحد في الثاني عشــر من 
شهر أكتوبر اجلاري السحب 
األســبوعي لبرنامج جوائز 
احلصاد للتوفير اإلسالمي، 
والذي يقدم أكبر قيمة جوائز 
ألكبــر عــدد مــن الفائزين، 
وهــو مــا جعلــه ينجح في 
أن يصبــح برنامج اجلوائز 
األول والوحيــد في الكويت 
املتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، والذي مت تطويره 
ليلبــي متطلبــات عمــالء 
البنــك ويزيد مــن فرصهم 
في احلصــول على اجلوائز 
الكبيرة واجلذابة، باإلضافة 
إلى متتعهم بأحــدث املزايا 
املصرفية التي يوفرها لهم 

البنك األهلي املتحد.
وبهــذه املناســبة، قــال 
البنــك األهلــي املتحــد في 
بيان صحافي: يقدم برنامج 
احلصاد للتوفير اإلسالمي 
أعلــى مبالغ مــن اجلوائز، 
والتي تصل إلى 3.4 ماليني 
دينــار كويتي ســنويا، كما 
يتميــز بتقدميــه ٢٦ جائزة 
أســبوعية وهــي أكبر عدد 
للفائزين أسبوعيا، وميكن 
فتح حساب احلصاد للتوفير 
اإلسالمي بأدنى قيمة لفتح 
احلســاب وهــي ١٠٠ دينار، 
وفاز باجلائزة األســبوعية 
الكبرى بقيمة ٢5 ألف دينار 

السحب االول للسيارة االولى 
 GLE نــوع مرســيدس بينــز
4٠٠ بعــد 5٠ يــوم من تاريخ 
بدء احلملــة، وذلك للعمليات 
الشرائية التي متت من اليوم 
األول الى يــوم 5٠، فيما كان 
السحب الثاني للسيارة الثانية 
 45٠ GLEنوع مرسيدس بينز
Coupe بعد ١٠٠ يوم من تاريخ 
بدء احلملــة، وذلك للعمليات 
الشــرائية التي متت من يوم 

5١ الى يوم ١٠٠.
وأكــدت احلملــة حــرص 
»بيتــك« على االســتمرار في 
تقدمي العروض املميزة لعمالئه 
مــن حملة البطاقات املتنوعة 
مكافأة لهم، وأيضا حرصا على 
خلق طابع فريد ومميز جلميع 
بطاقــات »بيتك« التــي تقدم 
دائما قيمــة مضافة حلاملها، 
مبا يساهم في رضاء العميل 
وزيادة فرص اســتفادته عند 
االستخدام، فضال عن تعزيز 
تواجد البنك وحصته السوقية 

١5 فائزا آخرين حالفهم احلظ 
للفوز بجائــزة قدرها ١٠٠٠ 
دينار كويتي لكل منهم، وهم: 
محمد حسن سليمان مفتاح، 
طارق محمد أيهم الشوا، بدر 
على حسن حســن ابراهيم، 
فوزي داود حمــود ابراهيم 
املطــوع، دالل صالح خليفة 
طــالل محمد اجلــري، جابر 
غلوم ابل ملك، آمال إبراهيم 
محمود جوهــر حيات، فرج 
هذال مسفر املفرح، هيا جاسم 
محمد ثنيــان الغامن، جمانة 
أحمد يوسف محمد بهبهاني، 

كويتي نقــدا: ابراهيم أحمد 
املال.

كذلك فاز بجائزة قيمتها 
١٠٠٠ دينــار كل مــن: خالد 
احمــد  مليحــان،  عــوض 
عــوض املطيــري، عبداهلل 
الســيف، عواطف  يوســف 
احمد الصبيح، حسني عباس 
الصفار، سالم عيد العنزي، 
محمد حنيف شــيخ الدين، 
تالني كركوز، عبداهلل مرشد 
املرشد، ثروت حسن، خالد 
محمــد الصقعبــي، فوزيــه 
يوســف الكنــدري، ســامي 
خالد اجلسمي، علي العجمي، 
مرتضــى علي محمــد، عمر 
الفــي، روان علــي ابراهيم، 
عبداهلل هادي ميرزا، احمد 
عبد الرضا يوســف، محمد 
ســلمان خميــس، صالــح 
عبداهلل حسن، باتشو، بدرية 
ابراهيــم اســماعيل، فاطمة 

ومكانتــه الرائــدة كأحد أكبر 
البنوك احمللية من حيث قاعدة 
العمــالء، وســاهمت احلملــة 
في ترســيخ مبــادئ وأهداف 
»بيتك« الرامية إلى تنشــيط 
حركــة املبيعــات، وحتقيــق 
الفائــدة للعمالء مســتخدمي 
البطاقــة وللتجار، والســعي 
لتعزيز سمعة بطاقات »بيتك« 

واستخدامها محليا وعامليا.
وقد حصد »بيتك« العديد 
من اجلوائز في مجال البطاقات 
املصرفيــة، االمر الــذي يؤكد 
بســوق  وكفاءتــه  جناحــه 
البطاقات، والريادة والثقة التي 
يتمتع بها، فضال عن اجلودة 
والنوعيــة فــي بطاقاته التي 
تشــهد منوا ملحوظا واقباال 
كبيــرا من العمــالء ملا لها من 
قيمة مضافة ومميزات متعددة، 
حيث يحتل »بيتك« التصنيف 
االول فــي الكويــت فــي عدد 
البطاقات املصدرة ومن ضمن 

االوائل في منطقة اخلليج.

خليل ميشال اميوني، أحمد 
جاسم محمد خلف، بدر حسني 
عبدالرحيم حســني الصفار، 
حطــاب دويح وقيــان منيع 
الشمري، عزيزة باقر عبداهلل 

باقر املوسوي.
هذا، ويلتزم بنك اخلليج 
مبنح عمالئه قيمة استثنائية 
من خالل العــروض املميزة 
التي يطلقها، إلى جانب تقدمي 
إحــدى كبــرى مجموعة من 
املنتجــات املالية واخلدمات 
فــي  املتنوعــة  املصرفيــة 

الكويت.

احمد علــي، عباس عبداهلل 
عيســى. ويقــدم برنامــج 
جوائــز »احلصــاد للتوفير 
اإلسالمي« من البنك األهلي 
املتحد جائزة أسبوعية كبرى 
تبلغ قيمتهما ٢5 ألف دينار 
إلى جانب جوائز أسبوعية 
بقيمة ٢5 ألف دينار، موزعة 
على ٢5 جائزة بقيمة ١٠٠٠ 

دينار لكل رابح. 
كذلك تضم جوائز برنامج 
»احلصاد للتوفير اإلسالمي« 
من البنك األهلي املتحد أربع 
جوائز ربع ســنوية كبرى 
يجــرى الســحب عليها كل 
ثالثة أشــهر، وهــي جائزة 
راتب مــدى احليــاة بقيمة 
٢5٠ ألف دينار للرابح، والتي 
توفر لعمالء البنك مستوى 
معيشــيا أكثر راحة بفضل 
ضمــان اســتمرارية دفعات 

اجلائزة شهرا بعد آخر.

احلملة أتاحت 
للعمالء فرصة 

الدخول 
في السحب 
اليومي وربح

قيمة املشتريات 
بحد أقصى
2000 دوالر

البنك ملتزم مبنح 
عمالئه قيمة 

استثنائية من خالل 
العروض املميزة 

التي يطلقها

»التجاري« ينظم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا 
ملوظفي مركز االتصال

التجــاري  البنــك  أعلــن 
الكويتي عــن تنظيم برنامج 
تدريبي متقــدم ومتخصص 
حول التميز في خدمة العمالء 
ملوظفي مركز االتصال بالبنك 
وذلك بالتعاون مع أحد اجلهات 
التدريبيــة الرائــدة فــي هذا 

املجال.
وتعليقــا علــى تنظيــم 
البنك لهذا البرنامج التدريبي 
املتخصــص ملوظفــي مركــز 
االتصــال، قالــت مديــر عام 
إدارة املوارد البشرية بالبنك 
منــى العبدالــرزاق ان البيئة 
املصرفيــة تشــهد تطــورات 
متسارعة في وسائل االتصال 
وصناعة املعلومات وخدمات 

حلــول األعمــال االلكترونية 
وهــو ما ميثل حتديــا جديدا 
فــي فهــم وإدراك متطلبــات 
عمالئنا والعمل على تطوير 
مهــارات موظفينــا بأحــدث 
وأفضل األساليب املتبعة في 
مجال خدمة العمالء عبر مركز 

االتصال.
العبدالــرزاق أن  وبينــت 
ثقافة التدريب والتطوير في 
البنك التجاري الكويتي شهدت 
تطــورا ملحوظــا، إذ لم تعد 
البرامــج التدريبية في مجال 
خدمة العمالء مقتصرة على 
موظفي الفروع الذين يتعاملون 
وجها لوجه مــع العمالء، بل 
اتسعت لتشمل موظفي مركز 

االتصال الذين يقومون بالرد 
على استفسارات العمالء على 
مدار الساعة ويساهمون في 
تقــدمي العديد مــن اخلدمات 
جلمهور عمالء البنك وتلبية 
احتياجاتهــم املصرفية عبر 
الهاتــف ودون حاجة العميل 
إلــى االنتقال للفــرع إلجراء 

معامالته املصرفية.
واختتمت حديثها مؤكدة 
حرص البنــك التجاري على 
االستثمار في العنصر البشري 
عــن طريق تدريــب موظفيه 
وصقل مهاراتهم ملواكبة أحدث 
املســتجدات في مجال العمل 
املصرفي وخدمة العمالء على 

وجه اخلصوص.

موظفو مركز االتصال في البنك التجاري

»مازيراتي ليڤانتي« تتيح أول جتربة الختبار روعة قيادتها في الكويت
الزيانــي،  أعلنــت شــركة 
املســتورد الرســمي لسيارات 
مازيراتــي فــي الكويــت، عن 
وصول أول سيارات مازيراتي 
ليڤانتي إلى الكويت ليستمتع 
عمالؤهــا بتجربة قيــادة هذه 

السيارة االستثنائية. 
وتتيــح ليڤانتــي، فرصة 
جتربــة قيادة فائقــة الفخامة 
الكويــت، وتتنــوع هذه  فــي 
الفريدة  القيــادة  التجربة بني 
على طرقات وشوارع الكويت 
إلى اختبار القدرات التنافسية 

على الطرقات الوعرة.
ظهرت ليڤانتي للمرة األولى 
رســميا في الكويت كســيارة 
منوذجية، بعد أسابيع قليلة من 
كشف الستار عنها في معرض 
جنيڤ الدولي للســيارات في 
شــهر مارس. وبهدف حتقيق 
أعلى معايير اجلودة واحلفاظ 
على التقاليــد العريقة ملفهوم 
»صنع فــي إيطاليا«، توجهت 
مازيراتــي نحــو االســتثمار 
االســتراتيجي في خط إنتاج 
جديد في مصنــع ميرافيوري 
التاريخــي مبدينــة تورينــو 
ازديــاد  اإليطاليــة، وترافــق 
وتيرة اإلنتاج مع توزيع أولى 

السيارات حول العالم.
وبهذه املناسبة، قال ستيف 
براون مدير عام شركة الزياني: 
»ملسنا قدرا كبيرا من االهتمام 
والطلبــات منــذ الكشــف عن 
ليڤانتــي فــي الكويــت، لكــن 
اآلن وأخيــرا ميكــن لعمالئنا 
االستمتاع بتجربة قيادة هذه 
السيارة املتميزة. إنها وال شك 
سيارة جميلة، لكن فقط أولئك 
الذين اختبروها على الطرقات 

العادية والوعرة ميكنهم تقدير 
ذلك بشــكل حقيقي. ووجدت 
مازيراتــي وســيلة لتحقيــق 
وظائف مذهلة وقدرات هائلة 
للقيادة على الطرقات الوعرة مع 
احلفاظ على أسلوب مازيراتي 
وأدائها احلقيقي الذي عشقناه«.
فــي  ليڤانتــي  وتتوافــر 
خيارين، هما ليڤانتي وليڤانتي 
S، ويتألــق كالهمــا بأحــدث 
تطورات محرك مازيراتي ذات 

األســطوانات الستة V٦ سعة 
3 ليتــرات مع تيربــو ثنائي. 
ويستفيد النموذج األعلى من 
ســيارات ليڤانتــي S من قوة 
محركــه بقــوة 43٠ حصانــا 
للوصول إلى ســرعة ١٠٠ كم/

ســاعة خالل 5.٢ ثــوان فقط، 
القصــوى  ولتبلــغ ســرعتها 
وتتســارع  كم/ســاعة.   ٢٦4
ســيارة ليڤانتــي ذات احملرك 
بقــوة 35٠ حصانا من ٠-١٠٠ 

لقيــادة الســيارات الرياضية 
اعتمــادا علــى ميــزات عالية 
األداء مثل االســتخدام املكثف 
للمواد خفيفة الوزن، والتوزيع 
األمثل للوزن بني األمام واخللف 
5٠:5٠%، ومركــز الثقل األدنى 
إيروديناميكية  وأفضل كفاءة 
في فئتها. وبالتوازي مع ذلك، 
تتكامل جتهيزات القيادة على 
الطرقــات الوعرة، مبا في ذلك 
النوابض الهوائية القياســية، 

كم/ســاعة خــالل ٦.٠ ثانيــة، 
وتبلغ ســرعتها القصوى ٢5١ 
كم/ساعة. ويعتمد النموذجان 
على علبة تروس أوتوماتيكية 
ZF بثماني سرعات مع اختيار 
أمناط القيادة: »عادي«، أو »منط 
القيادة املعززة من حيث التحكم 
والكفاءة« I.C.E، أو »رياضي« أو 

»على الطرقات الوعرة«.
وتتواجــد ليڤانتــي هنــا 
أي عاشــق  متعــة  لتعزيــز 

 Skyhook ومخمدات الصدمات
التي يتم التحكم بها كهربائيا 
ونظام الدفــع الرباعي الذكي، 
لتتحول السيارة إلى خيار أمثل 
للمســافرين وعشاق املغامرة 

على حد سواء. 
كما تأتــي ليڤانتي مجهزة 
مبجموعة واسعة من اخليارات 
واحملتويات اجلديدة مبا في ذلك 
النظام املتكيف لتثبيت السرعة 
مع وظيفة التوقف واالنطالق، 
ونظــام التنبيــه مــن حوادث 
االصطــدام األماميــة ونظــام 
املكابــح اآلليــة املســاعدة في 
حاالت الطوارئ، ونظام حتذير 
مغادرة املسار، وكاميرا الرؤية 
احمليطية، وشاشة اللمس قياس 
8.4 بوصات واملستوى الرفيع 
من التخصيص الذي يتضمن 
باقتني حديثتــني هما الفاخرة 

والرياضية. 
ومع ليڤانتــي، تهب رياح 
جديــدة فــي فئــة الســيارات 
الرياضية متعددة االستعماالت 
SUV، مبا يكفل تلبية متطلبات 
الشغف والذوق والتفرد الذي 
لطاملــا متيــزت بــه ســيارات 
مازيراتي على مــدى أكثر من 

قرن.

براون: ملسنا قدراً 
كبيراً من االهتمام 

والطلبات منذ 
الكشف عن ليڤانتي 

في الكويت

يقدم 4 جوائز ربع 
سنوية كبرى بقيمة 

250 ألف دينار 
للرابح

العبدالرزاق: ثقافة 
التدريب والتطوير 
في البنك التجاري 

شهدت تطوراً 

ملحوظاً


