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»بيتك«: مزايا لعمالء »التميز«

يقدم بيت التمويل الكويتي )بيتك( باقة من العروض 
املنتقــاة بعناية لعمالئه من شــريحة التميز تتضمن 
خصومات تصل إلى 25% في مؤسسات تعليمية وصحية 
باإلضافة الى مجموعــة متميزة من املطاعم والفنادق 
واملتاجر الكبرى، حيث يستمر العرض حتى نهاية مارس 

املقبل وذلك استمرارا 
لسياســة االهتمــام 
وتقــدمي  بالعميــل 
افضــل املزايا وأقوى 
التي تلبي  العروض 
احتياجات ومتطلبات 
كل شريحة من عمالء 
»بيتك« وتأكيدا على 
االهمية املطلقة التي 
يوليها »بيتك« خلدمة 

عمالء التميز.
املديــر  وقــال 
التنفيذي إلدارة عمالء 
التميــز فــي »بيتك« 

سليمان اخلالد ان »بيتك« حريص على االستمرار في 
تقدمي خدمات متنوعة وطرح عروض وخصومات قوية 
لعمالء التميز وتعزيز عالقات البنك بهذه الشريحة املهمة 
وزيادة التواصل معهم والتعرف اكثر على متطلباتهم 
وحتديد احتياجاتهم من خالل مديري عالقات اكفاء ومن 
خالل االلتــزام الكامل بأعلى معايير اجلودة واخلدمة 
والسعي الدائم جلعل عمالء »بيتك« في مقدمة األولويات.
وأضاف اخلالد ان »بيتك« يحقق جناحا في كســب 
ثقــة ووالء اكبــر عدد من العمالء، مــا يؤكد مدى قوة 
وميزات اخلدمات املقدمة والقيمة املضافة لهذه الشريحة 
والتعاون مع شركات كبرى لتقدمي العروض للعمالء 
حيــث يتمتع عمــالء التميز من خالل هــذه العروض 
املقدمة لهم بـ 25% خصما على الشــهادات االحترافية 
والدورات التخصصيــة ودورات التعامل مع االنظمة 
املعلوماتية في اليف لونغ، و25% خصما على مطاعم 
فندق ميســوني و15% على الغــرف، كما يتمتع عمالء 
التميز بـ20% خصما في مطاعم فيجز في مجمع األڤنيوز 
ومجمــع 360، و20% في مطعم بريــدز، كما ان هنالك 
خصمــا خاصا بقيمة 20% لعمــالء التميز على عيادة 
االسنان واجللدية فاطمة كلينيك، باإلضافة الى الكثير 
مــن املطاعم واملتاجــر ومراكز االستشــارات الغذائية 

والتعليم وغيرها. 
وأكد اخلالد على جودة وشمولية خدمات وميزات 
»بيتــك« التي تغطي مجاالت أنشــطته املتعددة، الفتا 
الــى ان »بيتك« يقدم ارقى اخلدمات املصرفية في جو 

من اخلصوصية. 

أصبحــت تطبيقات الهاتف الذكــي جزءا ال يتجزأ من 
احلياة اليومية ويســتخدمها الكثير من الناس ليواكبوا 
ويتابعوا كل شيء من أسواق األوراق املالية وحتى مراقبة 

السعرات احلرارية اخلاصة بهم.
وقــد قامــت الوطنية لالتصــاالت باســتخدام أحدث 
االبتــكارات بالتعاون 
مــع Samsung لتتيح 
شــــراء  للعمـــــالء 
تطبيقاتهم املفضلة من 
خالل فاتــورة الهاتف 
النقــال دون احلاجــة 

لبطاقات االئتمان.
وقد تقدمت الوطنية 
التعاون إلدراكها  بهذا 
عمالئهــا  بحاجــات 
اليومية ولتوفير أسهل 
الطرق وخيارات الدفع اآلمنة التي ال متس تفاصيل بطاقة 
االئتمان اخلاصة بالعمالء، حيث ان الكثير من مستخدمي 
هذه التطبيقات هم من الشباب الذين ال يتوفر لهم فرصة 
احلصول على بطاقة االئتمان. لذا حرصت الشــركة على 
التعاون مع Samsung لتزويد عمالئها بخيارات أسهل لشراء 
التطبيقات عبر الوطنية لالتصاالت على هواتفهم النقالة.

وعلقت الوطنية لالتصاالت على هذه امليزة اجلديدة »إن 
توفير اخلدمة اجليدة ال يقتصر فقط على إعطاء العمالء 
مــا يريدون، فهــو مهم أيضا توقــع احتياجاتهم وابتكار 
طرق جديدة لتلبية توقعاتهم. وتعد الوطنية لالتصاالت 
األولــى في الكويت في تفعيل هذه امليزة وقدمناها حتى 
يتسنى جلميع مستخدمي Samsung لدينا احلصول على 

املرونة في الدفع بطريقة آمنة«.
وعند شراء أي تطبيق ال توجد حدود لعدد التطبيقات 
التي ميكن للمســتخدم شراءها وميكنه أن يرى تفاصيل 

املشتريات بوضوح في الفواتير الشهرية.
إن عملية شــراء التطبيقات ســهلة جدا وتتم مبجرد 
اختيــار العميــل »Bill Through Wataniya« عند الشــراء 
وسيخصم املبلغ من فاتورة هواتفهم النقالة إذا كانوا من 
عمالء الدفع اآلجل أو خصمها من احلساب املدفوع مسبقا 
لعمالء الدفع املسبق. وتســعى الوطنية لالتصاالت إلى 
ابتكار جتارب جديدة تضيف الراحة والسهولة إلى حياة 
عمالئها. وتقوم بتطوير اخلدمات التي تقدمها باستمرار 

ملواكبة كل جديد في عالم التكنولوجيا وتوفيره لهم.

 سليمان اخلالد

»دار مائدتي« تشارك 
مبعرض فبراير العقاري

أعلنت شركة دار مائدتي عن مشاركتها مبعرض فبراير 
العقاري الــذي يقام 16 اجلاري بفنــدق هليتون املنقف، 
وبهذه املناسبة صرح بشار علي مدير املبيعات بأن الشركة 
ستقوم بطرح منتجع برادايس وهو ملك كامل لشركة دار 
مائدتي وهي أول شركة كويتية متتلك في دولة جورجيا 

على مساحة 170 ألف 
متــر مربــع ومكــون 
من 600 ڤيــال فندقية 
للبيــع نقدا وأقســاط 
مبساحات بناء مختلفة 
وعوائد 15% ســنويا، 
التحضير  بــدء  حيث 
املرحلــة  الفتتــاح 
األولــى من املشــروع 
فــي واحــد مــن أكبر 
املشاريع واملنتجعات 
االستثمارية السياحية 
فــي العالم الذي يوفر 
اخلدمــات  جميــع 

الترفيهية والرياضية الصحية جلميع أفراد األسرة العاملية 
بـ 20 لغة مختلفة.

وأشــار بشــار الى ان الشــركة قد بدأت في اســتقبال 
املســتثمرين الراغبني باالستثمار في السوق، حيث توج 
هــذا العمل على حصوله علــى الترخيص اخلاص بفتح 
واحد من أكبر األســواق في العالــم املعفي من الضرائب 
)Free Duty( )Silk Road Bazaar( والــذي مييــز املنتجع 
ويجعله قبلة لكل زائر لدولة جورجيا باإلضافة إلى جذبه 
جلميع السياح في العالم ملا فيه من تخفيضات في األسعار 
تعود على الزائر والســائح ومالك الڤيال بالفائدة وتوفر 
كل ما هو جديد وحديث بأسعار تنافسية وتفخر شركة 
دار مائدتي باحلصول على هذا الترخيص بالتنسيق مع 

حكومة جورجيا.
مبينا ان مجمع األسواق يحتوي على املئات من احملالت 
والصاالت واملعارض ومشاغل التفصيل التي تعرض آخر 
مــا توصلت له خطوط املوضة وأحدث األجهزة والعديد 
مــن املطاعم واملقاهــي العاملية واملتنوعــة، كما يحتوي 
املنتجع على منتجع صحي وحمامات السباحة، ومنتجع 
ترفيهي جلميع األعمار، ومضمار للخيل، والعديد من أنواع 
الرياضة، ويعتبر امتالك ڤيال في املنتجع أو االستثمار في 
األسواق هو االستثمار الواعد لألسرة والترفيه الدائم لها.

بشار علي

أسامة الغريب يفوز بـ 25 ألف دينار 
جائزة »حصادي« من »املتحد«

أجــرى البنــك األهلي املتحد الســحب األســبوعي 
لبرنامج حصادي للجوائز املضاف حلســاب التوفير 
االســتثماري »احلصاد اإلســالمي«، علمــا بأن جوائز 
احلصاد اإلســالمي ذات حسابات مستقلة، حيث أعلن 
عن جائزته األســبوعية الكبــرى بقيمة 25 ألف دينار 

نقدا فاز بها أسامة أحمد الغريب.
كذلك أعلن عن 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار 
وفــاز بها كل من: صفية عبدالرحيم عبدالكرمي، محمد 
عبداهلل الهاجري، فوز محمد العوضي، غنيمة مرزوق 
صقر، أحمد مزيد العتيبي، راشد مناحي الدماك، فاطمة 
عباس رضا، غادة محمود سعيد، خالد محمد الداللي، 
رامز رياض إيزاك، إيلي غصن، طالب أحمد عبدالكرمي، 
رعــد إبراهيم الدوســري، محمد أحمــد العنزي، هاني 
عبــداهلل احلداد، أحمد اهتيمي اســحيم حــزام، أحمد 
جامشيد مناف، زاهد خواجة، يوسف منصور السماك، 
بلقيس سعيد ناصر، عباس علي محمد، عواطف حميد 
حسني، عبدالواحد محمد صدحى، عبدالنبي علي احلمر.

شراء تطبيقات Samsung آمنة مع »الوطنية لالتصاالت«

»الغامن للسيارات« تخطف األضواء في »أوتوموتو 14«

.. و»كيا موتورز« تبهر زوار املعرض بـ 3 موديالت

ويعكس هذا املوديل املجدد كليا 
التزام كيــا بجعل القيادة متعة 
حقيقة، حيث تفيض الســيارة 
مــن الداخل واخلــارج بحيوية 
الشــباب، فالتصميــم ســاحر 
واألداء ديناميكــي ومتطور إلى 

أبعد احلدود. 
أما فيمــا يتعلق باملقصورة 
الداخليــة فقد جــرى جتهيزها 
بســخاء لتوفير أقصى درجات 
الراحــة والتكنولوجيا احملببة 
للشباب خاصة بالنسبة للمقاعد 
االمامية وتهوية مقعد الســائق 
وإمكانيات التحكم من املقود. كما 
ميكن طي املقاعد اخللفية لتوفير 
املزيد من مساحات التخزين حلمل 
األمتعة واحلقائب واألدوات التي 
حتتاجونها لرحالتكم اخلاصة.

وهــو العنصــر الــذي يضع 
كاديالك مبرتبة أحد أكبر 10 
محركات في العالم بحســب 
»Ward's Auto World«، كمــا 
تتوافــر كاديــالك CTS مع 4 
أســطوانات، محرك توربو 2 
ليتر وبقوة 272 حصانا أيضا.

تفخر شركة يوسف أحمد 
الغــامن وأوالده للســيارات 
الدائم  باستقطابها اهتمامكم 
بعروضهــا القوية واجلديدة 
وســعيها إلرضائكم بشــكل 
متواصل عند شراء السيارة 
مــن خــالل جتربــة امللكيــة 
املتميــزة فضال عن اخلدمات 
العالية اجلودة ما بعد البيع 
مع أكبــر وأكثر مراكز خدمة 
الســيارات تقدما في العالم، 
فال داعي لقلق العمالء حول 
احتياجات اخلدمة وصيانتها.

شفروليه سيلفرادو 2014 
اجلديد كليا حصلت على لقب 
»بيــك أب العام« فــي أميركا 
الشــمالية، يتميز سيلفرادو 
هاي كنتري بأداء عال ومبحرك 
قــويV8EcoTec3 6.2  لتــر 
إلــى جانب عجــالت الكروم 
الفريــدة مــن نوعهــا إضافة 
إلى اجللد املميز الذي يغطي 
املقاعــد الداخليــة ملزيــد من 
الراحة والــذي لن جتده في 

أي سيلفرادو آخر.
الغــامن  عرضــت  كمــا 
للســيارات في أوتوموتو 14 
 2014 CTS ســيارة كاديــالك
اجلديدة كليــا، ضمن اجليل 
الثالث من كاديالك بعد طول 

انتظار.
وتتميــز CTS اجلديــدة 
و6  ليتــرات   3.6 مبحــرك 
أسطوانات بقوة 321 حصانا، 

كلها فخامة
ســورينتو:  كيــا 
ســيارةالدفع الرباعــي ذات 
األداء املتفــوق والتصميــم 
اخلالب من اخلارج والداخل، 
والتــي تتســع مقصورتها 
لسبعة ركاب، وتأتي مزودة 
مبحرك 2.4 لتر، 4 اسطوانات 
بقــوة 176 حصانــا، أو 3.5 
لتر 6 اسطوانات بقوة 280 

حصانا.
أما أيقونة هذا املعرض، 
الرياضية  فكانت الســيارة 
كيــا ســيراتو كــوب 2014 
اجلديدة كليا في أول ظهور 
لهــا بالســوق احمللــي. لقد 
سبق أن شــاهد عشاق كيا 
موتورز موديالت سيراتومن 
فئةالســيدان والهاتشــباك، 

في إطار النشــاطات التي 
اعتادت مفاجأة عمالئها بها، 
قامت شــركة يوســف أحمد 
الغــامن وأوالده للســيارات، 
املــوزع احلصري لســيارات 
شــفروليه وكاديــالك فــي 
الكويت، باملشاركة في معرض 
أوتوموتو 14 في مجمع 360 
من 21 يناير حتى 25 يناير.

أثبتت شفروليه وكاديالك 
قوتهما من خالل عرض أحدث 
اإلضافات إلى مجموعة واسعة 
من السيارات، ما أدهش الناس 
الذيــن حضروا هــذا احلدث 
وكذلك املتسوقون في املجمع 
وعشاق السيارات الذين قدموا 
السيارات املعروضة،  لرؤية 
والتعــرف علــى مواصفاتها 
وأســعارها وحجــز اختبار 

القيادة والشراء.
والالفت قيام شركة يوسف 
أحمد الغامن وأوالده للسيارات 
بعرض »ســوبر كار«، وهي 
كورفيت 2014 اجلديدة كليا مع 
املواصفات الشرق أوسطية، 
التــي شــكلت عامــل اجلذب 

الرئيسي في املعرض.
كما قامت شفروليه بعرض 
ماليبو احلديثة، إمباال األنيقة، 
كامارو ZL1 السريعة، ترافرس 
العائليــة وســيلفرادو هاي 
كنتري اجلديد كليا بتصميمه 
اجلديد والفخم أقوى وأصلب 

من أي وقت مضى.
إضافــة إلى ذلك، عرضت 
شــركة يوســف أحمد الغامن 
وأوالده مجموعتهــا كاديالك 
اجلديدة، من ضمنها كاديالك 
 CTS 2014 اجلديــدة كليــا، 
وATS الرياضيــة، والكروس 
أوفــر SRX األنيقة فضال عن 
XTS الفخمة مبحركها التوربو 

اجلديد.
أعــادت شــفروليه  وقــد 
تعريــف األداء احلديــث مع 
كورفيــت ســتينغراي 2014 
اجلديــدة كليــا، املثاليــة في 
التكنولوجيا  بــني  التــوازن 

والتصميم واألداء.
كورفيت ستينغراي 2014 
هي النموذج القياسي األقوى 
 SAE على اإلطالق، مع شهادة
بقــوة تصل إلى 465 حصانا 
عند 6.000 دورة في الدقيقة 
وNm 630 عنــد 4.600 دورة 

في الدقيقة.

أبهــرت كيــا موتــورز 
جمهــور معــرض »أوتــو 
موتو 14« للســيارات الذي 
أقيم خالل الفترة من 21 إلى 
25 ينايــر 2014، في مجمع 
360 التجــاري، والذي كان 
من الالفت مشــاركة العديد 
من العالمات التجارية األكثر 
شــهرة فــي عالــم صناعــة 

السيارات فيه. 
وقــد شــاركت مجموعة 
الوطنيــة إحدى  الــوكاالت 
العلي  شــركات عبدالعزيز 
املطــوع والوكيــل املعتمــد 
لســيارات كيــا موتورز في 
الكويت في النسخة الثانية 
مــن هذا املعرض الســنوي 
بثالث من أحــدث موديالت 

كيا موتورز هي: 
كيا كوريس: فخر صناعة 
كيــا موتــورز، الصالــون 
الفخمة كبيــرة احلجم ذات 
الدفع اخللفي، التي تتوافر 
فيهــا مقومــات ومواصفات 
تكنولوجية تفوق منافساتها 
األوروبيات من نفس الفئة، 
وهي مثال للسيارة الفارهة 
من حيــث التصميم، األداء، 
والتكنولوجيا. وهي مزودة 
بناقل حركة ثماني سرعات، 
وهيــكل معدني فائق القوة 
وأنظمــة حتكــم ذكــي فــي 
القيــادة، كما أن مقصورتها 
أقصــى  توفــر  الداخليــة 
درجــات الراحة والرفاهية. 
فهى سيارة صممت لتدليل 
مالكها وإعطائه جتربة قيادة 

»اخلليج« يطلق سحوبات 2014 
ملوظفي »نفط الكويت«

أعلن بنك اخلليج عن انطالق سحوباته ربع السنوية 
اخلاصة مبوظفي شركة نفط الكويت للعام 2014 والتي 
يجريها حصريا ملوظفي الشركة الذين يحتفظون بحساب 
راتب لديه أو الذين يحملون بطاقة سارية الصالحية 
من بطاقاته االئتمانية، وبنك اخلليج هو البنك الوحيد 
املتواجد في املقر الرئيسي لشركة نفط الكويت لتوفير 

خدماته املالية عالية اجلودة ملوظفي الشركة.
ونظرا لإلقبال الشديد على هذا البرنامج في العام 
املاضــي، أعــاد البنك إطالقه لعــام 2014، مضيفا أربع 
جوائز كبرى والتي هي عبارة عن سيارة جي.إم.سي. 
يوكان رباعية الدفع اجلديدة، ويحصل أي موظف من 
شــركة نفط الكويت يقوم بفتح حســاب راتب جديد 
لدى البنك على قسائم شراء تصل قيمتها لـ 100 دينار 

كهدية ترحيبية باإلضافة مليزات أخرى.
وحزمــة الراتب التي يقدمها بنك اخلليج خصيصا 
ملوظفي شركة نفط الكويت هي عبارة عن حساب جار 

دون فوائد يتيح لهم التمتع مبزايا فريدة متعددة.

»األهلي«: أميال على »اإلماراتية« 
MasterCard حلاملي

يقدم البنك األهلي الكويتي حملة خاصة للعمالء حاملي 
بطاقة World MasterCard االئتمانية بالتعاون مع شركة 
ماستركارد وطيران اإلمارات، يحصل من خاللها العميل 
على 10 أميال سكاي واردز من طيران اإلمارات مقابل كل 
دينار يتم انفاقه من البطاقة خارج الكويت. ولفت البنك 
االهلي الكويتي الى ان العرض صالح لفترة محدودة متتد 

إلى نهاية شهر فبراير 2014. 
 World MasterCard وتتعدد مزايا بطاقة األهلي اإلمارات
االئتمانية لتشمل االستمتاع بضيافة الكثير من قاعات كبار 
الزوار في معظم املطارات حول العالم، وتأمني السفر املجاني 
والتأمني الصحي، واالســتفادة من خدمات الكونسييرج 
 World العاملية واحمللية، كما تقدم بطاقة األهلي اإلمارات
MasterCard االئتمانية خدمة حماية املشــتريات، الكفالة 
اإلضافيــة، الى جانب خدمة الطوارئ اخلاصة مباســتر 
كارد العاملية. وميكن للعميل استخدام اميال سكاي واردز 
حلجز الرحالت او رفع درجات السفر مع طيران اإلمارات 

الى 141 وجهة في 80 دولة حول العالم.
وفي هذا السياق، صرح مدير عام اخلدمات املصرفية 
لألفراد ستيوارت لوكي: »يسر البنك األهلي الكويتي مرة 
أخرى تقدمي عرض رائع من خالل شــراكتنا مع ماســتر 
كارد وطيران االمارات، حيث مننح عمالءنا الكرام فرصة 
االســتفادة مبزيد من االمتيازات اخلاصة بأفضل برنامج 
للمكافآت في الكويت، وهو كســب ما يصل الى 10 أميال 
سكاي واردز عند استخدام بطاقاتهم داخل وخارج الكويت«.
وأضاف لوكي: »يســري هذا العــرض لفترة محدودة 
فقط والتي متتد حتى نهاية شهر فبراير 2014، لذا سافروا 
وتســوقوا واختبــروا جتربة املكافآت مــن البنك األهلي 

الكويتي«.


