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 @Tijari حملة لعمالء حساب الشباب
حلضور الفورموال 1

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطالق 
حملته اجلديدة واحلصرية لعمالء حساب 
@Tijari املوجه لفئة الشباب، حيث سيحصل 
ثالثة فائزين من سعداء احلظ على فرصة 
 حلضور س���باق الفورموال 1 في البحرين 
في حلبة البحرين الدولي���ة يوم 3 ابريل 

 .2016
وعن تفاصيل اجلوائز وآلية التأهل لدخول 
السحب، بني التجاري أن كل جائزة تشمل 
تذكرة لش���خصني حلضور فترة التدريب 
وسباق التأهل وسباق الفورموال 1 النهائي، 
باإلضافة إلى تذاكر سفر إلى البحرين وإقامة 

في فندق خمس جنوم.
وللتأهل لدخول الس���حب، الذي سيتم 
تنظيمه بتاريخ 20 مارس 2016، قال التجاري 
 ،Tijari@ إن جميع العمالء احلاليني حلساب
سيحصلون على فرصة واحدة مقابل كل 
10 دنانير يتم إنفاقها باس���تخدام بطاقات 
السحب اآللي املصممة خصيصا للحساب 
خ���الل فترة احلملة من 7 فبراير وحتى 17 

مارس 2016، كما سيحصل العمالء اجلدد 
على فرصة واحدة إضافية عند فتح حساب 
@Tijari باإلضافة إلى الفرص التي يحصلون 
عليها باستخدام بطاقة السحب اآللي اخلاصة 

باحلساب. 
ومن املعروف أن حساب @Tijari للشباب 
هو حساب توفير ميكن فتحه مببلغ يبدأ من 
10 دنانير، وهو مخصص لفئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم من 15 حتى 21 عاما ويهدف 
إلى مساعدتهم في بناء مستقبلهم ومد يد 

العون لهم للنجاح في حتقيق أهدافهم. 
ويقدم البنك هدية مالية بقيمة 50 دينارا 
إلى طلب���ة اجلامعات عند قيامهم بتحويل 
العالوة االجتماعية التي يحصلون عليها 

على أساس شهري إلى البنك. 
 والبنك التجاري الكويتي يدعو عمالءه 
من حساب الشباب احلاليني أو اجلدد إلى 
عدم تفويت هذه الفرصة الرائعة واستخدام 
بطاقاتهم عند الشراء للفوز بأحد اجلوائز 

وحضور هذا السباق املهم.

تتحضر بورشه للمدافعة 
ع����ن ألقابها في العام 2016 
بعد النجاح الذي حققته في 
موسم 2015، عندما أحرزت 
الفوز اإلجمالي في س����باق 
»لومان« Le Mans وحصدت 
لقبي السائقني والصانعني 
في »بطولة العالم للتحمل« 
WEC. بناء لذلك، ستحمل 
سيارتا سباق بورشه »919 
هايبريد« Hybrid 919، اللتان 
تولدان حوالي 900 حصان، 

رقمي االنطالق »1« و»2«.
أثناء  وق����د تأكد ذل����ك 
املؤمتر الصحافي الذي عقد 
في باريس يوم اجلمعة، من 
قبل منظمي »لومان« و»نادي 
 ACO »الغربي الس����يارات 
العالم للتحمل«  و»بطولة 

التابع����ة ل�»االحتاد الدولي 
 .FIA »لرياضة الس����يارات
املناسبة، قال مدير  وبهذه 
أندري����اس زايدل:  الفريق 

بورشه و»919 هايبريد« يدافعان عن لقبيهما  
في بطولة العالم للتحمل ولومان

»كراون بالزا الكويت الثريا سيتي« ينظم البطولة الرابعة للجولف في نادي صحارى

لعبة اجلولف هى لعبة الدقة 
والتركيز، وهذا هو بالضبط ما 
يقدمه فندق كراون بالزا الكويت 
الثريا سيتي لضيوفه لضمان 
حصول النزالء على جتربة ال 
تنسى. يقوم الفندق بتدريب 
موظفيه على كيفية إنش����اء 
واحملافظ����ة على بيئة مريحة 
للضي����وف وتوفير املنتجات 

واخلدمات املبتكرة للنزالء.

دعمه����م الكبي����ر إلجناح هذه 
املسابقة قائال: »إنه ملن الرائع 
مشاهدة عشاق لعبة اجلولف 
مس����تمتعني بوقتهم في تلك 
املسابقة التي استضافها فندق 
كراون بالزا الكويت الثريا سيتي 
متطلعني الس����تضافة بطولة 
اجلولف العام املقبل مع الوعد 
جلعلها أكبر وأفضل كل مرة 

عن السنة السابقة«.

وعب����د العزيز الصرعاوي أما 
للنساء فقد فازت جي إيون كيم 
ألقرب ضربة للحفرة وميونغ 

أوم تشا ألطول ضربة. 
وهنأ رامي هيكل املدير العام 
ملجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
ملنطقة الكويت جميع املشاركني 
في املسابقة ملا أبدوه من روح 
رياضية رائعة، كما شكر فريق 
العمل في منتجع صحارى على 

باملركز الثاني فريق يونغ سو 
سون، نام كيو تشو، ساي جني 
بيو وجونغ كوك تشوي. أما 
املركز الثالث فكان من نصيب 
فريق هو سوك سيو، داي سونغ 
بارك، جي هون سونغ وسيونغ 
جو جيوجن. الفوز في مسابقة 
أقرب ضرب����ة للحفرة وأطول 
ضربة للرجال كان من نصيب 
عبد الوهاب بن أحمد املس����لم 

جوائز املسابقة باإلضافة للفوز 
باجلوائز الفردية ألطول صاحب 
ضربة وأقرب ضربة للحفرة، 
تالها مأدبة غداء في املنتجع 
وتوزي����ع اجلوائز على أنغام 
موسيقى اجلاز.  ومع الضربات 
الرائعة والنتائج املذهلة فاز 
باملركز األول كل من سوجن موك 
تشو، شني هيوك تشوي، بيتر 
تشو وسو سوك كوان. الفائز 

27 فرقة كل فرقة مكونة من ٤ 
العبني من إدارة فندق كراون 
بالزا وشركاء العمل املتميزين. 
ومت فتح باب التسجيل الساعة 7 
صباحا، تاله إفطار كونتيننتال، 
ثم عرض غولف ساحر والذي 
قدمه الس����يد مارك راينولدز، 
واس����تمر العرض ملدة ساعة 
كاملة. بدأت البطولة الساعة 10 
صباحا وسط تنافس شديد على 

بعد النجاح املتميز الثالث 
لبطول����ة اجلول����ف الت����ي مت 
تنظيمها في اليوم نفسه من 
العام السابق استضاف فندق 
كراون بالزا البطولة الرابعة 
للجولف في يوم 6 فبراير 2016 
في منتجع صحارى للجولف 
ذي ال� 1٨ حفرة املصممة من قبل 
بيتر هارادين بناء على معايير 
PGA الدولية. شارك في البطولة 

»يشرفنا املنافسة على منت 
س����يارتني حتم����الن رقمي 
االنط����الق »1« و»2« األمر 
الذي نعتبره أيضا مبنزلة 
حتد لن����ا، وعلى الرغم من 
أننا نتوقع منافسة أقوى في 
العام 2016، نحن متشوقون 
ملواصلة املنافسة على الفوز 
بالسباقات إلى جانب الدفاع 
عن لقبينا، في هذا السياق، 
انطلق ف����ي فبراير برنامج 
اختباراتن����ا وتدريباتن����ا 
املكث����ف ف����ي أبوظب����ي«. 
وأوضح ألكسندر هيتزنغر، 
املدير التقني لسيارة »919 
هايبريد« واملسؤول عنها: 
»بعد تصميم س����يارة 919 
جديدة بالكامل ملوسم عام 
2015، أبقينا هذه املرة على 

الرئيسي للسيارة  الهيكل 
كما هو. لهذا الس����بب، لم 
يكن ثم����ة تاري����خ محدد 
لكشف النقاب عن السيارة 
اجلديدة، ألنن����ا طورناها 
شيئا فشيئا وفقا لقوانني 
2016. ووفقا للمحاكاة التي 
أجريناها، نتوقع أن تتسبب 
التغيي����رات ف����ي القوانني 
الوقود  لناحيتي استهالك 
ودفق����ه بخس����ارة حوالي 
أربع ثوان في لفة »لومان« 

الواحدة. 
وال نستطيع حتى اآلن 
تقدير كم ميكننا التعويض 
عن تلك اخلسارة عبر إدخال 
حتسينات على نواح أخرى 
في »919 هايبريد«، أو حتى 

إذا كان ذلك ممكنا أصال«.

الشيخة سارة فهد الصباح تكرم املساهمني في اجناح البطولة محمد املرزوق في حديث مع قناة "كويت سبورت"

ختام كأس األمم 
للخيل املصرية 

بحضور ممثل األمير
يعقوب العوضي

اختتمت أمس منافسات 
الدولي  الكوي���ت  مهرجان 
للجواد العربي )كأس األمم 

للخي���ل املصرية( واملقامة 
الع���رب برعاية  على بيت 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وبحضور 
ممثل صاحب السمو نائب 

وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة الشيخة 

سارة الصباح.
وجاءت نتائج منافسات 

اليوم األخير كاآلتي:
في فئه امله���رات فيليس 
كالس 20 فازت باملركز األول 
الذهبية دبس���ة  وامليدالي���ة 
املهرات  أما فئ���ة  الزوب���ارا، 
الكولت���س كالس 22، فجاء 
املركز األول من نصيب األمير 
الثاني  املركز  املال، واحت���ل 
مونستير السالم، وفي املركز 

الثالث اخناتون اجلزيرة.
 وف���از ف���ي ذهبي���ة فئة 
جوني���ور فيلي���س كالس 
23 دليال ال���واب، فيما فازت 
فونتا البيدا بامليدالية الفضية، 
وفازت شيخة الدانات بامليدالية 

البرونزية.
وفي فئة سينيور مارس 
كالس 2٤ فاز باملركز االول سي 
اف شاميال، فيما فاز باملركز 
النايف، وفي  الثاني جون���ا 

املركز الثالث سارة.
الدانات من  وفازت شلوا 
مربط الدانات بجائزة افضل 
أنثى عربي���ة والدة وانتاج 

الكويت.

ممثل سمو األمير الشيخ علي اجلراح يكرم الفائزين في ختام املنافسات                  )قاسم باشا(


