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عبداهلل السميط وفوزي الثنيان يتسلمان جائزة البنك

عبد الرزاق العيسى

من جوائز يوروموني

»األهلي« يحصد جائزة
»أفضل حتول بالصناعة املصرفية في الشرق األوسط«

VIVA تطلق حملة »ربحك أكبر في رمضان«

»التجاري« يتوقف عن قبول الشيكات غير املطابقة 
للمقاييس واملعايير األمنية

البن���ك األهلي  حص���ل 
الكويتي على جائزة »أفضل 
حتول بالصناعة املصرفية 
في الشرق األوسط« في حفل 
توزيع جوائ���ز يوروموني 
للتميز 2016 الذي أقيم يوم 
األربعاء بتاريخ 1 يونيو 2016، 

في فندق رافلز في دبي.
وحض���ر احلفل عبداهلل 
الس���ميط، نائ���ب رئي���س 
املديري���ن العامني في البنك 
الكويت���ي، وفوزي  األهلي 
الثنيان مدير عام ش���ؤون 
مجلس اإلدارة، وبعض أعضاء 

اإلدارة التنفيذية للبنك.
وفي تعقيب���ه على فوز 
الكويتي بهذه  البنك األهلي 
اجلائ���زة، ص���رح عبداهلل 

السميط قائال:
لقد حق���ق البنك األهلي 
الكويتي تقدما كبيرا خالل 
العام املاضي وأدخل العديد 
من التطورات والتحسينات 
أدت بالفعل إلى عملية حتول 

كبيرة في أداء البنك.
ومع تطبيق استراتيجية 
»بن���ك أس���ه���ل« وتعزيز 
امل���وارد  وتطوي���ر نظ���م 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، عن إطالق 
حمل���ة »ربح���ك أكب���ر في 
رمضان«، التي متنح عمالء 
الفوز  الدفع اآلج���ل فرصة 
بجوائز نقدي���ة قيمة خالل 

شهر رمضان املبارك.
وتق���دم VIVA لكل عميل 
فرص���ة رائعة لرب���ح 100 
دينار يوميا، 500 دينار كل 
أس���بوعني و1000 دينار في 
نهاية ش���هر رمضان، وذلك 
مقابل تسديد فاتورة خطه 

أعل���ن البن���ك التجاري 
الكويتي أنه س���يتوقف عن 
قبول تسلم ومترير الشيكات 
الكويتي  الصادرة بالدينار 
غي���ر املطابق���ة للمقاييس 
واملعايير االمنية املقررة من 
قبل بن���ك الكويت املركزي، 
وذلك ف���ي القريب العاجل، 
وس���يقوم البن���ك بتوجيه 
العمالء املستفيدين من مثل 
هذه الش���يكات ال���ى البنك 
املصدر الس���احب للش���يك 
لصرفها نقدا أو ايداعها في 
حسابهم لدى البنك املصدر 

إن وجد.
وبه���ذا الص���دد، يهيب 
البنك بالسادة عمالئه الذين 
يقومون بطباعة شيكاتهم 
عن طريق املطابع مباشرة 
ولي���س عن طري���ق البنك، 
املبادرة في طباعة الشيكات 
اخلاصة بهم من خالل اجلهات 
املعتم���دة فقط بالس���رعة 
املمكنة، مع مراعاة مراجعة 
البنك التج���اري لتزويدهم 
باملقاييس واملعايير األمنية 
املتفق عليها قبل طباعة هذه 

الشيكات.
الى  كما جتدر االش���ارة 
التقيد بالتعليمات  ضرورة 

البشرية بش���ك����ل كبي��ر، 
بدأ األهلي عهدا جديدا وقدم 
منوذجا مصرفيا أكثر يسرا 
بالقيام  لعمالئه يسمح لهم 
بأعماله���م املصرفية براحة 
وأمان وس���رعة، مع تعزيز 
الرئيسية في  البنك  مبادئ 
الشفافية والنزاهة والسهولة 

والتميز.

عبر االس���تقطاع املباش���ر، 
 VIVA موقع ،VIVA تطبي���ق
اإللكتروني أو عبر االتصال 
مبركز خدم���ة العمالء على 

.102
وق���ال عبد ال���رزاق بدر 
العيسى، مدير إدارة اتصاالت 
الشركات في VIVA: حترص 
الكويتية  شركة االتصاالت 
VIVA عل���ى التواص���ل عن 
قرب م���ع عمالئها، وخاصة 
املبارك،  في ش���هر رمضان 
ش���هر اخلير والبركات، لذا 

التالي������ة لضم���ان قبول 
الشيكات املطابق��ة للمعايير 
الكويت  من خ���الل نظ���ام 
االلكتروني���ة  للمقاص���ة 
للشيكات  )KECCS( والذي 
قلص فت���رة حتصيل هذه 
الش���يكات من 3 أي���ام الى 

وسيواصل البنك األهلي 
الكويتي تطوي���ر منتجاته 
وخدمات���ه ورف���ع كف���اءة 
موظفي���ه لتحقيق إجنازات 
متكنه من رف���ع مكانته في 
السوق املصرفية في الكويت 
وجمهوري���ة مصر العربية 
ودول���ة اإلم���ارات العربية 

املتحدة.

أطلقنا حمل���ة »ربحك أكبر 
في رمضان«، لتمكينهم من 
الدخول في سحوبات خالل 
الشهر الفضيل والفوز بجوائز 

مميزة«.
وأض���اف: »يحصل كل 
عميل على فرصتني لدخول 
السحب عند تسديد الفاتورة 
عبر مركز خدمة العمالء أو 
االستقطاع املباشر، وفرصة 
واحدة عبر املوقع اإللكتروني 
أو التطبيق، وذلك مقابل كل 

دينار كويتي«.

التحصيل ف���ي نفس اليوم 
لبع���ض احل���االت أو ف���ي 
يوم العم���ل التالي حلاالت 

أخرى.
كم���ا يلف���ت البنك نظر 
الكرام الى ضرورة  عمالئه 
االهتمام بالش���يك لضمان 
قبوله، وذلك باحلفاظ على 
 )MICR( خط احلبر املمغنط
املوجود في أس���فل الشيك، 
وأيض���ا جتن���ب الكتابة أو 

التوقيع عليه.
كم���ا يج���ب االحتف���اظ 
بالش���يكات بحال���ة جيدة 
وجتنب طيها  أو إتالفها، أو 
تدبيسها أو متزيقها وحفظها 
في أماك���ن بعيدة عن وهج 
الشمس واحلرارة املرتفعة 
ألن ذلك سيعرضها للتلف.

والبنك التجاري الكويتي 
إذ يعمل دوم���ا على تقدمي 
أفضل اخلدم���ات املصرفية 
له���م في كل األوق���ات، فإن 
يؤكد على عمالئه ضرورة 
االلت���زام مبتطلب���ات نظام 
املقاصة االلكترونية اجلديد 
لضمان قبول تسلم ومترير 
شيكات املقاصة واالستفادة 
من مزايا النظام اجلديد على 

النحو األمثل.

»األولى للوقود« تنظم محاضرة
توعوية ملوظفيها

»بيتك«: 7 عمالء يفوزون في السحب اخلامس حلملة البطاقات املصرفية

نظمت الشركة األولى للوقود بالتعاون 
مع الهيئة العامة للبيئة محاضرة للتوعية 

ملوظفيها مبقر الشركة حتت عنوان 
»قانون حماية البيئة اجلديد«، ومت 

إلقاء الضوء على مواد قانون حماية 
البيئة والعقوبات التي يتضمنها والتي 

تفرض بحق املخالفني لبنوده، وعلى 
أهم إجنازات الهيئة العامة للبيئة. وفي 
ختام احملاضرة مت فتح باب املشاركة 

واالستفسارات ملوظفي الشركة واإلجابة 
عليها. وعن هذه احملاضرة صرح 

الرئيس التنفيذي للشركة األولى للوقود 
م.عادل العوضي قائال: تعتبر األولى 

للوقود من الشركات الرائدة في تطبيق 
كل القوانني التي حتافظ على البيئة 

وذلك من منطلق مسؤوليتها والتزاما 
منها بهذه القواعد وحرصا على توعية 

موظفيها بأهمية هذه القوانني.

فاز 7 من عمالء بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
في السحب اخلامس للحملة التسويقية اجلديدة 

للتشجيع على استخدام بطاقات »بيتك« 
االئتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات السحب 

اآللي، وذلك بهدف زيادة القيمة املضافة للبطاقة 
وتشجيع إصدار واستخدام بطاقات »بيتك«. 

وتتضمن احلملة جوائز قيمة عبارة عن تلفزيون 
سامسوجن سمارت UHD Curved 65 يوميا ملدة 

50 يوما عند استخدام بطاقات »بيتك« لسداد 

قيمة املشتريات داخل الكويت وخارجها.
الفائزون هم: جمال محمد علي، محمد عبدالعزيز 

الربيعة، عبداهلل زامل العنزي، فوزية احمد 
عبداهلل، رمي محمد العوضي، صنيتان بدر 

املطيري، وسارة عائد احليص. 
وتتيح احلملة التي أطلقت حتت شعار »اربح 

سامسونغ سمارت 65« يوميا مع بطاقات 
»بيتك« للعمالء الفرصة لدخول السحب اليومي 

واربح »سامسونغ سمارت 65« وذلك مقابل 

كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية أو مسبقة الدفع داخل الكويت 

وخارجها، أو بطاقات السحب اآللي خارج الكويت 
فقط، وذلك ضمن فترة احلملة التي تستمر 

حتى 14 يونيو اجلاري . وتؤكد احلملة حرص 
»بيتك« على االستمرار في تقدمي العروض 
املميزة لعمالئه من حملة البطاقات املتنوعة 

مكافأة لهم، وأيضا حرصا على خلق طابع فريد 
ومميز جلميع بطاقات »بيتك« التي تقدم دائما 

قيمة مضافة حلاملها، مبا يساهم في رضاء 
العميل وزيادة فرص استفادته عند االستخدام، 
فضال عن تعزيز تواجد البنك وحصته السوقية 

ومكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك احمللية من 
حيث قاعدة العمالء. وتساهم احلملة في ترسيخ 
مبادئ وأهداف »بيتك« الرامية إلى تنشيط حركة 

املبيعات وحتقيق الفائدة للعمالء مستخدمي 
البطاقة وللتجار، والسعي الى تعزيز سمعة 
بطاقات »بيتك« واستخدامها محليا وعامليا.

ترتقي بالطراز إلى مستوى جديد

»نيسان« تكشف عن »GT-R نيسمو 2017«
ليترات، ويعمل بتقنية الضخ 
التوربين���ي املزدوج للوقود 
لتولي���د ق���وة 600 حصان.  
ويعتبر محرك السيارة الذي 
يحمل اسم VR38DETT ثمرة 
خلبرات وجتارب س���يارات 
»نيس���مو« خالل مشاركتها 
السيارات حول  في سباقات 
العالم. وهو يتمتع بنظام نقل 
حركة مزدوج من 6 سرعات مع 
شاحني توربو عاليي التدفق 
بقطر كبير على غرار النماذج 
املستخدمة في سباقات »جي 
تي GT3 »3. وكما في النموذج 
القياسي، يتم جتميع محرك 
»GT-R نيسمو« بشكل يدوي 
النهاية،  البداية وحت���ى  من 
وذل���ك ضمن غ���رف خاصة 
معقمة حتت إش���راف فنيني 
مدربني يلتزمون بأعلى درجات 
الدقة. ويتم أيضا إضافة لوح 
مصن���وع م���ن األملنيوم إلى 
اجلزء األمامي من كل محرك، 
حي���ث ينق���ش علي���ه كلمة 
TAKUMI التي تعني »املهني 
املاهر« باللغة اليابانية.وبهذه 
املناسبة، هيروشي تامورا، 
 GT-R« رئي���س منتج���ات
 »GT-R« نيس���مو« ومنوذج
القياسي، علق قائال: ترسخ 
GT-R نيسمو إرثها العريق 
السيارات،  في عالم سباقات 
مما يجعله���ا جنمة احللبات 
بال منازع متيحة للس���ائقني 
أعل���ى مس���تويات احلماس 
والتش���ويق. ومع انطالقها 
 GT-R من تصميم س���يارة
2017، تتمتع نيسمو اجلديدة 
التوازن مع  أكبر من  بدرجة 
أداء رفيع املستوى، وإحساس 
عال بالرقي والفخامة. وهي 
متثل ثمرة جهودنا احلثيثة 
املتعة  لبلوغ أقصى درجات 

في القيادة.

DampTronic القابل للتعديل، 
والذي يس���تفيد م���ن نظم 
الس���يارة  ف���ي  املعلوم���ات 
لتوفير قوى تخميد مناسبة 
ومستوى عال من التحكم في 
جميع حاالت القيادة. وينطوي 
النظ���ام على تقني���ة عالية 
الكفاءة المتصاص الصدمات 
تنق���ل الطاقة الت���ي يولدها 
إلى  محرك السيارة بفاعلية 
سطح الطريق. وتعمل السيارة 
مبح���رك من 6 أس���طوانات 
على شكل حرف V سعة 3.8 

الهيكلية املعززة  البنية  إلى 
مقارنة مع النموذج القياسي 
للسيارة. وقد سمحت زيادة 
قوة هيكل السيارة للمهندسني 
النواب���ض  أداء  بتعزي���ز 
واملخمدات وقضبان املوازنة 
التي تتكامل فيما بينها لزيادة 
الدفع نحو األسفل، مما  قوة 
مينح السيارة مزيدا من الثبات 

قياسا بالطراز السابق. 
التعليق، فيقوم  أما مهام 
بها نظ���ام التحكم بالتخميد 
 Bilstein® الكهربائ���ي 

بس���هولة تامة دون احلاجة 
للمس الشاشة، وهي خاصية 
تناسب إلى حد كبير رحالت 
الس���فر والقيادة بس���رعات 
GT-« عالية. وتتفرد سيارة

R نيسمو« مبقاعد مريحة من 
ألياف الكربون املكسوة بجلد 
»ريكارو« املميز مع إضافات 
من جلد »الكنتارا« بلون أحمر 

أنيق.
ومت أيض���ا حتس���ني أداء 
 GT-R« سيارة الدفع الرباعي
نيسمو«، ويعزى ذلك جزئيا 

بتصميم مطور وبسيط من 
املتكاملة  خالل مزايا املالحة 
والتحك���م بالصوت حيث مت 
خفض ع���دد املفاتيح من 27 
الس���ابق  الطراز  مفتاحا في 
إلى 11 مفتاحا فقط، وشاشة 
تعم���ل باللم���س قي���اس 8 
بوصات مزودة برموز كبيرة 
لسهولة أكبر في االستخدام. 
وتتيح لوحة التحكم املجهزة 
العرض على منصة  بشاشة 
»الكونسول« املصنوعة من 
ألياف الكربون استخدام املزايا 

حتى اليوم، مما مينحها ثباتا 
القيادة  أكبر عند  واستقرارا 

بسرعات عالية. 
وتتمتع »GT-R نيسمو« 
بنفس املقص���ورة املتجددة 
لسيارة »GT-R 2017«، والتي 
السائق شعورا فريدا  متنح 
بالرق���ي والفخام���ة. ومتت 
إعادة تصميم لوحة العدادات 
وعجلة القيادة ومسند الذراع 
في الوسط لتكتسي بجلود 
»الكنت���ارا« الفاخ���رة، فيما 
متتاز لوحة القيادة املركزية 

كشفت ش���ركة »نيسان« 
العاملية لتصنيع الس���يارات 
GT-« عن سيارتها اجلديدة
R نيس���مو 2017« على حلبة 
نوربرينغ الشهيرة التي تعد 
واحدة من أط���ول وأصعب 
مسارات السباق حول العالم، 
وه���ي املكان ال���ذي تعتمده 
الشركة لتطوير أداء سيارات 
»GT-R«.  وعلى غرار النموذج 
القياس���ي، تتمي���ز الواجهة 
 GT-R« األمامي���ة لس���يارة
نيس���مو 2017« مبظهر قوي 
التصمي���م اجلديد  يع���ززه 
للمص���د األمام���ي. ولزيادة 
تبريد احملرك عالي األداء في 
السيارة، مت توسيع الشبكة 
األمامية املصنوعة من الكروم 
واملصممة على ش���كل حرف 
V لزيادة تدف���ق الهواء دون 
التأثير على معامل السحب في 
السيارة. ويتكامل هذا التصميم 
مع غطاء احملرك اجلديد الذي 
حرصت »نيسان« على زيادة 
صالبته الهيكلية خاصة عند 
القيادة بسرعات عالية، مما 
يتي���ح تعزي���ز الديناميكية 

الهوائية في جميع األوقات.
وخالفا لنموذج »جي تي 
– آر« القياسي، متت صناعة 
املص���دات األمامية لس���يارة 
»GT-R نيسمو« بدقة متناهية 
من ألياف الكربون املتداخلة 
لتحقيق أعلى درجات الصالبة. 
ومت تصميم اجلنيحات األمامية 
الهواء حول  لتعزيز تدف���ق 
السيارة، وتوليد مستوى عال 
من القوة الدافعة نحو األسفل، 
وتوجيه الهواء مباشرة حول 
املقصورة لتحسني الديناميكية 
الهوائية. وبشكل عام، يولد 
الشكل اجلديد للسيارة قوة 
دافعة لألسفل هي األكبر مقارنة 
مع سيارات »نيسان« األخرى 


