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فريق »بيتك« يحضر وجبات االفطار 

EcoBoost كل تلك القوة صادرة عن محرك

EcoBoost محرك

الروضان تتوسط مقصيد والطلبة والطالبات املتفوقني

ضمن جوائز محرك العام الدولية لسنة 2016

حتت شعار »أنتم عاملنا اجلميل« »التجاري« يُطلق خدمة »ويسترن يونيون« لتحويل األموال

»بيتك« يطلق حملة مشروع »إفطار الصائم«

فورد تفوز بجائزة أفضل محرك صغير للسنة اخلامسة

»زين« حتتفي بالطلبة املتفوقني في الثانوية العامة

»التركية« تزين الشانزليزيه
بشعار حملتها »التقوا األفضل في أوروبا«

أعل���ن البن���ك التجاري 
الكويتي ع���ن إطالق خدمة 
ويسترن يونيون لتحويل 
األموال وستتيح هذه اخلدمة 
ل���كل أصحاب احلس���ابات 
املصرفية لدى البنك إمكانية 
إرسال األموال بكل سهولة 
وسرعة، حيث أصبح بإمكان 
إلى  العميل حتويل األموال 
جميع أنحاء العالم من خالل 
الهاتف الشخصي أو جهاز 
الكمبيوتر، ه���ذا، وأوضح 
التجاري أن خدمة التحويل 
متاحة لعمالء البنك التجاري 
على مدار الساعة طوال أيام 
األس���بوع إلى أي من فروع 
ويسترن يونيون في أكثر من 
200 دولة عن طريق استخدام 
تطبيق التجاري موبايل أو 

التجاري أون الين. 
تعليق���ا على إطالق هذه 
اخلدم���ة اجلدي���دة، قال���ت 
س���حر الرمي���ح، مدير عام 
قط���اع االئتم���ان التجاري 
ومدير ع���ام قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالوكالة في 
البنك التجاري الكويتي، ان 
ويسترن يونيون هي واحدة 

أطل���ق بي���ت التموي���ل 
الكويت���ي »بيت���ك« حملة 
مش���روع افط���ار الصائ���م 
ضم���ن برنامجه الرمضاني 
احلافل باألنشطة والفعاليات 
التي  االجتماعية واخليرية 
تعكس هويته اإلس���المية 
وترسخ التزامه مبسؤولياته 

االجتماعية.
العالقات  وق���ام فري���ق 
العامة في »بيتك« وعدد من 
املتطوعني في البنك بتوزيع 
وجبات اإلفطار ملرتادي قصر 
الذي يشهد جتمعات  نايف 
كبيرة قبيل موعد أذان املغرب 
بغية استهداف عدد كبير من 

الصائمني.
ويساهم »بيتك« من خالل 
توزيع وجبات افطار الصائم 
الى تعزيز اواصر الصلة مع 
مختلف ش���رائح املجتمع، 
والتخفيف من معاناة الفئات 
قليلة الدخل وإدخال الفرحة 

والسرور إلى قلوبهم.
وتعبر املبادرة عن مدى 
اهتمام »بيتك« ببناء مجتمع 
العطاء  متراب���ط يس���وده 
واحملبة، الس���يما ان سجل 
»بيتك« يحف���ل بالعطاءات 

تندفع سيارة موستاجن 
األسطورية على الطريق العام 
بأقصى سرعة. بينما تتجاوز 
سيارة فوكس الرشيقة زحمة 
السير في وسط املدينة. كما 
 GT يسمع هدير محرك فورد
على حلبة الس���باق. وجند 
سيارة فورد إكسبلورر جتتاز 
جدوال مليئا بالصخور. تقدم 
ش���احنة فورد F-150 قوة 
الس���حب الفضلى في الفئة 
التي تبلغ 5.534 كلغ. لكن 
ما ال���ذي يوجد حتت غطاء 
احملرك ويولد القوة في هذه 
القوة  الس���يارات؟ كل تلك 
 .EcoBoost صادرة عن محرك
التقليدي  التفكير  يتمحور 
بش���أن احمل���ركات حول أن 
احلجم يساوي القوة، ولهذا 
ف���إن تكنولوجيا  الس���بب 
EcoBoost من فورد أدهشت 
املش���ككني. م���ع أن حج���م 
محركات EcoBoost األصغر 
يؤمن توفيرا أكبر في استهالك 
الوقود، إال أن قوتها توازي 
قوة احملركات األكبر حجما. 
والسر وراء هذه املسألة هي 
 EcoBoost أن تكنولوجي���ا
جتمع ب���ني احلجم الصغير 
التوربيني  عموما والشحن 
املباش���ر للوقود  والض���خ 
والصمام���ات ذات التوقيت 
املتغير ليتمتع العمالء بأداء 
وتوفير في استهالك الوقود 
مذهلني. تؤمن محركات فورد 
EcoBoost توفيرا في الوقود 
أفضل بنس���بة 20% مقارنة 
الس���عة  مع احملركات ذات 
األكبر.  وق���د اختير محرك 
فورد EcoBoost سعة 1.0 لتر، 
الصغير والقوي في الوقت 
نفس���ه، األفضل ف���ي فئته 
ضمن جوائ���ز محرك العام 
الدولية للس���نة اخلامس���ة 
عل���ى التوال���ي. وقد تغنت 
التحكي���م بالدمج ما  جلنة 
بني سالس���ة القيادة واألداء 
والتوفير في استهالك الوقود 
والتطور والتكنولوجيا الذي 

مازال يحدد املعايير.
 EcoBoost أم���ا مح���رك
الفعال  بثالث أس���طوانات 

حتت شعار »أنتم عاملنا 
اجلمي���ل«.. احتفت »زين« 
الرائدة في تقدمي  الش���ركة 
املتنقلة  خدمات االتصاالت 
في الكويت بالطلبة املتفوقني 
في الثانوية العامة في مقرها 
الرئيسي في الشويخ، وذلك 
خالل احلف���ل اخلاص الذي 
أقامته لهم وألولياء أمورهم 
التنفيذي  الرئيس  بحضور 
الروض���ان والوكيل  إميان 
املس���اعد للتنمية التربوية 
واألنشطة في وزارة التربية 
فيصل مقصي���د، باإلضافة 
الطلبة  إلى أهالي وعائالت 

والطالبات.
الش���ركة في  وأوضحت 
بيان صحافي أن حفل تكرمي 
الطلبة والطالبات املتفوقني 
في الثانوية العامة يعتبر من 
أبرز جهودها في املساهمة 
في تنمية مجاالت التعليم، 
حيث حترص الشركة كل عام 
على مشاركة الطلبة املتفوقني 
إجنازهم بالنجاح، وتسعى 
لتش���جيعهم على املزيد من 
التقدم في املرحلة التعليمية 

التي سيعبرون إليها.
وخالل الكلمة التي ألقتها 
للطلبة والطالبات في احلفل، 
قالت إميان الروضان الرئيس 
التنفي���ذي لزي���ن الكويت: 
نحتفل الي���وم بجيل جديد 
من أبنائن���ا املتفوقني، جيل 
اس���تطاع باملثاب���رة وحب 
العل���م أن يعبر بتفوق إلى 
منصة التتويج، وأنتهز هذه 
الفرصة ألهنئ أبناءنا وبناتنا 
بفرحة التفوق، وأذكرهم في 
هذه اللحظ���ة أن الرحلة لم 
تصل إلى نقطة النهاية بعد، 
فهناك طري���ق طويل حافل 
ف���ي انتظاره���م.  وأضافت 
الروضان: إن فرحة النجاح 
ال تعادلها فرحة أخرى، وهذه 
الفرحة تقاس مبدى اجلهد 
واملثابرة والعمل املتواصل 
ب���ال كلل أو مل���ل على مدار 
العام، فمن حقكم أن تفرحوا 
ومن حقكم أن تفخروا بهذا 
اإلجناز، الذي سيحمل معه 
العبور لرحلة جديدة  صك 
نحو جناح آخر، رحلة جديدة 

نحو حتدي آخر. 
الروضان: ثقتنا  وبينت 
فيكم بال حدود، فبحماسكم 
وشغفكم للتفوق ستكونون 
قادرين على تقدمي أنفسكم 

قامت »اخلطوط اجلوية 
التركية«، احلائزة على لقب 
أفضل شركة طيران في أوروبا 
للعام اخلامس على التوالي، 
بوض���ع الفت���ة ترويجية 
 Meet Europe’s« مكتوب عليها
Best« )الت����قوا األفضل في 
امت�داد شارع  أوروبا( على 
الشانزليزيه الشهير بطول 
1.9 كيلومت���ر، حيث ميكن 
للباريسيني والسياح مشاهدة 
الالفتة أثن���اء جتوالهم بني 
املتاج���ر واملقاهي واملطاعم 
هناك. ويعكس تصميم الالفتة 
 Meet Europes مفهوم حملة
Best الت���ي أطلقتها الناقلة 
لتس���ليط الضوء على أبرز 
العبي ومشجعي بطولة كأس 
األمم األوروبية »يورو 2016« 
من مختلف أنح���اء القارة. 
وتعتبر »اخلطوط اجلوية 
التركية« شريك النقل الرسمي 
لبطولة كأس األمم األوروبية 

من الش���ركات األكثر شهرة 
واستخداما في العالم، ومن 
الش���راكة معهم  خالل هذه 
البنك  سيس���تفيد عم���الء 
التجاري من ه���ذه اخلدمة 

اإللكترونية.
الرميح قائلة:  وأضافت 
الكويتي  التجاري  البنك  إن 
يسعى دوما إلى توفير أفضل 

واملساهمات مبختلف انواعها، 
كما ان هذه املبادرة ليس���ت 
جديدة عل���ى »بيتك«. هذا 
ويستمر »بيتك« ببرنامجه 
الرمضاني املتنوع الذي يشمل 
الهداي���ا الرمضانية  توزيع 
والقرقيع���ان، وتنظيم عدد 
م���ن اجلوالت عل���ى املراكز 
الصحي���ة واملستش���فيات 
لزي���ارة املرض���ى وتوزيع 

الوقود، فقد  في اس���تهالك 
مت اختياره »كأفضل محرك 
بسعة أدنى من 1.0 ليتر« من 
قبل جلنة حتكيم ضمت 65 
صحافيا مختصا بالسيارات 
من 31 بلدا، وبالتالي ليحقق 
الفوز في فئته في كل سنة 
منذ إطالقه. استطاع محرك 
EcoBoost التف���وق على 32 
محركا منافسا هذه السنة، أي 
أكثر ب� 19 محركا من احملركات 
التي نافسها سنة 2012. شهدت 
سنة 2015 أيضا ازديادا في 
املنافسة من شركات تصنيع 
الس���يارات العاملية في فئة 
احملركات م���ا دون 1.0 ليتر 
املزودة بشاحن توربيني مع 
تقنية الضخ املباشر للوقود.  
وفي العام 2014، أصبح محرك 
EcoBoost سعة 1.0 ليتر أول 
محرك يكون الفائز اإلجمالي 
بجوائز محرك العام الدولية 
التوالي،  الثالثة على  للمرة 
وحقق سنة 2012 لقب »أفضل 

محرك جديد«.
 EcoBoost ويتوافر محرك
سعة 1.0 ليتر بقوة حصانية 
 ،125PS100، وPS صافية تبلغ
و140PS، وحتى 180PS في 
سيارة الرالي فورد فييستا 
R2، وجند ه���ذا احملرك في 
املركبات ضمن 72 بلدا حول 
العالم. فيما يتعلق باحملرك 

كأجيال جديدة حتمل معها 
األمل لهذا الوطن، فلتتخذوا 
من هذه املناس���بة الفرصة 
لتجددوا أهدافكم وأحالمكم 
ولتجس���دوا طموحاتك���م 
عل���ى أرض الواقع.  وأكدت 
الروضان أن زين تدرك متاما 
أن تنمية املجتمعات هو أمر 
بالغ األهمية بالنس���بة إلى 
جناحها العام، وتدرك أيضا أن 
التعليم هو البوابة الرئيسية 
لتنمية ه���ذه املجتمع���ات، 
وفي ظ������ل قناعتها ه���ذه، 
أخذت الشركة سلسلة م����ن 
املبادرات في ه���ذا االجتاه، 
نظ���را للدور احليوي الذي 
يلعبه القطاع التعليمي في 

النسيج االجتماعي.
الروض���ان  واختتم���ت 
بقوله���ا: إننا نؤم���ن أيضا 

العديد  2016، وقد أطلق���ت 
املبادرات إلثارة حماس  من 
املشجعني طوال فترة إقامتها 
الالفتة  هذا الصيف. ومتتد 
الترويجي���ة على طول أحد 
جانبي الشارع لتوفر مظهرا 
فنيا يثير إعجاب املشجعني 
أثن���اء زيارتهم  والس���ياح 
العاصمة الفرنسية حلضور 
البطولة. وبهذه املناس���بة، 

اخلدم���ات لعمالئ���ه، وذلك 
بالتع���اون مع مؤسس���ات 
وجه���ات مرموقة ومعروفة 
عامليا مما يوف���ر املزيد من 
الس���هولة واملرونة لعمالء 
البنك التجاري عند قيامهم 
بتحويل األموال إلى اخلارج 
عبر قن���وات آمن���ة.  وقال 
حامت سليمان، نائب الرئيس 
الش���رق  اإلقليم���ي ملنطقة 
األوسط في ويسترن يونيون: 
نحن سعداء إلطالق خدماتنا 
مع البنك التجاري الكويتي 
والتي متكننا من توس���يع 
عملياتنا املبتكرة لتحويل 
األم���وال عبر احلس���ابات 
املصرفية في الكويت. نحن 
دائما نبحث عن طرق جديدة 
لتزويد عمالئنا باملزيد من 
اخليارات والراحة إلرس���ال 
األم���وال حول  واس���تقبال 
اليوم هو  العالم، وإط���الق 
دليل واضح لكيفية استجابة 
ويسترن يونيون للمطالب 
التكنولوجي���ة املتنامي���ة 
للمستهلكني في جميع أنحاء 
العالم وذلك بتوفير املزيد من 

اخليارات لهم.

الهدايا عليهم، ومس���ابقات 
رمضانية وتوزيع وجبات 
افطار الصائم بأماكن مختلفة، 
وتنظي���م موائ���د االفط���ار 
اثناء  الت���ي تعمل  للجهات 
وقت االفطار وغيرها الكثير 
م���ن الفعالي���ات التطوعية 
والصحية والتوعوية ضمن 
جهود تفعيل دوره االجتماعي 

واإلنساني.

 ،140PS بقوة صافي���ة تبلغ
فإن نسبة القوة إلى الليتر 
في احمل���رك أكبر مما جنده 
في محرك س���يارة بوغاتي 
إلى ذلك،  فيرون. باإلضافة 
متكنت سيارة فورموال فورد 
الصاحلة للسير على الطرقات 
العامة واملجهزة بهذا احملرك 
بقوة حصانية صافية تبلغ 
205PS م���ن اجتي���از حلبة 
الش���هيرة  نوربورغرين���غ 
في أملانيا بظ���رف 7 دقائق 
و22 ثاني���ة، وتكون بفضل 
هذا األداء ق���د تفوقت على 
عدة سيارات خارقة مبا في 
أفنتادور  ذلك المبورغيني 
بقوة تتخطى 600 حصان، 
وسيارة فيراري إنزو وباغاني 

زوندا.
وأصبح���ت مجموع���ة 
 EcoBoost محركات ف���ورد
العاملي���ة القوي���ة والفعالة 
في اس���تهالك الوقود تضم 
محركات بأربع أسطوانات 
سعة 1.5 ليتر، 1.6 ليتر، 2.0 
ليتر و2.3 ليتر، ومحركات 
V6 س���عة 2.7 ليت���ر و3.5 
ليت���رات. وجند هذا احملرك 
 GT األخير في سيارة فورد
التي  اخلارقة اجلديدة كليا 
ستعود إلى عالم السباقات 
في لومان في وقت الحق من 

هذا الشهر.

بأن املسؤولية االجتماعية 
تشكل عنصرا جتاريا مؤثرا، 
فهي الواقع اجلديد في مجال 
األعمال، ونحن في زين نعتنق 
روح املسؤولية االجتماعية 
واالس���تدامة.. ولذل���ك لن 
تتوق���ف زين ع���ن دعم أو 
التعليمية  العملية  مساندة 
في الدولة، ولن تتوقف عن 
اتخاذ املبادرات التي تصب 

في هذا االجتاه. 
يذكر أن مبادرة زين هذه 
تعكس رغبتها في إضفاء بعد 
جدي���د من رس���التها اجتاه 
التزاماتها االجتماعية في دعم 
قطاع التربية والتعليم وفئات 
املجتمع املختلفة، وخاصة 
طلب���ة وطالب���ات املرحلة 
الثانوية ألنهم عماد املستقبل 

وجيل البالد الواعد. 

قال أحمد أوملس���تر، رئيس 
التسويق في اخلطوط اجلوية 
التركي���ة يس���ر »اخلطوط 
اجلوي���ة التركية« أن تزين 
أشهر شارع في العالم بشعار 
البطولة التي ترعاها. ونأمل 
في أن تسهم رؤية الالفتة في 
تشجيع املعجبني حول القارة 
عل���ى الترويج للحدث عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
وهو الذي ه���و عنصر هام 
في هذه احلمل���ة من خالل 
 Meet Europes# الهاش���تاغ
الالفت���ة  Best. وس���تبقى 
الترويجية في مكانها بشارع 
انتهاء  الش���انزليزيه حتى 
احلدث. وتؤكد هذه املبادرة 
حرص »اخلط���وط اجلوية 
الدائم على رعاية  التركية« 
الفعاليات الرياضية العاملية 
أكبر  انطالقا م���ن امتالكها 
شبكة من الرحالت الدولية 

حول العالم.

مع أن حجم 
محركات 

EcoBoost يؤمن 
توفيراً أكبر
في الوقود

إال أن قوتها
توازي احملركات 

الكبيرة

الروضان:
زين تدرك متامًا

أن تنمية 
املجتمعات

أمر بالغ األهمية 
بالنسبة

إلى جناحها
العام

iZONE.Services سلطان لالتصاالت« يطور خدمات«
حترص ش���ركة سلطان 
لالتصاالت وهي إحدى شركات 
مجموعة مركز سلطان على 
االحتفاظ مبكانتها الريادية 
ف���ي الكويت وعل���ى متييز 
عمالئه���ا وتزويده���م بكل 
التسهيالت الالزمة واخلدمات 
اجلديدة عب���ر نقاط بيع ال� 
»iZONE.Services« املتواجدة 
في أفرع مراكز سلطان. بناء 
عليه قامت ش���ركة سلطان 
لالتص���االت باضافة خدمة 
صيان���ة وتصلي���ح جميع 
أنواع املوبايالت والهواتف 

الذكية.
وحالي���ا تتوافر خدمات 
ال���� »iZONE Services« في 
س���بعة أف���رع م���ن مراكز 
سلطان املنتشرة عبر الكويت 
وتتضمن: الشويخ، مجمع 
الكوت، سوق شرق، العقيلة، 
الس���املية، الشعب وحولي، 
عل���ى أن تنتش���ر في وقت 
قريب في افرع أخرى. وهذا 
تأكيد على حرص س���لطان 

لالتصاالت على استمرارية 
التي  تقدمي افضل اخلدمات 
تلب���ي احتياج���ات العمالء 

ومتطلباتهم.
جت���در االش���ارة الى أن 
شركة سلطان لالتصاالت هي 

واحدة من الشركات الرائدة 
في مجال حلول االتصاالت 
التحتية من جميع  والبنية 
القطاعات وتعد من كبريات 
الكويت في  الش���ركات في 
مجال االتص���االت الداخلية 
واخلارجية وقد ساهمت في 
كثير من املش���اريع الكبرى 
داخ���ل الكوي���ت وخارجها 
ولدى الشركة فرع في دولة 

البحرين ودول اخرى.
يذكر أن iZONE.Services قد 
 ArabianITS مت تطويره من قبل
احلائزة شهادة ايزو للجودة 
رقم: 9001:2008 وهي تابعة 
لشركة سلطان لالتصاالت 
وملجموعة مركز س���لطان. 
ال�  واليوم تتضمن خدمات 
»iZONE Services« خدمات 
االنترنت، االكسس���وارات، 
إصالح الهواتف واشتراكات 
OSN حيث مت التعاقد في وقت 
سابق مع شركات كبرى مثل 
KEMS وMada وOSN لتقدمي 

خدماتها وجتديدها.

الروضان ومقصيد يكرمان الطالبة األولى على الكويتيني


