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فرع »برقان« في املطار يعمل 
24 ساعة/ 7 أيام في األسبوع

حرصا على ضمان خدمة عمالئه في جميع األوقات، أعلن 
بنك برقان أن فرعه في املطار سيعمل على مدار ٢4 ساعة 

سبعة أيام في األسبوع، وذلك ابتداء من 3 مارس ٢٠١٩.
اخلدمــة في فرع املطار متاحة جلميع العمالء احلاليني 
واجلــدد حيــث ميكنهم تنفيــذ عملياتهــم، واالطالع على 
حساباتهم املصرفية، واالستفادة من املنتجات واخلدمات 
اجلديدة التي يطرحها البنك، حيث ســيكون موظفو فرع 
املطار على أهبة االستعداد خلدمة العمالء في جميع األوقات 

وتلبية احتياجاتهم املصرفية املختلفة.

ابتداءً من 3 مارس 2019

»بورشه« حتول مصنعها في »اليبزيغ« 
إلى مصنع للسيارات الكهربائية

عزمــت بورشــه علــى 
إنتاج ســياراتها الكهربائية 
في مصنعهــا الكائن بوالية 
ساكســونيا بأملانيــا، وكان 
مجلس اإلشراف في بورشه 
إيــه جــي قــد قــرر تصنيع 
اجليــل التالــي من ســيارة 
ماكان لتكون سيارة كهربية 
بالكامل. وبهذا تكون ماكان 
أول سيارة رياضية متعددة 
االستعماالت تنتجها بورشه 
بنظام قيادة كهربائي بالكامل، 
ومن املقرر خروجها من خط 
اإلنتاج في مطلع العقد القادم. 
ومتثل عملية التطوير توسعا 
في نطاق سيارات بورشه في 
مجال السيارات الكهربائية: 
ستطرح سيارة تايكان - أول 
سيارة رياضية من بورشه 
تعمل بنظام قيادة كهربائي 
بالكامل - في األسواق بنهاية 
عام ٢٠١٩ ، ثم تتبعها بفترة 
وجيزة النسخة املشتقة منها، 

وأضــاف قائال: »بحلول عام 
٢٠٢٢ ، نكــون قد اســتثمرنا 
أكثر مــن 6  مليــارات يورو 
فــي الســيارات الكهربائية، 
ورمبــا يصل عدد ســيارات 
بورشــه اجلديدة متاما التي 
تعمل بنظام قيادة كهربائي 
إلــى 5٠% بحلول عام ٢٠٢5. 
وعلى الرغم من ذلك، سنركز 
خالل األعوام الـــ ١٠ املقبلة 
علــى اســتخدام مزيــج من 
أنظمة القيادة يشمل محركات 
محسنة بشــكل كبير تعمل 
بالبنزيــن وطرازات هجينة 
قابلــة للشــحن اخلارجــي 
وســيارات رياضيــة تعمل 
بأنظمــة قيــادة كهربائيــة 
بالكامــل. ويتمثل هدفنا في 
أن نقوم بدور رائد في مجال 
تطويــر التكنولوجيا ولهذا 
الســبب ســنواصل تنسيق 
جهود شركتنا ملواكبة عالم 

التنقل املستقبلي«.

يذكر ان الشــركة اتخذت 
قرار تصنيــع اجليل التالي 
من ســيارة ماكان في موقع 
الشــركة مبدينــة اليبزيــغ 
بأملانيا في شــهر يوليو من 
العام املاضي. وال شك أن هذا 
االســتثمار في مجال التنقل 
الكهربائــي في هــذا املصنع 
حتديــدا ســيهيئ الفرصــة 
إلنتاج سيارات كهربائية على 
نفس خط اإلنتاج القائم في 
املســتقبل. وكمــا هو احلال 
في سيارة تايكان، سيشتمل 
اجليل التالي من سيارة ماكان 
على تقنية الشحن بقوة ٨٠٠  
فولت وسيعتمد على قاعدة 
عجالت بورشــه الكهربائية 
املتطورة التي جرى تطويرها 
بالتعاون مع شركة أودي إيه 
جي، مما يسلط الضوء على 
صالحية املوقع للتكنولوجيا 
املستقبلية وتعزيز مرونته 

وكفاءته بشكل أكبر.

تايكان كروس توريزمو.
قال أوليفر بلوم، رئيس 
مجلس إدارة بورشه إيه جي: 
»بورشه وصناعة السيارات 
الكهربائية يسيران جنبا إلى 
جنب على أكمل وجه، ليس 
ألنهمــا متفقان علــى اتباع 
نهج عالي الكفاءة، بل بسبب 
الطابع الرياضي الذي مييز كال 
منهما على وجه اخلصوص«. 

مصنع بورشه في »اليبزيغ« بوالية ساكسونيا األملانية

مجموعة من قيادات وموظفي البنك األهلي املتحد

أوليفر بلوم

»األهلي املتحد« يقيم 
حفل تكرمي املوظفني للعام 2018

»لوتس الغامن« ترعى الفعالية السنوية لـ »جلف رن«

أقام البنك األهلي املتحد 
لتكــرمي  الســنوي  حفلــه 
موظفيــه املتميزيــن للعام 
٢٠١٨ بحضور كبار املسؤولني 
بــاإلدارة التنفيذيــة للبنك، 
حيث مت توزيع الشــهادات 
التقديرية والهدايا التذكارية 
على املوظفني ذوي اخلدمة 
الطويلة الذين أظهروا درجة 
عالية من االلتزام والتفاني 
تقديرا جلهودهم املســتمرة 
فــي خدمــة البنــك والتــي 
أصبحــت مصــدرا إللهــام 
العديد مــن املوظفني الذين 
التحقوا بالبنك فيما بعد. كما 
شهد احلفل تكرمي املوظفني 
واإلدارات الذين حصلوا على 
جوائز دولية مرموقة خالل 

العام ٢٠١٨.
وقد اســتهل احلفل الذي 
أقيم في فندق ماريوت كورت 

الغــامن  لوتــس  رعــت 
الفعاليــة الســنوية الرابعة 
عشرة على التوالي لـ »جلف 
رن« التي أقيمــت في حلبة 
البحرين الدولية، وحضرها 
الســيارات  عشــاق  آالف 
الســريعة وسباق احللبات، 
 Exige حيث شاركت أيقونتها
Sport فــي الســباق بقيــادة 
املتســابق احملترف »زعمني 
جافر« مقدمة حملبي سيارات 
السباق عرضا استثنائيا على 

مضمار سباقات السرعة.
وقد قــام بإطالق احلدث 
الرياضــي الســنوي »جلف 
رن« ألول مــرة فــي العــام 
٢٠٠5 مجموعة من الشــباب 
الكويتي يجمعهم ولع وشغف 
للسيارات الســريعة، وذلك 
بهدف توفير مساحة يستطيع 
من خاللها السائقون الهواة 
التــي  الرياضــة  ممارســة 
جتمعهــم فــي بيئــة آمنــة 
وقانونية، ومبساعدة مدربني 
مؤهلني ومحترفني، وعبدت 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة 
الطريق أمام السباق ليصبح 
حدثا سنويا وتدريبيا مفتوحا 

باملجان للجميع.
وبهدف زيادة التشــويق 
بــني صفــوف  واحلمــاس 

هذا النجاح حصل البنك على 
العديد من اجلوائز الدولية 

املرموقة خالل العام ٢٠١٨.
وفي ختام احلفل شــكر 
محمود موظفي البنك وأثنى 
عليهــم باعتبارهم الســبب 
الرئيســي فــي حتقيق هذه 
اإلجنازات، مؤكــدا أن العام 
٢٠١٩ يحمــل فرصــة رائعة 
للنمو واإلسهام في حتقيق 
املزايــا املتناميــة لعمالئنــا 
ومجتمعنــا الذي نعد جزءا 

منه.
مــن جانبــه، أكــد مدير 
عام املوارد البشرية بالبنك 
األهلي املتحد نقيب أمني ان 
هذا احلفل يعكس الروح التي 
يتمتع بها موظفو البنك، وأن 
البنــك األهلــي املتحد يقدم 
منوذجا لبيئة عمل متميزة 
تتضح من خالل قدرة إدارة 

مــن فخامة مقرونــة باألداء 
العالــي والتحكــم املتطــور 
جــدا، ممــا جعلهــا اخليــار 
األمثل لفئة الشباب ومحبي 
قيادة السيارات السريعة كل 
يــوم. وحرصا علــى توفير 
جتربة الفخامــة ملالكي هذه 
السيارة التي يتم تصنيعها 
بكمية محدودة جدا كل عام، 
تقدم لوتــس الغامن جتربة 
متفوقــة في خدمــة العمالء 
من مرحلة الشــراء وما بعد 
البيع، إذ تتسم هذه اخلدمة 

البنك على االحتفاظ بالعديد 
من املوظفني الذين يعتبرون 
الثروة احلقيقية للبنك ألعوام 

تزيد على الثالثني عاما.
ومتنــى أمــني للموظفني 
املكرمــني مزيدا مــن التقدم 
والنجاح، آمال أن يكون هذا 
التكــرمي حافــزا لهــم ولكل 
موظفــي البنــك علــى بذل 
املزيد مــن اجلهود لالرتقاء 

بأداء البنك.
من جانبهــا، قالت مرمي 
شــؤون  رئيــس  املضــف 
بالبنــك األهلــي  املوظفــني 
املتحد: نحرص على تطوير 
هــذا احلفل الســنوي الذي 
نعتبره وسيلة للتعبير عن 
تقديــر إدارة البنك للجهود 
املبذولة مــن قبل املوظفني، 
لإلســهام في صنع النجاح 

املتحقق.

باجلودة والتميز واالحترافية 
والفخامة التي جتعل من متلك 
ســيارة لوتــس جتربة غير 
مسبوقة في عالم السيارات. 
هذا، وتوفر لوتس الغامن 
إمكانيــة امتــالك ســياراتها 
الفخمة بحلول متويلية مرنة، 
عالوة على مزايا عديدة تشمل 
ضمانا غير محدود املســافة 
ملــدة ثالث ســنوات، مبا في 
ذلك خدمة مجانية ملدة ثالث 
سنوات وتأمني شامل لسنة 

كاملة.

بحضور كبار املسؤولني باإلدارة التنفيذية للبنك

Exige Sport استعرضت خاللها أيقونتها الرياضية

طارق محمود متحدثا في احلفل نقيب أمني يلقي كلمته للموظفني

يــارد بالكويت بتالوة آيات 
من القرآن الكرمي، كما شهد 
احلفل العديد من الفعاليات 
واملسابقات وتوزيع اجلوائز 

القيمة على املوظفني. 
وقــام طــارق محمــود 
التنفيذي بالوكالة  الرئيس 
للبنك األهلي املتحد بتكرمي 
اإلدارات واملوظفني املتميزين 
وأثنــى على نتائــج أدائهم 
خالل العام ٢٠١٨، مشيرا إلى 
اإلجنازات والتطور والتحسن 
امللحوظ الذي يشهده البنك 
عاما بعد عام، مؤكدا أن الدعم 
الذي قدمــه البنك من خالل 
خدماته لألفراد ومؤسسات 
األعمال فــي الكويت والتي 
انعكســت باإليجــاب علــى 
النمو االقتصــادي للبالد ال 
يقل أهمية عن األرقام املالية 
التي يحققها البنك. وفي إطار 

اجلماهير، مكنت لوتس الغامن 
محبيها الذين قدموا ملتابعة 
الفعالية السنوية من اختبار 
 ،Exige Sport جتربة قيــادة
التي تعد واحدة من أســرع 
السيارات في العالم وأكثرها 
فخامــة، وذلــك مبســاعدة 
املتســابق »زعمــني جافــر« 
الذي أخذهم في جوالت مثيرة 
للتعرف أكثر على قدرات هذه 

السيارة.
وتشتهر سيارات لوتس 
االســتثنائية مبــا تتميز به 

.. ويعلن الفائزين في سحب حساب »يومي«
أعلن بنك برقان عن أســماء الفائزين في سحب حساب 
يومي مبناسبة األعياد الوطنية في شهر فبراير، حيث فاز 
كل واحد منهم بجائزة قيمتها ١٠ آالف دينار، والفائزون هم: 
عبداهلل محمد قاطع العنزي، كافي شالل عبيد العنزي، 
غســان محمــد زين، فيفــي ماهر محمد النبــراوي، عصام 

مساعد محمد امليلم.
هــذا، وقد كافأ بنــك برقان عمالء حســاب يومي وقدم 
للفائزين ضعف مبلغ اجلائزة العادية النقدية والبالغة 5 

آالف دينار احتفاال باألعياد الوطنية.
وللمزيد من املعلومات حول فتح حســاب يومي أو عن 
السحب ربع السنوي حلساب يومي، يرجى زيارة أقرب فرع 
لبنك برقان للحصول على التفاصيل واملعلومات الالزمة.

.. والبنك يحتفل مع موظفيه باألعياد الوطنية

في إطار االحتفاالت بالعيد 
الوطنــي وعيد التحرير في 
الكويت، شــارك بنك برقان 
فرحة األعيــاد الوطنية مع 
موظفيه في مقره الرئيسي 

فرحتهم بهذه املبادرة الوطنية 
عن طريق تفاعلهم عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
كما قام بنك برقان بتزيني 
وإضــاءة فرعــه الرئيســي 

بألوان علم الكويت.  وبهذه 
بنــك  يتوجــه  املناســبة، 
برقان بالتهنئة إلى الشعب 
الكويتي واملقيمني، مبناسبة 

االحتفاالت الوطنية.

وجميع األفرع، حيث قدمت 
إدارة االتصــاالت الداخليــة 
هدايا خاصة وباجات مزينة 

بالشعارات الوطنية.
وقد عبــر املوظفون عن 

»برقان« يشارك في االحتفاالت الوطنية


