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 »التجاري« يعلن فائزي  سحوبات 
حساب »النجمة« وحملة »راتبك وفوقه كاش«

قام البنك التجاري بإجراء السحب 
األســبوعي على»حســـاب النجمة« 
وحملة »راتبــك وفوقه كاش«، حيث 
مت إجراء السحب بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اشكنانــــي، وجاءت نتائج السحب 
على النحو التالي: ســحب حســاب 
النجمة األســبوعي جائزة بقيمة 5 
آالف دينار كانت من نصيب شريفة 
فهد العدساني، والسحب األسبوعي 
حلملة »راتبك وفوقه كاش« جائزة 
بقيمة ألف دينار وكانت من نصيب 

عبدالرضا حسني غلوم عوض.
وأوضح البنك أن جوائز حساب 
النجمة أصبحت مميزة بحجــم مبالغ 
اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال الســنة، وتتضمن السحوبات 
جائزة أسبوعية بقيمة 5 آالف دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، وجائزة 
نصف ســنوية قدرها نصف مليون 
دينار، باإلضافة إلى أكبر جائزة في 
العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي 
حصل البنك مبوجبها على شــهادة 
غينيس لألرقام القياســية والبالغة 

١.5 مليون دينار.
وعن آليــة فتح حســاب النجمة 
والتأهل لدخول السحوبات والفوز 
باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن 
فتح حساب النجمة فقط بإيداع ١٠٠ 
دينار ويجب أن يكون في احلســاب 
مبلغ ال يقــل عن 5٠٠ دينار لدخول 
جميع السحوبات على كافة اجلوائز 

التي يقدمها احلساب. 
وبالنسبـــة لفرص الفوز فإنه كلما 
زاد املبلغ احملتفظ في احلساب زادت 
فــرص فوز العميل، حيث إن كل ٢5 
دينــارا توفر فرصة واحــدة للفوز، 
فضال عن املزايا اإلضافية التي يوفرها 
احلساب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
سحب آلي ويستطيع احلصول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب وكذلك 
احلصول على كافة اخلدمات املصرفية 

من البنك التجاري. 
أمــا بالنســبة حلملــة »راتبــك 
وفوقه كاش« واملوجهة للموظفيـــن 
الكويتيــني والوافديــن فــي القطاع 
احلكومي واخلاص وكذلك املتقاعدين 
واملســتمرة حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٩، 
وعن آلية االنضمام إلى هذه احلملة 
واالستفادة من املزايا التي توفرها، 

أوضــح البنك بــأن باســتطاعة أي 
موظف كويتي راتبه يزيد على 5٠٠ 
دينــار ســواء مت تعيينــه حديثا أو 
في اخلدمة الفعلية من سنني القيام 
بتحويل راتبه إلى البنك واالستفادة 
من مزايا هذه احلملة واحلصول على 
هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة 
٢5٠ دينــارا، أو قرض بــدون فائدة 
بقيمة خمس أضعاف الراتب وبحد 
أقصــى ١٠ آالف دينار، باإلضافة إلى 
الدخول تلقائيا في السحب األسبوعـي 
على جائــزة مقدارها ألف دينار. أما 
بالنســبة للعمالء الوافدين والذين 
يندرجــون حتت حســاب اخلدمات 
 Premier Banking املصرفية الشخصية
واملخصص للرواتب من ١7٠٠ دينار 
ومــا فــوق فســوف يتمكنــون من 
احلصول على هديــة نقدية فورية، 

هذا باإلضافــة إلى املتقاعدين الذين 
يحصلون على معاش تقاعدي قدره 
ألف دينار وما فوق فبمجرد حتويل 
معاشهم التقاعدي على البنك التجاري 
سيحصلون على هدية فورية بقيمة 
١5٠ دينارا والدخول تلقائيا في السحب 
األسبوعـي على جائزة مقدارها ألف 
دينار واالستفادة من مزايا هذه احلملة 
التي مت تصميمها خصيصا بصورة 
تناسب املوظفني الكويتيني والوافدين 
العاملني في القطاع اخلاص واحلكومي 
واملتقاعدين، كونها أيضا توفر لهم 
فرصــة احلصــول علــى العديد من 
املميزات اإلضافية والتمتع بالعديد من 
اخلدمات املتطورة واملنتجات الفريدة 
واملتميــزة التــي يوفرهــا التجاري 
لعمالئه لتلبي احتياجاتهم وترتقي 

ملستوى تطلعاتهم.

 »املتحد« يعلن رابحي السحب األسبوعي 
جلوائز حساب احلصاد اإلسالمي

البنــــك األهلــي  أعلــن 
املتحد في ١7 أبريل اجلاري 
أسماء الرابحني في السحب 
األســبوعي علــــى جوائــز 
احلصاد اإلسالمـــي، والذي 
استطاع أن يعيد رسم حياة 
اآلالف من الرابحني من سعداء 
احلظ، حيــث يقدم لعمالئه 
أكبر عدد مــن فرص للفوز 
على مدار العام من خالل ما 
يزيد على 85٠ جائزة سنويا.
وقد أســفر الســحب عن 
الرابحــة تركيــة  حصــول 
عبيــد العنزي على اجلائزة 
الكبرى بقيمة  األســبوعية 
١٠ آالف دينــار، باإلضافــة 
إلى حصــول ٢٠ فائزا على 
١٠٠٠ دينــار لكل رابح وهم: 
يوســف،  محمــد  عايشــة 
أميــر عبداحلميــد الصايغ، 
العازمي،  عبدالعزيز رشيد 
عمــاد ظافــــــر احللبيــة، 
إبراهيم مبارك،  عبداحلكيم 
ســميرة حبيب صفر، سما 
أمين مصطفى، لولوة محمد 
الدخيــل، طيبــة عبــداهلل 
إيريــن ســي  اجلسمــــي، 
أمير عبداحلميد  سيلستي، 
الصايــغ، اســماعيل علــي 

علــى جوائــز ربع ســنوية 
كبرى بقيمة ٢5٠ ألف دينار 
للرابــح والتــي متكنــه من 
حتقيق أحالمــه وتطلعاته، 
إلى الســحب  هذا باإلضافة 
الشهري على جائزة بقيمة 

١٠٠ ألف دينار.
ولعل أحد أبرز املميزات 
التي يقدمها برنامج جوائز 
احلصاد اإلسالمي لعمالئه هي 

الســعدي، فاضــل محمــد 
املطــوع، محمــد شــعيفان 
العجمــي، رودولفــو رويو 
أبوي، حبيب عباس عبداهلل، 
علي حسن احلداد، إبراهيم 
راشد احملميد، محسن علي 
فاطمــة عثمــان  محســن، 
عبــداهلل. ويتيــح حســاب 
احلصــاد اإلســالمي لعمالء 
البنك الدخول في الســحب 

 »فولكس واجن« حتتفل مبرور 45 عامًا 
على والدة أيقونتها »جولف«

45 عاما مرت حتى اليوم 
على بدء تصنيع الســيارة 
األكثــر جناحا فــي أوروبا 
فولكس واجن جولف، ففي 
شــهر مارس من عام ١٩74 
بدأ مصنــع فولكس واجن 
فــي مدينــة ڤولفســبورغ 
رسميا بإنتاج السيارة التي 
أصبحت الحقا األكثر مبيعا 
من منتجات فولكس واجن. 
ولــم يخطــر ببــال أحد 
في فولكــس واجن في ذلك 
الوقت أن سيارة جولف التي 
جاءت خلفا لســيارة بيتل 
األسطورية ستحقق مبيعات 
تبلغ 35 مليون سيارة في 
جميع أنحاء العالم، بل وما 
زالت تباع حتى يومنا هذا. 
وبلغة األرقام، فقد كانت 
تتلقى الشــركة طلبا كل 4١ 
ثانية على ســيارة جولف 
جديــدة مــن كل مــكان في 
العالــم، وتوالــت الطلبات 
كل يوم، دون انقطاع وذلك 
منذ أن بــدأت عملية إنتاج 
الســيارة )وفــق إجــراءات 
التشغيل القياسية( قبل 45 
عاما، وهذا مــا ميثل معدل 
إنتاج وسطي قدره 78٠ ألف 

سيارة سنويا.
وبهــذه املناســبة، قــال 
الرئيس  رالف براندستاتر 
التنفيذي للعمليات في شركة 
فولكــس واجــن: »ســيارة 

بذلك واحدة من أهم شركات 
صناعة السيارات في العالم«.

من جانبه، قال د.ستيفان 
لوث مديــر مصنع فولكس 
واجن في مدينة ڤولفسبورغ: 
»في عام ١٩74 كان موظفونا 
يواجهــون التحدي املتمثل 
فــي التحــول مــن تصنيع 
ســيارة بيتــل إلى ســيارة 
جولــف. ومنذ ذلــك احلني 
ونحــن نواصل باســتمرار 
تطوير مصنعنا الرئيسي، 
واليــوم أصبحنــا ننتــج 
منها ســيارة إي جولف )١( 
وسيارة جولف جي تي إي 
)٢(، وسيارة جولف سبورت 

فان، وثالثة طرازات إضافية 
هنا في مدينة ڤولفسبورغ«.
وباعتبارهــا واحدة من 
طرازات السيارات الصغيرة 
التــي حتتــل موقعــا بارزا 
على التصنيف في السوق 
العامليــة، فمــن املؤكــد أن 
سيــــارة جولف ستبقـــى 
ركيــزة من ركائــز اإلنتاج 
لعالمــة فولكــس واجــن. 
وســتكون هــذه الســيارة، 
بفضل أحدث ما توصلت إليه 
من أنظمة القيادة، ومساعدة 
السائق، املعلومات والترفيه، 
التشــغيل، عامال أساســيا 

الزدهار مستقبل التنقل.

بدأ إنتاج السيارة األكثر جناحاً بأوروبا في مارس 1974

البنك يقدم أكبر  جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي  بقيمة 1.5 مليون دينار

جولــف لها مكانــة خاصة 
في قلب عالمتنا التجارية، 
وهي رمز للتطور والتقدم 
التقني والتكنولوجيا دون 
أي ســيارة أخــرى. فعلــى 
سبيل املثال، جنحت جولف 
في إتاحة تقنيات الســالمة 
ملاليني النــاس حول العالم 
للمرة األولى. وبفضل هذا، 
تركــت الســيارة بصمتهــا 
لدى جيل بأكملــه«. وتابع 
براندستاتر مشددا: »أسهمت 
سيارة جولف، وعلى مدى 
ســبعة أجيال، فــي تطور 
شركة فولكس واجن كعالمة 
جتارية وكمجموعة لتصبح 

ً »رينو البابطني« تقدم »داستر«  الـ »SUV« اجلديدة كليا
أعلنت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمــد لســيارات رينو في 
الكويــت، عن توافر ســيارة 
»رينو داستر« اجلديدة كليا 
لديها، بأسعار تنافسية، حيث 
تتمتع »داستر« اجلديدة كليا 
بتصميم خارجي جديد بالكامل 
مينح مظهــرا فريــدا يتميز 
باجلرأة والقوة، باإلضافة إلى 
ارتقائه مبســتويات اجلودة 
عبر مقصــورة داخلية أعيد 
تصميمها كليا لتوفير جتربة 

قيادة مريحة وسهلة.
ومت منح الشكل اخلارجي 
لهذه املركبة الرياضية متعددة 
االستخدامات مظهرا أكثر قوة 
بفضل إضافة شــبك عريض 
بلمســة كرومية ميتد حتى 
األضــواء األمامية املوجودة 
عند الزوايا األمامية للمركبة. 
وتســهم احلافــة األماميــة 
بتعزيــز مزايــا املغامرة في 
»داستر« وتضمن عدم فقدان 
املركبة لشكلها األنيق. ومن 
خالل وجود أضواء »رينو« 
املميزة بنمط حرف C باللغة 
اإلجنليزية مع مصابيح إنارة 
 ،LED نهارية جارية من نوع
فإن »داســتر« تعتبر مركبة 

الفرق في مستويات اجلودة، 
كما توجد باقة من اخلصائص 
املرتبطــة مبفهــوم »احلياة 
الســهلة« ومن ضمنها نظام 
التحكــم بهبــوط املنحدرات 
 ،)Hill Descent Control(
وكاميــرا الرؤيــة املتعــددة 
)Multiview Camera(، مع ميزة 
التحذير من النقطة العمياء 
)Blind Spot Warning(، ونظام 
مراقبة الدفع بالعجالت األربع، 
وتكييف أوتوماتيكي للهواء، 

وتشــغيل للمحرك عن بعد 
)Remote Engine Start( فــي 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
فقط، وشاشــة ملس قياس 7 
بوصــات وبطاقــة »رينــو« 
الذكية مع نظام الدخول دون 
مفتاح، باإلضافة إلى جتهيزات 

وكسوات عالية اجلودة.
وتتوافــــر »داستــــــر« 
اجلديــدة كليــا مبواصفات 
دفع بعجلتني )٢WD( وأربع 
عجالت )4WD( وتقدم قدرات 
عالية هي من بني األفضل في 
السوق على الدروب الوعرة، 
ومن خــالل توافر خيارين 
من محركات وقود البنزين، 
األول ســعة ١.6 ليتر )دفع 
٢x4( يتصل بنظام نقل حركة 
CVT أوتوماتيكي، والثاني 
ســعة ٢.٠ ليتــر مــع نظام 
نقــل حركــة أوتوماتيكية 
)دفــع 4×4(، فإنــه ميكــن 
 SUV اعتبار »داستر« مركبة
مجهــزة خلــوض املغامرة 
علــى أي مســار. وتشــجع 
رينو البابطني عمالئها على 
استكشاف األفضل في فئتها 
بزيارة معرضهــا في الري 
واستكشاف جودة إمكانات 

السيارة SUV اجلريئة.

تتميز بجودتها العالية ومميزاتها املتعددة وسعرها االقتصادي

SUV عصرية مع شــخصية 
مغامرة على الدروب الوعرة.
ومــن الداخل، يتم تزويد 
»داستر« بأنظمة جديدة عالية 
اجلودة للمساعدة في القيادة 
باإلضافة إلى وجود جتهيزات 
جديــدة، مــا يجعــل املركبة 
جاهــزة خلــوض املغامرات 
والتمتع بالرشــاقة والراحة 

في القيادة اليومية. 
إلــى  الدخــول  وعنــد 
املقصــورة، يظهر مباشــرة 

السحب على جوائز العيدين 
لعمالئــه الذيــن يســعدون 
بالفــوز في كـــــل مــن عيد 
الفطر وعيد األضحى، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء 
املتحد بجائزة بقيمة ١٠٠ ألف 
دينار فــي كل من العيدين، 
وباإلضافة ملا سبق تتضمن 
جوائز احلصاد اإلسالمي ٢١ 
جائزة أسبوعية تتكون من 
جائزة كبرى بقيمة ١٠ آالف 
دينار، باإلضافة إلى ٢٠ جائزة 

قيمة كل منها ١٠٠٠ دينار.
 اجلديــر بالذكــر أن احلد 
األدنى للمشاركة واالستفادة 
من الســحوبات كافة هي ١٠٠ 
دينار، تؤهل العميل للحصول 
على فرصتني لدخول السحب 
والتي تزيد حتى 3٠ ألف فرصة 
فــي الســحب، باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية 
مثمرة. ويتيح كل 5٠ دينارا 
فــي حســاب العميــل فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب 
بشرط أن يحافظ على رصيده 
ملدة ١5 يوما علــى األقل قبل 
تاريخ الســحب، وكلما زادت 
مــدة االحتفــاظ زادت فرص 
دخول السحب لكل 5٠ دينارا.

»جولف« األكثر مبيعاً من منتجات »فولكس واجن« بـ 35 مليون سيارة

فريق »اخلليج« أمام األبراج خالل االحتفال بيوم األرض

بنك اخلليج يحتفي بـ »يوم األرض«
نظم بنك اخلليج فعالية 
تنظيــف الشــاطئ لالحتفاء 
بـ »يــوم األرض« وذلك يوم 
السبت ٢٠ أبريل اجلاري على 
شاطئ أبراج الكويت. وتأتي 
هذه احلملة في إطار التوجه 
نحــو بيئة أنظــف وأفضل، 
ضمــن برنامــج املســؤولية 
االجتماعية الذي يتبناه البنك 
من أجل رفع مستوى الوعي 
حــول أهميــة احملافظة على 
الفعالية  البيئة. شــارك في 
موظفو عائلــة بنك اخلليج 
بهــدف تعزيز الوعي البيئي 

واملسؤولية بني املوظفني.
ونظمت املبادرة بالتعاون 
مع فريق الغــوص الكويتي 
الذي ســاهم فــي توفير كل 
املســتلزمات واألدوات لهــذا 
اليــوم، بهــدف إدراك الوعي 

وأضرار املواد البالســتيكية 
واملخلفات الطويلة األمد على 
املوائــل البحرية والشــعاب 

املرجانية.
وتأتــي مبــادرة تنظيف 
الشــاطئ في أعقاب مشاركة 
بنك اخلليج مع احلدث العاملي 
الســنوي »ســاعة األرض«، 
وشــهدت املبــادرة البيئيــة 
العامليــة بقيــادة الصندوق 
العاملي للحياة البرية انضمام 
البنك إلى هذا احلدث العاملي 
بإطفاء جميع األنوار واألجهزة 
غير الضرورية في كل من مقره 
الرئيسي، وبرج كريستال وفي 
العديد من فروعه املنتشــرة 

في أنحاء الكويت.
وصــرح مســاعد املديــر 
العــام لالتصاالت اخلارجية 
في بنك اخلليج أحمد األمير، 

قائــال: »يلتزم بنــك اخلليج 
برفع مســتوى الوعي حول 
أهمية دعم املبادرات البيئة. 
تهدف كال املبادرتني »ساعة 
األرض« و»يوم األرض« إلى 
إلقاء الضوء على القضايا التي 
تواجه البيئة، وحث املاليني 
في جميع أنحاء العالم للعيش 
بطريقة أكثر استدامة. ومن 
خالل مشــاركة بنك اخلليج 
في إطار برنامج املســؤولية 
االجتماعيــة الــذي يتبنــاه، 
يســرنا العمل علــى توحيد 
املجتمع الكويتي والشعوب 

ألجل حماية أرضنا«.
ومبادرة يوم األرض، هو 
أكبر حركة بيئية في العالم 
تســاهم فــي رفــع القضايا 
البيئية على الساحة العاملية، 
وحتتفل به أكثر من ١٩٠ دولة.

أحمد األمير

البيئي للموظفني حول األهمية 
الشــواطئ  الدائمة لتنظيف 
واحملافظة علــى البيئة. كما 
اســتضاف فريــق الغــوص 
الكويتي محاضرة تثقيفية في 
املوقع، تعرف خاللها موظفو 
البنك على آثار التلوث البيئي 


