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اقنت فخامة ACURA اليابانية اآلن وبأفضل األسعار

 »اخلليج« يتعاون مع املؤسسات الصحية
للتشجيع على الفحص السنوي لسرطان الثدي

أطلق بنــك اخلليــج هذا 
الشــهر عدة مبادرات جديدة 
تهــدف إلــى رفــع مســتوى 
الثــدي،  الوعــي بســرطان 
وتشجيع السيدات على إجراء 
الفحص الدوري. وعقد البنك 
اتفاقيات مع مستشفى املواساة 
ومستشــفيات أخرى لتقدمي 
عــروض خاصــة وحصرية 
لعميــات بنــك اخلليج، من 
شأنها أن جتعل من الفحص 
الدوري أمرا ميســرا ومريحا 
أكثر. وإلى جانب هذا، يضيء 
البنك مقره الرئيسي باللون 
الوردي فــي أكتوبر كعادته، 
التوعيــة  مبناســبة شــهر 

وعقــد  الثــدي.  بســرطان 
البنك عــددا مــن االتفاقيات 
مع مؤسسات صحية كبيرة 

فــي الكويت، يتــم مبوجبها 
تقدمي عــروض وخصومات 
لعميات البنك لتشــجيعهن 

على الفحص املبكر. وضمن 
االتفاق الذي عقده بنك اخلليج 
مع مستشفى املواساة، حتصل 
عميات بنك اخلليج البالغات 
من العمــر 40 عامــا أو أكثر 
على خصم بنسبة 50% على 
املاموغرام، بينما حتصل جميع 
العميات من كل األعمار على 
خصم بنسبة 50% على األشعة 
في املستشــفى، ويسري هذا 
العرض طوال شــهر أكتوبر. 
وفي تعليقه على هذه املبادرة، 
قــال مســاعد املديــر العــام 
لاتصاالت اخلارجية في بنك 
اخلليج، أحمد األمير: ال نغفل 
أبــدا عن اجلانب الصحي في 

مبادرات املسؤولية االجتماعية 
في بنــك اخلليج، ألننا ندرك 
أهميتها في املجتمع، وندرك 
دورنا وواجبنــا الذي يحتم 
علينا خلق مثل هذه املبادرات. 
نحرص سنويا على املشاركة 
بالتوعيــة بســرطان الثدي، 
ونشــجع دائما على الفحص 
الدوري الذي قد ينقذ أســرة 
كاملة من التفكك واملعاناة، إذا 
ال قدر اهلل، كانت األم واحدة 
مــن املصابات بهــذا املرض. 
نتمنى أن تســتفيد عميات 
بنك اخلليج من هذه املبادرة، 
وأن يعملن معنا على تشجيع 
نساء أخريات إلجراء الفحص.

فيما تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ10 سرعات.

رياضية فاخرة
أمــا Advance TLX فهــي ســيارة 
ســيدان رياضية توفر مزيجا فريدا 
وبارزا من الفخامة العالية للرقي الذي 
مت تطويره وفقا ملفهوم »الســجادة 
احلمراء للرياضيــن« الذي مينحك 
أحدث تقنيات السامة لتنعم بتجربة 

القيادة املثيرة.
الفاخــرة واملميزة،  بعناصرهــا 
تتحول Advance TLX بكل ســهولة 
وأمــان إلى ســيارة رياضيــة فائقة 
 SPORT( األداء عند اســتعمال نظام
+( املتوافر في جير الســيارة الـ 9 
سرعات، ولتنفيذ مهمتها املزدوجة 
كسيارة سيدان رياضية ذات أداء أكثر 
دقة وقوة مــع املزيد من التعديات 
الفخمة، تستخدم TLX مجموعة من 
التقنيات اجلديدة من بينها محركات 
i-VTEC بحقــن مباشــر تولد طاقة 
عاليــة، كما تســتخدم ناقلي حركة 
جديدين ومتطورين يتضمنان أول 
ناقل حركة بقابض مزدوج للسيارات 
فــي العالم مع محول لقــوة العزم، 
وتكرار أحدث تقنيات الدقة في التحكم 
من ACURA، نظام دقة انعطاف جميع 
العجات )P-AWS( ونظام املساعدة 

.)AHA( الذكية للتحكم بالقيادة
 DOHC i-VTEC ويولــد احملــرك
بحقن مباشــر وأربعة سلندرات في 
خط مستقيم سعة 2.4 ليتر أقصى 
قوة تبلغ 206 أحصنة و247 نيوتن 
متر من قوة العزم، ويترافق مع ناقل 
حركة بقابض مزدوج مع 9 سرعات 
جديد بالكامل مع محول للعزم، أول 
مبدل سرعات في العالم من هذا النوع 
يترافق مع محول للعزم. ويتضمن 
احملرك SOHC i-VTEC بحقن مباشر 
V6 سعة 3.5 ليترات اجليل اجلديد 
من نظام إدارة الســلندرات املتغير 
)VCM II(، القــدرة على إيقاف عمل 
ثاثة من سلندرات احملرك لارتقاء 
فــي التوفيــر باســتهاك الوقــود. 
وينتج احملــرك املصنوع من مزيج 
من األملنيوم قوة أقصاها 290 حصانا 
و355 نيوتن/ متر للعزم، ويترافق 
احملرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
جديد بتغيير رياضــي متتابع لـ 9 
ســرعات مع معدالت أوسع لتبديل 

السرعات.

ومساحة إضافية للمقصورة.
 RDX A-Spec ومن الداخل تتميز
بســقف بانورامي بالكامل ليمنحك 
شــعور التجــدد فــي جميــع أنحاء 
املقصورة. فيما كافة التصميم الداخلي 
يأتــي مصقول باألملنيــوم والفوالذ 
املقاوم للصدأ، وخشب الزيتون وأفخر 
 RDX أنــواع اجللود الناعمة. وتأتي
A-Spec اجلديدة مبحرك توربيني 
بســعة 2.0 ليتــر و16 صمامــا مــع 
 ual Variableو DOHC VTEC صمامات
Timing Cam Dual VTC، وبسرعة 272 
حصانا وبســرعة دوران تصل إلى 
4500 دورة في الدقيقة مع عزم دوران 
RPM منخفض بنسبة 40% لتوفير 
سرعة واســتجابة خنق أكثر حدة، 

RDX

 TLX

MDX

كشــفت ACURA املا عــن أقوى 
عروضها لشهر أكتوبر، والتي متنحك 
 ACURA فخامــة الســيارة اليابانية
بأسعار خيالية تبدأ من 9999 دينارا 
 ،RDX و11999 دينارا لـ ،TLX لسيارة
و12999 دينارا لسيارة MDX، وبهذه 
األســعار، بات بإمكانك االســتمتاع 
الفخامة االســتثنائية  مبواصفــات 
 .ACURA عند شرائك أي من سيارات
 Advance فــإذا كنــت من محبــي
MDX وشكلها االنسيابي، استعد اآلن 
ألدائها الفريد، فهي سيارة رياضية 
متعددة االستخدامات )SUV( فخمة 
بالنسبة للسائق والركاب. وجتمع 
Advance MDX بــن ريادة تصنيف 
أفضل اســتهاك للوقود، مستويات 
جديدة من الرقي والفخامة للراحة، 

وأعلى مستوى ألداء السامة.
ومــن خــال األداء الديناميكــي 
لسيارة Advance MDX ميكن وصفها 
باملقصورة الصديقــة للعائلة التي 
تتســع لســبعة ركاب، فيمــا تأتي 
Advance MDX مزودة مبحرك جديد 
بالكامل بحقن مباشر و24 صماما سعة 
3.5 ليترات i-VTEC V6 مع نظام إدارة 
السلندرات املتغير )VCM(، الذي يولد 
طاقة تبلغ 290 حصانا وعزما يبلغ 
 Advance 355 نيوتــن متر، وتتميز
MDX بناقــل حركــة أوتوماتيكــي 
بـ9 ســرعات مع وضعيــة رياضية 
 Sequential( وتبديل رياضي متتابع
SportShift( باإلضافــة إلــى مبــدل 
ســرعات مثبت على عجلة القيادة. 
أما التصميــم اخلارجي فيأتي على 
منط »منحوتة جوية خاصة« الذي 
يعطيها مظهرها االنســيابي، املميز 
والراقي. إن التصميم األيروديناميكي 
للهيكل الذي صقله املهندســون في 
نفق الهواء مبركز Ohio RandD التابع 
للشركة يساعد Advance MDX على 
االرتقاء بالكفاءة األيروديناميكية، ما 
الرياضية  يجعلها إحدى السيارات 
متعددة االستخدامات الفخمة األعلى 
أيروديناميكية وكفاءة في االقتصاد 
باســتهاك الوقود املوجــودة على 
 Advance MDX الطرقــات. وتتميــز
ببراعــة عاليــة الســتقبال البالغن 
والصغار في مقصورة عالية الفخامة 
ومتعددة االستخدامات. بكبسة واحدة 
على زر اللمســة الواحــدة للدخول 
)One-Touch Walk-In( املضاء، يتم 
أوتوماتيكيا طي مقاعد الصف الثاني 

واالنزالق إلى أكثر وضعية متقدمة 
ممكنة.

تصميم مبهر
RDX A-Spec تعتبر أعظم تصميم 
لشــركة خال العقدين املاضين، إذ 
متت إعادة تصميم الســيارة بشكل 
جــذري، فهــي تأتي بإضــاءة تضم 
سبع وحدات LED فيما يأتي تصميم 
اإلضــاءة اخللفيــة على شــكل زيل 
التنن، مقارنة بخمســة في املوديل 
السابق. وهي تختلف كليا في هيكلها 
وكذلك الشاســيه الذي صمم ليقدم 
جتربة قيادة متطورة وجذابة. يبدأ 
بقاعــدة عجات أطــول بقياس 2.6 
بوصة، ليمنح راحة أكثر أثناء القيادة 

»بيتك كابيتال« تطلق نظام »بيتك للتداول« اجلديد

أطلقــت شــركة »بيتــك 
التابعة  كابيتال لاستثمار« 
ملجموعة »بيتك« النظام اجلديد 
خلدمة »بيتك للتداول« مبزايا 
جديدة تتناســب مــع حجم 
العماء املتزايد والتوسع في 
األسواق التي تغطيها، حيث 
أصبحت اخلدمة تشمل معظم 
أسواق دول مجلس التعاون 
باإلضافة إلى بورصة الكويت.
وقال رئيــس قطاع ادارة 
كابيتــال  بيتــك  األصــول 
العلي  لاســتثمار عبــداهلل 
انه مت تغيير نظــام التداول 
بشكل كامل ليقدم قيمة مضافة 
لعماء »بيتك للتداول« وفق 
أرقى املعايير ومبنتهى السرعة 
والدقة واألمان، مشيرا إلى أن 

وباقي أســواق اخلليج وفق 
أحكام الشــريعة اإلســامية 
وذلك من خال حساب واحد 
وشاشة واحدة. وأضاف العلي 
انــه اصبــح بإمــكان العميل 
اســتخدام أكثــر مــن طريقة 
للدخــول الى نظــام التداول 
بكل سهولة، حيث مت تغيير 
وتطوير شاشة التداول بشكل 
كامــل وفــق أحــدث املعايير 
التي متكن العماء من اتخاذ 
قراراتهم االستثمارية بشكل 
صحيــح، كما مت اســتحداث 
نظــام »بيتك للتــداول برو« 
الذي يحتوي على العديد من 
املزايا بشكل متقدم، كأدوات 
التحليل الفني، متابعة أحدث 
املؤشرات الفنية ومتابعة أكثر 

متت إضافة العديد من املزايا 
التداول  اخلاصــة بخدمــات 
املاليــة، كمــا  والتحويــات 
أصبح بإمكان العميل حتديث 
البيانات الشخصية والنماذج 
املطلــوب حتديثهــا من قبل 
اجلهات الرقابية وذلك بشكل 
إلكتروني عبر كافة القنوات 

املتاحة للتداول.
وأضــاف العلــي ان هناك 
خطة للتوســع عبــر إضافة 
أسواق جديدة خلدمة »بيتك 
للتداول« وذلك بناء على رغبة 
العماء، حيث تسعى شركة 
بيتك كابيتال الى تلبية رغبات 
عمائهــا عبر تقدمي منتجات 
وخدمات وفق أعلى املعايير 

اخلاصة باجلودة.

من ســهم في الوقت نفســه، 
وإمكانية حتميل البرنامج على 
الكمبيوتر الشخصي كما ميكن 
للعميل تصميم صفحة النظام 
حســب رغبته، والعديد من 
املزايــا األخرى، هذا ويتوافر 
نظــام »بيتك للتــداول برو« 
مقابل اشــتراك شهري وذلك 
بعد التمتع بفترة جتربة مدتها 

شهر بدون رسوم اشتراك.
عاوة على ذلك، مت تطوير 
تطبيقــات الهاتــف لــكل من 
 Googleو Apple مســتخدمي
Play، حيــث يعتبر التطبيق 
هو األول من نوعه في الكويت 
الذي ميكن العميل من التداول 
فــي بورصة الكويــت وباقي 
األســواق اخلليجيــة، حيث 

عبداهلل العلي 

خدمة »بيتك للتداول« هي أول 
خدمة تتيح للعماء التداول 
اإللكتروني في أسواق الكويت 

العلي: يقدم مزايا وخدمات عديدة للمتداولني في أسواق الكويت واخلليج

»وربة« ُيعلن الرابحني
بسحوبات »السنبلة« الكبرى

»املتحد« مينح عمالءه
خصومات حصرية تصل إلى %10

أقــام بنــك وربة ســحوبات الســنبلة 
الكبرى ضمن فعاليــات مميزة في »مول 
360« وبحضور علي جنم الذي أعلن عن 
أســماء الرابحن، هــذا وقد مت اإلعان عن 
8 فائزين بالسحوبات بحضور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعة وموظفي بنك 

وربة.
وبالنسبة للعماء الذين فازوا بسحب 
الســنبلة ربع الســنوي الثالث، فقد توج 
الرابــح األول علي حســن محمد العجمي 
باجلائزة الكبرى وهي مبلغ 100 ألف دينار، 
وحصل كل من لينا صبحي مراد، ساير بدر 
محمد الساير، أسماء محمد احمد االنصاري 
وعبداهلل حسن احمد الصديقي على سيارة 

الند كروزر VXR موديل 2020.
جدير بالذكر أنه متت إضافة حســاب 
الســنبلة لألطفال إلى سحوبات السنبلة 
وهو حساب توفير لألطفال يتميز بعوائد 
تنافســية وسحوبات شهرية على جوائز 
مبتكرة للصغــار وقد توج 3 فائزين هذا 
الشــهر، الرابح األول برحلة شاملة أفراد 
األسرة إلى دبي باركس راشد ابراهيم مبارك 
اخلزمي، والرابح باجلائزة الثانية هو خليفة 
طال شاكر خليفة وهي عبارة عن اشتراك 
سنة في نادي فلكس والفائز الثالث براك 
حمد محمد الصوري باشــتراك ملدة سنة 

في أحد النوادي املشاركة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل 
الراغبن بتوفيــر األموال وحتقيق عوائد 
مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باإلضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
ومتاشيا مع رغبته بتطوير وحتديث 
خدماته وحلوله املصرفية مبا يتوافق مع 
حتقيق املصلحة والفائدة األكبر لعمائه 
ونظــرا لتنامي قاعــدة عمائه والتجاوب 
الكبيــر الــذي لقــاه احلســاب، يعيد بنك 
وربة إطاق حملة »السنبلة« بحلة جديدة 
ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية وعينية أكبر، حيث قام بتعديل وتيرة 
الســحوبات والقيمــة اإلجمالية للجوائز 
النقدية والعينية التي يحصل عليها العماء 

لتصل الى أكثر من مليون دينار.
يستمر البنك بالسحوبات االسبوعية 
على خمسة رابحن 1000 دينار لكل منهم، 
وتتميز الســنبلة في 2019 بالســحوبات 
الكبرى )Mega Draws( التي تقام كل ربع 
سنة لتكشف عن خمسة رابحن، ويكون 
مــن نصيب الرابــح األول 100 ألف دينار، 
 .Land Cruiser VXR وأربعة رابحن بسيارات
وملنح العماء املزيد من الفرص للربح، قام 
 Mega بنك وربة بزيادة اجلوائز بسحب الـ
Draw األخير لعام 2019 بإضافة سيارتي 

التزامــا منــه بتوفيــر 
املزيد مــن املزايا لعمائه، 
أعلن البنــك األهلي املتحد 
عن إطــاق عرض حصري 
حلاملــي جميــع بطاقــات 
ماســتر كارد لديــه، مانحا 
إياهــم خصمــا يصــل إلى 
10% علــى جميــع رحــات 
اخلطوط اجلوية القطرية، 
وذلــك اعتبارا مــن الثالث 
والعشرين من سبتمبر إلى 
الثاني والعشرين من أكتوبر 
2019، علما بأن هذا العرض 
صالح لاســتخدام للسفر 
حتــى احلــادي والثاثــن 
مــن مــارس 2020. يأتــي 
هذا العرض ملكافأة حاملي 
بطاقــات ماســتر كارد من 
عماء البنك األهلي املتحد من 
خال توفير جتربة مصرفية 
فريدة، وتعزيزا لريادة البنك 
في سوق اخلدمات املصرفية 
من خال توفيره العروض 
املبتكرة لعمائه بالتعاون 
مع أبرز الشركات والعامات 

التجارية في املنطقة.
وفي تعليقــه حول هذا 
العرض، قال راجنان سن، 
مدير عام اخلدمات املصرفية 

لألفــراد في البنــك األهلي 
املتحد: هذا العرض يعتبر 
جزءا من استراتيجية البنك 
املتعلقة بالعناية بعمائه 
من حملة البطاقات وتلبية 
تطلعاتهم، فضا عن كونه 
تأكيــدا لنهــج البنــك فــي 
مكافأتهم على ثقتهم ووالئهم 
مبــا يقدمه لهم من خدمات 
ومنتجات، وذلك عبر منحهم 
عروضا مبتكرة ال تقتصر 

على اجلانب املصرفي.
وأضاف: نســعى دائما 

الند كروز من الفئة نفسها.
أما فيما يتعلــق بفرص الربح، فيحق 
لكل عميل فرصة لدخول الســحب مقابل 
كل 10 دنانير في احلساب، هذا وقدم بنك 
وربة حا اســتثماريا آخر باســم وديعة 
السنبلة التي تعد املودعن بعوائد متوقعة 
تصل الى 3.5% وفرص ربح في سحوبات 

السنبلة طوال فترة االستثمار.

إلى مكافأة عمائنا وتقدمي 
العروض املميزة لهم على 
مدار العام ومنها اخلصومات 
احلصرية لعروض مواسم 
الســفر املختلفــة والــذي 
حرصنــا علــى أن تتضمن 
العديــد مــن اجلهــات، مبا 
يضمــن توفيــر مجموعة 
املتنوعــة  العــروض  مــن 
الطيران  اخلاصة بشركات 
والفنــادق ومبا يســهم في 
العماء  تلبية احتياجــات 

خال تلك املواسم.

على جميع رحالت اخلطوط القطرية

الفرع الرئيسي لبنك اخلليج مضيئاً باللون الوردي في شهر ٔاكتوبر

»برقان« يعلن الفائز
في سحب حساب »املزايا« للمقيمني

أعلن بنــك برقان اليوم 
عــن فــوز فيكتــور لويس 
مينيزيس بجائزة حساب 
املزايا للمقيمن بقيمة 4000 
دينار، وقد أعرب الفائز عن 

سعادته بالفوز.
املزايا  ويقــدم حســاب 
من بنــك برقان مميزات مت 
تصميمها خصيصا للمقيمن 
لتلبية جميع احتياجاتهم 
املصرفيــة، حيــث ميكــن 
ألصحاب احلساب احلصول 
على بطاقــة ائتمان مجانا 
في السنة األولى باإلضافة 
إلى إمكانية احلصول على 
قــرض، إلى جانــب فرصة 
الفــوز بجائزة نقدية تبلغ 
4000 دينــار في الســحب 
الربع سنوي، كما باستطاعة 
العمــاء االســتفادة مــن 

العــروض واخلصومــات 
املميزة.

وتأتي هذه اخلدمة ضمن 
استراتيجية البنك لتوفير 
أفضــل اخلدمات املصرفية 

لعمائه الكرام. 

وســيواصل بنك برقان 
تقــدمي خدمــات متميــزة 
وســحوبات خاصة بهدف 
جتاوز تطلعات العماء مع 
توفير فرص للفوز بجوائز 
نقدية قيمة خال هذا العام.


