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»بودستور« تستعرض مركبات »شيري« في األڤنيوز
خــال مشــاركتها فــي 
معرض موتور شو للسيارات 
الذي اختتم فعالياته مؤخرا 
في مجمع األڤنيوز، عرضت 
مجموعــة بودســتور فــي 
جناحها اخلــاص مجموعة 
من مركبات شيري اجلديدة، 
والتي اجتذبت زوار املجمع.

أحدث هذه املركبات كانت 
مركبة شيري اجلديدة كليا 
متعددة االستعماالت كبيرة 
احلجم Tiggo8 والتي ستصل 
معرض بودســتور الشــهر 
املقبل، لتكــون بذلك أحدث 
إضافة في سلسلة سيارات 
TIGGO متعددة االستعماالت 
مــن شــيري، حيــث تــزود 
املركبة بثاثــة صفوف من 
املقاعــد تتســع لـــ 7 ركاب 
ضمــن مقصــورة عصريــة 
مجهزة بأحدث أنظمة الترفيه 

والتكنولوجيا الفائقة.
وبهذه املناسبة، قال جنم 
بودســتور رئيس مجموعة 
بودســتور: Tiggo8 سيكون 
عامــة فارقــة فهــو مــزود 

شــيري الطيبة وســتجعل 
Tiggo8 املركبــة املفضلة في 
الكويت من قبل املستهلكني.
من جانبه، قال ريكزسي 
ويليامز مدير عامة شيري 
فــي مجموعــة  التجاريــة 
بودستور: اإلضافات اجلديدة 
التي تقدمها شيري ستساعد 

نيوتــن متر، يتصــل بناقل 
حركــة أوتوماتيكــي مــن 6 

سرعات.
ونالــت Tiggo8 تصميما 
رياضيــا بخطــوط واضحة 
غير معقدة التفاصيل معتمدة 
على ملسات عصرية بسيطة 
جتعلهــا أنيقة وهي تتوافر 

محيطيــة، مع فتح كهربائي 
إلــى  للصنــدوق اخللفــي، 
جانب مثبت ســرعة ومرايا 
جانبيــة كهربائيــة مزودة 
بخاصية التسخني مع خاصية 
تشغيل السيارة بكبسة زر 
وفتحات تكييف خلفية مع 
قفل مركزي بتحكم عن بعد 

في وصول العامة التجارية 
لقاعــدة عماء أوســع وفي 

تلبية متطلبات املتزايدة.
وتــزود Tiggo8 مبحــرك 
توربو رباعي االســطوانات 
سعة 2.0 ليتر، يولد قوة مع 
قوة قصوى من 170 حصانا، 
مع عزم دوران يصل إلى 250 

بعجــات قيــاس 18 بوصة 
كتجهيز قياسي مع مصابيح 

.LED نهارية من فئة
أما مقصورة السيارة فهي 
مجهزة بالعديــد من انظمة 
الترفيــه والراحــة تشــمل 
شاشــة قيــاس 9 بوصــات 
تعمل باللمس وكاميرا 360 

باإلضافــة إلــى مكيف هواء 
أوتوماتيكي وفتحة ســقف 
كهربائيــة بانورامية كبيرة 

وكسوة جلدية للمقاعد.
أيضا، ضم جناح شيري 
في املعرض موديات عديدة 
 TIGGO7 شــملت مركبــات
،TIGGO2، TIGGO3 التي تلبي 
مختلف األذواق واالحتياجات 
من عشاق السيارات متعددة 
االســتعماالت، إلــى جانــب 
الشــركة لســيارة  عــرض 
فائقــة  األنيقــة  الســيدان 
التكنولوجيا Arrizo6 اجلديدة، 
والتي حصدت اهتمام زوار 
اجلناح وهي مجهزه مبحرك 
توربو سعة 1.5 ليتر، وبناقل 
حركة CVT اوتوماتيكي من 9 
سرعات، إلى جانب جتهيزات 
كثيرة تشــمل كاميرات 360 
تؤمن جتربــة بصرية أثناء 
القيادة، ونظام لربط الهاتف 
النقال بشاشة السيارة قياس 
9 بوصــات والتــي تعمــل 
باللمس، باإلضافة إلى تشغيل 

السيارة.

خالل مشاركتها في فعاليات معرض السيارات

أريزو 6تيغو 8 اجلديدة كلياًتيغو 7

جناح شيري بودستور في املعرضفريق عمل شيري بودستور في جناح الشركة       )زين عالم(

بأحــدث أنظمــة الســامة 
واألمان املتطــورة إلى جان 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
التي تضمن سامة الركاب، 
باإلضافة إلى التصميم األنيق 
واالنسيابي، إلى جانب األداء 
النشــط، كل مــا ســبق من 
جتهيزات سيعزز من سمعة 

»الوطني« يُعلن الفائزين في حملة »ضاعف عيدية طفلك«

»بوبيان« يطلق حملة CLICK مرتني لعمالئه الشباب

يحــرص بنــك الكويــت 
الوطنــي إلى تقــدمي حمات 
فريــدة وخدمــات مصرفية 
متميزة لكل أفــراد العائلة، 
وفي هذا اإلطار اختتم البنك 
حملة »ضاعف عيدية طفلك« 
والتي مت إطاقها في يونيو 
املاضي وذلك بإعان أســماء 
20 فائــزا مــن األطفــال من 
عماء باقــة »زينة«. وقد مت 
إجراء السحب مباشرة عبر 
 88.8 FM إذاعة نبض الكويت
وبحضور ممثــل عن وزارة 
التجارة والصناعة وممثلي 

بنك الكويت الوطني.
وكان بنك الكويت الوطني 
قد أطلق حملة »ضاعف عيدية 
طفلك« مبناسبة عيدي الفطر 
واألضحى، حيث متكن أولياء 
األمور اإليداع لصالح أوالدهم 
في حســاب باقة زينة خال 
الفتــرة املمتدة من 4 يونيو 
ســبتمبر   12 لغايــة   2019
2019، ممــا ســمح ألطفالهم 
بالدخول في الســحب. وقد 
فاز في السحب بجائزة نقدية 
تصــل بحد أقصــى إلى 300 
دينــار بناء على املبلغ الذي 
مت إيداعه في رصيد احلساب 
خال الفترة احملددة كل من: 
سليمان محمد ابراهيم حاجي، 
صقر نــواف احمد الصالح، 
العيسى يعقوب محمد كلمد، 
سارة اسامة محمد القطري، 
كنــزي احمــد عبدالرحيــم 
علــي، نــوري هيثــم نوري 
الكاظمــي، جنات اســماعيل 

استمرارا ملواكبة متطلبات 
عمائه من شريحة الشباب، 
أعلن بنك بوبيان عن إطاق 
حملة CLICK مرتني اخلاصة 
بالشباب من عماء حساب 
الشــباب اجلــدد واحلاليني 
والتي تهدف إلى منح قيمة 
إضافية لشــريحة حســاب 
املصمــم   CLICK الشــباب
خصيصا بالعديد من املزايا 
التي تناسب شريحة الشباب 
وتتماشــى مــع تطلعاتهــم 

واحتياجاتهم اليومية.
إدارة  وقــال مديــر أول 
التســويق في بنك بوبيان 
حمد حاجي »نحن في بوبيان 
نركز دائما على مواكبة كل 
املجاالت التي تهم شــريحة 
الشباب اليوم مثل التطورات 

أقام بنك برقــان مؤخرا 
حفله ربع الســنوي لتكرمي 
أفضــل الفــروع واملوظفني 
املتميزين في كل من: الفروع، 
مركز االتصال، إدارة املبيعات 
املباشرة وأجهزة نقاط البيع 
وذلك للربعني الثاني والثالث 
من عام 2019، وقد مت تكرمي 
»أفضــل فــروع« و»أفضل 
موظف فــي خدمة العماء« 
و»أفضــل موظف مبيعات« 
في بــرج احلمراء. يقام هذا 
احلفل بشكل دوري تقديرا 
جلهــود املوظفــني وأدائهم 
والتزامهم مبعايير اجلودة 
وحرصهم على تقدمي أفضل 

خدمة لعماء البنك.
حضــر احلفل الذي أقيم 
فــي جرانــد ســينماز فــي 
برج احلمراء كبــار مديري 
البنك والفــروع واملوظفني 
املتميزين، حيث قام ناصر 
القيســي رئيــس املجموعة 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنك برقان، باإلشــادة بأداء 
املوظفني وجهودهم وهنأهم 
الشــهادات  علــى تلقيهــم 
التقديريــة وشــجعهم على 
احملافظة على هذا املستوى 
واجلــودة فــي أداء العمــل 
إلرضــاء العماء وتســهيل 

جتربتهم املصرفية.
وأوضح القيسي أن األداء 
املتميز للموظفني كان دليا 
على االستثمار املستمر للبنك 
في التدريب والتطوير لدعم 
العمليات املصرفية الناجحة.
وفي ختام حفل التكرمي 
استمتع املوظفون مبشاهدة 

فيلم في جراند سينماز.
جتدر اإلشارة الى أن إدارة 
شؤون العماء في البنك قد 

محمد عرب، محمد احمد جعفر 
الصايغ، طال عبدالرزاق حمد 
اجلوعان، عبداهلل عبداجلليل 
سليمان احلرز، يوسف محمد 
خلف العيد، يوســف محمد 
حســني ملــك، ليــا عبداهلل 
محمدالعوضي، اجلود جاسم 
يعقوب الشاهني الغامن، سلمى 
احمد عبدالرحيم، وفاء معلى 
مرتضى، ومحمد عبداجلليل 

عبداهلل احلرز.
املناســبة، قالت  وبهــذه 
بدور العدساني، من اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويــت الوطنــي: ســعداء 
باإلعــان عــن الفائزين في 
حملة ضاعــف عيدية طفلك 
لعماء باقة زينة الذين نعتز 

مرتــني   CLICK أن حملــة 
تعد حملة شــبابية خاصة 
بالعمــاء احلاليني واجلدد 
حلساب CLICK، يكون العميل 
مؤها خالها للمشاركة في 
احلملة عن طريق تســجيل 
بياناتــه الشــخصية عبــر 
املوقع اإللكتروني باإلضافة 
إلى تسجيل بيانات شخص 
آخر مــن اختيــاره لدخول 
السحب أسبوعي واحلصول 
على فرصة لربح هديتني من 

بنك بوبيان.
وفيما يخــص تفاصيل 
التأهل لدخول السحب، أشار 
حاجــي الى أن جميع عماء 
CLICK مؤهلــون للحصول 
علــى فرصــة واحــدة فقط 
لدخول السحب باالضافة الى 

البنك التي ترتكز على رضا 
العماء. كما تســتمر إدارة 
شــؤون العماء فــي إيجاد 
مبادرات حتفيزية لتشجيع 

بهم ونسعى إلى منح أولياء 
أمورهم فرصة مميزة من أجل 
التخطيــط اجليد ملســتقبل 

أطفالهم منذ سن صغيرة.
وأشــارت العدساني إلى 
أن الهــدف مــن باقــة زينــة 
تعريف األطفال على املبادئ 
األساســية اخلاصة بكيفية 
إدارة شــؤونهم املاليــة من 
ســن مبكرة وترسيخ ثقافة 
االدخار لديهم من خال جتربة 
مصرفيــة مميــزة تناســب 
أعمارهم. واضافت: نعد عماء 
باقة زينة باملزيد من املفاجآت 
التي تتماشــى مع اهتمامات 
عمائنا الصغار خال الفترة 
املقبلة لنضيف إلى ما نقدمه 
من باقة متنوعة من املكافآت 
العام  واألنشــطة على مدار 
والتي مت تصميمها خصيصا 

لتلك الفئة العمرية.
هذا وتوفر باقة زينة الذي 
مت تصميمها خصيصا لألطفال 
منذ الوالدة وحتى 13 ســنة 
مجموعة من اخلدمات املميزة 
واملكافــآت، حيــث يحصــل 
العمــاء علــى بطاقــة زينة 
الوطني للســحب اآللي، كما 
ميكنهم االختيار بني حساب 
التوفير مع فوائد أو حساب 
األمانات بدون فوائد، إضافة 
إلى املشــاركة في األنشــطة 
املخصصــة  والفعاليــات 
للعماء طــوال العام، فضا 
عن العديــد من اخلصومات 
عند التسوق باستخدام بطاقة 
زينة الوطني للسحب اآللي.

الشخص املسجل من قبلهم 
والذي ال يشترط ان يكون من 
عماء بوبيان لكن يشترط 
ان يكــون طالبا في جامعة 
الكويت أو اي مؤسســة من 
مؤسسات التعليم ويتراوح 

عمره بني 15 الى 25 عاما.
أن  حاجــي  وأوضــح 
السحب سوف يقام أسبوعيا 
ويتم اإلعان عن 5 رابحني 
من عماء CLICK عن طريق 
حســاب بنك بوبيــان على 
انســتغرام باالضافــة إلــى 
أصدقائهــم الـــ 5 الذيــن مت 
ترشــيحهم ليصــل العــدد 
اإلجمالــي للرابحــني إلى 10 
فائزين أسبوعيا، يحصلون 
خالهــا على قســيمة هدايا 

تصل إلى 200 دينار.

املوظفــني وتطويــر أدائهم 
وتعزيز االلتزام نحو أهداف 
البنك وسياسته املصرفية في 

تواصله مع عمائه.

لعمالء حساب »زينة«

جوائز أسبوعية خلمسة عمالء

البلوشــى، شــيخة  حســن 
حسني فيصل السالم، محمد 
عبداهلل حجاب اجلبلى، تيم 

التكنولوجيــة العصريــة 
واالهتمامــات اجلديدة التي 
تشكل توجهات جيل الشباب 
احلالــي«. وأوضــح حاجي 

تبنت أهدافا لاستمرار في 
االرتقــاء في العمل، وتقدمي 
خدمــات ذات جــودة عالية 
متاشــيا مــع اســتراتيجية 

م املوظفني والفروع املتميزة  »برقان« يكرِّ
للربعني الثاني والثالث من العام 2019

العدساني: نعتز بعمالء حساب »زينة« ونعدهم باملزيد من املفاجآت التي تناسب أعمارهم

بدور العدساني

حمد حاجي  موظفو بنك برقان

ناصر القيسي مشيدا بجهود موظفي البنك

ناصر القيسي وإلهام الصالح يكرمان موظفي البنك


