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«الوطني» يعيد افتتاح ١٧ فرعًا جديدًا لعمالئه
يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على تلبية احتياجات 
عمالئه مع االلتزام بتطبيق 
تعليمــات اجلهــات املعنية 
بشــأن إرشــادات الســالمة 
وقواعد التباعد االجتماعي، 
مبا يضمن ســالمة العمالء 
واملوظفني. وفي هذا اإلطار 
عمد «الوطني» إلى إضافة ١٧ 
فرعا جديدا، ليصل إجمالي 
عدد الفروع التي تفتح أبوابها 
بدءا من اليوم األحد ١٢ يوليو 
إلى ٥٢ فرعا، والتي ســوف 
تقدم خدماتهــا للعمالء من 
الســاعة ٨:٣٠ صباحــا إلى 
الســاعة ١:٠٠ ظهــرا، وفــق 
تعليمات السلطات الصحية 
الرقابية. ويلتزم  واجلهات 
بنك الكويت الوطني بتطبيق 
إرشادات السالمة من قياس 
درجة حــرارة العمالء قبل 
الدخول إلــى الفرع وارتداء 
الكمامات والقفازات الطبية 
وتطبيق كافة قواعد التباعد 
االجتماعــي، حرصــا علــى 
ســالمة العمالء واملوظفني. 
وسعيا منه لتلبية احتياجات 
اختــالف  علــى  العمــالء 
شرائحهم، عمد بنك الكويت 
إلــى تخصيــص  الوطنــي 
الفروع خلدمة العمالء األفراد 
وعمالء اخلدمات املصرفية 

للشركات كالتالي: 
٭ خلدمــة العمــالء األفراد: 
الفيحاء، قرطبة،  الدســمة، 
التأميـــنــــات  النزهـــــة، 
اليرمــــــوك،  االجتماعيــة، 
الفحيحيـــــل  الرميثيـــــة، 
الساحلي، علي صباح السالم، 
القريــن، ســعد العبــداهللا، 

أجــرى البنــك التجاري 
الكويتي السحب على اجلائزة 
الســنوية حلســاب  نصف 
النجمة البالــغ قيمتها ٥٠٠ 
ألف دينار، من خالل برنامج 
ديوانية الياقوت واالنصاري، 
وبحضــور ممثلتــي وزارة 
التجــارة والصناعــة انعام 
الفضلي ومشاعل الرشيدي، 
إلى جانــب ممثل من مكتب 
 RSM إم إس  آر  التدقيــق 
لإلشراف على آلية السحوبات 
بجانب ممثلي البنك التجاري 
الكويتي، حيــث مت اإلعالن 
عن اسم الفائز في السحب 
مباشرة على الهواء عبر إذاعة 
 .FM نبض الكويت» ٨٨٫٨»
ومن خالل البث املباشر 
مت االتصــال بعبداخلالــق 
غلــوم اسماعيـــــل الفائــز 
بجائزة الـــ ٥٠٠ ألف دينار 
لتهنئته بالفوز، حيث عبر 
عن ســعادته بهذه اجلائزة 
القيمــة التي كان يحلم بها، 
معربــا عــن شــكره للبنك 
التجاري الذي يسعى دائما 
إلى تقــدمي أفضل اخلدمات 

املصرفية لعمالئه.
وقد استهل مذيع البرنامج 
البرنامج  خالد االنصــاري 
بتهنئة أسرة البنك التجاري 
مبناسبة ذكرى مرور ٦٠ عاما 
على تأسيســه، مستعرضا 
في ايجاز مسيرة عمل البنك 
واجنازاتــه التي جعلت من 
البنك التجاري عالمة بارزة 
فــي مجال العمــل املصرفي 
وفي مصاف البنوك احمللية 
بالكويــت.  وخــالل اللقــاء 
اإلذاعــي صرحت نورا كايد 
- مدير تنفيــذي - رئيس 
الفــروع - قطــاع  شــبكة 
اخلدمات املصرفية لألفراد، 

مزيد من الفروع أعلن نائب 
مدير إدارة الفروع احمللية في 
بنك الكويت الوطني حمود 
النصــراهللا قائــال: نواصل 
افتتاح املزيد من الفروع في 
إطار خطة العــودة للحياة 
الطبيعية، حيث قمنا بإعادة 
افتتاح ١٧ فرعا إضافية وذلك 
لضمان تلبية كافة احتياجات 
عمالئنــا وحلصولهــم على 
خدماتنا بكل سرعة وسهولة، 
استكماال جلهودنا منذ بدء 
انتشار جائحة كورونا، حيث 
ســعينا في املقام األول إلى 
حصول عمالئنا على جتربة 
مصرفية متكاملة بالتزامن 
مع احلفاظ على ســالمتهم 
عن طريــق التزامنا الكامل 
بتطبيــق كافــة إرشــادات 
اجلهات املعنيــة والتدابير 

الوقائية.

«أكثــر من راتــب»، واملزايا 
التي توفرها هــذه احلملة، 
أوضحــت نــورا كايــد بأن 
هذه احلملة موجهة للعمالء 
الذيــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهم البالغة ٥٠٠ دينار 
أو أكثر على البنك وبصفة 
الكويتيني  خاصة املوظفني 
فــي  العاملــني  واملقيمــني 
القطاعني احلكومي والنفطي 
والشركات املدرجة لدى البنك 
وكذلك من املتقاعدين، حيث 
ميكنهم االستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 
هدية نقدية فورية تتراوح 
قيمتها من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ دينار 
أو قرض من دون فائدة بقيمة 
٥ أضعاف الراتب وبحد وبحد 
أقصى ١٠٠٠٠ دينار، باإلضافة 
إلى الهدايا النقدية، موضحة 
أنه سوف يكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
احلاليني واجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم على البنك 
لربح مبلغ يعادل راتب واحد 
من الرواتب التي يتقاضونها 

وأضاف قائــال: نحرص 
على أن نكون دائما بالقرب 
من عمالئنا رغــم الظروف 
االستثنائية وقد سعينا طوال 
األزمة على توفير خدماتنا 
على مدار الساعة من خالل 
قنواتنا اإللكترونية املتنوعة 
والتــي نواصــل تطويرها 
وإضافة اخلدمات وحتديثها 
وخاصة خدمة الوطني عبر 
املوبايل وخدمة الوطني عبر 
اإلنترنــت، هــذا باإلضافــة 
إلــى اإلجــراءات واخلدمات 
االســتثنائية ومنهــا الفرع 
املتنقل. واختتم النصراهللا 
قائال: يبرهن فريق الوطني 
دائما وخاصة في الظروف 
االســتثنائية وفي مقدمتهم 
موظفينا بالصفوف األمامية 
علــى االلتــزام ببــذل كافة 
اجلهــود لضمان اســتمرار 
مسيرة جناح البنك وهو ما 
يلقى كل التقديــر من كافة 
األطراف. ويقدم بنك الكويت 
الوطنــي خدماته املصرفية 
عبر أجهزة الوطني للسحب 
اآللي واإليداع النقدي املتوفرة 
في كافة أنحاء الكويت وذلك 
من خالل ٣٢٧ جهاز ســحب 
آليا من ضمنها أكثر من ١٠٠ 
جهاز إيداع نقدي. كما ميكن 
التواصل مع البنك من خالل 
قنواته املختلفة مثل خدمة 
التواصل مــع الوطني على 
١٨٠١٨٠١ أو خدمــة الوطني 
عبــر WhatsApp على الرقم 
ذاته، أو حتى من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، إذ تتم اإلجابة على 

جميع االستفسارات.

شــهريا بحــد اقصــى ١٠٠٠ 
دينار. كما متت اســتضافة 
عبدالعزيــز ملك – مســاعد 
مدير عام – مركز البطاقات، 
والذي عــرف اجلمهور عن 
خدمة «تسوق عبر االنترنت 
باستخدام بطاقات التجاري 
للسحب اآللي» التي تتميز 
بالسرعة والسهولة واآلمن، 
العديد من  إلــى  باإلضافــة 
املزايا املتطورة التي حتملها 
البطاقة كي نت تتناسب مع 
منط احليــاة واالحتياجات 
املصرفيــة للعمــالء وتأتي 
هذه اخلطوة في إطار حرصه 
الدائــم علــى تقــدمي أفضل 
مستوى خدمة وأكثرها أمانا 
لراحة عمالئه أثناء تسوقهم 
عبر املواقع التجارية العاملية. 
وفي اخلتــام، توجه البنك 
التجاري الكويتي بالشــكر 
اجلزيــل الى أســرة اإلعداد 
والتقدمي في برنامج «ديوانية 
الياقوت واألنصاري» على 
حسن االستضافة وتعاونهم 

مع البنك.

والقادسية.
٭ خلدمــة العمــالء األفراد 
والشــركات: الشــويخ، فهد 
السالم، الفحيحيل، األڤنيوز، 

خيطان.
وتعليقا على إعادة فتح 

بأن «التجاري» يعد أول بنك 
في الكويت يطلق حســاب 
اجلوائز حتت اسم «شهادة 
النجمة» والذي مت تطويره 
النجمة».  ليكون «حســاب 
وذكرت أن جوائز «النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة 
وشــهرية  دينــار،   ٥٠٠٠
بقيمــة ٢٠٠٠٠ ألــف دينار، 
باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار 
كويتــي، فضال عن ســحب 
آخر العام على أكبر جائزة 
نقديــة مرتبطــة بحســاب 
مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ 
مليون دينــار، منوهة بأنه 
ميكــن فتح احلســاب فقط 
بإيــداع ١٠٠ دينــار، على أال 
يقل الرصيد عن ٥٠٠ دينار 
للتأهل والدخول في جميع 
السحوبات على كل اجلوائز 
التي يقدمها. وفي سؤال من 
مقدمي البرنامج حول حملة 

«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة» نصف السنوي

حمود النصراهللا

ممثلو البنك التجاري مع اسرة برنامج ديوانية الياقوت واالنصاري

«هواوي» تطرح اجلهاز اللوحي
MatePad Pro في الكويت

ج الفرق األكثر ابتكارًا «زين» تتوِّ
في مسابقة «برنامج الشركة»

أعلنت مجموعة هواوي 
 (CBG) ألعمال املســتهلكني
عن إطــالق اجلهاز اللوحي، 
MatePad Pro فــي الكويت، 
حيث ميثل طفرة في التصميم 
واإلنتاجية احملمولة، مت ترقية 
جتربــة اســتخدام األجهزة 
اللوحية ذات املستوى الرائد 
للمستهلكني لتغيير الطريقة 
التي ينظر بها املســتهلكون 
اللوحيــة  األجهــزة  إلــى 
ويســتخدمونها. يبــدأ بيع 
MatePad Pro من يوم األحد 
املوافق ١٢ يوليو ٢٠٢٠ بسعر 
يبدأ من ١٦٩٫٩٠٠ دينارا. يعمل 
MatePad Pro بنظام تشغيل 
EMUI١٠ ويدعم ميزات رائعة 
لتعدد املهام مثل العرض على 
 Multi-Screen عدة شاشات
والنوافــذ   Collaboration
 Multi Window املتعــددة 
إلــى مضاعــف  باإلضافــة 
التطبيق App Multiplier كما 
أنه يجمع بني شاشة كبيرة 
وحواف صغيرة جدا لتحقيق 
أعلى نسبة شاشة إلى اجلسم 
في جهاز لوحــي في العالم 

بنسبة ٩٠٪. 
إعادة التفكير في الذكاء

 MatePad Pro يقــدم 
مجموعــة مــن االبتــكارات 
الثورية التــي تغير جذريا 
طريقة تفاعل املســتخدمني 

أعلنت شركة زين الكويت 
عــن تتويجهــا للفريقــني 
الفائزيــن بجائــزة «أفضل 
خدمة/ منتــج مبتكر» على 
مســتوى طلبــة اجلامعات 
واملرحلــة الثانويــة، وذلك 
ضمــن مســابقة «برنامــج 
 ٢٠٢٠ للعــام  الشــركة» 
بنسختها الرابعة عشرة التي 
نظمتها جمعية إجناز الكويت 
عبر اإلنترنت مبشاركة أكثر 
مــن ٥٠ طالبــا وطالبة من 
طلبة اجلامعــات واملدارس 

في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان 

أطلقت مجموعة «املطوع 
والقاضي» التجارية، املوزع 
 GAC» لســيارات املعتمــد 
MOTOR» في الكويت، عرضا 
جديدا مبناسبة إعادة افتتاح 
معارضها واستقبال الزبائن 
من جديد ضمن خطة «العودة 
للحياة»، حتت شعار «احلني 
وقتها! من جي أيه سي املطوع 
والقاضــي قســطها بســعر 

الكاش بدون أرباح».
وأكدت الشركة في بيان 
صحافي، أن العرض احلصري 
يأتي حرصا منها على متيز 
أصحــاب «جــي إيه ســي»، 
مبينــة أنه يشــمل مركبات 
 ،«GSو«٣ ،«GNو«٨ ،«GA٤»
و«GS٤»، و«GS٨». وأوضحت 
«املطوع والقاضي» أنها تقدم 
دعما خاصا وباقات حصرية 
للعاملني في الصفوف األولى 
مبواجهــة ڤيروس كورونا، 
اجلهــود  علــى  ملكافأتهــم 
الكبيــرة التــي يقومون بها 
في مواجهة جائحة «كوفيد 
١٩»، وحلرصهم على حتقيق 
األمــن والســالمة جلميــع 
املواطنــني واملقيمــني فــي 
الكويت.  وتابعت الشــركة 
أنه ميكن للعمالء استئجار 
أي مــن املركبات املشــمولة 
بالعرض بعقد سنوي يشمل 
الصيانــة الذهبية والتأمني 
الذهبــي، مع منحهم موافقة 
فورية وتسهيالت متويلية 
تناســب قدراتهــم، ومؤكدة 
أنهــا تتيــح لهــم احلصول 
على أحدث املركبات بأسعار 
معقولة في متناول اجلميع. 
وذكرت «املطوع والقاضي» أن 
باقات راحة البال التي توفرها 
لزبائنها، تشمل ١١ سنة كفالة، 
و٣ سنوات صيانة، وضمان 
إعادة الشراء، والتأمني ضد 
الغير وتسجيل املرور، فضال 
عن عازل حراري، باإلضافة 
إلى أقوى العروض والهدايا 
الفورية على خدمات الصيانة. 
ودعت «املطــوع والقاضي» 
اجلميع إلى زيارة معارضها 

 MatePad Pro ويتميــز
بالرقي مع التصميم الفريد 
الــذي ميــزج بــني التقنيــة 
واألناقة، وهو يتميز بأعلى 
نسبة شاشة إلى جهاز لوحي 
في العالم، بنسبة ٩٠٪، مع 
حواف فائقة النحافة مقاس 
٤٫٩ مم حتيط بالشاشة مقاس 
١٠٫٨ بوصــة ١٦:١٠. ويأتــي 
جهــاز MatePad Pro مزودا 
 ٢K تتميز بدقة IPS بلوحــة
QHD/ ٢٥٦٠ × ١٦٠٠ بكثافة 
بكســل تبلغ ٢٨٠ppi. قادرة 
على عرض سلسلة األلوان 
السينمائية DCI-P٣ بشكل 
كامل عند سطوع ٥٤٠ شمعة 
في املتر املربع ونسبة تباين 
 QHD ١٥٠٠:١، تقــدم شاشــة

جتربة ترفيه فائقة.
بطارية ضخمة + شحن فائق 

يوفر MatePad Pro عمرا 
ممتــازا للبطاريــة بفضــل 
البطارية عالية السعة ٧٢٥٠ 

سنويا على مستوى كل من 
املــدارس واجلامعات، وهم 
فريــق SAYARTI عــن فئــة 
 Tri-Fil اجلامعات وفريــق 

عن فئة املدارس.
وأوضحــت «زيــن» ان 
مشاركتها في هذه املسابقة 
بشكل سنوي تأتي في إطار 
شراكتها االســتراتيجية كـ 
«شريك اإلبداع» مع جمعية 
الكويــت» ضمــن  «إجنــاز 
اســتراتيجيتها لالستدامة 
واالبتــكار، والتي تســاهم 
من خاللها في تنمية قطاعي 
الشباب والتعليم في الدولة. 

أداء حتققه محركاتها القوية 
بتقنيتها املتطورة، والتي يتم 
إنتاجها وفــق أنظمة رقابة 
صارمــة على اجلــودة بناء 
على استراتيجية مجموعة 
(جي إيه سي موتورز)، والتي 
تضع املســتهلكني والعمالء 

في سلم أولوياتها.
«GS٣».. إستراتيجية

تأتي «GS٣» اجلديدة كليا، 
 «GAC MOTOR» لتثبت حرص
على منح عمالئها الكثير من 
املزايا واملواصفات التي جتعل 
منها االختيار اإلستراتيجي 
للباحثني عن سيارة جتمع 
القــوة والراحــة والفخامة، 
وزودت «GS٣» بنظام تعليق 
رباعي العجالت مستقل من 
سبائك األلومنيوم، يشتمل 

مللــي أمبير وميزات توفير 
الطاقــة املدمجة فــي معالج 
Kirin ٩٩٠ ونظام التشــغيل 
EMUI. يأتي مع محول طاقة 
٢٠ واط للشــحن الســريع، 
 HUAWEI ويدعــم خاصيــة
 ٤٠ بقــدرة   SuperCharge
 MatePad Pro واط. ويعــد
أيضا أول جهــاز لوحي في 
العالم يدعم الشحن الالسلكي 
والشحن الالسلكي العكسي.

 HUAWEI MatePad ويدعــم
 ٧HUAWEI M-Pencil قلم Pro
لتقدمي جتربة كتابة طبيعية 
وبديهية، مما يجعلها متعة 
مطلقة للكتابة على األسطح 
الزجاجية. مع وجود ٤٠٩٦ 
مستوى من حساسية الضغط 
ودعم اإلمالة ورأس مصنوع 
من مادة مركبة فريدة، ميكن 
للمستخدمني أن يتوقعوا دقة 
مذهلة واستجابة وحساسية 
 .HUAWEI M-Pencil من قلم
 HUAWEI وضــع  يــؤدي 
M-Pencil في اجلزء العلوي 
 HUAWEI MatePad Pro من
 Bluetooth إلــى بــدء إقــران
والشحن املغناطيسي تلقائيا. 
 HUAWEI MatePad Pro يدعم
لوحة املفاتيح املغناطيسية 
 Smart Magnetic Keyboard
الذكية التي ميكن توصيلها 
بسهولة عبر البلوتوث لزيادة 

كفاءة العمل واإلنتاجية.

وأضافت الشركة ان مسابقة 
«برنامــج الشــركة» تهدف 
ســنويا إلى إتاحة الفرصة 
لطلبــة املرحلتني اجلامعية 
والثانوية في الكويت على 
تقدمي أفكارهم ومشاريعهم 
املبتكرة التي تخدم مختلف 
املجاالت، حيث يتعلم الطالب 
املشاركون من خاللها كيفية 
اقتناص الفرص املناسبة في 
بيئة العمــل وكيفية إطالق 
املنتجات وإجراء الدراسات 
املناســبة قبــل  واألبحــاث 
املنتجــات وغيرها  إطــالق 
من أساسيات ريادة األعمال.

علــى توجيه استشــعاري 
وحتديــد دقيق، مــا يجعله 
قادرا علــى عزل االهتزازات 
الناجتة عن الطريق، وتقنية 
منصــة الشاســيه املمتــد 

مبرونة.
«GS٨».. املريحة

تعبــر «GS٨» مــن «جي 
أيه ســي موتور» عن القوة 
واالنطالق في أفق واســعة، 
كســيارة راقية، وصلت إلى 
القمة بعزمية مبتكرة وبريق 
أخــاذ فــي الســوق العاملي 
بأســلوب فريد مــن نوعه، 
مع متتعهــا بإجراءات قوية 
لضمان قيادة مميزة مع نظام 
الطاقة األكثر تقدما وكفاءة 

على مستوى العالم.
«GA٤».. املريحة

يأتــي تصميــم مقاعــد 
 «GAC GAالسيارة اجلديدة «٤
بشكل مريح، فمسند الرأس 
ثالثي القطع على شكل فراشة 
لتلبية متطلبات بيئة العمل، 
وليعطــي إحساســا رائعــا 
بتغطية الرأس وتقليل التعب 
على نحو فعال، والكراسي من 
جلد نابا الطبيعي مع تبني 
تقنية التبطني بصورة معينة 
وحصريــة، إلظهــار األناقة 
والصقــل املميــز والبريــق 

والفخامة.
«GN٨».. كفاءة

 «GNتتمتــع مركبــة «٨
اجلديــدة بإجــراءات قويــة 
لضمان قيادة مميزة مع نظام 
الطاقة األكثر تقدما وكفاءة 
على مستوى العالم، لتجسد 
مجموعــة الطاقــة املتجددة 
واملبتكــرة عامليا، من خالل 
شبكة بحث وتطوير «جي إيه 
سي» العاملية بجهود مضنية 
التقنيــات والتطبيقات  في 
إلــى  وصــوال  احلديثــة، 
اخلمسني تقنية األولى على 
اإلطالق والتي استخدمت في 

هذه السيارة.

نّظمتها «إجناز» عبر اإلنترنت مبشاركة أكثر من ٥٠ طالباً وطالبة

مع األجهــزة: تتيح خاصية 
 Huawei Share هواوي شير
ميــزة العــرض علــى عــدة 
 Multi-Screen شاشــات 
Collaboration، التــي تلغــي 
احلواجز بني أجهزة هواوي 
بوظائف متقدمة عبر األنظمة 
األساســية. تتيــح ميــزة 
العرض على عدة شاشــات 
نقل امللفات بالسحب واإلفالت 
بني الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية. تتيح أيضا املشاركة 
الطرفية للمستخدمني الكتابة 
على الهاتف الذكي باستخدام 
لوحة مفاتيح وشاشة اجلهاز 
اللوحي، وتشغيل املوسيقى 
احملفوظة على الهاتف الذكي 
مــع مكبرات صــوت اجلهاز 
اللوحي واملزيــد. يتيح هذا 
احلل أيضا للمستخدم التقاط 
املكاملات أو الرد على الرسائل 
النصية مباشرة من اجلهاز 
اللوحي، مما يســهل جتربة 

سلسة لألجهزة املتعددة. 

صحافــي أن نســخة هــذا 
العام من املســابقة انطلقت 
بشكل إلكتروني متاما عبر 
اإلنترنت التزاما باإلجراءات 
الصحية ملواجهة انتشار وباء 
كوفيد-١٩، حيث قامت جلنة 
التحكيم املكونة من مجموعة 
من رجال األعمال واملسؤولني 
التنفيذيني من القطاع اخلاص 
إلــى عــروض  باالســتماع 
الطلبة والطالبات عبر تقنية 
االتصال املرئي، وقامت زين 
بتتويــج الفريقني الفائزين 
بجائزة «أفضل خدمة/ منتج 
مبتكر» التي ترعاها الشركة 

فــي الري، ومجمــع «التالل 
الشــويخ،  التجــاري» فــي 
وفــي الشــويخ الصناعية، 
مشــيرة الى أن فريق عملها 
جاهز ملساعدة العمالء والرد 
على جميع االستفســارات، 
وتقدمي النصائح الالزمة حول 
السيارات املناسبة لكل منهم، 
كاشــفة أنها تتيح الفرصة 
للحصول على جتربة قيادة 
فوريــة ألي مــن املوديالت 
املتواجدة في صاالت عرضها، 
الفرصــة للتعرف  ما يتيح 
على اخلصائص احلصرية 
التي تتيحها «جي إيه سي» 
لعشــاق املغامرات والقيادة 

في السوق الكويتي.
«GS٤».. املميزة

تتميــز «GS٤» بأفضــل 

«املطوع والقاضي» تطلق «احلني وقتها
من GAC.. قسطها بسعر الكاش بدون أرباح»

«GSو«٨ «GSو«٤ «GSو«٣ «GNو«٨ «GAعلى مركبات «٤


