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«التجاري» يعلن الفائزين في سحوبات «النجمة» 
األسبوعية والشهرية وحملة «أكثر من راتب»

أجــرى البنــك التجاري 
األســبوعية  ســحوباته 
والشــهرية علــى حســاب 
«أكثــر  وحملــة  النجمــة 
مــن راتب»، وقــد مت إجراء 
الســحب يوم األحد املوافق 
٦ ســبتمبر ٢٠٢٠ في مبنى 
الرئيســي، بحضور  البنك 
التجــارة  وزارة  ممثــل 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز: زهراء 

التنفيذي  الرئيس  أشار 
للتأمــني  بيتــك  لشــركة 
التكافلي «بيتــك - تكافل» 
قتيبة النصف، إلى أن إصدار 
وثائق التأمني الفردية (تأمني 
الســفر - تأمني الســيارات 
- تأمــني العمالــة املنزلية 
- تأمــني املنزلــي - تأمني 
البحري) تشهد إقباال متزايدا 
مــن العمــالء، وذلــك عبــر 
املوقع اإللكتروني للشركة 
kfhtakaful.com وتطبيــق 

الهواتف الذكية.
وأضاف النصف: تتوافر 
عبر املوقع اإللكتروني لشركة 
«بيتــك تكافــل» وتطبيــق 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عــن إطالق 
العرض احلصري واالحدث 
 ،TURBONET فــي الكويــت
مستعينة بأحدث التقنيات 
التكنولوجيــة املعروفة في 
عالــم االتصــاالت لتوفيــر 
سرعات إنترنت ثابتة للعمالء 
عبــر شــبكاتها. وتتوفــر 
خدمــة TURBONET لعمالء 
stc اجلــدد واحلاليني ضمن 
باقات شــهرية تبدأ من ٢٥ 
دينارا كويتيا مقابل سرعة 
 ،Mbps انترنــت تبلــغ ٢٥
وتصل إلى ٦٠ دينارا كويتيا 
مقابل ١٠٠ Mbps، باإلضافة 
إلى تزويد العمالء بتقنية الـ 
Mesh وراوتر خارجي يضمن 
أقصى تغطية للمنزل دون 
أي تكلفة إضافية. وفي بيان 
لها، اشارت stc إلى أن خدمة 
اإلنترنت اجلديد من نوعه في 
السوق الكويتي، مت تصميمه 
لتزويد املستخدمني باتصال 
ثابــت ومســتقر بســرعات 
تصل إلى ١٠٠ Mbps. حيث 

ضمــن اخلطــة اخلاصة 
ببنــك وربــة لتعزيــز أطر 
التعاون مع الشركات خلدمة 
العمالء، وقع بنك وربة عقد 
شراكة استراتيجية مع شركة 
إميرج وهي شــركة كويتية 
متخصصة في توفير ديكور 
املساحات اخلارجية للعمالء 
وفق أرقــى املعايير وأحدث 
التصاميم الهندسية. وتسعى 
الشركة من خالل نشاطها في 
جعــل العمالء يســتمتعون 
مبساحاتهم اخلارجية القريبة 
من حياتهم من خالل توفير 
منتجات مبتكرة وحديثة منها 
املظالت املتحركة الذكية. وبهذا 
الصدد أعلن سعود الشباك 
مدير أول املبيعات املباشرة 
في بنك وربة أن التوقيع جاء 
بهدف خدمــة عمالء «وربة» 
وذلــك مــن خــالل التمويل 

من نصيب الفائز مشــاري 
محمود جاسم عباس.

وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
البالغة ٥٠٠ دينار أو أكثر على 

الشركة على الهواتف وثائق 
التأمــني مبختلــف أنواعها، 
مع تقدمي املزيد من امليزات 
للفــرد والعائلــة واملجتمع 
مبا يالئــم إمكانات وقدرات 
شــرائح العمــالء املختلفة. 
وأشار الى أن الهدف الرئيسي 
مــن فتح مجــال التأمني من 
البوابــة اإللكترونية  خالل 
هو تســهيل عمليــة إصدار 
التأمني لشريحة األفراد من 
خالل تقدمي كل االحتياجات 
للمشــترك بطريقة ســهلة 
ومبسطة، األمر الذي حقق 
جناحــا وإقبــاال كبيــرا من 
األفراد، ووفــر جهد ووقت 

الظروف اجلوية. ومن جهة 
 TURBONET أخرى، يتيــح
لعمالء stc فرصة االستمتاع 
بتجربة غير متقطعة وعالية 
اجلودة أثناء ممارسة األلعاب 
األكثــر طلبا وبدقــة عالية. 
بالنسبة إلى البث والتنزيل 
واملتطلبــات األخــرى عبر 
اإلنترنت، يستفيد مشتركي 
الشــبكة  TURBONET مــن 
األقوى واألكثر انتشــارا لـ 
stc ممــا ميكنها مــن توفير 
جتربــة متكاملة متاما. فمع 
جهــاز التوجيــه اخلارجي 
املجاني وحل Mesh املقدم عند 
 ،TURBONET االشــتراك في
ميكــن للعمالء االســتمتاع 
بنفس السرعات الثابتة على 
اختالف مناطق واألســطح 

سواء داخل املنازل.
وتعليقــا علــى إطــالق 
عرض اإلنترنت اجلديد كليا، 
قال ناصر السعدون الرئيس 
التنفيــذي لقطــاع مبيعات 
االفراد فــي stc: انطالقا من 
التزامهــا ودورها كشــركة 

الراتب، وكشف حساب آلخر 
٦ أشهر، حيث تقدم ملوظفي 
التسويق في شركة إميرج، 
أو عن طريق التواصل عبر 

اخلدمة الهاتفية.
مــن ناحيتــه، أكد صالح 

البنك وبصفة خاصة العاملني 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك، واالستفادة من 
مزايا هذه احلملة واحلصول 
على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي 

يتقاضونها شهريا.

العمالء، متاشيا مع الظروف 
االستثنائية احلالية التي مير 

بها العالم. 
وستواصل شركة «بيتك 
تكافل» التابعة ملجموعة بيت 
الكويتــي «بيتك»  التمويل 
سعيها الدائم خلدمة عمالئها 
واستخدام الوسائل التقنية 
الرقمية احلديثة لتحقيق ذلك 
مبا يعزز دور ومكانة الشركة 
في السوق بشكل عام، وفي 
سوق التأمني التكافلي بشكل 
خاص وذلك عبر االستمرار 
في سياسة التطوير واالرتقاء 
مبستوى اخلدمة واالهتمام 

بالعميل.

رائدة فــي املجــال الرقمي، 
 TURBONET بتقدمي stc تفخر
لعمالئهــا الكــرام، متاشــيا 
مع استراتيجيتها للتحول 

الرقمي.
وأشار السعدون: نهدف 
من خالل اطالقنا لهذا العرض 
املتميز إلى تلبية احتياجات 
عمالئنا احلاليني واجلدد ممن 
يبحثون عن سعات انترنت 
غيــر محــدود، وللباحثــني 
عن إنترنت بسرعات عالية 
وثابتة دون انقطاع، ملقابلة 
متطلباتهــم الترفيهيــة من 
الرقميــة وكذلــك  األلعــاب 
احتياجاتهــم الشــخصية 
أو التجاريــة عبــر شــبكة 
اإلنترنــت. وألن stc متتلك 
حاليا أكبر تغطية للشبكات 
الكويــت،  علــى مســتوى 
نسعى دوما الستغالل هذه 
اإلمكانيات في حتسني رحلة 
عمالئنا عبــر اإلنترنت من 
خــالل اتصال إنترنت عالي 
الكفاءة واملوثوقية عبر هذا 

احلل الثوري.

الرشيدي الشريك املدير في 
شركة إميرج أن الشركة تهدف 
جلعل العمالء يســتمتعون 
مبســاحاتهم اخلارجية في 
املنــازل، موضحــا أنه لدينا 
العديــد مــن  الكويــت  فــي 
املســاحات اخلارجيــة غير 
املســتغلة في البيوت ومن 
خالل املنتجات التي نقدمها 
في إميرج أصبح اآلن باإلمكان 
التمتع باملساحات اخلارجية 

في جميع فصول السنة.
وبهذا بالتعاون مع «وربة» 
أصبح لعمالء شركة إميرج 
الفرصة في حتسني مساحاتهم 
اخلارجية من خالل االستفادة 
بخدمة صفــر ٪ أرباح التي 
يوفرها بنك وربة بكل سهولة 
ومــن غيــر التــزام حتويل 
الراتب أصبح بإمكان جميع 
العمالء االستفادة من اخلدمة.

خليل القاسم بجائزة الـ ٢٠ 
ألف دينار في سحب النجمة 
الشهري، باإلضافة إلى فوز: 
سعد محمد النمران بجائزة ٥ 
آالف دينار في سحب النجمة 
األسبوعي، أما جائزة سحب 
حملة «أكثر من راتب» فكانت 

يعتمــد TURBONET علــى 
تتيــح  مبتكــرة  تقنيــات 
االتصال الســلس بسرعات 
ثابتة ال تتأثر حتى بأقسى 

االســتهالكي بـــ ٠٪ أربــاح 
خالل عامــني، باإلضافة إلى 
متويل استهالكي بنسبة أرباح 
تنافسية خالل ٥ أعوام، مؤكدا 
أن اإلجراءات املطلوبة سهلة 
وهي البطاقة املدنية، وشهادة 

«بيتك تكافل»: إقبال كبير
على إصدار وثائق التأمني الفردية.. أونالين

«stc» تطلق «TURBONET»  إلنترنت قوي 
Mbps وثابت وسريع بسرعات تصل إلى ١٠٠

«وربة» و«إميرج» يعقدان شراكة خلدمة العمالء

في إطار تعزيز التعاون املشترك بينهما

قتيبة النصف

ناصر السعدون

سعود الشباك وصالح الرشيدي

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

«األهلي» يطرح برنامج «ترشيح صديق»

مجموعة «إيكويت» تنال براءة اختراع لروبوت 
يعزز السالمة في بيئة العمل

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
حيــث فــاز كل واحــد منهم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلــظ في هذه الســحوبات 
من نصيب كل من: ايزيكييل 
ريتشــارد جون آرثر، ليلى 
جمــال فؤاد مرمــش، ناهيد 

في إطار حرصــه الدائم 
على حتسني جتربة العمالء 
املصرفية واالرتقاء بها أعلن 
البنك األهلي الكويتي، مؤخرا 
عن طرح برنامج «ترشــيح 
الذي سيســتمر  صديــق»، 

لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
ويشار إلى أن البرنامج 
الــذي طرحه البنــك يهدف 
إلى حتفيز العمالء احلاليني 
على مشاركة مزايا اخلدمات 
االستثنائية التي يقدمها لهم 
أفــراد عائالتهم  البنك مــع 
وأصدقائهــم ومــن خــالل 
برنامج «ترشــيح صديق»، 
األمر الــذي ســيمكنهم من 

مجموعــة  أعلنــت 
«إيكويت» عن حصولها على 
براءة اختراع عاملية مرموقة 
جديدة. وقالت الشــركة إن 
اختراعها املتمثل في روبوت 
املتنقــل لفحص  الصيانــة 
مســتوى كفــاءة وســالمة 
األماكن املغلقة، قد نال براءة 
اختراع هي الثالثة للشركة 
على الصعيد العاملي. ويهدف 
الروبــوت املبتكــر إلى رفع 
مستويات السالمة والكفاءة 
واجلودة أثناء صيانة املرافق 
التابعة للمجموعة. وجنحت 
املجموعة في تسجيل براءة 
االختراع في املكتب األميركي 
لبراءات االختراع والعالمات 
التجارية لهذا الروبوت الذي 
اخترعه فريق من مهندسي 

احمد يوسف محسني، محمد 
جواد بوحمد، حســني فوال 
بهاي. وباإلضافة للســحب 
اليومي يوفر البنك ســحبا 
ربع سنوي حلساب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
١٢٥ ألــف دينــار، وللتأهــل 
للســحوبات ربــع ســنوية 
يتعني علــى العمالء أال يقل 

فــي  العاملــني  واملقيمــني 
العــام واخلاص،  القطاعني 
برنامجــني  إلــى  ينقســم 
رئيســيني هما «بريستيج» 
و«إيليــت». وميكن للعميل 
ترشيح أي من أفراد عائلته 
أو أصدقائه لبرنامج «ترشيح 
صديــق» من خــالل املوقع 
اإللكترونــي للبنــك األهلي 

الكويتي.
ولكــي يتأهــل العميــل 
احلالي والصديق املرشــح 
للحصــول علــى ٥٠ دينارا 
لــكل منهما، يتعــني أال يقل 
الراتب الشهري للمرشح في 
برنامج «بريستيج» عن ١٠٠٠ 

رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة 
شــهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب، كما أن كل ١٠ دنانير 
متثل فرصة واحدة لدخول 
الســحب، وإذا كان رصيــد 
احلساب ٥٠٠ دينار وما فوق 
يكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخول في كل من السحوبات 

اليومية وربع السنوية.

دينار أو أعلى. وبالنســبة 
لبرنامــج «إيليت»، يحصل 
العميــل احلالــي والصديق 
املرشح على ٧٥ دينارا لكل 
منهما، في حال أال يقل الراتب 
الشهري للعميل املرشح عن 

٢٠٠٠ دينار أو أعلى.
ومــن جهــة ثانيــة لــم 
يضع البنــك أي حد أقصى 
الناجحة  الترشيحات  لعدد 
التي ميكــن للعميل احلالي 
القيام بها. كما أن طرح هذا 
العمالء  البرنامج سيساعد 
اجلدد احلاليني على كســب 
أموال نقدية إضافية من خالل 

ترشيحاتهم.

احلصول علــى مبلغ يصل 
إلى ٧٥ دينارا عن كل صديق 
يقومون بترشــيحه للبنك، 
على أن يتمكن األشــخاص 
املرشــحون مــن اســتكمال 
إجراءات فتح حساب حتويل 
الراتــب بنجاح لــدى البنك 
خالل فترة سريان العرض.
املتوافر  البرنامج،  وهذا 
الكويتيني  العمــالء  جلميع 

«ايكويت» ضم كال من سعود 
الدويــش ويوســف احلداد 
وعبدالرحمن املطوع ويوسف 
صفــر وعبــداهللا الرويــح، 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومركز صباح 

األحمد للموهبة واإلبداع.
ويظهــر االختراع التزام 
«إيكويت» الراسخ باالبتكار 
ومساعيها املستمرة لتعزيز 
البيئــة التقنيــة التي تكفل 
حصول التقدم املنشود في 

رأس املال البشري. ويتيح 
الروبــوت اجلديــد قــدرة 
أعلى للوصــول إلى املواقع 
احملصــورة أثنــاء عمليات 
الفحــص والصيانة، وذلك 
من دون تدخل بشــري، مما 
يعني ضمان االلتزام مبعايير 
السالمة والكفاءة الصارمة 

في جميع جوانب العمل.
أكــد  املناســبة،  وبهــذه 
نواف اخلالدي نائب الرئيس 
لشؤون اخلدمات الفنية في 
مجموعــة «إيكويــت»، أن 
املجموعة لطاملا حفزت ثقافة 
االبتكار بهدف تعزيز مسيرة 
التقــدم الدائــم والتطويــر 
الفعــال في جميــع جوانب 
أعمالهــا علــى الصعيديــن 

احمللي والعاملي.

مهندسو ايكويت في صورة جماعية

«أزيرا» ٢٠٢١ اجلديدة كليًا.. تخطف األنظار بأناقتها وجاذبيتها
أعلنت «شمال اخلليج»، 
الوكيل احلصري لســيارات 
هيونــداي فــي الكويت عن 
ٔازيــرا ٢٠٢١  إطالق ســيارة 
اجلديــدة كليا عبــر قنوات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بهيونــداي، لتكون متوافرة 
فــي صــاالت عرض شــمال 
اخلليج أمام عمالء هيونداي 
من محبي سيارات السيدان 
األنيقة، وليتعرفوا على املزايا 
التــي يحصل عليها  القيمة 

العميل لدى اقتنائها.
وجتــذب ســيارة أزيــرا 
اجلديــدة أنظــار اجلميــع 
مــن كل حــدب وصــوب، 
فهي ســيارة استثنائية من 
الرائدة  الســيدان  ســيارات 
واملعــاد تصميمهــا بشــكل 
مبتكر. ويبدأ هذا التفرد من 
األناقة العصرية التي يتألق 
فيها املظهر الرياضي الفريد. 
والــذي ميثل الهوية املميزة 

لتصميمات هيونداي.
وتأتــي أزيــرا اجلديــدة 
مزودة بأحدث تقنيات األمان 
املبتكرة من هيونداي، وهي 

هذه السيارة لقبها بوصفها 
الرئيسية  الســيدان  سيارة 

ضمن عالمة هيونداي.
تعليقا على إطالق أزيرا، 
التنفيــذي  قال الرئيــس 
في «شــمال اخلليــج» رائد 
«شــمال  ترجمان: تفخــر 
اخلليــج» بإطــالق ســيارة 
أزيــرا  العائليــة  الســيدان 
اجلديــدة، لتكــون مبتناول 
العمالء في السوق الكويتي، 

االصطدام األمامية واخللفية 
والعديد من مزايا األمان التي 
جتعلها سيارة مناسبة لكل 
عائلة. وتتسم أزيرا بالرحابة 
واألناقــة والفخامة، وترقى 
هذه السيارة مبفهوم الفخامة 
إلى مستوى جديد. باإلضافة 
إلى كونها متتلك أكثر هيكل 
موثوق واضح املالمح ضمن 
فئتهــا، وباإلضافة إلى بنية 
ٔازيرا املتينة والقوية، كما أنها 

رائعا بني وظائفها ومكانتها 
املتميــزة، وتضفــي أضواء 
الليد اخللفية املقوسة بأناقة 
خاصية مميزة بشكل ملحوظ 
ال تليق إال بســيارة مميزة. 
وميكنــك ضبــط اإلضــاءة 
احمليطــة التــي تتضمن ٦٤ 
لونا. كما تتميز ٔازيرا برحابة 
الداخلي وبفخامة  التصميم 
متناهية تتجســد في املواد 
املســتخدمة مبقصورتهــا، 

بعد أن لقيــت جناحا هائال 
من خالل تصميمها اجلريء 
وغيرها من امليزات التي تتفرد 
بها هذه املركبة في طرازاتها 
السابقة. واجلدير بالذكر أنها 
تتضمن مواصفات متعددة 
وتتناســب مــع احتياجات 
اجلميــع، فقــد مت تزويدها 
بأحدث تقنيــات األمان مثل 
تقنية «ســمارت ســينس». 
وأيضا تتميز بأنظمة تفادي 

أبدعت في حتويل القيادة إلى 
متعــة متناهية بني الفخامة 
وقوة األداء. وتعمل مجموعة 
شاشــات ال سي دي بقياس 
١٢٫٣ بوصــة ولوحــة حتكم 
باملنــاخ على جعــل عملية 
القيادة أكثر أمانا ومشاركة 
عن طريق السماح لك باختيار 
املعلومات التي يتم عرضها 
خلــف عجلة القيــادة. هذا، 
ويبرز شكلها الرياضي توازنا 

فاملقاعد مكســوة بجلد نابا 
الفاخــر، فــي حني يكشــف 
كل مكــون داخلي فــي ٔازيرا 
عــن براعة دقيقــة متناهية 
في روعتها. وتتــزود أزيرا 
مبحرك MPi ٣٫٥ ٔاوتوماتيك 
يأتي بـ ٨ سرعات، وعجالت 
من األملنيــوم قياس ١٨ و١٩ 
بوصة وتتســم أزيرا بناقل 
حركــة أوتوماتيكــي مزود 
بتقنيــة التحكــم فــي نقــل 
احلركة «شيفت باي واير».

كما حتتوي هذه السيارة 
على أنظمة األمــان مبتكرة 
تســاعد علــى التقليــل من 
القيادة،  أثنــاء  التوتر  حدة 
على سبيل املثال املصابيح 
اإلرشادية التي تضيء عند 
التحــرك إلى اخللــف لتبني 
للمشــاة اجتاه حركتك عند 
رجوعك إلى اخللف، وشاشة 
عرض محيط الســيارة إلى 
جانــب نظــام التحذيــر من 
االصطدام فــي املنطقة غير 
املرئية ونظــام قفل األبواب 
اإللكترونــي املســاعد على 

اخلروج اآلمن.

متوافرة اآلن في صاالت عرض هيونداي «شمال اخلليج»

تقنية «سمارت سينس» وهو 
نظام احملافظة على املســار 
في حال االنحراف باستخدام 
اإلشارات الصوتية واملرئية 
إلنــذارك باخلطــر. وحتتل 
ســيارة أزيــرا اجلديدة حقا 
منزلــة تفــوق نظيراتهــا 
بفضل ما حتمله من ميزات 
ملموسة تعزز من مستوى 
الراحة والرفاهية وتقدم آليات 
قيادة قوية. وبذلك تستحق 


