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«برقان» ُيطلق بطاقة «هيبة» اجلديدة حصريًا لعمالئه النخبة

أطلق بنك برقان بطاقة 
التي مت  «هيبة» اجلديــدة 
النخبة  تصميمها لعمالئه 
والتــي تتيح لهــم فرصة 
التمتع بالعديد من العروض 
والتجــارب االســتثنائية 
والعاملية املستوى. بطاقة 
«هيبة» األولى من نوعها في 
املنطقة بتصميم شخصي 
فريــد مــن نوعــه محفور 
بالليــزر ومدعمــة بأعلــى 
مكافآت في فئتها، باإلضافة 
الى مجموعة من االمتيازات 
احلصرية، بدءا من جتربة 
الســفر الفاخــرة والتأمني 
والرعاية الصحية والترفيه 
واملطاعم الراقية والتسوق 
إلى  والوصول احلصــري 
املميزة املخصصة  املرافق 

لألعضاء فقط.
وقال ناصر القيســي - 
رئيــس مديــري اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
برقان: بنك برقان يواصل 

كل ما هو جديد ومبتكر لكي 
يتالءم مع منط وأســلوب 
حياتهــم العصــري، ولكي 
يستمتعوا بتجربة مصرفية 

آمنة ومميزة.
وتابع ســاكت جاجو- 
البطاقات في  إدارة  رئيس 
بنك برقان: نحن فخورون 
جدا بانضمام بطاقة «هيبة» 

ألنه هو دافعنــا في تقدمي 
كل ما هـــــــو أفضـــل من 
خــالل ابتــكار العديــد من 
املنتجات واخلدمات اجلديدة 
واملتميــزة ليضعهــا فــي 

متناول يديه.
يتــم احلصــول علــى 
البطاقة عن طريق الدعوة 
فقــط، وميكــن للعمــالء 

دوليا مقابل كل ١ دينار يتم 
إنفاقه.

وميكن حلاملي البطاقات 
االستمتاع بخدمات شخصية 
حصرية من خــالل خدمة 
كونســيرج عاملية متميزة 
على مــدار الســاعة طوال 
أيام األســبوع مبا في ذلك 
طلــب حقيبــة «هيرمــس 

إلــى مجموعــة البطاقــات 
املزايـــــا  االئتمانيــة ذات 
احلصريــة واخلاصة التي 
يوفرها بنك برقان كإحدى 
احللول املصرفية لعمالئه 
النخبــة، وســيواصل بنك 
برقان من خالل إستراتيجيته 
املصرفيــة التركيــز علــى 
العميل  تلبية احتياجــات 

االســتمتاع بالتصميــــم 
املميــز والفريد، حيث يتم 
حفـــــر أســمائهم بالليزر 
علــى البطاقة، كمــــا تأتي 
مع أفضل مكافآت في فئتها 
متضمنــة ٤٠٠٠٠ نقطــة 
مكافـــــأة ترحيبيــة، مــع 
متكني العمـــالء من اكتساب 
٧ نقاط محليــا و١٤ نقطة 

بيركني» التي يصعب العثور 
عليها، توفيـر الساعات ذات 
اإلصدار احملدود، استضافة 
املشــاهير لالحتفــــــــال 
باملناســبات، ترتيبــــــات 
الطائرات اخلاصة أو احلجز 
في املطاعم احلاصلة على 
٣ جنوم ميشــالن وغيرها 

الكثير.
ميكن حلاملي البطاقات 
أيضا االستمتاع بالدخول 
املجاني إلى عدد غير محدود 
مــن الصاالت حول العالم، 
وخدمات الكونســيرج في 
 Global املطــار، وخدمــات 
Blue VIP وخدمات احلصول 
على التأشيرات. باإلضافة 
إلــى تأمني تلقائي بتغطية 
تصل إلــى ٥٠٠ ألف دوالر 
لتغطيــة حوادث الســفر، 
الطبــي، متاعــب  التأمــني 
وإلغاء السفر، التنازل عن 
أضرار االصطدام وخسائر 

التأجير.

أول بنك في الكويت يصمم بطاقة معدنية محفورة بالليزر ومدعمة مبزايا استثنائية

ساكت جاجو ناصر القيسي

تعزيــز مكانته الرائدة في 
السوق احمللي واإلقليمي من 
خالل ابتكار بطاقة «هيبة» 
الفريدة من نوعها واملصممة 
لقاعــدة عمالئنــا النخبة، 
فنحن نسعى دائما لنكون 
من أوائل البنوك الكويتية 
التي تلبي احتياجات العمالء 
املصرفية من خالل توفير 

القيسي: نسعى دائمًا لنكون من أوائل البنوك التي تلبي احتياجات العمالء املصرفية من خالل توفير كل ما هو جديد ومبتكر

جاجو: فخورون جدًا بانضمام بطاقة «هيبة» إلى مجموعة البطاقات االئتمانية ذات املزايا احلصرية واخلاصة التي يوفرها البنك

البطاقة اجلديدة تتيح لعمالء بنك برقان فرصة التمتع بالعديد من العروض والتجارب االستثنائية والعاملية املستوى

جتربة سفر فاخرة وتأمني ورعاية صحية وترفيه ومطاعم راقية وتسوق ووصول حصري إلى املرافق املميزة املخصصة لألعضاء

٤٠٠٠٠ نقطة مكافأة ترحيبية مع متكني العمالء من اكتساب ٧ نقاط محليًا و١٤ نقطة دوليًا مقابل كل ١ دينار يتم إنفاقه

«جي إم سي يوكون دينالي» ٢٠٢١..
رحلة تزخر بالتميز على الطرقات

تعتبــر «دينالــي» القمة 
األعلــى فــي جبــال أميــركا 
الشــاهقة، وهي  الشــمالية 
بــكل ما تتمتع بــه من تألق 
ومهابــة متنح اســمها أيضا 
الســيارات، حيــث  لقطــاع 
ترمــز «دينالي» إلــى أعلى 
املعاييــر، ومتثــل القمة في 
مجال التصميم الراقي واملواد 
األصيلة واخلبرات الواسعة 
منذ أكثر من ٢٠ ســنة لدى 
«جي إم سي». وبينما تتمتع 
كل مركبــات «جي إم ســي» 
برحلة قيادة راقية ومشوقة 
فعــال، إال أن فئــة جتهيزات 
«دينالــي» متنــح جتربــة 
مختلفة من الدرجة األولى.

ومن بــني كل الطرازات، 
يبــرز «جي إم ســي يوكون 
دينالي» للعــام ٢٠٢١ الغني 
املبتكــرة والذي  بالتقنيات 
حظــي بتركيــز قــوي على 
التصميــم، ليرتقي بتجربة 
«دينالي» إلى مستوى أعلى 
ويكــون رائــدا أيضا ضمن 
فئته، وسنستعرض هنا أبرز 
األسباب التي جتعل «جي إم 
سي يوكون دينالي» مركبة 

مثالية.
مظهر مهيب وأنيق 

يتمتع «يوكون دينالي» 
للعام ٢٠٢١ بشــكل خارجي 
مهيب ومتطور بحيث يسيطر 
على مجمل املشهد العام، أكان 
مركونــا أم يتباهى بحركته 

أينما تواجد.

اجلارية بشكل متناسق، وهو 
ما يساعد جي إم سي يوكون 
دينالي على كشــف الطريق 
أمامه بوضوح طوال الوقت، 
بغــض النظر عــن الظروف 
املناخية أو الوقت في اليوم.
أمــا بالنســبة لتصميــم 
املركبة الداخلي، فإنه يشكل 
جتربــة راقيــة بحــد ذاتها، 
فللمرة األولى وبناء لطلبات 
العمالء، يقدم يوكون دينالي 
مقصورة حصرية مع مقاعد 
فريدة وأربعــة خيارات من 
أمناط األلوان اخلاصة - كل 
منها بشخصية منفردة ملنح 
املزيد مــن إمكانات وفرص 

التخصيص.
إلــى جانب هــذا، تتميز 
األســطح اجللديــة الفاخرة 
بكونها مقطعة ومخاطة يدويا 
وفق منــط «دينالي» الفريد 

مستويات الســالمة وراحة 
البال أكثر. كما يأتي جي إم 
ســي يوكون دينالي مزودا 
بنظام تعليق هوائي متكيف 
عند الزوايا األربع رائد بفئته، 
وذلك توازيا مع ميزة التحكم 
املغناطيســي بالركــوب من 
اجليل الرابع، ما يســهم في 
تعزيــز أداء القيادة ويجعل 
الرحلة من األكثر راحة على 

اإلطالق.
التميــز، تتألق  ولزيادة 
املركبة بعجالت فخمة قياس 
٢٢ بوصــة وفتحــة ســقف 
بانورامية إضافة للعديد من 
اخلصائص األخرى املتوافرة 
في جي إم سي يوكون دينالي 

للعام ٢٠٢١.
قوة متاحة دومًا 

يرتقي جي إم سي يوكون 
دينالــي مبســتويات ثقــة 
ورضى العمالء لألعلى خالل 
القيادة اليومية، وذلك بفضل 
القوة والكفاءة املعززة اللتني 

يتمتع بهما.
فهو يأتي مع أقوى محرك 
 SUV ضمن فئــة مركبات الـ
كاملة احلجم، حيث يحوي 
محرك V٨ جديد بالكامل سعة 
٦٫٢ ليترات مع ميزة اإلدارة 
الديناميكيــة للوقود، وقوة 
قدرها ٤٢٠ حصانا هي األفضل 
بفئتها. وبالتالي، متنح قيادة 
يوكون دينالي إحساسا فريدا 
بالطاقة واالعتزاز وحتقيق 
اإلجنازات أينما كانت الوجهة.

واملنظم ملنح إحســاس راق 
جدا، خصوصا وأن كل شيء 
يكمن عــادة فــي التفاصيل 

الدقيقة.
ديناميكية عالية 

ال تنحصر مزايا «دينالي» 
باملظهر فقط، بل ينطبق هذا 
أيضــا على اجلوهــر طبعا، 
فهذه الفئة مــن التجهيزات 
تتألــق من خــالل احتوائها 
على تقنيــات حديثة راقية 
من املستوى األعلى، بحيث 
تبقي السائقني والركاب في 

مقدمة كل شيء.
ومن بعــض اخلصائص 
التــي متيــز هــذه املركبــة 
متعــددة  الرياضيــة 
االستعماالت (SUV)، هناك 
التنبيه اخلاص بعبور املشاة 
فــي اخللــف بهــدف تعزيز 

وباحلديــث عــن املظهر، 
 Galvano ال بد من ذكر شبك
الكرومــي احلصــري مــن 
«دينالي» الــذي يتميز اآلن 
بحجم أكبر وتفاصيل إضافية 
أكثر من أي وقت مضى، حيث 
يحوي منطــا بعديــا دقيقا 
يشــتمل على مــا يزيد على 
١٠٠٠٠ ســطح عاكس مفرد، 
وهو ما يجعله الفتا لألنظار 
بحيــث ال ميكــن أن تخطئه 

العني.
وهذا ليس كل شــيء، إذ 
يتألــق جي إم ســي يوكون 
دينالــي للعــام ٢٠٢١ أيضــا 
األماميــة  اإلنــارة  مبيــزة 
احلصرية من «جي إم سي» 
 ،C والتي تتخذ شكل حرف
وهي تبرز من خالل «شفرة 
إنــارة» واضحــة تنير عبر 
تقنية LED األضواء النهارية 

«فورد» و«غوغل» تتعاونان
لدفع عجلة االبتكار في قطاع السيارات

أعلنــت شــركتا فــورد 
غوغل عــن توقيع اتفاقية 
شــراكة اســتراتيجية تعد 
األولى مــن نوعها وتهدف 
إلى دفع عجلة حتول فورد 
وإضفاء أبعاد جديدة على 
جتــارب املركبات املتصلة. 
وأعلنــت فــورد أيضا عن 
اختيــار منصــة «غوغــل 
 (Google Cloud) كالود» 
مــزودا مفضــال للخدمــات 
الســحابية لالســتفادة من 
خبــرات غوغل العاملية في 
البيانــات والذكاء  مجاالت 
اآللة.  االصطناعــي وتعلم 
ومبوجب الشراكة اجلديدة 
التي تســتمر ملدة ٦ أعوام، 
وبدءا من عام ٢٠٢٣، ستكون 
ماليني السيارات املستقبلية 
من فورد ولينكون وبجميع 
فئاتها مزودة بنظام التشغيل 
وتطبيقــات  «أندرويــد» 
وخدمات مدمجة من غوغل. 
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز 
االبتــكار املتواصل، تعتزم 
فــورد وغوغــل تأســيس 
مجموعــة عمــل تعاونيــة 
 Team جديــدة حتمل اســم
مــن  وتســتفيد   Upshift
مهارات وأصول الشركتني 
لدفــع عجلة حتــول فورد 
وإطالق التجارب احلصرية 
املصممة خصيصا للعمالء 
القائمة  الفــرص  وتوفيــر 
على البيانات. ويشمل ذلك 
مشاريع تتنوع بني تطوير 
جتارب جتارية جديدة عند 
املركبــات، وابتكار  شــراء 
جتربة ملكية جديدة تقوم 
علــى البيانــات، والكثيــر 
غير ذلك. وبهذه املناسبة، 
قــال جيم فارلــي، الرئيس 
التنفيذي لشــركة  واملدير 
فــورد موتــور كومبانــي: 
تشــهد فــورد واحــدا مــن 
أكبر التحوالت وأهمها في 
تاريخها من خالل املركبات 
الكهربائية واملتصلة وذاتية 
التعاون  القيــادة. ويأتــي 
بني غوغل وفورد ليرســي 
األسس لقاعدة ابتكار رائدة 
توفر للعمالء جتربة فائقة 
وترتقي باحلداثة في أعمالنا 

إلى آفاق جديدة.
من جهته، قال ســاندر 

بيتشاي، الرئيس التنفيذي 
لغوغل و«ألفابت»: أرســت 
فورد أســس االبتــكار في 
قطاع صناعة السيارات منذ 
قرابة ١٢٠عاما، بدءا من خط 
التجميــع املتحرك وصوال 
إلى أحدث تقنيات مساعدة 
السائق. ونفخر بالعمل معا 
على تطبيق أفضل تقنيات 
الذكاء االصطناعي وحتليالت 
البيانــات واحلوسبـــــــة 
واملنصات الســحابية التي 
تقدمها غوغل ملساعدة فورد 
في حتويل أعمالها وتطوير 
تقنيات املركبــات املتقدمة 
للحافظ على سالمة العمالء 
وإبقائهم على اتصال دائم 

أثناء تنقلهم.
وبصفتها مزودا مفضال 
للخدمات السحابية بدءا من 
العام، ســتقوم  أواخر هذا 
غوغــل مبســاعدة فــورد 
على االســتفادة من منصة 
«غوغل كالود» الرائدة في 
مجاالت الذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة وتقنيات حتليل 
البيانــات لتســريع وتيرة 
الرقمــي وحتديث  حتولها 
عملياتها التشغيلية ودعم 
تقنيــات املركبات املتصلة 
من خــالل منصة اخلدمات 
السحابية العاملية املوثوقة 
واآلمنة من غوغل. فمن خالل 
خدمــات «غوغــل كالود»، 

تعتزم فورد:
٭ االرتقاء بتجارب العمالء 
املتميــزة  التقنيــات  عبــر 

واخلدمات املخصصة.
٭ تسريع تطوير املنتجات 
التصنيع وإدارة  وخطوط 
سلسلة التوريد، مبا في ذلك 
استكشــاف آفاق استخدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي 
لتدريب فرق عمل خطوط 
اإلنتاج وتعزيز كفاءة اآلالت 

واألجهزة املستخدمة.
٭ تسريع ابتكار وتطبيق 
مناذج األعمال القائمة على 

البيانات، ممــا يتيح تلقي 
العمالء لإلشعارات الفورية 
مثــل طلبــات الصيانة أو 

عروض االستبدال.
وتتقاسم فورد وغوغل 
رؤية مشتركة حول أهمية 
قيــادة  جتــارب  توفيــر 
ممتعة وأكثر أمانا وفعالية 
للمركبــات املتصلــة للحد 
من تشتت انتباه السائقني 
وتوفير حتديثــات فورية 
تبقيهم على اتصال دائم عبر 
أحدث التقنيات. وبدءا من 
العام ٢٠٢٣، ســيبدأ عمالء 
فورد ولينكون حول العالم 
باالســتفادة مــن التجارب 
االســتثنائية  الرقميــة 
القائمة على نظام تشغيل 
إلــى  «أندرويــد»، إضافــة 
تطبيقات غوغل وخدماتها 
املدمجة، والتي تشمل نظام 
اخلرائــط عاملي املســتوى 

والتقنيات الصوتية مثل:
٭ «مســاعد غوغــل» الذي 
يساعد السائقني في التركيز 
على الطريق وإبقاء أيديهم 
على عجلة القيادة، من خالل 
إجناز كافة املهام األخرى عبر 

األوامر الصوتية.
٭ «خرائــط غوغـــــــل»، 
التوجيه  باعتبارها نظــام 
األساسي للمركبات، فيمكن 
للســائقني الوصــول إلــى 
وجهتهم بشكل أسرع عبر 
تزويدهم مبعلومات فورية 
عن حركة املرور مع خاصية 
التلقائي  التوجيــه  إعــادة 
واختيار خطوط املسارات 

على الطريق وغير ذلك.
٭ «غوغل بالي»، سيحظى 
السائقون بإمكانية الوصول 
إلــى تطبيقاتهــم املفضلة 
إلى املوسيقى  واالســتماع 
واإلذاعات الرقمية والكتب 
الصوتية واملزيد. وستكون 
هــذه التطبيقــات مدمجــة 
ومعدلــة الســتخدامها في 

السيارة.


