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«هيونداي موتور» تكشف عن مفهومها اجلديد 
«TIGER» للتنقل بدون طاقم

«املتحد»: ٢٠ فائزًا في سحب «احلصاد» األسبوعي

مجموعـــــــــة  كشــفت 
هيونــداي موتــور عن أول 
مفهوم ملركبــة التنقل بدون 
طاقم أو ركاب باسم «تايغر 
- TIGER» لتكــون مركبتها 
الثانية القادرة على املشــي 
والتنقــل الالمحــدود أو مــا 
يعرف باملركبــات املتحولة 
UMVs، واألولــى من نوعها 
واملعتمدة على روبوت ذكي 
مصمم ليحمل أنواعا مختلفة 
من احلمولــة أثناء اجتيازه 
للتضاريــس الصعبة. ومت 
تطويــر مفهوم TIGER وهو 
اختصــــار لتعبير: روبوت 
ذكي متحول للقيام بالرحالت 
 Transforming األرضيــة- 
 Intelligent Ground Excursion
Robot بواسطة استوديو نيو 
 New Horizons - هورايزونز
ملجموعــة  التابــع   Studio
هيونــداي موتــورز والذي 
تأســس أواخــر عــام ٢٠٢٠ 
لتطويــر UMVs عبر البحث 

مع االلتــزام التــام بكل 
الوقائيــة مــن  اإلرشــادات 
قــام  الصحيــة،  اجلهــات 
البنــك األهلي املتحــد يوم 
األربعاء املوافــق ١٠ فبراير 
ء  ا جــر بإ ( مس أ ) لي حلا ا
الســحب األســبوعي علــى 
جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت 
واحلاصل على «جائزة أفضل 
برنامج ادخــار فى الكويت 
للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظــرا للعديد مــن املميزات 
التي ينفرد بها، حيث يقدم 
لعمالئه مــا يزيد على ٧٥٠ 
جائزة سنويا، واستطاع أن 
يعيد رسم حياة اآلالف من 
الرابحني من سعداء احلظ. 
وأسفر السحب عن حصول 
٢٠ فائزا على ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم وهم: غازي ســليمان 
خلف، مساعد فالح العازمي، 
جناة إبراهيم البلوشى، نوال 
صالــح الشــميمري، محمد 
حمد القحطاني، علي حيدر 
الصفار، آن صوفي السويح، 
طالب عبدالرسول الصايغ، 
عبــداهللا ســليمان احلداد، 
طالب أحمد محمــد، مبارك 
خريــص العتيبــي، رامــي 
غالب عــزام، كوثر عبداهللا 

يســعى بنــك الكويــت 
الوطني إلى مكافأة عمالئه 
بعــروض حصريــة تلبي 
احتياجاتهــم وتطلعاتهم، 
ومبناســبة مرور عام على 
مــع  الناجحــة  الشــراكة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
قرر الوطني إعفاء عمالئه 
من دفع الرســوم السنوية 
 Visa ملدة ٣ سنوات لبطاقة
Infinite الوطنــي اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة (نادي 
الواحة) االئتمانية أو بطاقة 
الوطنــي   Visa Signature
اخلطوط اجلوية الكويتية 
(نــادي الواحة) االئتمانية 
ويســري العــرض لفتــرة 

محدودة.
 Visa ومتكــن بطاقــات
الوطنــي اخلطوط اجلوية 
الكويتية االئتمانية العمالء 
مــن احلصول علــى أميال 
الترحيبية لغاية  النخبــة 
١٥ ألــف ميــل عنــد تفعيل 
البطاقة، فضــال عن أميال 
إضافيــة تصل إلى ١٠ آالف 
ميل عند استخدام البطاقة، 
وكذلك احلصول على أميال 
نادي الواحة لغاية ٤ أميال، 
وذلك مقابل كل دينار كويتي 
يتم إنفاقه على املشتريات 

اليومية.
كما توفر البطاقات العديد 
من املميــزات التي تضمن 
للعمالء رحلة مريحة وأكثر 
رفاهية ومنهــــا: الدخول إلى 
أبرز قاعات االنتظار، تأمني 

يجري بنك اخلليج اليوم 
الكبير  الســنوي  الســحب 
حلســاب الراتب، للكشــف 
عــن الفائز بجائــزة تعادل 
١٠٠ ضعف الراتب الشهري. 
وسيعقد السحب اليوم في 
متام السابعة مساء في مقر 
إذاعــة نبــض الكويت ٨٨٫٨ 
فــي مجمــع ٣٦٠، بحضور 
وإشــراف ممثل مــن وزارة 
التجــارة والصناعة وممثل 
شركـــــة إرنست أند يونغ 
Ernst & Young. كما يجري 
أيضا الســحب للكشف عن 
اســم الفائز عن شهر يناير 
٢٠٢١، الذي ســيحصل على 
جائــزة تعــادل ١٢ ضعــف 

الراتب.
وحول هذه الســحوبات 
قال املدير العام للمجموعة 
املصرفيــة لألفــراد في بنك 
اخلليج، محمد القطان: حساب 
الراتب من بنك اخلليج هو 
أحد أكثر حســابات الراتب 
مكافــأة فــي الكويت، حيث 
يحصل عميل حساب الراتب 
علــى العديد مــن املميزات 
الســحوبات  القيمــة مثــل 

لتحريك األرجل واإلطارات، 
وحتكم اجتاهي بزاوية ٣٦٠ 
درجة، ومجموعة من أجهزة 
االستشعار للمراقبة عن بعد. 
ويهــدف التصميم أيضا إلى 
االتصــال باملركبات اجلوية 
غير املأهول (UAVs)، والتي 
 TIGER ميكنها شحن مركبة
بالكامل وتوجيهه إلى مواقع 

يتعذر الوصول إليها.
وتتضمن TIGER حاوية 
ميكنهــا اســتيعاب حمولة 
كبيرة داخلها لنقل وتسليم 
البضائع، كما ميكنها توصيل 
حزم املســاعدات في حاالت 
الطوارئ. ويســاعد تصميم 
مفصل اإلطار فيه والذي يأتي 
على شكل ساق على معاجلة 
مجموعة من املواقف الصعبة 
التــي قد تطرأ أثناء حتركه، 
مــــع قدرته على نقل حموالت 
صافية كبيــرة أعلى من أي 

مركبة أرضية منوذجية.
 TIGER ويتــم اســتخدام

جوائز احلصــاد ٢٠ جائزة 
أسبوعية بقيمة ألف دينار 
كويتي لكل رابح. وباإلضافة 
إلى هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابــة، يحظــى العمــالء 
بأرباح سنوية متوقعة على 
أســاس عقــد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
مفيــدا لألســرة وللراغبني 
في التوفيــر بوجه عام من 
خــالل حتقيقــه للعديد من 
املميزات ســواء على املدى 
القصير أو على املدى الطويل 
مما يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد 
أو احلاليــون. إضافــة إلى 

الوطني والـــــذي يؤهــــل 
العمـالء إلى اكتساب النقاط 
واســتبدالها لدى أكثر من 
٨٥٠ محــال مشــاركا مــع 
احلصول على اســترجاع 
نقـــدي حتى ١٠٪ من قيمة 
املشتريات عند التسوق لدى 
اجلهات التجارية املشاركة 

لغاية ٥ مارس ٢٠٢١.
املناســبة، أعلن  وبهذه 
مديــر منتجــات البطاقات 
فــي مجموعــة اخلدمــات 
الشــخصية في  املصرفية 
بنك الكويت الوطني أنور 
البالم قائال: نلتزم في بنك 
الكويــت الوطني بحصول 
عمالئنا على جتربة مصرفية 
متكاملــة مــن اخلدمــات 

على قروض بــدون فوائد، 
وهدايا نقدية، وإعفاءات من 
الرسوم، واملزيد من اجلوائز 
طــوال العــام والتــي ندعو 
اجلميــع النتهازها. واليوم 
سنحتفل معا بالرابح األكبر 
عن عام ٢٠٢٠ الذي سيحصل 
على ١٠٠ ضعف راتبه! كما 
ســنتعرف على أول فائزي 
عام ٢٠٢١، والذي سيحصل 
على ١٢ ضعف راتبه. ندعو 
اجلميع ملتابعة فعاليتنا على 
إذاعة نبض الكويت مســاء 

اليوم.
ويوفــر عرض حســاب 
إلــى   ٢٠٢١ لعــام  الراتــب 
جميــع العمــالء الكويتيني 
اجلدد ممن يقومون بتحويل 

مثل مركبــة الدفع الرباعي، 
مع تزويدها بإمكانية تراجع 
األرجل التي تســير عليهما 
أكثــر  لتكــون فــي وضــع 
كفاءة، إذ تتحرك عن طريق 
السحب املتدحرج. وبعكس ما 
يحدث للسيارة التي حتتاج 
إلى الســفر فوق تضاريس 
صعبة أو غير سالكة معتمدة 
على اإلطــارات وحدها، فإن 
املركبــة املصممــة بناء على 
مفهــوم TIGER تســتخدم 
قدرتها على املشــي لتتفكك 
أو تنتقل بسهولة أكبر فوق 
تلك التضاريس. وقد شوهدت 
هذه امليزة سابقا في مفهوم 
Elevate الذي يعد أول مفهوم 
UMV من مجموعة هيونداي 
موتور قادر على املشي بأرجل 
متحركة، والــذي ظهر ألول 
مــرة في معرض املســتهلك 
اإللكترونــي CES الذي أقيم 
في مدينة الس فيغاس عام 

.٢٠١٩

ذلك، ألول مرة في الكويت، 
مت تقدمي «سحب األفضلية» 
الربع سنوي بقيمة ٢٥ ألف 
دينار حصريا للعمالء الذين 
لم يفوزوا بــأي من جوائز 
احلصــاد اإلســالمي خــالل 
الســنوات اخلمس األخيرة 
بشرط مرور عام على فتح 
حســاباتهم وتتيــح كل ٥٠ 
دينارا في حســاب العمالء 
ضمــن هــذه الفئــة فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب.
وقد نال حساب احلصاد 
«جائزة أفضل برنامج ادخار 
في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلــة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التي ينفرد بها، 
ومنهــا أنه أبســط وأســهل 
برنامج ادخار والذي يقدم إلى 
أكبر عدد من الفائزين أكبر 
قيمة من اجلوائــز، وكذلك 
لتميزه بســحوبات متميزة 
في عيد الفطر وعيد األضحى، 
فضال عــن مضاعفات نقاط 
برامج الوالء، مع ميزة فريدة 
لفتح احلساب عبر اإلنترنت، 
الســحوبات على  واتســام 
اجلوائز بالنزاهة والشفافية، 
حيــث يتــم بثها مــن خالل 
البرامج اإلذاعية وحسابات 
البنك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

املصرفيــة وحلــول الدفع 
األكثــر تطورا إلــى جانب 
برنامــج مكافــآت شــامل 
يتضمن عروض وجوائـز 
حصرية يتم تصميمها وفقا 

الحتياجاتهم.
وأضــاف: لدينا عالقات 
راسخة مع كبرى املؤسسات 
الرائــدة فــي العديــد مــن 
القطاعــات والتي نحرص 
على أن ينعكــس تعاوننا 
املستمر معهم على ما نقدمه 
لعمالئنا من مزايا حصرية 
تســهم في إثراء جتربتهم 
وتقدمي خدمــات وعروض 

تتماشى مع تطلعاتهم.
وأكد البــالم أن بطاقات 
Visa الوطنــي اخلطــوط 
اجلويــة الكويتيــة (نادي 
مت  االئتمانيــة  الواحــة) 
تصميمها خصيصا حملبي 
الســفر وهــو مــا ينعكس 
بوضــوح علــى طبيعــة 
التي  العروض واملكافــآت 
البطاقــات  تقدمهــا تلــك 
والتــي تناســب أســلوب 
احلياة الفريد واملتميز لتلك 

الشريحة من العمالء.
وتعد بطاقــات الوطني 
الطريقة األمثل  االئتمانية 
إلمتام املدفوعات، ملا توفره 
مــن مميزات حصرية ومن 
ضمنها بطاقات Visa الوطني 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
الواحــة) والتــي  (نــادي 
تقدم حملبي السفر خدمات 

ومكافآت ال محدودة.

رواتبهم إلــى بنك اخلليج، 
فرصة الدخــول تلقائيا في 
السحوبات الشهرية والفوز 
بـــ ١٢ ضعــف الراتب، وفي 
السحب السنوي على أكبر 
جائزة حلســاب الراتب في 
الكويــت وهــي ١٠٠ ضعف 

الراتب.
ومينــح حســاب الراتب 
العمالء اجلدد ممن يقومون 
بتحويــل رواتبهم إلى بنك 
اخلليج فرصة احلصول على 
جائزة نقدية فورية قدرها 
٢٠٠ دينــار أو قرض بدون 
فوائد لغايــة ١٠٠٠٠ دينار، 
شــرط أال يقل الراتب الذي 
يتم حتويله إلى بنك اخلليج 

عن ٥٠٠ دينار.
وبإمــكان العمالء اجلدد 
احلصول على بطاقات فيزا 
وماستركارد االئتمانية بدون 
رســوم ســنوية فــي العام 
األول، مع إمكانية احلصول 
علــى قــرض تصــل قيمته 
إلى ٧٠٠٠٠ دينار وتسديده 
خالل مدة ١٥ سنة، أو قرض 
استهالكي تصل قيمته إلى 

٢٥٠٠٠ دينار.

يضاف إلى رصيد إجنازاتها الذي يشّكل مستقبل التنقل

واالبتكار، باالعتماد علـــــى 
أحـــدث التقنيات املتوافرة في 
وادي السيليكــــون ومراكز 

االبتكار العاملية األخرى.
ومبناســبة الكشــف عن 
االبتكار اجلديد، قل د.جون 
سوه، رئيس استوديو نيو 
هورايزونز: متنحنا املركبات 
املتطورة مثل TIGER فرصة 
للتحليــق بخيالنــا، بفضل 
تقنياتهــا املتطــورة، فنحن 
نبحث باســتمرار عن طرق 
مبتكرة للتفكير في تصميم 
املركبات وتطويرها، بهدف 
النقــل  تشــكيل مســتقبل 
والتنقــل على نحــو يجعله 

أكثر سالسة وعملية.
القــــــدرات  وتعمـــــــل 
 TIGER االســتثنائية ملفهوم
املتطور كمنصة استكشاف 
علمية متنقلة تصل للمواقع 
البعيــدة، اعتمادا على بنية 
جتعل منه منصة معيارية، 
تشــتمل على نظــام متطور 

عمر، علي حســني درويش، 
عبداحلميد مبارك املضاحكة، 
بدر محمد العميرة، أســعد 
علــى االبراهيــم،، ديبــاك 
انانتــراو راوتال، يوســف 
عبــداهللا الرومــي، وأحمــد 

صالح الدعيج.
أن  بالذكــر،  واجلديــر 
سحوبات احلصاد تتضمن 
التي  العديد مــن اجلوائــز 
مــن بينهــا جائــزة قيمتها 
١٠٠ ألــف دينــار في كل من 
العيديــن. وتبقــى اجلائزة 
الربع سنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم 
وتطلعاتهــم. كذلــك تقــدم 

الســفر، االستقبــــال عند 
الوصــــول إلى املطار، فضال 
عـــــن برنامــــــج مكافآت 

الشــهرية والســنوية التي 
يدخل العمــالء لها تلقائيا، 
كما ميكنهم التقدمي للحصول 

بطاقات Visa الوطني اخلطوط اجلوية 
الكويتية االئتمانية بدون رسوم ملدة ٣ سنوات

«اخلليج» يسحب اليوم اسم الفائز
بجائزة تعادل ١٠٠ ضعف الراتب

البالم: نحرص على استفادة عمالئنا من عالقاتنا الراسخة مع املؤسسات الرائدة 

أنور البالم

محمد القطان

«ليماك» استقبلت وزير اخلارجية والسفيرة التركية 
في الكويت مبوقع «مبنى الركاب ٢»

قالت شركة ليماك التركية 
إنه في إطار الزيارة الرسمية 
الشــؤون اخلارجية  لوزير 
التركــي مولود تشــاووش 
إلــى الكويــت، قام  أوغلــو 
الوزير بجولة في موقع إنشاء 
مشروع مطار الكويت الدولي 
اجلديد «مبنــى الركاب ٢»، 
وذلك ملتابعة آخر تطورات 
املشروع التي حققتها شركة 
ليماك التركية، حيث رافقته 
التركية  سفيرة اجلمهورية 
لدى الكويت عائشة كويتاك.
وأوضحــت الشــركة في 
بيان صحافــي، أنه كان في 
استقبالهم ممثلون رسميون 
من شــركة ليمــاك التركية، 
وهــم: الرئيــس التنفيــذي 
لشركة ليماك وعضو مجلس 
اإلدارة فايز جينس، واملدير 
اإلقليمــي لشــركة ليمــاك 
الكويت كيهان  لإلنشــاءات 
بغدادتلي، حيث اســتمعوا 
خالل اجلولة إلى ملخص عن 
سير أعمال املشروع البالغة 
تكلفته ٤٫٣ مليارات دوالر، 
واحلزمــة رقــم ٢ اخلاصــة 
الســيارات بتكلفة  مبواقف 

٥٥٩ مليون دوالر.
يذكــر أن شــركة ليماك 
لإلنشاءات الكويت تأسست 
عــام ٢٠١٦ من خــالل هيئة 
تشــجيع االستثمار املباشر 
فــي الكويت مبوجب قانون 
االستثمار األجنبي املباشر، 
وهي شــركة تابعة مملوكة 
بالكامــل ملجموعة شــركات 
ليماك، إحدى أكبر الشركات 
الرائدة في تركيــا والعالم. 
وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ 

خلق قيمة مضافة للمجتمع 
الذي تعمل فيــه، وذلك من 
خالل متكني ودعم الطالبات 
وخلق فرص التعليم والتعلم 
لهم في مجاالت اإلنشــاءات 
والهندسة والعمارة وإدارة 

املشاريع.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة 
ليماك قد بدأت املساهمة في 
املشاريع التنموية في الكويت 
عــام ٢٠٠٩ كان ذلــك عبــر 
تنفيذها مشروع مستشفى 
الســارية، وبعد  األمــراض 
ذلك مشــروع مدينــة غرب 
عبداهللا املبارك، ومشــروع 
مبنى الركاب اجلديد في مطار 
الكويت الدولــي (املبنى ٢) 
مبــا في ذلــك احلزمــة رقم 
(٢) من املشروع، ومشروع 
مدينة جنوب عبداهللا املبارك 

اإلسكانية، ومن ثم مشروع 
الضاحيــة N١١ فــي مدينــة 

املطالع السكنية.
وفيمــا يخــص إجراءات 
العمل مبوقع مبنى املطار ٢ 
خالل أزمة كورونا احلالية، 
قالت الشركة إنه منذ بداية 
األزمة واصلت ليماك الكويت 
األعمال في مشاريعها وأكدت 
أنها سوف تظل مستمرة مع 
االلتزام التام بتعليمات وزارة 
الكويتية واجلهات  الصحة 
الرسمية األخرى في الكويت. 
هــذا، وقد اتخــذت «ليماك» 
اإلجراءات الوقائية الالزمة مع 
احلفاظ على استمرارية العمل 
في موقع املشروع ومكاتبها 
ومرافقها ومراكز الدعم وفقا 
لرقابة يومية صارمة وضمن 

االشتراطات الصحية.

الشركة تلعب دوراً مهماً في تطوير املشاريع التنموية بالبالد

األيقونة املعمارية والبوابة 
الرئيسية للكويت، مشروع 
مطار الكويت الدولي اجلديد 
(مبنى الركاب ٢)، إلى جانب 
تنفيذهــا مشــاريع تنموية 

أخرى في البالد.
هذا، ويعد مشروع املطار 
اجلديد أحد أبرز املشــاريع 
التنموية ضمن خطة التنمية 
الوطنية، ورؤية كويت جديدة 
٢٠٣٥ «الكويت اجلديدة» التي 
تنطلق من رؤية سمو األمير 
الراحل صباح األحمد لتحويل 
الكويــت إلــى مركــز مالــي 
وجتاري وثقافي ناجح. كما 
تقوم الشركة حاليا بتوظيف 
٤٠ مهندسة كويتية وتدريب 
أكثر من ٧٠ مهندسة أخرى 
كجزء من برنامجها «ليماك 
الكويت» بهدف  ملهندســات 

وزير اخلارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو والسفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك مع مسؤولي شركة 
ليماك مبوقع تنفيذ «مبنى الركاب ٢» اجلديد مبطار الكويت

«التجاري» راعٍ بالتيني ألنشطة «الصناعة» السنوية
التجاري  البنــك  واصل 
في تقدمي الرعاية البالتينية 
لألنشــطة الرياضية للعام 
٢٠٢١ لدعــم فريــق كــرة 
القدم التابع للهيئة العامة 
للصناعــة، وقد جاءت هذه 
الرعاية من قبل «التجاري» 
إدراكا منــه بأهميــة دعــم 
الفعاليــات الرياضية التي 
تقــوم مؤسســات وهيئات 
الدولة بتنظيمها ملوظفيها، 
فضال عن مساندة الهيئات 
واملؤسســات الصناعيــة، 
التــي تعمل من أجل تنمية 
الصناعة احمللية في البالد، 
الدور  ولتؤكد مــن جديــد 
احملــوري الــذي يلعبه في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
وحرصه على دعم مؤسسات 
املجتمــع املدنــي مــن أجل 

لنائب املديــر العام للهيئة 
عبداهللا الســهلي، بحضور 
فاطمة حسني مدير منطقة 
في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفراد في البنك التجاري. 

وقــد أعــرب الســهلي عن 
إلدارة  وتقديــره  شــكره 
البنك على دعمه املتواصل 
برغــم  الهيئــة  ألنشــطة 
التي  الظروف االستثنائية 
الكويت، مشــيدا  متر بهــا 
بالدور املميز لـ «التجاري» 
فــي دعم ورعايــة مختلف 
أنشــطة الهيئة، ومؤكدا أن 
هذا األمر ليس بغريب على 
البنك التجاري الذي يحرص 
على تأكيد مفهوم املسؤولية 
االجتماعيــة باعتبــاره من 
املؤسسات املصرفية الرائدة، 
حيــث يتجلــى هــذا الدور 
واضحا مــن خالل اهتمامه 
باملشــاركة فــي العديد من 
الفعاليــات املجتمعية التي 
تخدم قطاعات واســعة من 

املجتمع الكويتي.

حتقيق التنمية املجتمعية 
املستدامة.

وبهــذه املناســبة، قــام 
ممثلون عن البنك التجاري 
بتســليم شــيك املســاهمة 

عبداهللا السهلي مستقبالً ممثلتي البنك التجاري


