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جينيسيس تكشف عن «إكس سبيديوم كوبيه».. مستقبل القيادة الكهربائية
كشفت جينيسيس عن التصميم 
الداخلي لسيارة جينيسيس إكس 
ســبيديوم كوبيــه، وذلــك في ٢١

أغســطس اجلاري خالل معرض 
 ،Pebble Beach Concours d’Elegance
لتؤكد مواصلة مسيرتها في تطوير 
املفهوم التصميمــي لفئة «جراند 
تــورر» التــي جتمــع بــني القوة 

والرحابة الداخلية.
Pebble Beach Concours ويعد

d’Elegance، حدثــا رائــدا خاصــا 
بالسيارات، يقام في شهر أغسطس 
مــن كل عام على ملعــب الغولف 
«بيبــل بيتش» في شــبه جزيرة 
مونتيــري فــي كاليفورنيــا، كما 
يعتبر هذا احلدث األكثر شهرة من 
نوعه، وهو ختام لفعاليات «أسبوع 

مونتيري للسيارات».
جينيســيس  واســتعرضت 
العرض التجريبي لســيارة إكس 
سبيديوم كوبيه أول مرة في أبريل 
في صالة «هاوس نيويورك»، حيث 
مت عرض التصميم اخلارجي، وقد 
مت تطوير تصميم الداخلي خالل 
األشــهر اخلمسة املاضية من قبل 

مجموعة جينيسيس للتصميم.
وفــي هذا الصدد، قال الرئيس 
اإلبداعــي فــي جينيســيس لوك 

دونكرولك: «لقد صممنا سيارة إكس 
ســبيديوم كوبيه لتكون منوذجا 
لدراســة كيفية تطوير نهجنا في 
التصميم الداخلي، وقررنا الكشف 
عن الطراز اجلديد بكافة تفاصيله، 
إذ اعتمدنــا على بنــاء هذا الطراز 
ليجسد هوية األناقة الرياضية التي 

تتميز بها العالمة». 
وتابــع: «شــهدنا ردود أفعال 
إيجابية لدى طرح الطراز بشكله 
اخلارجي فقط، ما شجعنا للعمل 
على استكمال التصميم وتقدميه 
في معرض بيبل بيتش كونكورس 
ديليجانــس، ليجســد التصميم 
الداخلــي فلســفة جمــال الفضاء 
األبيض لتحقيــق أقصى قدر من 
الراحة والرفاهية للركاب، جاءت 
السيارة اجلديدة لتواكب الطرازات 

الفاخرة في عالم السيارات».
التصميم اخلارجي 

ميثــل التصميــم اخلارجــي 
للطــراز هوية التصميم املتأصلة 
في جينيسيس، وما مييز سيارة 
إكس ســبيديوم كوبيه تصميمها 
اخلارجي املتطور واألكثر جاذبية 
مع املصابيح التي متتد على كامل 
عــرض الســيارة، لتبــرز جمــال 

 ،«Crest Grille» الشــبكة األماميــة
ولتجسد نظرة العالمة التجارية 
املميزة لعصر السيارات الكهربائية، 
وتؤكد على حتول جينيسيس إلى 
عالمة جتارية للسيارات الكهربائية 

بالكامل.
ويأخذ هيكل جســم الســيارة 
شكال يشــبه الساعة الرملية عند 
النظر إليــه من األعلــى. ما يبرز 
أقواس العجالت وميثل احلضور 
القوي واألداء املميز للعالمة. وميتد 
اخلط الرئيسي الذي يبرز شخصية 
الطراز، واملســمى باخلط املكافئ، 

منحنيا على طول اجلانبني. 

وعملت جينيسيس على تعزيز 
اإلحســاس الرياضــي للســيارة 
اجلديدة من خالل تصميم منحنى 
فريــد anti-wedge لتظهر بصور 
متكاملــة ومتجانســة، ومبظهــر 
انســيابي ينضح بأناقة بسيطة. 
كما يتحد الذيل اخللفي للسيارة مع 
V مصابيح الفرامل على شكل حرف

داخل مجسم دائري لتخلق تباينا 
واضحا والفتا للنظر وكأنها لوحة 
هندسية مرسومة بدقة متناهية.

ومتت تسمية سيارة جينيسيس 
إكس سبيديوم كوبيه نسبة إلى اسم 
احللبة الشهيرة إجني سبيديوم في 

كوريا، ما يجســد شغف مصممي 
جينيسيس برياضة السيارات، ومت 
اختيار اللون األخضــر الزمردي 
للســيارة   Inje Green املعدنــي 
املعروضة، واملستوحى من مسار 
الســباقات فــي كوريــا، واملناظر 
الطبيعية اجلبلية احمليطة باملسار.

توفير الراحة للسائق 
يرسخ التصميم الداخلي لسيارة 
جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه 
مفهوم اجلمال الكوري الكالسيكي 
املعــروف باســم «جمــال الفضاء 
األبيض»، واملستوحى من الهندسة 

العمرانية الكورية. يتماشى بشكل 
وثيق مع مبدأ التصميم االختزالي، 
الذي يتــم التعبير عنه من خالل 
أســلوب بســيط ونقيــة تتخلله 

عناصر تصميم قوية.
ويتميــز الطــراز بخاصيــة 
التصميم غير املتماثل والذي يلبي 
كافــة احتياجات الســائق ليمنح 
جتربــة قيادة ال مثيــل لها، وذلك 
استمرارا الستراتيجية التصميم 
األكثــر تطورا للعالمــة التجارية 
الرائدة، حيث حتيط جميع أنظمة 
التحكم وشاشات العرض بالسائق. 
كمــا تلتف لوحــة العــدادات 
والكونسول الوسطي العائم حول 
قمرة القيادة للســائق، ما يعطي 
جتربة قيــادة مميزة مســتوحى 
مــن العصــر اجلديد للســيارات 

الكهربائية.
وتقدم جينيسيس مجموعة 
من األلوان املتباينة والتي تضفي 
جمــاال أخــاذا علــى املقصــورة 
الداخلية، وبطريقة ابتكارية متيز 
منطقة السائق عن مساحة الركاب، 
إذ مت اختيار اللون األخضر ملنطقة 
جلوس السائق، الذي ينسجم مع 
املظهر اخلارجي للســيارة ذات 
اللون األخضــر الزمردي املعدن 

 .«Inje Green»
خبرة وحرفية بالتصنيع 

تتميــز منطقــة الشــحن فــي 
جينيسيس إكس سبيديوم كوبيه 
بوجود أشرطة X ذات مساحة عالية 
للتخزين والتحميل، وهذه التفاصيل 
مستوحاة من طراز G-Matrix، ما 
يؤكد ديناميكية جتربة الكوبيه. 
مت اشتقاق ميزة التصميم هذه من 

مفهوم جينيسيس منت.
وصممت جينيسيس طرازا غنيا 
بالتفاصيل التي تبــرز رفاهيتها 
وفخامتها، بدءا من اجللد الطبيعي 
املبطن الذي يغطي املقاعد وحواف 
األبــواب، واملصنوع من مادة ذات 
جودة عالية، ما يعطي انطباعا عن 
سيارة رياضية كالسيكية، وانتهاء 
بعجلة القيادة التي كسيت باجللد 
املستخرج من مواد مقاعد السيارات 
املعاد تدويرها ونسجت بطريقة 
دقيقة ومبتكرة. ومت االعتماد على 
نوعني من اجللد، الداخلي واملكون 
من جلد نباتي مدبوغ وجلد محبب 
مبتكر جديد مسامي. تتم معاجلة 
اجللود املدبوغة بالنباتات مبواد 
مشتقة منها كاحلمضيات وامليموزا، 

وتتم معاجلتها بدون الكروم.

خالل أسبوع مونتيري للسيارات.. والتصميم الداخلي للسيارة يستعرض جوهر العالمة التجارية «جمال الفضاء األبيض»

«KIB»: «اخلدمات املصرفية لألفراد» 
حتقق سلسلة إجنازات بارزة

تســتمر إدارة اخلدمــات 
املصرفيــة لألفــراد في بنك 
الكويت الدولي (KIB) االرتقاء 
بأدائها فــي املجــال الرقمي 
وحتقيق العديد من اإلجنازات 
البارزة، والتي جاءت ضمن 
جهودها املتواصلة في تبني 
أحدث النظم املتبعة عامليا في 
تقــدمي اخلدمات واملنتجات، 
وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
البنية التحتية التكنولوجية 
والرقميــة ألعمــال البنــك، 
لتضيف إلى سجل البنك من 

جناحات ترســخ مكانته ضمن القطاع املالي 
واملصرفي، كمؤسسة مصرفية تقدم مختلف 

اخلدمات الرقمية املبتكرة واملتكاملة.
وفي معرض حديثه عن إجنازات البنك في 
هذا اإلطار، والتي حققها خالل النصف األول 
من العام ٢٠٢٢، أكد املدير التنفيذي في إدارة 
اخلدمــات املصرفية لألفراد، فــي KIB نواف 
اخلريف على التزام اإلدارة املتواصل بتطوير 
باقة خدمات البنك املصرفية مبا يتماشى مع 
متطلبات العصر ومع منط حياة العمالء املتقدم 
ومبا يلبي احتياجاتهم املتغيرة باستمرار في 
ظل التطورات التكنولوجية السريعة، مكثفة 
جهودها للعمل على إثراء جتربتهم مبا يالقي 
تطلعات كل شريحة على حدة، وذلك بعد إجراء 
بحوث دورية لدراسة حتوالت السوق والتركيز 

بشكل خاص على فهم متطلبات العمالء.
وأشــار اخلريــف إلــى معامــالت البنــك 

التــي أجريت رقميــا، حيث 
تضاعفــت عمليــات فتــح 
احلســاب وعمليــات فتــح 
الودائــع االســتثمارية عبر 
تطبيق «KIB موبايل» خالل 
النصــف األول مــن ٢٠٢٢، 
مقارنة بالنصف األول لعام 
٢٠٢١، الفتــا إلــى حملة فتح 
الودائع إلكترونيا التي كان 
قــد أطلقهــا البنــك لتعزيز 
املمارسات الرقمية وتشجيع 
العمالء على استخدام قنوات 
البنك االلكترونية في إجراء 

املعامالت املصرفية.
وفي سعيه املستمر نحو الوصول ألكبر عدد 
من العمالء من كافة الشــرائح، ضمن خططه 
للتوســع واالنتشار وتلبية احتياجاتهم مبا 
يسهل عليهم إجراء معامالتهم املصرفية رقميا، 
 (ATM) بتدشني ١٢٥ جهاز سحب آلي KIB قام
حتى اآلن في معظم مناطق الكويت، حيث نوه 
اخلريف إلى تسجيل رقما غير مسبوق لعدد 
عمليات السحب واإليداع من أجهزة السحب 
اآللي التابعة لـKIB - منذ بداية العام احلالي 

وحتى نهاية يونيو املاضي.
أمــا في إطار حرصه علــى تعزيز قنوات 
التواصل بينــه وبني عمالئــه والتأكيد على 
خدمتهم على مدار ٢٤ ساعة، فكشف اخلريف 
عن استقبال مركز االتصال لدى KIB أكثر من 
٢٥٠ ألف مكاملة خالل العام احلالي مبعدل ٤٢

ألف مكاملة شهريا،.

ضمن جهودها في تعزيز البنية الرقمية خالل النصف األول

نواف اخلريف

«بيتك» يعلن الفائزين بسحب حساب «الرابح»
أعلــن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن 
أســماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث 
فــاز ١٠ عمالء بجوائز نقديــة قيمة كل منها 
١٥٠٠ دينار، وذلك عن األسبوع الثاني لشهر 
أغسطس ٢٠٢٢. والفائزون باجلائزة النقدية 
بقيمة ١٥٠٠ دينار هم: غازي فهد العتيبي، حمد 
عبداحملسن احلسينان، محمد عباس الطراح، 
ايلينا الزاخاروفا، طارق يوســف العميري، 
سلطان عوض احملزوم، فهد عبدالرحمن الزامل، 
عبدالرحمن نايف املطيري، وحيد صادق رزق، 

يوسف عادل النصراهللا.
وتتضمــن احلملة التي أطلقهــا «بيتك» 
بحلتها اجلديدة لعام ٢٠٢٢، عدة ســحوبات 
وجوائز متنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا، 
وشــهريا، وربع ســنويا»، ليصــل مجموع 

الفائزين خالل العام الى ٥٣٦ عميال.
وأجري السحب في املقر الرئيسي لـ «بيتك» 
حتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
وتأتي احلملة انطالقا من ســعي «بيتك» 
املتواصــل لتقــدمي منتجات متميــزة تلبي 
طموحــات العمــالء وتعزز مكانتــه الرائدة 
محليــا وعامليــا، وتعكس متيــزه في طرح 
املنتجــات واخلدمات املصرفيــة وفقا ألعلى 

معايير اجلودة. 
وحســاب الرابح هو حساب راتب يتوفر 
للعمالء الراغبني في حتويل رواتبهم وإدارة 
حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع «بيتك» 
املنتشــرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية املتاحة، ويشترط حتويل الراتب 

كشرط أساســي لدخول السحب، واستمرار 
حتويله في احلساب.

وفيما يتعلق بشــروط وأحكام اجلوائز 
والسحب، تتم عملية السحب على ١٠ جوائز 
مبعدل ١٥٠٠ دينار لـ ١٠ عمالء أســبوعيا، و١

كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، 
و٢٥٠٠٠ دينــار لعميل واحد كل ربع ســنة، 
وبذلــك يصل مجموع العمــالء الفائزين الى 
٥٣٦ فائــزا خــالل العام، وذلك بعــد مراعاة 
شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 
٣ رواتب خالل األشــهر الثالثة التي تســبق 
عملية السحب، ويشترط أن ال يقل الرصيد 
األدنى للحســاب عن ٥٠ دينارا في نهاية كل 
شهر خالل االشهر الثالثة التي تسبق عملية 
السحب. ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز 
منظومــة خدماته ومنتجاتــه املصرفية مبا 
يتالءم مع متطلبات العمــالء واحتياجاتهم 
وحتقيق تطلعاتهم وتزويدهم مبا هو عصري 

ومبتكر.

البنك يتوِّج ٥٣٦ رابحاً عبر سحوبات احلساب خالل العام

«املركز» يحصد ٤ تصنيفات بـ«قادة السوق» للقطاع املالي
احتل املركز املالي الكويتي «املركز» 
ترتيبا متقدمــا في أربع فئات ضمن 
قائمة «قادة السوق» في القطاع املالي 
واملصرفــي في الكويت الصادرة عن 
مجلــة يورومونــي املتخصصة في 
األسواق املالية واملصرفية الدولية. 
ويعزز اإلجناز اجلديد مكانة «املركز» 
بصفته من رواد القطاع املالي، وأحد 
أفضــل املؤسســات املتخصصة في 
اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة 
األصول في الكويت من حيث التقدم 

واملسؤولية االجتماعية.
ومت تصنيــف «املركــز» كأحــد 
املؤسسات الرائدة في فئتي «احللول 
الرقمية» و«املســؤولية االجتماعية 
للشــركات» فــي قائمــة يوروموني 
لقادة الســوق، في حــني مت اختياره 
من بني أبرز الفاعلني في فئة «التنوع 
والشــمول». وتأتي هــذه اإلجنازات 
نتيجــة الســتراتيجية املســؤولية 
االجتماعية التــي يتبناها «املركز»، 
وجهوده الرامية لتعزيز فريق عمله، 
وثقافة اإلنصاف واملساواة الشاملة 
واملتنوعة. وتقوم هذه االستراتيجية 
على ثــالث ركائز، هي: بناء القدرات 
البشــرية، ومواءمة بيئة األعمال مع 
مبادئ التنمية املســتدامة، وتعزيز 
احلوكمة الرشيدة في بيئة األعمال.

وتعتمد تصنيفات يوروموني على 
مصادر متعددة للحصول على البيانات 
الكمية والنوعية، سواء من املؤسسات 
أو مــن البيانات املقدمــة من العمالء 
اخلارجيني لبناء صورة موضوعية 
عن قادة القطاع املالي. ويقوم فريق 

احملللني في املجلة باستخدام منهجية 
دقيقة لتقييم ووضع التصنيفات عبر 
الفئات والدول املختلفة، مبا يعد مؤشرا 
عامليا لقادة القطاع املالي واملصرفي 
لتقدمي دليل نهائي للمؤسسات الرائدة. 
وتؤكد التصنيفات اجلديدة على ريادة 
«املركز» كمؤسســة استثمارية ذات 
مكانة راسخة في قطاع اخلدمات املالية 

في الكويت.
وفــي تعليق له بهذه املناســبة، 
التنفيــذي «للمركز»  قال الرئيــس 
علي خليل: «بفضل ســجله احلافل 
والتميز املستمر ملنتجاته وخدماته، 
جنــح «املركز» في ترســيخ مكانته 
فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة 
االســتثمارية بالكويت. ولطاملا كان 
فريق عمل الشــركة حجر األســاس 
في هــذا النجاح، من خــالل كوادره 
املتخصصــة فــي مجــال اخلدمــات 
املصرفية االستثمارية، وإمكاناتهم 
الفنية الفريدة، واملعرفة املتعمقة في 

القطاع، والثقافة القائمة على األبحاث. 
وقد ســاهم ذلك في تعزيــز قدرتنا 
على التكيف مــع متطلبات العمالء 
وتوقعاتهم السريعة واملتغيرة من 
خالل تبنــي التكنولوجيا والتحول 
الرقمي التي منحتنا ميزة تنافسية في 
قطاع اخلدمات املالية. كما أن منوذج 
األعمال املستدام الذي يتمحور حول 
التزامنا بالعمل من أجل تعزيز القيمة 
التي يحصل عليها مجتمعاتنا وفريق 
عملنا، قد ســاهم في تعزيز مسيرة 
إجنازاتنا. ونفتخر بهذا التقدير الفريد 
الــذي حصلنا عليه من قائمة مجلة 
يوروموني، الذي يؤكد التزام «املركز» 

وإجنازاته لصالح عمالئه».
وتعمل مجلة يوروموني منذ ٣٠

عامــا على تقييم املؤسســات املالية 
الرائدة في العالم مستندة لبيانات األداء 
والدراسات االستقصائية واجلوائز 
املقدمة في هذا القطاع. ويســتقطب 
برنامــج اجلوائز الســنوي للمجلة، 

الذي تأســس في عام ١٩٩٢، أكثر من 
٢٠٠٠ طلب من أكثر من ٥٠٠ مؤسسة 
مصرفيــة ومالية رائدة في ١١٣ دولة 
في العالم. ويهدف التقييم لالحتفاء 
بالتميــز عبر فئات البلــدان العاملية 
واإلقليميــة والفردية. وتعزز قائمة 
قادة الســوق، التي تغطي ١٠٠ سوق 
حول العالم، برامج جوائز يوروموني 
الشهيرة لتصنيف املؤسسات املالية 
املتميزة واالحتفاء بها عبر ٨ فئات.

وعلى مدى ٤٨ عاما، حصل «املركز» 
على العديد من اجلوائز املرموقة في 

هذا املجال منذ تأسيسه.
وقد شهد العام املاضي فوز البنك 
بجائزتي «أفضل بنك استثماري في 
الكويــت»، و«أفضل مدير أصول في 
الكويت» للعام التاسع على التوالي، 
و«جائــزة االســتدامة فــي الشــرق 
األوســط» فــي حفل توزيــع جوائز 
الشرق األوسط املصرفية لعام ٢٠٢١

الذي تنظمه مجلة «إمييا فاينانس» إلى 
جانب العديد من اجلوائز والتقديرات 
املميزة األخرى مثــل جائزة «أفضل 
بنك استثماري في الكويت» من مجلة 
غلوبال فاينانس في عام ٢٠٢٢، التي 
فاز بهــا للمرة احلادية عشــرة على 

التوالي على مدى ١٢ عاما.
ويعرف «املركز» مبنتجاته وخدماته 
املصرفية االســتثمارية املتنوعة في 
أسواق رأس املال والدين، واالكتتابات 
العامة، والقوائم، واستشارات هيكلة 
رأس املال، وإعادة الهيكلة، وخدمات 
التصــرف، واالستشــارات اخلاصة 

بعمليات الدمج واالستحواذ.

من مجلة «يوروموني».. وتكرمياً لريادته السوقية ومتيزه املؤسسي ومنوذج أعماله املستدام

«الفيدرالي» يعترف: ترويض التضخم.. ليس سهًال أو سريعًا
حــّذر رئيــس مجلــس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
جيــروم باول مــن أن مهمة 
البنــك املركــزي لترويــض 
التضخم ستؤدي إلى «بعض 

األلم» لألسر األميركية.
وقال باول خــالل ندوة 
جاكســون هــول إن طريق 
خفض التضخــم لن يكون 
ســريعا أو ســهال، مضيفا 
أن املهمة تتطلب اســتخدام 
لتحقيــق  بقــوة  أدواتنــا 
توازن أفضل بــني العرض 
والطلب، وذكر ان القيام بذلك 
ســيؤدي علــى األرجح إلى 
بعض الضعف في االقتصاد 

األميركي وسوق العمل.
بــاول: «فــي  وأضــاف 
الفائــدة  حــني أن أســعار 
املرتفعــة، والنمو البطيء، 
العمــل  ســوق  وظــروف 
إلــى  الضعيفــة، ســتؤدي 
انخفــاض التضخم، إال أنها 
ستسبب بعض األلم لألسر 

والشركات».
علــى  تعليقــه  وفــي 
تصريحات باول، قال كبير 

الطلب. يؤدي ضعف سوق 
العمل عموما إلى تقييد طلب 
املستهلك حيث حتافظ األسر 
علــى النقد حتســبا لفقدان 

الوظائف احملتمل.
وعلــى عكــس حتذيــر 
بــاول، فقــد أظهــر مقياس 

الزيــادة الســنوية البالغة 
٦٫٨٪ املسجلة في يونيو.

وكان رد فعل وول ستريت 
سلبا على تصريحات باول، 
حيــث تراجعت املؤشــرات 
الرئيســية علــى احتمالية 
ارتفــاع أســعار  اســتمرار 
الفائدة واأللــم االقتصادي 
املصاحــب - وهــي كلمــة 
استند إليها باول مرتني في 
خطابــه املختصر، مشــيرا 
إلى تباطؤ النمــو وارتفاع 
معــدالت البطالة وضغوط 
مالية ســتؤدي إلى تشديد 
السياسة حتما على املنازل 

والشركات األميركية.
وأضاف باول: «هذه هي 
التكاليف املؤســفة خلفض 
التضخم.. لكن الفشــل في 
اســتعادة استقرار األسعار 
ســيعني أملا أكبــر بكثير»، 
مشــيرا إلى الــدروس التي 
تعلمهــا املســؤولون مــن 
دراسة كفاح بنك االحتياطي 
الفيدرالي ملكافحة التضخم 
الســبعينيات  املرتفع فــي 

والثمانينيات.

التضخــم املفضل لدى بنك 
أن  الفيدرالــي  االحتياطــي 
زيــادات األســعار تباطأت 
في يوليو، وارتفع مؤشــر 
أســعار نفقات االســتهالك 
الشخصي بنسبة ٦٫٣٪ عن 
العام السابق، وهو أقل من 

جيروم باول: املهمة تتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بني العرض والطلب

محللي االستثمار في بنك «يو 
إس بانــك» إلدارة الثروات، 
روب هــاوورث، إنــه ميكن 
تفسير تلك التصريحات على 
أنها اســتعداد لرؤية معدل 
البطالة يرتفع قليال للوصول 
إلى هــذه الغاية من خفض 


