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• �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد مهنئ ًا
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• ال�شيخ فهد جابر املبارك

• ال�شيخ عبدالله نا�رص �صباح الأحمد

أفراح
العنزي
احتفل نا�رص عبيد العنزي و�إخوانه
بزفاف �أخيهم «فايز» يف �صالة �أفراح
امليلم بالعديلية ،وقد ح�رض حفل
الزفاف لفيف من ال�شيوخ و�أع�ضاء
جمل�س الأمة وجمع من املهنئني...
�ألف مربوك.
• الزميل حم�سن الهيلم مهنئ ًا

• مدير عام التحقيقات فهد الدو�رسي

• خلف الدميثري مبارك ًا

• ع�سكر العنزي و�سالمة املطريف يهنئان

«سي ترب» توقع اتفاقية توزيع تركز
على الصين مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم
وقعت «�سي ترب» Ctrip.com
العاملية املحدودة« .نا�سداك:
� ، »CTRIPإحدى �أكرب �رشكات
ال�صني خلدمات ال�سفر املتكاملة
« ، »Ctripاتفاقية مع جمموعة
ف��ن��ادق ومنتجعات ميلينيوم
لتطوير ا�سرتاتيجية توزيع
عاملية ت���روج للمجموعة يف
ق��اع��دة ع��م�لاء «���س��ي ت���رب» يف
ال�صني التي تبلغ  300مليون
عميل.
وق��د �أعلن ديفيد زه��و ،رئي�س
الأع���م���ال ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وح��دة
�أعمال الإ�سكان يف «�سي ترب»،
ونايان ب�شكر ،نائب الرئي�س
الأول ال�سرتاتيجيات الإي��رادات
والتوزيع الإلكرتوين يف فنادق
وم��ن��ت��ج��ع��ات م��ي��ل��ي��ن��ي��وم ،عن
االتفاقية خالل فعاليات «�آي تي
بي برلني».
وت��أت��ي االتفاقية لتربز بداية
حت��ال� ٍ
�ف ميكن «���س��ي ت��رب» من
تقدمي حمفظة فنادق ومنتجعات
ميلينيوم لقاعدة عمالئها من
امل�سافرين لغر�ض الأع��م��ال
والرتفيه يف الواليات املتحدة

• عدد من امل�س�ؤولني يف �رشكة «�سي ترب» ال�صينية وفنادق ميلينيوم

و�أوروبا وال�رشق الأو�سط و�آ�سيا
و�أ�سرتاليا .كما �ست�شارك فنادق
ومنتجعات ميلينيوم مع برنامج
ع�ضوية «�سي ت��رب» م��ن خالل
اتفاقية التعاون اال�سرتاتيجي,
م���ا ���س��ي��ج��ع��ل م���ن ف��ن��ادق��ه��ا

ومنتجعاتها موثوقة للم�سافرين
ال�صينيني وبالتايل اال�ستفادة
م��ن ن��ظ��ام التقييم اخل��ا���ص بـ
«�سي ت���رب» .و�ستعمل فنادق
ومنتجعات ميلينيوم مع «�سي
ترب» على مبادرات العمالء مثل

�إط�لاق متجر �إل��ك�تروين لعالمة
ميلينيوم على املن�صات الرقمية
اخلا�صة بـ «�سي ترب» واال�ستفادة
من احلمالت الت�سويقية امل�شرتكة
عالوةً على امل�شاركة يف برامج
تعزيز الوعي لأع�ضاء الفريق.

سيارة أودي الكهربائية  Q4تخطف
األضواء بمعرض جنيف
ط��رح��ت ��شرك��ة �أودي الأمل��ان��ي��ة ل�صناعة
ال�سيارات طرازها الكهربائي اجلديد كليا Q4
� e-tronضمن م�شاركتها بفعاليات معر�ض
جنيف ال���دويل لل�سيارات يف دورت���ه رقم
 89لعام .2019
ون�رشت ال�رشكة اللقطات الر�سمية للطراز
اجلديد ،ومقطع فيديو م�صورا من عر�ضه
ر�سميا �أمام جمهور املعر�ض ال�سوي�رسي ،كما
�أف�صحت عن موا�صفاته و�إمكانيات حمركه.
وح�سبما ذك��ر م��وق��ع «م��وت��ور وان»
املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ،ف�إن
ط���راز  Q4 e-tronم��ن �أودي
�سيطرح ب��الأ���س��واق مبحرك
كهربائي بالكامل ،يف الفرتة
بني عامي  2020و.2021
وق��ال املوقع الأمريكي �إن
�أودي ا�ستعانت ب�رشكة
فولك�س فاجن يف ت�صنيع
ع��دد م��ن تقنيات الطاقة
الكهربائية امل�ضافة لطراز
 ،Q4 e-tronلتجعل منه
ن�سخة �أك�ثر تطورا من �شقيقه

الأكرب طراز  e-tronالتقليدي.
ويعمل حمرك طراز  Q4 e-tronاجلديد من
�أودي ببطاريات بقوة  82كيلووات ،ومتنح
املحرك القدرة على قطع م�سافة  280ميال
كحد �أق�صى.
وتتميز بطاريات
امل������ح������رك
اخل���ا����ص

بطراز �أودي اجلديد ب�رسعتها الفائقة على
�إع��ادة ال�شحن ،حيث ت�ستغرق ن�صف �ساعة
فقط لتقوم ب�شحن  %80من طاقتها.

• اللواء حممد العنزي ومو�سى العنزي

«سامسونغ» تطلق برنامج استبدال الهواتف الذكية الحالية
والحصول على أحدث هواتفها الذكية Galaxy S10
�أعلنت �رشكة �سام�سونغ اخلليج للإلكرتونيات ،عن
�إتاحة الفر�صة �أمام عمالئها يف الكويت للح�صول على
�أحدث هواتفها الذكية ،S10, S10+ Galaxy S10e ,
اجلديدة من خالل مبادلتها مع �أجهزتهم القدمية،
وذلك لفرتة زمنية حمدودة ابتداء من تاريخ  15مار�س
 ,2019وميكن للعمالء مبادلة ط��رازات حم��ددة يف
متاجر التجزئة اخلا�صة بعدد من �رشكاء �سام�سونغ
واحل�صول على �أف�ضل الأ�سعار بح�سب حالة هواتفهم
القدمية.
وتت�ضمن قائمة الهواتف الذكية التي ميكن مبادلتها
جمموعة متنوعة من الأج��ه��زة ،وتعتمد الأ�سعار
عند املبادلة على نوع الهاتف الذي يراد ا�ستبداله
وحالته.
وتعليق ًا على املبادرة قال طارق �صباغ رئي�س ق�سم
جمموعة املعلومات والهواتف النقالة يف �سام�سونغ
اخلليج لاللكرتونيات« :اليوم ،من خالل طرح برنامج
اال�ستبدال ،نحن مننح عمالءنا الكرام الفر�صة لرتقية
�أجهزتهم القدمية �إل��ى �أح��دث �أجهزة Galaxy S10
وجتربة �أف�ضل االبتكارات مقابل �أق��ل �سعر ممكن,
ويغطي هذا الربنامج جمموعة كبرية من الأجهزة
املحمولة وهو متاح يف معظم متاجر التجزئة الكربى
يف الكويت ،ما يجعله يف متناول اجلميع».
مت ت�صميم �سل�سلة هواتف  Galaxy S10مبجموعة
وا�سعة من املزايا اال�ستثنائية على م�ستوى الت�صميم
والتكنولوجيات لت�أهيل املجموعة للتطورات

امل�ستقبلية املقبلة ومن �ضمنها ما�سح ب�صمة اال�صبع
امل��دم��ج يف ال�شا�شة والآم����ن ،وك��ام�يرات مبزايا
احرتافية ،و�شا�شة العر�ض ال�سينمائي ،وال�شحن
الال�سلكي امل�شرتك� ،إ�ضافة �إلى قدرة ا�ستيعابية هائلة
ت�شابه القدرات اال�ستيعابية لأجهزة الكمبيوتر.

مجموعة التمويل اإلسالمي :IFN
«بيتك» أفضل بنك إسالمي في الكويت
فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،بـ 3
جوائز مرموقة �ضمن ابرز جوائزجملة
جمموعة التمويل اال�سالمى «�إ�سالميك
فاينان�س نيوز »IFNال�سنوية للعام
 ،2018وح�صل «بيتك» على جائزة
�أف�ضل بنك �إ���س�لام��ي يف الكويت،
بالإ�ضافة الى جائزة �صفقة العام
على م�ستوى الكويت واملتعلقة ب�إدارة
وترتيب �صفقة متويل مرابحة م�شرتك
بقيمة  250مليون دوالر ل�صالح بنك
الكويت الدويل ،و�صفقة العام للبنى
التحتية على م�ستوى تركيا واملتعلقة
بتمويل م�رشوع ان�شاء ج�رس «جناكاال»
املعلق يف تركيا ،وتعد اجلوائز على
تنوعها و�شموليتها �إ�ضافة جديدة
للجوائز التي تقدمها جهات عاملية
م�شهور وحم��اي��دة ،ت�ؤكد املكانة
املتميزة التي ي�شغلها «بيتك» ك�أبرز
م�ؤ�س�سة م�رصفية �إ�سالمية يف الكويت
والعامل.
واختارت جمموعة «�« »IFNإ�سالميك
فاينن�س ن��ي��وز» «ب��ي��ت��ك» لهذه
بناء على تو�صيات جلنة
اجلوائز
ً
حتكيم خا�صة م�ؤلفة من خرباء
وحمللني متخ�ص�صني حول العامل
يف قطاع ال�صريفة الإ�سالمية� ،إذ مت
التقييم وفق جمموعة من الأ�س�س
ؤ��ّشاات املالية ع��ن �أف�ضل
وامل���� رّ
امل�ؤ�س�سات وال�صفقات الإ�سالمية
خالل عام .2018

• خالل ت�سلم اجلوائز

وقال رئي�س التمويل فى جمموعة
«بيتك» احمد اخلرجي يف ت�رصيح
�صحافى عقب ت�سلم اجلوائز ،انها
تعك�س االهمية الكبرية وال��دور
املحوري ال��ذي يلعبه «بيتك» يف
�صناعة اخلدمات املالية اال�سالمية
على امل�ستويات العاملية واملحلية
واالق��ل��ي��م��ي��ة ،وك���ف���اءة �أدوات����ه
اال�ستثمارية يف ت��ق��دمي احللول
التمويلية من خالل جمموعة مبتكرة
من اخلدمات واملنتجات امل�رصفية
الإ�سالمية داخل الكويت وخارجها،

ت�ستجيب الحتياجات وتطلعات
عمالئه م��ن الأف���راد وال�رشكات،
وت�ضيف ق��ي��م� ًا ج��دي��دة لل�سوق
واالقت�صاد الوطني على �صعيد
القطاعات كافة.
و�أ�ضاف ان ح�صول «بيتك»على اجلوائز
ي�ؤكد مكانته وريادته وقدرته كذلك
على مواجهة املناف�سة املهنية التي
تت�صاعد يف قطاع ال�صريفة الإ�سالمية،
حيث متكن من تعزيز ح�صته ال�سوقية
يف جم��االت مهمة ورئي�سية ليحتل
مركز ال�صدارة.

