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انطالق ًا من التزامه بدعم الشباب الكويتي

«الخليج» يعرض تجربة التوظيف االفتراضية األولى من نوعها
ب��رع��اي��ة م��ا���س��ي��ة ،ع��ر���ض بنك
اخل��ل��ي��ج جت���رب���ة ال��ت��وظ��ي��ف
االفرتا�ضية الأول��ى من نوعها،
من خ�لال م�شاركته يف معر�ض
ال��ف��ر���ص ال��وظ��ي��ف��ي��ة احل���ادي

والع�رشين ،الذي نظمته جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
« ،»GUSTبهدف توفري الفر�ص
للطلبة
املنا�سبة
الوظيفية
املتدربني وحديثي التخرج يف

اجلامعة� .أق��ي��م املعر�ض على
مدار يومي  6و 7مار�س احلايل يف
حرم اجلامعة.
وخالل احلدث ،ا�ستعر�ض ممثلو
بنك اخلليج خرباتهم يف القطاع

امل�رصيف ،قاموا خاللها ب�إجراء
امل��ق��اب�لات ال�شخ�صية للطلبة
املتقدمني يف �أول جتربة للتوظيف
االفرتا�ضي على االطالق .كما �سلط
ممثلو البنك ال�ضوء على �سيا�سة

• �سلمى احلجاج تتو�سط فريق بنك اخلليج

حملة «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يعلن عن الفائزين
في سحب حساب النجمة األسبوعي
قام البنك التجاري ب�إجراء ال�سحب الأ�سبوعي على «ح�ساب
النجمة» وحملة «راتبك وفوقه كا�ش» وقد مت �إج��راء ال�سحب
بح�ضور ممثل ع��ن وزارة التجارة وال�صناعة عبدالعزيز
ا�شكناين.
وجاءت نتائج ال�سحب على النحو التايل� :سحب ح�ساب النجمة
الأ�سبوعي جائزة بقيمة  5.000/-دينار كويتي كانت من ن�صيب
اليف منرث اليف �شاهر
ال�سحب الأ�سبوعي حلملة «راتبك وفوقه كا�ش» جائزة بقيمة
 1.000/دينار كويتي وكانت من ن�صيب�أحمد حمود ال�ضفريي
وقد �أو�ضح البنك �أن جوائز ح�ساب النجمة �أ�صبحت مميزة بحجم
مبالغ اجلوائز املقدمة بالإ�ضافة �إلى تنوعها طوال ال�سنة،
وتت�ضمن ال�سحوبات جائزة �أ�سبوعية بقيمة  5.000د.ك،
و�شهرية بقيمة  20.000د.ك ،وجائزة ن�صف �سنوية وقدرها
ن�صف مليون « »500.000د.ك  ،بالإ�ضافة �إلى �أكرب جائزة يف
العامل مرتبطة بح�ساب م�رصيف والتي ح�صــل البنك مبوجبها
على �شهـــادة غيني�س للأرقـــام القيا�سيـــة والبالغــــة مليــــون ًا
ون�صف « 1.500.000دينار كويتي».
وعن �آلية فتح ح�ساب النجمة والت�أهل لدخول ال�سحوبات والفوز
باجلوائز القيمة ،ك�شف البنك �أنه ميكن فتح ح�ساب النجمة فقط
ب�إيداع  100دينار كويتي ويجب �أن يكون يف احل�ساب مبلغ ال
يقل عن  500دينار لدخول جميع ال�سحوبات على كافة اجلوائز
التي يقدمها احل�ساب .وبالن�سبة لفر�ص الفوز ف�إنه كل ما زاد
املبلغ املحتفظ يف احل�ساب زادت فر�ص فوز العميل حيث �أن كل
 25دينار ًا توفر فر�صة واحدة للفوز ،ف� ً
ضال عن املزايا الإ�ضافية
التي يوفرها احل�ساب� ،إذ يح�صل العميل على بطاقة �سحب �آيل
وي�ستطيع احل�صول على بطاقة ائتمان ب�ضمان احل�ساب و كذلك
احل�صول على كافة اخلدمات امل�رصفية من البنك التجاري.

«بيتك» 10 :عمالء فازوا بـ  250ديناراً لكل
منهم في السحب التاسع لـ«حسابي»
�أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»
�أ�سماء الفائزين يف ال�سحب التا�سع
لربنامج «ح�سابي» لل�شباب الذي
اجري يف املقر الرئي�سي للبنك حتت
ا��شراف ممثل عن وزارة التجارة
وال�صناعة� ،ضمن اطار حملة «اربح
مع ح�سابي» التي متنح العمالء
فر�صة الفوز ب�سيارتني خالل فرتة
احلملة و 120جائزة نقدية بقيمة
 250دينارا لع�رشة فائزين �شهريا.
والفائزون بجائزة  250دينارا هم:
حمده عيد الر�شدان ،عبدالله علي
ال�ساملي ،منى �سعيدان ال�سبيعي،
�شذى ه�شام ابو اجلبني� ،ساره داود
ال�شميمري ،خلود غثيث املطريي،
ب�رشى عبدالله الظفريي ،عواطف
خ��ل��ي��ف ال�����ص��ل��ي��ل��ي ،غ��دي��ر فهد
الهاجري ،و�شيماء را�شد العازمي.
يذكر �أن عميلة «بيتك» نايفة علي
مربد ال�شمري قد فازت بال�سحب
ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة الأول����ى BMW
 ،420iوالزالت فر�صة الفوز متاحة
للعمالء ..فبمجرد حتويل املكاف�أة
االجتماعية على برنامج ح�سابي،
�سيدخل العمالء بال�سحب ال�شهري
على جائزة قيمتها  250دينارا
�شهريا ،باال�ضافة ال��ى ال�سحب
على ال�سيارة الثانية  BMWالفئة

«نيسان» الراعي الرسمي لرالي أبوظبي

الصحراوي للعام السادس عشر على التوالي
�أعلنت �رشكة «ني�سان» عن دعمها
جم��دد ًا ملناف�سات ه��ذا العام من
«رايل �أبوظبي ال�صحراوي» .ويقام
الرايل على مدار خم�سة �أيام خالل
الفرتة بني  31مار�س و� 4أبريل
املقبل ،ويعد واح���د ًا م��ن �أب��رز
الفعاليات ال�سنوية املتخ�ص�صة
يف جمال �سباقات ال�سيارات على
م�ستوى املنطقة ،وت�شكل مناف�سات
ه��ذا ال��ع��ام اجل��ول��ة الثالثة من
ك�أ�س العامل للراليات الطويلة
لل�سيارات « .»FIAويعد هذا العام
الـ  16ال��ذي تقوم فيه «ني�سان»
برعاية ه��ذا احل��دث املرموق يف
عامل ريا�ضة ال�سيارات.

ثانوية الفردوس ك ّرمت
مديرتها السابقة
وضحة المطيري

سيارتان و 120جائزة نقدية بقيمة  250ديناراً ..حاسبين حسابك

في إطار التزام «نيسان» برياضة السيارات في المنطقة

وي��ب��د�أ دع��م «ن��ي�����س��ان» ل��ـ «رايل
�أبوظبي ال�صحراوي» خالل فرتة
التح�ضريات ،حيث وفّ رت ال�رشكة
�أ�سطو ًال من �سيارة «ني�سان باترول»
التي تتيح ت�أمني تنقالت فريق
تنظيم ال���رايل ال�صحراوي فوق
الكثبان الرملية لر�سم م�سار
ال�سباق على مدى �أ�شهر قبل انطالق
احلدث .و�ستلعب «باترول» ،التي
حتمل لقب «ب��ط��ل ك��ل ال���دروب»
دور ًا رئي�سي ًا �أي�ض ًا خ�لال فرتة
ال�سباق لنقل م�س�ؤويل ال�سباق
وامل�ست�شارين وكبار ال�شخ�صيات
وممثلي و�سائل الإعالم نحو الأماكن
املخ�ص�صة لهم خ�لال املراحل

البنك وثقافته ،بالإ�ضافة �إلى
تزويد الطالب الباحثني عن عمل
مبعرفة م�ستفي�ضة حول الإدارات
واملوارد املتاحة داخل البنك.
كما ت�ضمنت التجربة من�صة
�إلكرتونية خم�ص�صة تعمل من
خالل غرف افرتا�ضية لكل ق�سم
يف البنك .مو�ضحةً جتارب حية
لكيفية العمل ليوم واحد يف كل
ق�سم ،ف�ضال ع��ن منح مقابالت
ال��ت��وظ��ي��ف ال���ف���وري���ة وغ���رف
الدرد�شة ،كما توفر للمتقدمني
الفر�ص الوظيفية املتاحة بغ�ض
النظر عن املوقع ومن �أي مكان.
وبهذه املنا�سبة� ،رصحت �سلمى
احلجاج ،مدير عام �إدارة املوارد
الب�رشية يف بنك اخلليج قائلةً :
«ت���أت��ي م�����ش��ارك��ة ب��ن��ك اخلليج
يف املعر�ض الوظيفي لإتاحة
الفر�صة لنا يف دعم �شبابنا نحو
حتقيق ك��ام��ل �إمكاناتهم على
ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني.
لطاملا يدعم البنك االبتكار يف
القطاع امل����صريف ،ف�إننا ومن
خالل جتربة التوظيف االفرتا�ضي
املبتكرة ن�سهم يف �إبراز الفر�ص
الوظيفية املتاحة ل�شبابنا داخل
البنك ،ما ي�ؤكد التزامنا نحو
متكني ال�شباب الكويتي وتعزيز
جهود التوطني يف القطاع اخلا�ص
ككل».

خالل حفل الطالبات الفائقات

املختلفة للحدث.
وبالإ�ضافة �إل��ى توفري �أ�سطول
�سيارات «ني�سان باترول» ،متتد
رعاية ني�سان لت�شمل ت�سمية مرحلة
خا�صة با�سم ال�رشكة .و�سيكون
اجل���زء الأ���ص��ع��ب م��ن ال���رايل هو
«مرحلة ني�سان اخلا�صة الثالثة»
التي �ستقام يوم الثالثاء ،املوافق
الثاين من �إبريل ،و�سيبلغ طول
هذه املرحلة  297.97كيلومرت ًا،
وهي الأطول بني املراحل اخلم�س
الفردية اخلا�صة ،و�ستقام بني
الكثبان الرملية ال�ضخمة و�سط
ال�صحراء اخلالبة ملنطقة «ليوا»
يف �أبوظبي.

• و�ضحة املطريي تتو�سط �إقبال اخلالدي وتهاين املرقا�ص

قامت ثانوية الفردو�س بقيادة مديرتها اقبال اخلالدي بتنظيم متميز
حلفل الطالبات الفائقات ،وقد قدمت املدر�سة دعوة خا�صة للمديرة
ال�سابقة و�ضحة املطريي تقديرا وتكرميا لها ملا بذلته من جهود
مميزة خالل ال�سنوات ال�سابقة وقدمت املديرة اقبال اخلالدي يف كلمتها
ال�شكراجلزيل لال�ستاذة و�ضحة لتلبيتها الدعوة كما �شكرت املطريي
اجلميع على حفاوة اال�ستقبال.

بنك برقان يعلن أسماء الفائزين
بسحب حساب يومي

• مسؤوال «بيتك»

الرابعة.
وت�ؤكد هذه احلملة اهتمام «بيتك»
بعمالئه من ال�شباب مع املوازنة
بني خمتلف �رشائح العمالء ح�سب
طبيعة كل �رشيحة ،واحلر�ص على
ال�سعي الدائم لتقدمي اف�ضل املزايا
ل��ه��م.وي��ط��رح «ب��ي��ت��ك» برنامج

«ح�سابي» لل�شباب مبزايا نوعية،
�ضمن االهتمام املتوا�صل ب�رشائح
العمالء املختلفة ،وابتكار �صيغ
منتجات وخ��دم��ات ج��دي��دة يتم
من خاللها ال��وف��اء باحتياجات
كل �رشيحة مبا يالئم خ�صائ�صها
العمرية واهتماماتها املتعددة.

�أعلن بنك برقان عن �أ�سماء الفائزين يف ال�سحوبات اليومية على
ح�ساب يومي ،وقد فاز كل واحد منهم بجائزة  5.000دينار.
وكان احلظ يف هذه ال�سحوبات من ن�صيب :حممد خاجة ومع�صومة
علي اكرب خم�صيد وفاطمة عبداجلليل ر�ضا ووليد �صالح ح�سن
العلي وعبدالوهاب حمد بوقري�ص ,بالإ�ضافة لل�سحب اليومي،
بنك برقان يوفر �سحبا رب��ع �سنوي حل�ساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة  125,000دينار .وللت�أهل لل�سحوبات ربع
ال�سنوية يتعني على العمالء او ال يقل ر�صيدهم عن 500دينار
ملدة �شهرين كاملني قبل تاريخ ال�سحب كما �أن كل 10دنانري
متثل فر�صة واحدة لدخول ال�سحب .و�إذا كان ر�صيد احل�ساب 500
دينار وما فوق� ،سوف يكون �صاحب احل�ساب م�ؤهال للدخول يف
كل من ال�سحوبات اليومية وربع ال�سنوية.

« ...»Touaregآخر سيارة تطرحها فولكس
فاجن بمحرك V8
يف ال��ب��داي��ة كانت ب��ي �إم دابليو،
والآن فولك�س فاجن تن�ضم ل�رشكات
ال�سيارات التي �أعلنت ر�سميا نيتها
لوقف ط��رح �سياراتها مبحركات
�ضخمة من فئة  V12و  V8ملنح مزيد
من فر�ص �إ�ضافة حمركات كهربائية
لل�سيارات التابعة لها بامل�ستقبل.
ووفقا لت�رصيحات �أحد امل�س�ؤولني
ب�رشكة فولك�س ،يت�ضح �أن طراز
 Touaregاجلديد ،هو �آخ��ر طراز
�ستطرح فولك�س فاجن مبحرك V8
القوي.
وح�سبما ذك��ر موقع «م��وت��ور وان»
املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ،ف�إنه
�سبق و�أن اتخذت �رشكة بي �إم دابليو هذا
القرار ،ب�إعالنها �أن الن�سخة احلالية
التي طرحت لعام  2019من طراز
الفئة ال�سابعة �ستكون الأخرية التي
تطرح مبحرك  V12العمالق.
وقال املوقع الأمريكي ،ان املدير
التنفيذي لق�سم الت�صميمات
ب�رشكة فولك�س فاجن،
«ي��ورج��ن �ستاكمان»
�أك��د يف ت�رصيحات
له نقلها «موتور
وان» �أن حمرك
الديزل  V8لن
ي��ط��رح يف �أي
طراز م�ستقبلي
ل��ف��ول��ك�����س
ف��اج��ن بعد
طرحه بطراز
.Touareg
وك���ان���ت قد
اح���ت���ف���ل���ت
�رشكة فولك�س
فاجن بالطرح
الر�سمي لطراز
 Touaregاجل��دي��د �ضمن
م�شاركتها بفعاليات معر�ض جنيف

الدويل لل�سيارات.
خطة طرح ماركات «فولك�س فاجن»
لعام  2019تتخطى الـ 90طرازا
يف م�ؤمتر �صحايف مبقرها الرئي�سي
يف مدينة فول�سبورج الأملانية ،ك�شفت
جمموعة فولك�س فاجن العمالقة
ل�صناعة ال�سيارات ،عن جدول الطرح
املخ�ص�ص للماركات التابعة لها،
والذي يت�ضمن ال�سيارات املقرر �أن
تطرحها هذه املاركات يف جدول زمني
حمدد على مدار عام العام احلايل.

وقديجهلالكثريون�أنجمموعةفولك�س
فاجن تعترب ثاين �أ�ضخم جمموعة
ت�صنيعية لل�سيارات يف العامل ،ملا
يتبعها من ماركات �سيارات كربى،
هي ماركة فولك�س فاجن ،و�سيات
و�سكودا و�أودي وبينتلي والمبورجيني
وبوجاتي وبور�ش.
وح�سبما ذكر موقع «موتور وان»
املخت�ص ب�أخبار ال�سيارات ،ف�إن
امل�ؤمتر ال�صحايف الذي امتد لنحو
�ساعتني ون�صف� ،أعلن من خالله �أن

هذا اجلمع من ماركات ال�سيارات
التي تعمل حتت مظلة جمموعة
� ،VWسيقومون بطرح ما يزيد
عن  90طرازا جديد على مدار عام
احلايل.
وخالل امل�ؤمتر مل يتم الك�شف عن
العديد م��ن التفا�صيل املتعلقة
ب��ال�����س��ي��ارات ال��ت��ي �ستطرح من
كل م��ارك��ة ،حيث �سيتكفل بذلك
امل�����س ��ؤول��ون ع��ن ك��ل م��ارك��ة يف
م�ؤمترات �صحافية خا�صة بهم.

