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أفضل منتج للعام الثالث على التوالي

لكزس تتفوق في استطالع أوتو إكسبرس 2019

• لكز�س تتفوق للعام الثالث

حققت لكز�س املرتبة الثالثة على التوايل وفقًا لنتائج
ا�ستطالع  Driver Powerاوتو اك�سرب�س  2019مع معدل ر�ضا
عام غري م�سبوق بلغ  ،%92.04وال يوجد حتى الآن �صانع
�سيارات �أرقى من لكز�س .وحققت لكز�س �أعلى الت�صنيفات
يف فئات املق�صورة الداخلية والراحة والهيكل اخلارجي
واملوثوقية حيث ت�ستند النتائج �إلى �آراء وجتارب مالكي

• فخامة يف الت�صميم

ال�سيارات.
 Driver Powerهو �أكرب ا�ستطالع للر�أي حول ال�سيارات يف
اململكة املتحدة ويعتمد النجاح يف اال�ستطالع على التجربة
املبا�رشة لآالف مالكي ال�سيارات يف اململكة املتحدة الذين
�أجابوا على �أ�سئلة ا�ستبيان  Driver Powerحول جودة
وموثوقية و�أداء مركباتهم.

كما �سيطرت موديالت لكز�س � ً
أي�ضا على فئات موديالت Driver
 ، Powerحيث ح�صلت  RXعلى جائزة �أف�ضل �سيارة SUV
كبرية احلجم و�صنفت االف�ضل من حيث املق�صورة الداخلية
والراحة .ظهرت �سيارة  RCكوبيه ك�أف�ضل �سيارة ريا�ضية
و�أف�ضل موثوقية وجودة .و�صنفت � ISصالون ك�أف�ضل �سيارة
تنفيذية مدجمة ومر�شحة لت�صبح اف�ضل �سيارة جديدة للعام.

وحازت � GSصالون على لقب �أف�ضل �سيارة تنفيذية.
وت�ستمر لكز�س يف التمتع بنمو كبري يف جميع �أنحاء العامل
 ،ما يو�سع نطاق وجودها يف الأ�سواق النا�شئة بالإ�ضافة
�إلى �إعادة ت�أكيد قوتها يف الأ�سواق القائمة .فرتكيز املاركة
الوا�ضح على املنتجات الرائعة وجت��ارب ال�ضيوف التي
يقدمها �أف�ضل الوكالء �سيدعم منوها العاملي ل�سنوات مقبلة.

«التجاري» ومحافظة الفروانية يهنئان
رجال اإلطفاء في شهر رمضان
يف �إط��ار الرتتيبات التي يقوم
بها البنك التجاري لتقدمي الدعم
وامل�����س��ان��دة ل��ع��دد م��ن الأن�شطة
االجتماعية التي تنظمها حمافظات
الكويت والهادفة يف جمملها �إلى
تقدمي كل �سبل الدعم والرعاية
للأن�شطة التي تنظمها املحافظات
بهدف خدمة قاعدة عري�ضة من
املجتمع وتزامنا مع حلول �شهر
رم�����ض��ان امل��ب��ارك  ،ق��ام البنك
بالتعاون مع م�سcويل حمافظة

الفروانية بتنظيم زيارة للعاملني
بالقطاعات التابعة يف نطاق
حمافظة الفروانية ،حيث �شملت
الزيارة رجال الإطفاء يف مراكز
عملهم  ،وكذلك عدد من اجلهات
الأخرى مقدمني لهم �أجمل الأمنيات
الطيبة بقدوم �شهر رم�ضان الكرمي
وق���د ج���اءت ه���ذه ال���زي���ارة يف
�إطار الرتتيبات امل�سبقة لرعاية
الأن�شطة والفعاليات املجتمعية
التي تنظمها حمافظات الكويت

ومنها حمافظة الفروانية وكذلك
���ض��م��ن ب��رن��ام��ج «ال���ت���ج���اري»
االجتماعي خ�لال �شهر رم�ضان
الف�ضيل.
ويف هذا ال�سياق �رصحت نائب
املدير العام – قطاع التوا�صل
امل�ؤ�س�سي ـ �أماين الورع ،قائلة« :
لقد جاءت فكرة زيارة رجال الأمن
والإط��ف��اء بهدف تهنئتهم ب�شهر
رم�ضان الف�ضيل وتقدير ًا وعرفان ًا
بجهودهم يف حفظ �أم��ن الوطن

و�سالمة املواطنني واملقيمني».
وت��اب��ع��ت �أم���اين ال���ورع م�ؤكدة
�أن م�ستوى اجل��اه��زي��ة لرجال
الإطفاء يف �شهر رم�ضان وجهودهم
امل�ستمرة يف كافة الأوقات وخالل
�شهر رم�ضان املبارك للمحافظة
على ال�سالمة هو حمل تقدير وثناء
خا�صة �أنهم ال يدخرون جهد ًا يف
خدمة الوطن واحلفاظ على �أمن
و�سالمة املواطنني خالل �أوقات
عملهم يف �شهر رم�ضان الكرمي .

•«زين» تطلق خدمة  TELLYيف الكويت

استمتع بشهرين مجان ًا وشاهد أحدث المسلسالت الرمضانية والعربية

«زين» ُتطلق عرض ًا حصري ًا لخدمة Telly

للمرة األولى في الكويت
امل����زود ال��رائ��د
�أط��ل��ق��ت زي���ن
ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
عر�ض ًا ح�رصي ًا خلدمة Telly
للمرة الأولى يف الكويت ،وهو
العر�ض احل�رصي الذي ي�ستمر
خالل �شهر رم�ضان ُ
قدم
املبارك وتُ ّ
ال�رشكة من خالله لعمالئها �أكرب
جمموعة من الإنتاجات اخلليجية
والعربية احل�رصية ملدة �شهرين
جمان ًا والعديد من املميزات
الرائعة الأخ��رى على �شبكتها
الأكرث تطوراً.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن تقدمي هذا العر�ض احل�رصي
ولأول مرة يف الكويت ي�أتي يف

�إط��ار خطط زين اال�سرتاتيجية
ال��ت��ي ت�سعى م��ن خاللها �إلى
امل��زود املتكامل
التحول �إل��ى
ّ
ّ
لنمط احل��ي��اة ال��ذك��ي ،وهي
اخل��ط��ط ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ح��ول
ري��ادة التحول الرقمي ومتكني
املجتمع من اال�ستمتاع ب�أ�سلوب
ذك��اء دون احلاجة
حياة �أك�ثر
ً
للتق ّيد مبكان �أو زم��ان حمدد،
وتطويع التكنولوجيا احلديثة
لتحقيق حياة �سهلة ومرنة و�أكرث
فعالية.
قدم هذا العر�ض
وبينت زين �أنها تُ ّ
احل�رصي  -ال��ذي ي�ستمر طوال
�شهر رم�ضان ُ
املبارك  -لعمالئها

ب�شكل �أ�سهل من �أي وقت م�ضى،
بحيث ميكن لعمالء زين من ذوي
الدفع الآجل وامل�سبق اال�شرتاك
يف اخلدمة بكل �سهولة من غري
احل��اج��ة ال�ستخدام البطاقات
االئتمانية �أو �أي ق��ن��وات دفع
�إ���ض��اف��ي��ة ،وي�����ش��م��ل العر�ض
احل����صري ا���ش�تراك � ًا يف خدمة
قدمة
 Tellyملدة �شهرين جمان ًا ُم ّ
م��ن زي��ن ،كما ي�شمل العر�ض
�إمكانية ُمتابعة م�سل�سالت رم�ضان
احل�رصية قبل اجلميع ومن غري
�إعالنات ،ويتوفر التطبيق على
 App Storeو Google Play
.Store

•جانب من تكرمي رجال االطفاء

وفرة العقارية تحتفي بشهر رمضان
بإفطار صائم «معا لعمل الخير »2

• �إبراهيم الربيعان ي�ستقبل ال�صائمني

• الربيعان مع �صائمي ال�شهر الف�ضيل

• جانب من توزيع الوجبات

ت�شارك �رشكة وفرة العقارية �أجواء العطاء
خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل كعادتها ال�سنوية
بتوزيع وجبات الإفطار على ال�صائمني � ،ضمن
برناجمها اخلريي «معا لعمل اخلري  »2الذي
تطلقه ال�رشكة للعام الثاين على التوايل.

وق��ال مدير العالقات العامة يف ال�رشكة
�إبراهيم الربيعان ان م�شاركة وفرة العقارية
ت�أتي �ضمن م�ساهمتها االجتماعية بال�شهر
الف�ضيل ويف �إط��ار تنوع �أن�شطتها اخلريية
املختلفة .و�أ�ضاف الربيعان �أن �إطالق هذه

املبادرة اخلريية ال�سنوية ي�أتي �إميان ًا مع
قيم ال�رشكة الأ�سا�سية املبنية على االهتمام
والتوا�صل ومتا�شيا مع �سيا�ستها للم�س�ؤولية
االجتماعية التي حتر�ص عليها ال�رشكة لتفعيل
دورها التنموي واالجتماعي.

