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شركة شمال اخلليج تعزز حضورها بأحدث عروض »هيونداي« 

أعلنت ش���ركة ش���مال اخلليج التجارية، الوكيل 
احلصري لسيارات هيونداي، عن إطالق عرض خاص 
للصيف على سيارتيها أزيرا وسوناتا اللتني شهدتا 
إقباال عامليا ومحليا كبيرين، ويضم العرض مجموعة 
املزاي���ا اخلاصة التي تبدأ باحلصول على 500 دينار 
نقدا أو ثالث سنوات أقساطا دون فوائد أو تأمني شامل 
ملدة ثالث سنوات مجانا أو صيانة مجانية ملدة ثالث 
سنوات أو 60 الف كم ش���املة قطع الغيار واألجور 

وأخيرا كفالة 10 سنوات أو 20 الف كم.
وفي هذا الس���ياق، قال املدير العام لشركة شمال 
اخلليج التجارية رائد ترجمان »عندما أطلقت شركة 
هيونداي األم فلسفتها اجلديدة واعتمادها على مفهوم 
»االبتكار لصالح العمالء«، فإن ذلك ما نعبر عنه على 
الدوام فيما نصممه ونبتكره في الكويت من عروض 
وصفقات مذهلة وفريدة وغنية مبزاياها التي تهدف 

إلى حتقيق أعلى مستويات الراحة«.
واوضح أن سيارة هيونداي أزيرا قد نالت جائزة 
أكثر السيارات إقباال، وذلك في املسح السنوي الذي 
جتريه ش���ركة جي دي باور العاملية املتخصصة، أما 
سيارة سوناتا فحققت جائزة أجدد سيارة إقباال في 
أميركا، وهو األمر الذي يعكس الريادة العاملية التي 
حتققها هيونداي ح���ول العالم. وكانت هيونداي قد 
اس���تطاعت على الرغم من االزم���ة املالية العاملية أن 

تخرج بنتائج إيجابية ومبشرة.
واستطاعت الشركة حتى ش���هر يونيو 2009 أن 
حتقق مبيعات بلغت 278.485 مركبة مقابل 254.023 

مركبة في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس 
التطور امللحوظ في حجم املبيعات واالنتشار واإلقبال 
العاملي وخاصة أن صادرات الشركة األم من املركبات 
بلغت 1.098.629 في العام 2008 مقابل 1.076.070 في 

العام 2007.
وتتميز سيارتا هيونداي أزيرا وهيونداي سوناتا 
بتصاميم خارجية جذابة ومثيرة بلمساتها اإلبداعية 
إضافة إلى األداء التكنولوجي اجلبار والفخامة الداخلية 
مع االلت���زام بأعلى معايير حماي���ة البيئة من حيث 
التوفير االقتصادي في الوق���ود. وحتظى هيونداي 
ف���ي الكويت بإقبال كبير جعل محبيها يلقبون أزيرا 
بلقب »لؤلؤة هيونداي« أو »املمثل الرسمي لهيونداي« 
إضافة ملا متثله سوناتا من ثورة تقنية وحضور في 

أوساط الرفاهية والفخامة.
وأوضح ترجمان في ختام حديثه أن العرض املذهل 
لهذا الصيف على سيارتي أزيرا وسوناتا من شأنه أن 
يغير معالم الطريق أمام الكثير من محبي هذه السيارة 
العاملي���ة، وخاصة مع احلرفية العالية والتميز الذي 
يقدمه فريق العمل في شركة شمال اخلليج التجارية 
س���واء في املبيعات أو خدمات م���ا بعد البيع ومركز 
الصيانة وقطع الغيار لتصبح جتربة احلياة اجلديدة 

مع هيونداي جتربة فريدة أكثر إمتاعا وانطالقا.

ضمن عروض وحمالت البنك الترويجية

»التجاري« يجري سحب حساب الشباب

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن الفائزين في س����حب حساب 
أقيم في  الشباب @Tijari والذي 
املركز الرئيس����ي للبنك بحضور 
مندوبي وزارة التجارة والصناعة 
ووزارة الداخلية، وعدد من عمالء 
التج����اري. لذل����ك ينتهز  البنك 
البنك هذه الفرصة ليهنئ جميع 

الفائزين.
حيث ف����ازت باجلائزة األولى 
جهاز Black Berry واشتراك ملدة 
س����نة في محمد سالم الهاجري، 
فيما فاز كل من ضاري منصور 
الش����الحي، ميثم محمد، عبداهلل 
احل����داد وأحمد فاض����ل حبيب، 
الثاني����ة والثالث����ة  باجلوائ����ز 
والرابعة واخلامسة وهي عبارة 

عن جهاز ايب����ود حديث يواكب 
احتياجاتهم.

كم����ا يحظى عمالء حس����اب 
الشباب @Tijari لدى البنك التجاري 
بع����روض وحم����الت ترويجية 
مختلفة ومعدة خصوصا لتلبية 
احتياجاتهم ومتطلباتهم احلياتية 
لهذه الفئ����ة العمرية على امتداد 
العام. ويحرص العديد من عمالء 
حساب @Tijari من الطلبة الشباب 
على االلتح����اق ببرامج التدريب 
الصيفي التي ينظمها البنك بصورة 
دورية مدة أسبوعني. وصرح حمد 
العيسى بأن فصل الصيف هذا العام 
يشهد أفضل العروض والدورات 
غير املس����بوقة على امتداد العام 
لشباب التجاري، وقد أردنا مكافأة 

عمالئنا الشباب على والئهم للبنك 
التجاري الكويتي، في إطار الوفاء 
بوعودنا بتقدمي أفضل العروض 
واملنتجات إلى هذه الشريحة من 

عمالئنا.
ويتميز حساب@Tijari بعروضه 
ومنتجاته املبتكرة واملعدة لتلبية 
احتياجات عمالئه من طلبة املرحلة 
الثانوية واجلامعات واملعاهد ممن 
تتراوح أعمارهم بني 14 و21 عاما. 
ويواصل حساب @Tijari حملته 
إلى تشجيع  الهادفة  الترويجية 
ومكافأة الس����لوكيات االدخارية 
في صفوف الطلبة الش����باب من 
خالل س����حوباته املختلفة على 
مدار الس����نة، التي حتمل العديد 

من املكافآت القيمة لعمالئه.

ممثل البنك التجاري مع الفائزين

العرض يضم الحصول على 500 دينار نقدًا أو 3 سنوات أقساطًا دون فوائد أو تأمين شامل

»شمال الخليج« الوكيل الحصري لـ »هيونداي« 
تطلق أحدث عروضها على »أزيرا« و»سوناتا«

»هوندا« تخسر 1.9 مليار دوالر بسبب األزمة المالية
سجلت شركة هوندا موتور خسارة مبقدار 1.9 مليار 
دوالر من أرباح الربع األخير للس����نة املالية، في الوقت 
الذي كانت قد حققت ربحا صافيا للسنة التي انتهت في 
مارس، وبهذا متيزت عن شركة كرايسلر وشركة جنرال 
موتورز، وشركات صنع سيارات ديترويت التي تكافح 
من أجل البقاء.  وأشارت الشركة الى أنها منيت بخسارة 
صافية تقدر ب����� 186.1 مليار ين ياباني في الربع األول 
م����ن يناير وحتى مارس مقارنة مع أرباح العام املاضي 
التي تقدر ب� 25.43 مليار ين عن السنة املالية املنتهية 
في 31 مارس، هوندا حجزت ربحا بقيمة 137 مليار ين، 
أقل بنس����بة 77% عن أرباح السنة السابقة لكنها كانت 

ضربة فاقت كل التوقعات.
 وذكرت هوندا أنها تتوقع أن تبقى رابحة للس����نة 
احلالية، متحدي����ة التوقعات التي تق����ول بأن صانعة 
السيارات ميكن أن تهبط إلى اخلسارة السنوية األولى 

منذ تأسيس����ها في 1948، لكن الربح للسنة املنتهية في 
مارس 2010 ميكن أن يهبط حتى 10 مليارات ين ياباني 
بس����بب الضعف املستمر في األس����واق الرئيسية، كما 
اوضحت شركات صناعة السيارات في الواليات املتحدة 

واليابان.
 وأوضحت الش����ركة في بي����ان صحافي أمس قائلة 
»ان هوندا تقف في موقع ميكنها من النهوض من جديد 
وأسرع من منافسيها بسبب سلسلة من املنتجات تتمحور 
حول السيارات االقتصادية والهجائن الصغيرة، والتي 
تتوافق مع اجتاهات املستهلك بشكل اكبر من تلك التي 
تعتمدها شركات صناعة السيارات في ديترويت التي 

اندفعت نحو املركبات األكبر حجما«.
حتى قبل هذا االختناق االقتصادي، اقتنت هوندا احد 
اكثر اإلعدادات مرونة في مجال الصناعة، حيث التركيز 
عل����ى عدد محدود من املوديالت. حيث متلك حوالي 30 

منصة مختلفة للمركبات. وتقوم باحلد من السيارات التي 
 Fit تنتج في اخلارج مقابل النماذج اإلستراتيجية مث�ل

وCivic، التي تتيح لها االحتفاظ بالكلفة املنخفضة.
في هذه األثناء، فإن جتارة دراجات الهوندا البخارية، 
األكبر في العالم، ساعدت الشركة على جتاوز الكساد. 
حيث ساهمت مبيعات الدراجات البخارية بحوالي %60 
من الربح التشغيلي خالل السنة املنصرمة.كما أن نسب 
املبيعات القوية لس����ياراتها الصغيرة في الصني تقوم 

مبساعدة هوندا ايضا لتعوم فوق الطوفان احلالي.
 وبعي����دا عن كل هذا، اعلنت ش����ركة هوندا الثالثاء 
أنها سوف تستثمر 26 مليون دوالر في Pioneer، مجهز 
اإللكترونيات الياباني املكافح. لتحصل هوندا حاليا على 
أنظمة مالحة الس����يارة م����ن Pioneer، الذي يغادر عمل 
التلفزيون املسطح للتركيز على تطوير اإللكترونيات 

لصناعة السيارات.

»الخليج« يعلن فائزي »الدانة«  األسبوعي
أعلن بنك اخلليج أس����ماء الفائزين في س����حب 
الدانة األسبوعي حيث نال محمد عقيل حسن بوحمد 
اجلائزة الكب����رى وقدرها 10 آالف دينار، بينما فاز 
كل من: مصطفى عدنان القالف، حصة حسن حسني 
القطان، مها مقثل علي املنير، عبدالعزيز عيد محمد 
ثاني وصالح عبد الرس����ول عب����د الرضا بهبهاني 

بجائزة قدرها الف دينار.
ومع إطالق حملة الدانة اجلديدة سوف يتعني على 
عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط وهو 
احلد األدنى لفتح حساب الدانة. ومبجرد إبقاء هذا 
احلد األدنى سيدخل العميل تلقائيا في السحوبات 
األسبوعية والش����هرية والسنوية. ويتميز سحب 
الدانة عن غيره من السحوبات بأنه ال مينح العميل 

فرص����ة توفير النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا 
متعددة للفوز في السحوبات األسبوعية والشهرية 
والسنوية مع العلم أنه كلما زاد املبلغ املودع وطالت 

مدة بقائه، زادت الفرص املتاحة للفوز.
هذا ويتيح حس����اب الدانة اجلديد لعمالء بنك 
اخلليج املزيد من الفرص للفوز بجوائز أسبوعية 
وشهرية وسنوية. والقيمة املضافة تبدأ بفتح حساب 
الدانة اجلديد قبل 5 أيام عمل تسبق السحب، مما 
يخولهم تلقائيا دخول السحب األسبوعي، أو فتح 
حساب الدانة قبل شهر لدخول السحب الشهري أو 
السنوي. أما بالنسبة للعمالء من أصحاب حساب 
الدان����ة، فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع قبل يوم 

واحد فقط من السحب ليتأهلوا.

ضمن خطة التدريب لدى البنك الرامية إلى صقل المواهب الشابة

»الدولي« استقبل طلبة التدريب الميداني
استقبل بنك الكويت الدولي طلبة التدريب 
امليداني من عدة جهات وهيئات تعليمية وذلك 
إلمتام تدريبهم امليداني خالل الفترة الصيفية، 
ضمن خطة التدريب لدى البنك الرامية إلى صقل 
املواهب الشابة واملساهمة في تأهيلهم للحصول 

على الفرص الوظيفية املناسبة من خالل التعرف 
على أساسيات العمل املصرفي اإلسالمي وطبيعة 
املنتجات التي يقدمها البنك وأوجه اختالفها 

عن العمل املصرفي التقليدي.
وفي هذا السياق قال املدير التنفيذي إلدارة 

املوارد البشرية فؤاد مندني ان آلية التدريب 
املتبعة لدى البنك تس����اهم بش����كل فعال في 
تطوير مهارات املتدربني بحيث تنمي ثقافتهم 
املصرفي����ة واإلدارية وكذلك التطبيق ملا متت 

دراسته والتدريب عليه.

لقطة جماعية للمشاركات في التدريب

»أودي« تستعد لالحتفال مبرور 100 عام على التأسيس

»أودي الكويت« تحتفل بمرور 100 عام على التأسيس 
الكويت ممثلة  تقيم أودي 
الغامن وأوالده  بش���ركة فؤاد 
احتفاال صغيرا بعيد ش���ركة 
أودي ال���� 100، ال���ذي تنظمه 
الش���ركة في معرض أودي – 

الشويخ.
وبهذه املناسبة تقدم أودي 
الكويت عروضا خاصة على 
مودي���الت مختلفة من فئة ال
إلى تقدمي  Exclusive إضاف���ة 
هدايا رمزي���ة احتفاال مبرور 
مئة عام منذ التأسيس. وسيبدأ 
ي���وم اخلميس  هذا االحتفال 

املقبل.
ويذك���ر انه من���ذ 100 عام 
خلت، وحتديدا في الس���ادس 
عشر من شهر يوليو عام 1909، 
رأت عالمة أودي النور على يد 
مؤسسها أوغست هورش الذي 
كان مؤمنا بقدرته على إحداث 
تغير الفت في عالم السيارات. 
ومتكن هورش مع مهندسيه 
على مر العقود من تقدمي أفضل 
احملركات والتقنيات في األسواق 
من خالل طرازات أودي املختلفة، 

العام 1934 ابتكار أودي ألول 
محرك وس���طي، وف���ي العام 
1937 الرقم القياس���ي العاملي 
الذي سجل باسم أودي بسرعة 

فنجح في التحدي ليكون اسم 
أودي الي���وم معلما من معالم 
صناعة السيارات. نذكر على 
س���بيل املثال، ال احلصر، في 

قصوى وصلت إلى حدود ال 
400 كل���م/س، وبعدها الرقم 
القياسي العاملي في االنسيابية 

عام 1982.
 وانتقل اسم أودي من مجد 
إلى آخر، لتسيطر سيارات أودي 
على منافس���ات بطولة العالم 
 quattro للرالي���ات م���ع أودي
خالل ثمانينات القرن املنصرم، 
. تلتها بع���د ذلك قصص مع 
التكنولوجي���ا واالبت���كارات 
الهندسية املتميزة التي ارتبط 
اسمها بشكل وثيق باسم أودي 
حول العالم على غرار محرك 
التوربو ديزل TDI، ونظام الدفع 
الرباعي الدائم quattro، والهيكل 
ASF املصنوع م���ن األملنيوم
كما شاركت أودي في رياضة 
السيارات مبختلف أنواعها من 
راليات، وس���باقات السيارات 
السياحية، وسباقات ترانز ام، 
وبالتأكيد سباق التحمل األكثر 
شهرة في العالم لومان الفرنسي 

ملدة 24 ساعة.


