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«بيتك» يعلن الفائزين بـ«اربح مع حسابي» 

«الغرفة»: مستعدون لتقدمي كل اخلدمات لتنشيط 
العالقات التجارية بني الكويت وكازاخستان

«األهلي» يقدم خصمًا لعمالئه من «دار السبائك»

التمويــل  أعلــن بيــت 
الكويتــي «بيتك» أســماء 
الفائزين بالسحبني السابع 
والثامــن حلملة «اربح مع 
حســابي» للشــباب التــي 
متنح العمالء فرصة الفوز 
 Jeep Wrangler بـ٣ سيارات
Sport خالل فتــرة احلملة 
وجوائــز نقديــة بقيمــة 
٢٥٠ دينــارا لـــ ١٠ فائزين 
الســحب  شــهريا، وجرى 
باملقر الرئيســي لـ«بيتك» 
حتت إشــراف ممثل وزارة 

التجارة والصناعة.
والفائزون هم: آالء عادل الكندري، عثمان 
عبداحملسن العثمان، فهد بدر املرد، أحمد خالد 
الشــمري، نوف منر البذالي، منيرة ناصر 
العتيبي، هيا عبداهللا القحطاني، وســمية 
عبدالعزيز العازمي، إبراهيم مرزوق العازمي، 
عبدالعزيز فيصل الفيلكاوي، هدية محمد 
الرشيدي، عبداهللا حســن العلي، سندس 
لؤي البســام، عبدالــرزاق ماجد املطيري، 
نورة بدر العنزي، عبدالعزيز فايز الهاجري، 
وديان محمد احلربي، هيا ثنيان الهاجري، 
سارة عادل الياقوت، أروى شهاب الظفيري.
ويأتي إطــالق هذه احلملــة مبميزاتها 
اإلضافيــة ضمــن اســتراتيجية «بيتــك» 
باالهتمــام بعمالئــه، حيــث يقــدم البنك 
مميزات مختلفة لعمالء برنامج «حسابي» 
من حمــالت خاصة وخصومــات وجوائز 

ومكافآت حصرية.
ومبجرد حتويل املكافأة االجتماعية على 
برنامج حســابي، يدخل العمالء بالسحب 

الشهري على جائزة قيمتها ٢٥٠ دينارا لـ 
١٠ فائزين شهريا، باإلضافة الى ٣ سحوبات 
على ٣ سيارات Jeep Wrangler Sport خالل 

فترة احلملة.
وتؤكــد هذه احلملــة اهتمــام «بيتك» 
بعمالئه من الشباب مع املوازنة بني مختلف 
شرائح العمالء حسب طبيعة كل شريحة، 
واحلرص على السعي الدائم لتقدمي أفضل 

املزايا لهم.
ويطــرح «بيتــك» برنامج «حســابي» 
للشــباب مبزايــا نوعية، ضمــن االهتمام 
املتواصل بشرائح العمالء املختلفة، وابتكار 
صيــغ منتجات وخدمــات جديدة يتم من 
خاللها الوفاء باحتياجات كل شريحة مبا 
يالئم خصائصهــا العمريــة واهتماماتها 
املتعددة، بحيث تتناســب مع كل شرائح 
العمالء وتلبــي احتياجاتهم في احلصول 
على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب ال 
تقل عن نظيرتها العاملية من حيث اجلودة 

والدقة والسرعة.

اســتقبل نائــب مديــر 
عام غرفة جتــارة وصناعة 
الكويت حمــد جراح العمر، 
صباح أمس مبكتبه، سفير 
جمهورية كازاخستان لدى 
الكويت عظمات بيرديباي، 
حيث رحب العمر بالسفير، 
مشــيدا بعالقــات الصداقة 
الكويــت  بــني  املميــزة 
وجمهوريــة كازاخســتان، 
ومن ثم مت بحث سبل تطوير 
العالقات التجارية املشتركة 
كافة وســبل زيادة التبادل 

التجاري بني البلدين.
وقالت «الغرفة» في بيان صحافي، إن العمر 
أكد اســتعداد «الغرفة» لتقــدمي كل خدماتها 
للتوصل إلى نتائج إيجابية لتنشيط العالقات 
بني البلدين الصديقني، ذلك من خالل تبادل 
زيارة الوفود التجارية واالقتصادية، والتعرف 
عن كثب بالفرص االســتثمارية املتاحة في 
كازاخســتان، وتفعيل التعــاون مع الغرف 
التجاريــة النظيرة في كازاخســتان والعمل 
على حتقيق األهداف املشتركة من خالل مذكرة 
التفاهم املوقعة مع غرفة كازاخســتان ومن 
خالل اللجنة الوزارية املشتركة بني البلدين.

مــن جانبه، تقــدم الســفير عظمات 
بيرديباي، بالشــكر للغرفة على حسن 
االســتقبال، مثمنا جهودها الكبيرة في 
سبيل تنشيط وتطوير العالقات التجارية 
بني البلدين، مؤكدا حرص السفارة وحكومة 
كازاخستان على االستماع والتعرف على 
مرئيات القطــاع اخلاص الكويتي حول 
كيفية تطوير العالقات التجارية، ودعا 
الشركات الكويتية وأصحاب األعمال لعمل 
شــراكات إســتراتيجية مع نظرائهم في 
كازاخستان لفتح آفاق اقتصادية جديدة 

بني البلدين.

البنــك األهلــي  يقــدم 
الكويتي لعمالئه من حاملي 
بطاقات السحب اآللي املباشر 
خصما بنسبة ٢٥٪ من دار 
السبائك للذهب واملجوهرات 
الواقعة فــي برج بيتك في 
مدينة الكويت، ويسري هذا 
العرض حتى ٣٠ أغسطس 
اجلاري. ولدى البنك األهلي 
الكويتي العديد من املكافآت 
حلاملــي  واخلصومــات 
بطاقاته ويسعى باستمرار 
إقامــة شــراكات تقدم  إلى 

لعمالئه مزايا إضافية جلعل كل جتربة مع البنك ممتعة وفريدة من نوعها.

ً جوائز نقدية بقيمة ٢٥٠ ديناراً لـ١٠ فائزين شهريا

نائب مدير عام غرفة التجارة خالل استقباله سفير كازاخستان لدى الكويت

«الوطني» أفضل بنك في الكويت لعام ٢٠٢١
يتمتع بنك الكويت الوطني 
بهيمنة على ســوق اخلدمات 
املصرفية في الكويت تدعمها 
ريادة البنك الراسخة وتفوقه 
الدائــم، وقــد مت تتويج ذلك 
التفوق بالفوز بجائزة أفضل 
بنك في الكويت لعام ٢٠٢١ من 
العاملية  مجلة «يوروموني» 
الرائدة في عالم األعمال ضمن 
الســنوية  التفــوق  جوائــز 

«يوروموني للتميز ٢٠٢١».
ومتنح مجلــة يورومني 
جوائز التفوق وفقا ملجموعة 
من املعايير املتنوعة تشــمل 
املؤشرات املالية التي تعكس 
معدل منو األصول والربحية 
إضافة إلى قــدرة البنك على 
التوســع والنمــو مقارنــة 
بباقي البنــوك كمل تتضمن 
أيضا رضــا العمالء عما يتم 
تقدميه من خدمات ومنتجات 
مصرفية تلبــي احتياجاتهم 
وكذلك قدرة البنك على التكيف 
مع ظروف البيئة التشغيلية 
املتغيرة وإمكاناته فيما يتعلق 
بتطويــر األعمــال وابتــكار 
خدمــات ومنتجــات وحلول 

دفع متطورة.
يقوم مجلس حترير املجلة 
مبراجعــة نتائج املؤشــرات 
ومقارنتها فيمــا بني البنوك 
إلى جانب املراجعات التي تتم 
من فريق احملررين والباحثني 

يتمتــع به من مرونة منوذج 
أعماله وصالبة مركزه املالي 
ودوره في متويل املشروعات 
التنمويــة وتفوقه في معظم 
الرئيسية  املالية  املؤشــرات 
مقارنة بالبنوك احمللية وعلى 
مســتوى املنطقة األمر الذي 
ينعكــس على كاف ما يقدمه 
من خدمات ومنتجات مصرفية 
متميزة وحلول دفع متطورة.

وقــد جنــح البنــك خالل 
جائحــة كورونا فــي التأكيد 
على ريادته بشأن تقدمي أفضل 
اخلدمات واحللول املصرفية 
املبتكرة بفضل تفوقه الرقمي 
الــذي يدعمــه بنيــة حتتية 
تكنولوجية هائلة مت بناؤها 
علــى مدار ســنوات في إطار 

موديــز، فيتش وســتاندرد 
آند بورز، بدعم من رســملته 
القوية وسياســات اإلقراض 
احلكيمة التي يتبعها، واتباعه 
ملنهــج منظم إلدارة األصول، 
إلى جانب اخلبرة واالستقرار 
الذي يتمتع به جهازه اإلداري. 
باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك 
الكويت الوطني مبوقعه بني 
أكثر ٥٠ بنكا أمانا في العالم.
وتعد «جوائز يوروموني 
للتميــز» مــن أرفــع اجلوائز 
العاملية التي تكرم املتميزين في 
القطاع املصرفي وخاصة كونها 
تصدر عن مجلة «يوروموني» 
التي تتمتع بشهرة عاملية في 
قطاع املال واألعمال على مدى 

نحو ٥٠ عاما.

تنفيذ اســتراتيجية التحول 
الرقمي والتي جعلت الوطني 
األكثر استعدادا لتلك الظروف 

االستثنائية.
كان بنك الكويت الوطني قد 
حل بصدارة قائمة التصنيف 
العاملي من مجلة «ذي بانكر» 
ألفضل ١٠٠٠ بنك في العالم، 
وذلك على مستوى الكويت، 
كما جاء في املرتبة التاسعة 
على مستوى منطقة الشرق 

األوسط.
هذا، ويواصل بنك الكويت 
الوطني متيزه بأعلى مستويات 
التصنيف االئتماني ضمن كافة 
بنوك منطقة الشرق األوسط، 
وذلــك بإجمــاع مؤسســات 
الثالث:  التصنيف االئتماني 

ضمن جوائز التفوق السنوية الصادرة عن مجلة «يوروموني»

لتلــك النتائــج والتــي تتــم 
مقارنتها مع البيانات املتوافرة 

لدى أبحاث «يوروموني».
تشــكل اجلائــزة إضافــة 
جديدة إلى سجل بنك الكويت 
الوطنــي احلافــل باجلوائــز 
املرموقــة والتي تؤكد املكانة 
الفريدة التي يتمتع بها البنك 
باعتبــاره مصرفــا رائدا في 
الكويــت واملنطقــة، كما تعد 
تأكيدا علــى تفوق البنك في 
تقــدمي اخلدمــات واملنتجات 
املصرفيــة املبتكــرة واألكثر 

تطورا.
ميلك بنك الكويت الوطني 
حصــة مهيمنة في الســوق 
احمللــي علــى صعيــد كافــة 
قطاعــات األعمــال بفضل ما 

«الصفاة لالستثمار» نظمت حملة تطعيم ملوظفيها في برجها
نظمت مجموعة شــركات 
«الصفاة لالستثمار»، بالتعاون 
مــع وزارة الصحــة، حملــة 
لتطعيــم موظيفهــا وموظفي 
الشــركات التــي تقــع حتــت 
مظلتهــا، وكذلك املؤسســات 
والشركات املستأجرة في برج 
الصفاة الكائن مبنطقة حولي.
وقالت الشــركة فــي بيان 
صحافــي، ان احلملــة القــت 
إشــادات مــن قبــل العاملــني 
بالشــركات التــي تتخــذ من 
البرج مقرات لها، حيث شملت 
احلملة كافة املوظفني والعاملني، 
وحرصت «الصفاة» على اتباع 
اإلجراءات والتدابير االحترازات 
الصحية الالزمة واحملددة سلفا 
من قبل وزارة الصحة إلجناز 
العملية وفقا لالطر املنظمة لها.

وفي هذا السياق، قال مدير 
اخلدمات املساندة في الصفاة 
لالستثمار صاحب خاجة، إن 
العملية ســارت بكل سالســة 

مع مبــادرة الصفاة والعديد 
من الشــركات، الفتــا إلى أن 
احلملة تخللها تنظيم وإشراف 
ومتابعة من فريق متخصص 
وفقــا للمعاييــر والضوابط 

املطلوبة في هذا الشأن.
الصفــاة  أن  وأضــاف 
حترص دائمــا على تطبيق 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة 

املجتمعيــة التــي تهتــم بها 
املجموعة سواء جتاه موظفيها 
أو الشركات التي تتعامل معها 
وأيضا منتسبي الكيانات ذات 

العالقة بها.
وكشــفت املكيمــي عــن 
تطعيم نحو ٥٠ شخصا من 
العاملني في برج الصفاة خالل 
٤ ســاعات في إطار احلملة، 
مشيرة إلى أن الشركة اهتمت 
بالتواصل مع اجلهات املعنية 
بوزارة الصحــة منذ البداية 
للتأكــد من مواكبة الشــركة 

لإلجراءات املطلوبة.
وأوضحــت أن «الصفاة» 
كانــت ســباقة فــي تطبيق 
أقصى درجات التحوط التي 
تواكب معايير الصحة احمللية 
والعامليــة، حتــى أن برجها 
في حولي حاز جائزة «مكان 
األعمــال اآلمــن» مــا يعكس 
مواكبتها للمعايير الصحية 

املطلوبة.

الڤيــروس، فيمــا اهتمــت 
بتقدمي تلك اخلدمة ملوظفيها 
وموظفي الشركات التابعة في 
إطار العمل على حتصينهم 
ومن ثم املســاهمة في بلوغ 
املناعــة املجتمعيــة الكاملة 

خالل الفترة املقبلة.
وذكر أن مبادرة «الصفاة 
لالســتثمار» تأتي تدعيما 
للجهود التي تبذلها احلكومة 
والتي تستهدف من خاللها 
إلــى عــودة احليــاة كاملة 
إلــى طبيعتهــا، منوها إلى 
أن تســجيل أعلى معدالت 
تطعيم ميثل مؤشــرا على 
ذلــك، ويســاهم كذلــك في 
حتصــني فئــات املجتمــع 

الكويتي كافة.
بدورهــا، قالــت مديــرة 
العالقــة العامة والتســويق 
مبجموعة «الصفاة» ســارة 
املكيمي، إن مثل هذه املبادرات 
تأتــي في إطــار املســئولية 

بالتعاون مع «الصحة».. والشركة حرصت على اتباع االحترازات الالزمة

جانب من حملة التطعيم

ويسر، في ظل تعاون جماعي ما 
بني فريق العمل ووزارة الصحة 

التي تستحق كل الشكر.
وأشاد خاجة بدور فريق 
وزارة الصحــة فــي تطبيق 
الكفيلــة بتحقيق  الضوابط 
أقصــى درجات الدقة لنجاح 
مثل هذه احلملة، في الوقت 
الذي حرصت فيه على التفاعل 

تطبيقات من «AppGallery» تساعد في التخطيط لعطلتكم
يعتمد معظمنا حاليا على 
الهواتــف الذكيــة وتطبيقات 
الهاتــف للتخطيط للعطالت 
والرحالت أكثــر من أي وقت 
مضــى، ألنها توفر الســهولة 
والسرعة واملرونة في عملية 
التخطيط، لذلــك يقدم متجر 
تطبيقــات AppGallery، وهو 
منصــة توزيــع التطبيقــات 
الرسمية من هواوي وواحدة 
من أفضل ٣ أسواق اإللكترونية 
على مستوى العالم، مجموعة 
رائعة من التطبيقات املتنوعة 
املوزعة ضمن ١٨ فئة مختلفة 
والتي ميكنها مساعدتك في كل 

ما يتعلق بإجازتك.
تتوافر في متجر تطبيقات 
مــن  الكثيــر   ،AppGallery
التطبيقــات التــي ميكــن أن 
تساعدك في حجوزات الفنادق 

ألي عالمة جتارية أو سلسلة 
فندقية معينة. كما جتمع هذه 
التطبيقات اخليارات ملجموعة 
من سالســل الفنادق وأماكن 
اإلقامة اململوكة بشكل مستقل 
لتعريــف املســتخدم بأفضل 

األسعار.
يقــدم متجــر تطبيقات 

بخرائط التنقل الذكية الرقمية 
التي ميكنك تنزيلها مباشرة 
الذكية. ميكن  الهواتــف  على 
ملســتخدمي هــواوي تنزيــل 
الــذي   ،Petal Maps تطبيــق
يعــد أداة مالئمــة ومناســبة 
للخرائــط واملالحــة، والــذي 
يوفر خدمــات حتديد املواقع 
بدقــة، ويعــرض اخلرائــط 
بوضوح، ويساعد في البحث 
عن األماكن، ويســهل التنقل 
أثنــاء القيــادة، ويوفر قوائم 
األماكن املفضلة للمستخدمني 
في أكثر من ١٤٠ دولة ومنطقة. 
 Petal Maps تدعــم خرائــط
أيضا عرض اخلرائط بلغات 
متعددة، مع إشعارات صوتية 
باللغات اإلجنليزية والفرنسية 
واألملانيــة  واإلســبانية 

واإليطالية واملاندرين.

AppGallery مجموعة واسعة 
من اخليارات ضمن تطبيقات 
حجــوزات الرحــالت، وقد 
قامت بدمج تطبيقات الهاتف 
احملمــول األكثــر شــعبية 
لشركات الطيران في الشرق 
األوسط مثل Air Arabia، و
 Qatar Airwaysو ،Emirates
بشكل كامل ضمن خدمات 
هواوي لألجهزة احملمولة 
 ،(Huawei Mobile Services)
ما يوفر للمستخدمني جتربة 
شخصية سلسة ومريحة 
من مباشــرة من أجهزتهم 

الذكية.
من املفيد دائماً حمل خريطة 
أثنــاء التجول فــي رحلة ما، 
خاصة في بلد لم تزره من قبل. 
لكن باتــت اخلرائط الورقية 
أداة قدميــة، ومت اســتبدالها 

أو فــي إجراء التغييرات التي 
تريدها فــي اللحظة األخيرة. 
Trip.و Booking.com ويعــد

com وAlmosafer مــن أشــهر 
ميكــن  التــي  التطبيقــات 
تنزيلهــا إذا كنــت ترغب في 
مقارنة أســعار اإلقامة، وهي 
تطبيقات مســتقلة ال تنتمي 

املستشار الكويتي

«ديوان اخلدمة».. 
جهة تختص 

بالتطوير اإلداري
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

في الستينيات كان ديوان املوظفني الكويتي 
(ديــوان اخلدمة املدنية حاليا) له دور رقابي 
وإشرافي وتنفيذي على اجلهات احلكومية، 
حيث ال يتم التوظيف والترقية وحتديد الرواتب 
والعالوات إال عن طريقه، وكان لديه مكتب فني 
فيه مستشارون كويتيون يقدمون النصيحة 
واملشورة واالقتراح املناسب حلل أي معوقات 
وتطوير اإلجراءات والعمل وأي موضوع له 
عالقة بالتطوير اإلداري واملوارد البشــرية 
وقوانني وقرارات اخلدمة املدنية، وبعد سنوات 
تغير املسمى الى ديوان اخلدمة املدنية واستمر 
في اختصاصاته وزادت أعماله بزيادة عدد 
اجلهات احلكومية وظهور الكثير من املشاكل 
بالتوظيف والتطوير اإلداري جلهات حكومية.

ديوان اخلدمة املدنية له دور مهم ومؤثر 
وخاصة فيما يتعلــق بالتوظيف والرواتب 
والتدريب والتأهيل للموارد البشرية الكويتية 
والتطوير اإلداري، وقــد تطورت إجراءات 
التوظيف وحدثت الرواتب وطورت الهياكل 
التنظيمية والوظيفية للجهات احلكومية، ولكن 
بوجود مجلس للخدمة املدنية أعمال ومهام 
ديوان اخلدمة املدنية قد اطالت باإلجراءات 

واتخاذ القرارات الالزمة للتوظيف والرواتب 
والتطويــر اإلداري ألنهــا تعتمد على عقد 
اجللسات، وهذه تأخذ وقتا طويال النعقادها.

اقترح على مجلس الوزراء إلغاء مجلس 
اخلدمة املدنية وتفويض صالحياته لرئيس 
ديوان اخلدمة املدنية لصالح الوطن واملواطن، 
حيــث أي قرار أو اقتراح أو مواضيع كانت 
ترســل ملجلس اخلدمة املدنية التخاذ قرار 
بشــأنها ميكن تكون افضل وأسرع تصدر 
من رئيس ديوان اخلدمة املدنية، حيث لديهم 
اخلبرة والعلم باملواضيع املطروحة ملجلس 
اخلدمة املدنية وكيف التصرف بها كما كان 
ديوان املوظفني ســابقا يعمل بدون مجلس 

للخدمة املدنية.
كما اقترح إعادة إنشاء املكتب الفني الذي 
كان يعمل فيه مستشــارون كويتيون ملا له 
من دور مهم ومساعد حلل املشاكل وتقدمي 
الدراســات واملقترحات التي تساعد ديوان 
اخلدمة املدنية وتطوير قانون اخلدمة املدنية 
وحل مشاكل اجلهات احلكومية التي تتعلق 
التنظيمية  بالتوظيف والرواتب والهيــاكل 

وغيرها.

«بتروناس» العاملية لزيوت التشحيم تعقد شراكة مع «مجموعة البابطني»
العاملية  أعلنت بتروناس 
الشــركة  التشــحيم،  لزيوت 
الرائدة في مجال تكنولوجيا 
العاملية  الســوائل واملصنعة 
البارزة لزيوت التشحيم عالية 
اجلــودة اخلاصــة باملركبات 
واألغــراض الصناعيــة، عن 
توقيع شــراكة مــع مجموعة 
البابطــني، واحدة مــن أعرق 
التحالفات التجارية العائلية 
في الكويت، بهدف اإلشــراف 
على أنشــطة توزيــع زيوت 
التشــحيم  احملــركات ومواد 
املمتــازة في الدولــة الواقعة 

شمال منطقة اخلليج.
الشــراكة،  ومبوجب هذه 
ستشــرف مجموعة البابطني 
علــى مبيعــات باقة واســعة 
من زيوت احملــركات املمتازة 
الركاب،  املخصصة لسيارات 
والتي تصنعها شركة بتروناس 
العاملية لزيوت التشحيم، مثل 

املسجلة في مركز دبي للسلع 
املتعددة: «متثل منطقة الشرق 
األوسط سوقا ناشئة بالنسبة 
لبترونــاس العامليــة لزيوت 
التشــحيم، ولــذا يعد تطوير 
عالقاتنــا مــع أبــرز املوزعني 
احملليني عامال ضروريا إليصال 
منتجاتنا مــن الزيوت ومواد 
التشــحيم عالية اجلودة إلى 

املبيعات احمللية لدينا.
وبــدوره، قــال دومينيكو 
سياغليا، املدير العام لشركة 
بترونــاس العامليــة لزيــوت 
التشــحيم في منطقة أوروبا 
والشــرق األوســط وأفريقيا: 
متنحنا الشراكة مع مجموعة 
البابطــني حضــورا مهما في 
منطقــة الشــرق األوســط. 
وســيتيح لنــا هــذا التعاون 
القدرة على تعزيز حضورنا 
وعملياتنا بشــكل فعال، إلى 
جانــب تقويــة عالقاتنــا مع 
موزعــي شــركة بترونــاس 
العامليــة لزيــوت التشــحيم 
والعمالء. ومن خالل االعتماد 
على سالسل التوريد القائمة 
لــدى شــركات موثوقــة مثل 
مجموعة البابطني، ســنتمكن 
من تعزيز عروضنا وحتسني 
خدماتنا في الكويت واملنطقة 

بشكل عام.

الشريحة املناسبة من العمالء. 
وتعد خبرات مجموعة البابطني 
وشــبكتها القويــة األســاس 
الضروري لنجاح هذا التعاون 
في السوق احمللية الكويتية، 
فضال عن االرتقاء بطموحاتنا 

اإلقليمية األوسع».
ومــن جانبــه، قــال منيــر 
ممنــون، املديــر العــام لقطاع 
مجموعــة  لــدى  الســيارات 
البابطني: يعــد انضمام زيوت 
احملركات املمتازة التي تصنعها 
شركة بتروناس العاملية لزيوت 
إلــى محفظتنا من  التشــحيم 
زيوت التشــحيم إضافة قيمة 
التــي نقدمها،  لباقة املنتجات 
األمــر الــذي يجعــل مــن هذه 
الشراكة خطوة تعود بالفائدة 
علــى الطرفــني. ونتوقــع من 
منتجات سينتيوم وأورانيا التي 
تتمتع بشهرة واسعة عامليا أن 
حتدث نقلة نوعية في مستوى 

لتعزيز حضورها في منطقة الشرق األوسط

منير ممنون أحمد اجلندي

سينتيوم، وزيوت الشاحنات 
ومركبات النقل، مثل أورانيا، 
انطالقا من منافذ الســيارات 
اخلاصة باملجموعة في الكويت.

وتعليقا على هذا املوضوع، 
قــال أحمــد اجلنــدي، مديــر 
التجارية وتطوير  الشــؤون 
األعمــال فــي منطقة الشــرق 
األوسط لدى شركة بي إل إي إل 


