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مجموعة اخلليج للتجارة و«غلف أويل» ُتطلقان
باقة من املنتجات اجلديدة في الكويت

أعلنت شركة مجموعة اخلليج 
للتجارة، إحدى شركات مجموعة 
املــال واملــوزع املعتمــد ملنتجات 
شركة غلف أويل الشرق األوسط 
في الكويت، عن إطالقها ملجموعة 
جديدة من منتجات شركة غلف أويل 
الشرق األوسط ذات اجلودة العالية 
وعلى مستوى عاملي والتي صممت 
لتقدمي قيمة إضافية لعمالئها. وقد 
مت اإلعــالن عن هــذا احلدث خالل 
حفل خاص أقيم في فندق كراون 
بالزا - الكويــت مؤخرا بحضور 
رئيس قطاع السيارات في مجموعة 
املال هشام فقيه ومدير عام خدمات 
ما بعد البيع سليم كرمي، يرافقهما 
املديــر العام لشــركة غلــف أويل 
الشــرق األوسط راجيش فينكات 
وعدد من أعضاء فريق اإلدارة في 
مجموعة املال للســيارات وشركة 

غلف أويل الشرق األوسط.
وشــهد حفل اإلطــالق، عرض 
احلجــم اجلديد والكلــي ملنتجات 
زيت غلف إليت، أول مادة تزييت 
مزودة في جميع سيارات ماكالرين 
الفائقة األداء. وقد أطلقت املجموعة 
اجلديدة لزيت شركة غلف أويل وفقا 
لتقنيات احلماية احلرارية وحماية 
أجزاء احملرك التي صممت خصيصا 
للسيارات احلديثة لتزويدها باألداء 

العالي واحلماية املطلوبة.
وتشــمل السلســلة اجلديــدة 
ملنتجات شركة غلف أويل مجموعة 
التشــحيم  متكاملــة مــن مــواد 
والتزييت التي تستخدم في قطاع 
الســيارات والتصنيــع واملعدات 
البحرية، صممت بشــكل وملمس 
مميزان يسهل معرفتها ومتييزها 
في سوق السيارات. ويوضح كل 
نوع من املجموعة اجلديدة التقنيات 
والفوائد التي يتميز بها ويوفرها 

كل منتج.

وبالكفاءة الفائقة التي صنعت 
بها، أصبحت محركات الســيارات 
احلديثة اليوم تتميز بقدرة حتكم 
أعلى وقوة أكبر وأداء استثنائي، 
قابلة للعمل حتت درجات حرارة 
مرتفعة وضغط عال ما قد يؤدي 
إلى التآكل املبكر ألجزاء احملركات 
وتراكــم الرواســب وتدهور حالة 
زيت احملرك. ولهذا مت تصنيع زيت 
غلف فورموال وغلف فورموال إليت 
بتقنية الثيرموشيلد، التي تعمل 
على حماية احملــرك من التآكل ما 
يســاعد على ارتفاع كفــاءة أدائه 

ألطول فترة ممكنة.
وتعتز مجموعة اخلليج للتجارة 
بشــراكاتها مــع أكبــر الشــركات 
العاملية الرائدة مثل شــركة غلف 
أويل الشرق األوسط، بهدف تقدمي 
أحدث املنتجات والتقنيات واحللول 
لعمالئنا في قطاع السيارات. تعد 
املجموعة اجلديدة من زيت فورموال 
وزيت فورموال إليت، إضافة جديدة 
ومميزة للمنتجات واخلدمات التي 
تقدمها الشركات التابعة ملجموعة 
املال والتي لطاملا وثق بها عمالؤنا 

عبر السنني. ونتطلع إلى سنوات 
عديدة قادمة من الشراكة والتعاون 
مــع شــركة غلــف أويل الشــرق 

األوسط.
وقال املدير العام لشركة غلف 
أويــل الشــرق األوســط راجيش 
فينــكات: إن املجموعــة اجلديــدة 
ملنتجاتنا، متكننا من مواصلة نهج 
شــركتنا املتمثل في توفير أفضل 
املنتجات التي حتافظ على كفاءة 

ومستوى أداء وسالمة احملرك.

وأضــاف: إطــالق املجموعــة 
اجلديدة ملنتج شــركة غلف أويل 
في املنطقة يؤكد التزامنا املتواصل 
بتقــدمي أفضــل املنتجــات بأعلى 
مســتويات اجلــودة واألداء. تعد 
منتجات التشحيم والتزييت لشركة 
غلف أويل، إحدى أسرع العالمات 
التجارية منوا في املنطقة. ونرى 
أن املجموعــة اجلديــدة ملنتجاتنا 
ستسهم بشكل أكبر في تعزيز مكانة 

عالمتنا التجارية.
وأردف املدير العام للتســويق 
واملبيعــات في شــركة غلف أويل 
الشرق األوسط فيشال كولي قائال: 
ســنواصل تطويــر أعمالنــا نحو 
مســتقبل أفضل وواعــد، بالتميز 
التشغيلي الذي نحرص عليه من 
مرحلة اإلنتاج إلى رفوف املنتجات. 
واألهم من ذلك، حرصنا على بناء 
مســتقبل مبنتجات مطورة توفر 
قيمة إضافية لعمالئنا، وسنستمر 
مــن خــالل قيمنــا األساســية في 
الشركة بتلبية احتياجات عمالئنا 
وبتقدمي حلول مبتكرة تواكب تطور 

احتياجات السوق.

على مستوى عاملي من اجلودة

كيشور بوليكل سليم كرمي

صورة جماعية لفريق عمل «غلف أويل»

زيت «غلف إليت» أول مادة تزييت جلميع سيارات ماكالرين فائقة األداء بعض منتجات «غلف أويل»

هشام الفقيه

إداريو مجموعة اخلليج للتجارة و«غلف أويل» في صورة تذكارية

راجيش فينكات

«KIB» يعلن الرابح بسحب «فتح الودائع االستثمارية إلكترونيًا»
 (KIB) أعلــن بنــك الكويــت الدولــي
مؤخرا عــن الرابح اجلديد في الســحب 
الشهري حلملة «فتح الودائع االستثمارية 
إلكترونيــا» باســتخدام تطبيــق البنك 
للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فازت 
ابرار وليد الشرقاوي بجائزة احلملة القيمة 
عن شهر أغسطس، وذلك بعد إمتامها فتح 
وديعة استثمارية عبر تطبيق KIB موبايل، 
مهنئا عميلة البنك الفائزة في الســحب 
الشــهري حلصولها على جائزة احلملة، 

أكد املدير التنفيذي في اإلدارة املصرفية 
لألفــراد في KIB نــواف اخلريف، التزام 
البنك بتطوير املزيد من اخلدمات واحللول 
املصرفية الرقمية التي تواكب توجهات 
العمالء ومنط حياتهم العصري ووتيرته 
املتسارعة، مع استمراره بإطالق احلمالت 
واملكافآت التي تشجعهم على تبني تلك 
احللــول التكنولوجيــة واســتخداماتها 
املتقدمة، داعيا عمالء KIB إلى املشــاركة 
في احلملة عبر فتح وديعتهم االستثمارية 

إلكترونيــا مع البنــك، لتتاح لهم فرصة 
للفوز بجوائز قيمة. كما نوه إلى حرص 
البنــك علــى توطيد الثقة وكســب رضا 
العمالء، عبر إطالقه للعروض واحلمالت 
املتنوعة واملبتكرة املخصصة ملكافأتهم، 
ســاعيا أيضا ضمن جهــوده نحو إثراء 
جتربتهم املصرفية مع KIB من خالل تعزيز 
باقة خدماته ومنتجاته بحلول متطورة 
تالقي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم فيما 

نواف اخلريفيتعلق بطرق إدارتهم ألموالهم.

«الوطني» ُيطلق مبادرة
«معامالت رقمية بالكامل» في مقره الرئيسي

يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار 
علــى ترســيخ مكانتــه الرائــدة كأفضــل 
املؤسسات املالية التي تلتزم مبسؤوليتها 
جتاه املجتمع ودعــم كافة مبادرات تعزيز 
ممارسات االستدامة. وفي هذا اإلطار، أعلن 
الوطني عن إطالق مبادرة «معامالت رقمية 

بالكامل» في املقر الرئيسي للبنك.
تهدف املبــادرة إلى زيادة االعتماد على 
حلــول الدفع الرقمية بدال من النقود داخل 
املقر الرئيســي للبنك وخاصة في املطاعم 
بالطابق الثامن عشر، وكذلك بكافة املعامالت 

املالية داخل املبنى. 
تتزامن املبادرة مع توفير بنك الكويت 
الوطني حلول رقمية هي األكثر تطورا والتي 
تضاهي أحدث حلول الدفع حول العالم، ما 
يعــزز أهداف البنك في إمتــام كلة عمليات 

الدفع بسرعة وسهولة وأمان.
وبهذه املناسبة، قال مدير أول في مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني ســند الشطي: نعمل بانتظام على 

إطالق مبادرات لدعم ممارسات احلفاظ على 
البيئــة وتعزيــز جهودنا نحو االســتدامة 
من خالل تشــجيع املوظفني والعمالء على 
استخدام احللول الرقمية في كافة معامالتهم 
املالية، حيث يتمتع الوطني بدور بارز في 
إطالق أحدث حلول املدفوعات الرقمية األحدث 

واألكثر تطورا في املجتمع. 
وأضاف: تأتي املبادرة ضمن خطط البنك 
االستراتيجية الهادفة لتطوير بيئة العمل 
لتصبح أكثر اعتمادا على احللول الرقمية 
ليس فقط على صعيد املهام الوظيفية، بل 
متتد لكل أنشــطة املوظفني اليومية داخل 
مقر العمل مبا يســهم في تعزيز ممارسات 

االستدامة بني موظفي الوطني.
وأكد الشــطي دعــم الوطني كل حمالت 
التوعية التي يطلقها بنك الكويت املركزي 
وتفويضات وزارة التجارة الصناعة في ذلك 
الشــأن والتي تهدف للوصول إلى مجتمع 
تســود فيه احللول الرقمية في إمتام كافة 

املعامالت.

لوقف التعامل بالنقود داخل املبنى

سند الشطي

«اخلليج»: أسبوع واحد على انتهاء فرص اإليداع 
والتأهل لسحب «الدانة» السنوي الكبير

«بوبيان» يختار مجموعة من مواهبه
للمشاركة في برنامج حتدي االبتكار ٢٠٢٢

أعلــن بنــك اخلليج أن 
اإليــداع والتأهــل  فــرص 
لســحب الدانــة الســنوي 
الكبير، تنتهي يوم اجلمعة 
املوافق ٣٠ سبتمبر اجلاري، 
والذي يؤهل لربح جائزة 

تبلغ قيمتها ١٫٥ مليون دينار، علما أن إعالن 
الفائز ســيتم في ١٩ يناير ٢٠٢٣ بحضور 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة 

.Ernst & Young إرنست أند يونغ
ويقدم حســاب الدانة من بنك اخلليج 
العديــد مــن الفرص ملكافــأة العمالء على 
ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث 
يقدم احلساب سحوبات شهرية للفوز بألف 
دينار كويتي لعشــرة فائزين، إضافة إلى 

سحبني ربع سنوي جائزة 
كل منهــا ١٠٠ ألــف دينار، 
وســحب نصــف ســنوي 
جائزته مليون دينار، فضال 
عن جائزة الـــ ١٫٥ مليون 

دينار.
وكل ما يتعني على العميل للمشــاركة 
في هذه السحوبات أن يفتح حساب الدانة 
ويودع فيه قبل آخر موعد لإليداع والتأهل، 
وأن يحافظ على املبلغ املودع في احلساب 
بأال يقل عن ٢٠٠ دينار، أو أن يزيده للحصول 
على فرص ربح أكثر باستمرار. ومن اجلدير 
بالذكــر أنه ميكن لعمالء بنك اخلليج فتح 
حســاب الدانة واإليداع فيه إلكترونيا عن 

طريق التطبيق أو املوقع اإللكتروني.

يشارك بنك بوبيان للمرة 
اخلامسة في برنامج حتدي 
االبتــكار لعام ٢٠٢٢، والذي 
تنظمــه مؤسســة الكويــت 
ســنويا  العلمــي  للتقــدم 
مــع مجموعة مختــارة من 
الشــركات مع كليــات إدارة 
األعمــال املرموقــة لتطوير 
مبادرات ومشاريع جديدة، 
وذلك لتعزيز ثقافة االبتكار 

داخل كل شركة.
التنفيذي  املديــر  وقــال 
بإدارة تطوير وإدارة املواهب 

في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: مشاركتنا 
هذه املرة في حتدي االبتكار جاءت من خالل 
اختيار ٥ من كوادر البنك الشبابية الكويتية 
املميــزة، األمر الذي يؤكد على مدى االهتمام 
الذي يوليــه بنك بوبيان ملوارده البشــرية 
والتزامه بقيم «االبتكار واالهتمام باملوظفني» 

وهما من القيم األساسية لبنك بوبيان.
وأضاف: التحدي ميثل تعاونا مشتركا 
بني مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية 
 «London Business School» لندن لألعمال
باعتبارها واحدة من أكبر ١٠ كليات إلدارة 
األعمال في العالــم، وهو ما يظهر حرص 
املؤسسة على تقدمي أفضل جتربة علمية 
وعملية تصقل مهارات املشاركني وتعرفهم 
على أحدث املمارســات الرائــدة عامليا من 

خالل التعــاون من إحدى 
أفضل املؤسسات التعليمية.

وأوضح الرومي أن برنامج 
حتدي االبتكار يعد أحد أبرز 
برامج التعليم التنفيذي التي 
تنظمها املؤسســة ســنويا 
قائما على االبتكار واإلبداع 
وتعزيــز املهــارات لتحقيق 
النمو املستدام وغرس روح 
العمــل،  التطويــر بفريــق 
األمر الذي يتناسب مع قيم 
بنك بوبيان، مؤكدا انه يعد 
جتربة علمية، حيث مبجرد 
إمتام عملية تقدمي طلبات تنافســية يقضي 
املشاركون ثالثة أشهر في التعلم والتدريب 
واستكشاف طرق لصناعة التغيير اإليجابي 
داخل شركاتهم. ثم يقوم بعد ذلك كل فريق 
مبعاجلة حتد خاص بالشركة ومحاولة حل 
مشكلة ما خالل فترة التدريب في البرنامج.

من ناحية أخرى، أشاد مدير إدارة املواهب 
ببنك بوبيان ناصر الســبيعي، بالدور الذي 
تقوم به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 
هذا الصدد، مؤكدا أن استمرار البرنامج لدورته 
السابعة دليل على فاعليته في حتسني بيئة 
األعمال بعيــدا عــن األدوات التقليدية التي 
حتــول دون االرتقــاء باألعمال في شــركات 

القطاع اخلاص.

عبدالعزيز الرومي

الغامن: «وربة» يعمل ليصبح عالمة فارقة بالقطاع املصرفي
يواصل بنك وربة مبادرته األولى 
مــن نوعها «رعايــة» لدعم املوظفني 
املوهوبــني ومســاندتهم لتحقيــق 
أهدافهم الشخصية بعيدا عن اجلانب 
الوظيفي، حيث مت اختيار مجموعة 
من املوظفني ودعمهم على املستويني 
املادي واملعنوي لتحقيق طموحاتهم.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي 
شاهني حمد الغامن: هذه املبادرة تأتي 
ضمن سعينا الدائم خللق بيئة عمل 
إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك 
عالمــة فارقــة في القطــاع املصرفي 
من حيث االهتمام بتجارب املوظفني 
ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث 
سيتم التركيز هذا العام على بعض 
املواهب في املجاالت اخلاصة بالصحة 
والرياضة، والعلوم التقنية، إضافة 
إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم 
الحقــا إدراج مزيد من املجاالت التي 

حتظى باهتمام موظفي بنك وربة.
وأردف قائــال: االهتمام باجلانب 
اآلخر من حياة املوظف وتطويره في 
اجلوانب التي تشكل أهمية بالنسبة 
له ال يقل أهمية عن تطويره في مجال 
العمل، كما يعتبر االهتمام باجلانب 

يعتبر املوظف عثمان أحمد البديوي هو 
أول موظف يقع عليه االختيار لتعزيز 
موهبته فــي التصوير الفوتوغرافي 
عبر تصوير مراحل هجرة احليوانات 
البرية في كينيا خالل شهري يوليو 
وأغسطس من العام احلالي، حيث رعاه 

الشخصي للموظف من األمور احليوية 
التي تعزز الوالء الوظيفي واالنتماء 
وتشــكل قيمة مضافــة للمزايا التي 

يوفرها البنك ملوظفيه.
وتأتي هذه اجلهود ضمن مسؤولية 
البنك االجتماعية جتاه موظفيه، كما 

البنك في رحلته على أن يشارك في 
املسابقات احمللية واإلقليمية املقبلة 
في الصور االحترافية التي مت التقاطها 
أثناء رحلته، كما متت تغطية الرحلة 
بشــكل كامل عبر منصة انستغرام، 
وسيحرص البنك خالل العام احلالي 
على حتقيــق رغبات مــا ال يقل عن 
١٠ موظفني، وذلــك لتنمية مهاراتهم 

االحترافية وتعزيزها.
وفي نفس السياق، قدم املوظف 
عثمــان البديــوي لوحــة تذكارية 
بعد عودتــه من رحلــة التصوير 
يخص إحدى التقاطاته االحترافية 
في مجال التصويــر، وأهداها الى 
التنفيذي  الرئيس  البنك بحضور 
شاهني الغامن، وأنور الغيث نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة 

واخلزانة بالبنك.
وقال البديوي: لقد كانت التجربة 
رائــدة، وقد حقــق البنك أحــد أبرز 
طموحاتي في مجال اهتمامي. وأضاف: 
إن مثــل تلــك الرعايــات تزيد إميان 
املوظف باإلبــداع، وذلك بعد اهتمام 
جهة العمل وتقدميها الرعاية له بعيدا 

عن اعتبارات العمل األساسية.

شاهني الغامن وأنور الغيث يتسلمان لوحة تذكارية من عثمان البديوي

«املركز» ُيطلق خدمة التداول بالهامش
أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركــز» عن إطــالق خدمة 
التداول بالهامش، وهي خدمة 
مقدمة للعمالء الراغبني في 
االقتــراض بهدف حتســني 
األربــاح عبر الرفــع املالي، 
وتأتي هذه اخلطوة في إطار 
حرص «املركز» على تقدمي 
خدمات ومنتجات استثمارية 
متنوعــة لعمالئــه، وإثراء 
الســوق الكويتيــة. وتعــد 
هذه اخلدمة ضمن سلســلة 
التــي أطلقهــا  التطــورات 

«املركز»، والتي تعزز سجله احلافل وريادته 
في قطاع اخلدمات املالية، وخبرته الطويلة 
في السوق الكويتي، ومعرفته املتعمقة به. 
وميكــن للعميل فتح محفظة الهامش إما 
من خالل التحويل النقدي أو من خالل حتويل 
أســهم ميلكها مســبقا إلى احملفظــة، ليقوم 
«املركز» بتمويل العميل بالقيمة املناســبة. 
وتتــم إدارة محفظة الهامش من قبل العميل 
للتــداول في أســهم مجموعة من الشــركات 

املدرجة في بورصة الكويت.

ويوفــر «املركز» قنوات 
مالئمــة للتواصل مع فريق 
عمل متخصص في عمليات 
البيــع والشــراء، لضمــان 
تنفيــذ متطلبــات العميــل 
اخلاصــة باحملفظة بشــكل 
سلس وتقدمي الدعم الالزم، 
إلى جانب اخلدمات املتكاملة 
التي يقدمها «املركز» لعمالئه. 
وفــي تعليــق لــه بهذه 
املناســبة، قال فهد الرشــيد 
نائب رئيس، أســهم منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا: يسعى «املركز» دوما لتلبية متطلبات 
العمالء. وتستقطب هذه اخلدمة شريحة جديدة 
من العمالء الذين يســعون لتعزيز أرباحهم. 
وال شــك أن هيئة أسواق املال وبنك الكويت 
املركزي وبورصة الكويت كان لهم دور مهم في 
تطوير األدوات االستثمارية وإثراء السوق، من 
خالل تشجيعهم املستمر للمؤسسات املالية 
لتقــدمي خدمات جديــدة. وفي هذا الســياق، 
سيطلق «املركز» املزيد من املنتجات واألدوات 

االستثمارية في الفترة القريبة القادمة. 

فهد الرشيد

عثمان البديوي أول موظف بالبنك يتم اختياره لتقوية موهبته بالتصوير الفوتوغرافي


