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«شمال اخلليج» حتصد جائزة «أفضل تغطية صحفية» على مستوى املنطقة
أعلنت شــركة شمال اخلليج، 
لســيارات  احلصــري  الوكيــل 
«هيونــداي» فــي الكويــت عــن 
حصولهــا علــى جائــزة «أفضل 
تغطية صحفية» في املنطقة وذلك 
في احلفــل اإلقليمي الذي نظمته 
شــركة «هيونداي» لوكالئها في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وخالل مراســم حفــل توزيع 
اجلوائز الذي أقيم في املغرب مت 
تكرمي فريق التواصل في شــركة 
شــمال اخلليــج بهــذه اجلائــزة 
املرموقة على جهوده املميزة في 
تعزيز موقع عالمة «هيونداي» في 
السوق احمللي وترسيخ السمعة 
الطيبة والصورة الذهنية اإليجابية 
حول اسم «هيونداي» ومنتجاتها 

وخدماتها.
وبهــذه املناســبة، علــق رائد 
التنفيــذي  الرئيــس  ترجمــان 
ملجموعة شــمال اخلليج بالقول: 
يسعدنا احلصول على هذه اجلائزة 
املرموقة والتفوق على مســتوى 
منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا، ونحن في هيونداي شمال 
اخلليج كإدارة وفريق عمل نسعى 
بجد لالستمرار بالتميز سواء كان 
على مستوى اخلدمة التي نوفرها 
لعمالئنــا أو علــى صعيد جودة 
قنــوات التواصل ورقي أســلوب 
اخلطاب وايصال الرســائل التي 

نرغب فيها بدقة.
وأضاف: هذه اجلائزة تضيف 
مزيــدا مــن الزخم جلهــود فريق 
«هيونداي» في الكويت وتدفعنا 

جميعا للعمل أكثــر لتعزيز قيم 
عالمتنا التجارية وتوطيد عالقتنا 
مــع عمالئنا الكــرام والتي تقوم 

باألســاس على مفاهيم االحترام 
والشفافية والوضوح التام.

وقد حضر حفل توزيع اجلوائز 

عن شركة شــمال اخلليج رئيس 
مجلــس إدارة املجموعة الشــيخ 
جابر حمــود الصباح، والشــيخ 

طالل حمود الصباح عضو مجلس 
اإلدارة، ومدير التسويق والعالقات 
العامة خلدون عبد احلافظ، وقام 

يونغ جونغ إم مدير املكتب اإلقليمي 
للشرق األوســط وشمال أفريقيا 
في شــركة «هيونداي» بتســليم 
اجلائزة إلى الشــيخ جابر حمود 
الصباح الذي عبر عن امتنانه لهذا 
التكــرمي، كما عبر عن فخره بهذا 
اإلجنــاز اجلديد الذي يضاف إلى 
قائمة إجنازات فريق شركة شمال 
اخلليج، حيث يعكس هذا اإلجناز 
أعلى درجــات املهنيــة وااللتزام 
الدقيق من قبل فريق «هيونداي» 
الكويــت بقيم العالمــة التجارية 
التــي تقــوم على وضــع العميل 
في أعلى ســلم أولويات الشركة، 

وتوفيــر كل املصادر واملعلومات 
بأعلى درجة من الشفافية والكمال 
ليتمكن عمالء الشــركة ومحبيها 
من اتخاذ القرارات املناســبة لهم 

براحة بال.
وفــي هذا اإلطــار تأتي جهود 
فريق التواصل في شــركة شمال 
اخلليج الذي استحق هذا التكرمي 
على العمــل بدقة وتكامل إلتاحة 
املعلومات واألخبار لكافة شرائح 

العمالء.
وتقــوم عالمــة «هيونــداي» 
التجارية على مجموعة من القيم 
املؤسساتية الراسخة، ويعد االبداع 
أحد أهم العناصر التي متيز الشركة 
كصانع سيارات رائد على مستوى 
العالم. وال يعد اإلبداع سمة مهمة 
على مستوى التصميم واملعايير 
اجلماليــة البصرية فحســب، بل 
يطول كل مكونات احلمض النووي 
لعالمة «هيونداي»، وضمن هذه 
الرؤية يلعب اإلبداع دورا حيويا في 
حتضير احملتوى املقدم للجمهور، 
حيــث يقوم فريــق التواصل في 
شــركة شــمال اخلليــج بإعــداد 
كافة مواد التواصل ومن ضمنها 
التغطيــات الصحافية بأســلوب 
يتميز بالسالسة والوضوح بحيث 
يوصل املعلومات الضرورية بأدق 

صورة وبلغة ال تقبل التأويل.
يجدر الذكر أن شــركة شمال 
اخلليج تفخر مبسيرة مميزة من 
اإلجنازات املبهرة حافلة بالكثير من 
اجلوائز وشهادات التقدير احمللية 

واإلقليمية والعاملية.

خالل حفل إقليمي نظمته «هيونداي» لوكالئها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

رائد ترجمان

الشيخ جابر حمود الصباح متسلما اجلائزة

رائد ترجمان: اجلائـزة تعكس أعلى درجات االلتزام الدقيق من قبل فريق «هيونـداي الكويت» بقيم العالمة التجارية
نسعى بجد لالسـتمرار بالتميز سـواء على مسـتوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا أو على صعيد جودة قنوات التواصل

«التجاري» يتواجد في «األڤنيوز» خالل نهاية األسبوع
أعلــن البنك التجــاري الكويتي عن 
تواجده في عطلة نهاية األسبوع مبجمع 
األڤنيوز من خالل اجلناح اخلاص بالبنك، 
وذلك لتذكير العمــالء وزوار األڤنيوز 
بحساب النجمة والسحب الكبير الذي 
سينظمه البنك على أكبر جائزة نقدية 
فــي العالم مرتبطة بحســاب مصرفي، 
علمــا بأنه مازال أمــام العمالء الفرصة 
لفتح حســاب النجمة والفوز باجلائزة 
النقديــة الكبرى. ويهــدف اجلناح إلى 
تعريــف رواد مجمــع األڤنيــوز مبزايا 
حســاب النجمة، وكذلك املوعد األخير 
لفتح احلساب وهو تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢

للدخول في السحب على جائزة املليون 
ونصــف املليون دينــار واملقرر إقامته 
يــوم ٦ يناير ٢٠٢٣، علمــا بأنه بإمكان 
العمالء فتح احلساب عبر تطبيق البنك 
التجاري على الهواتف الذكية. باإلضافة 
إلى ذلك، سيتم تعريف رواد املجمع على 
تفاصيل ومميزات احلساب التي تتيح 
لهم فرصة الفــوز بالعديد من اجلوائز 
النقدية القيمة األخرى على مدار العام. 
وســيقوم فريق التجاري املتواجد 
في اجلناح مبساعدة العمالء والزوار 
وتزويدهــم باملعلومــات عن حســاب 
النجمة والرد على جميع االستفسارات 
وتعريفهــم باجلوائــز التــي يقدمهــا 
احلساب على مدار العام، وهي جوائز 

أسبوعية مببلغ ٥٠٠٠ دينار وشهرية 
مببلغ ٢٠ ألف دينار ونصف ســنوية 
مببلغ ٥٠٠ ألف دينار والسنوية التي 
ســيقام عليها السحب في شهر يناير 
املقبل وقدرها ١٫٥ مليون دينار، علما 
بأن حساب النجمة يعد من احلسابات 

املفضلة للعديد من العمالء.

وسيشتمل جناح البنك على العديد 
من الفعاليات واألنشــطة واملســابقات 
واجلوائز باإلضافة إلى بعض األنشطة 
والفعاليات الترفيهية التي سيتم توفيرها 
لزوار اجلنــاح في إطــار اهتمام البنك 
الدائم بعمالئه وسعيه إلرضائهم دوما 

بتقدمي خدمات مصرفية مميزة.

«اخلليج» يعلن فائزة سحب «الراتب» اخلامس

«املتحد»: ١٠ فائزين بسحب «احلصاد» األسبوعي

جريا علــى عادته في 
مكافــأة عمالئه وحتقيق 
أحالمهم، أعلن بنك اخلليج 
عن فوز ندى سعد العتيبي 
بجائزة ١٢ ضعف الراتب 
الســحب اخلامــس  فــي 
حلساب الراتب منذ بداية 
العام احلالي، الذي جرى 
بحضور وإشراف ممثلي 
وزارة التجارة والصناعة 
وشركة ارنست آند يونغ.

وبهــذه املناســبة، قــال املديــر العــام 
للمجموعة املصرفية لألفراد محمد القطان: 
نبارك للرابحة ندى العتيبي الفوز باجلائزة 
الســنوية حلساب الراتب من بنك اخلليج، 
وهو احلساب الوحيد في الكويت الذي يقدم 
عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، 
انطالقا من حرص بنك اخلليج على مكافأة 
عمالئه ومساعدتهم على حتقيق أحالمهم عبر 
اجلوائز املجدية. وندعو العمالء الى حتويل 
رواتبهم لبنك اخلليج للحصول على فرصة 
املشــاركة في سحب حساب الراتب األخير 

قام البنك األهلي املتحد يوم أمس بإجراء 
الســحب األســبوعي على جوائــز احلصاد 
اإلســالمي، حســاب الســحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول فــي الكويت والــذي ينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح احلساب 
عبر اإلنترنت بكل ســهولة ويســر مع ميزة 
اإليداع الفوري في احلساب. وأسفر السحب 
عــن حصول ١٠ من العمالء على ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم، وهم: ألطاف الغامن، عائشــة علي 
أحمد عابدين، ردة خليفة العبداهللا، جميلة 
جديع مبارك حبيليص، فاطمة حمزة عباس 
الكوت، أنوار محمد علي الكندري، سعدة هالل 
لفتة الشمري، خالد خلف علي خلف، صالح 
عبداهللا محمد احلبشــي، وبتلة محمد باتل 
الرشيدي. ويقدم حساب احلصاد اإلسالمي 
في باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 

.Gلهذا العام للفوز بسيارة مرسيدس ٥٠٠
وأشار القطان إلى العديد من العروض 
واملزايا التي يحصل عليها عمالء حســاب 
الراتــب، الذيــن يحولون راتبهــم إلى بنك 
اخلليج في ٢٠٢٢، وتشــمل املشاركة في ٦

سحوبات على مدار العام، منها ٣ سحوبات 
للفوز بسيارة مرسيدس G٥٠٠ و٣ سحوبات 
أخرى للفوز بجائزة ١٢ ضعف الراتب، فضال 
عن احلصول على هدية نقدية لغاية ١٠٠٠

دينار وبطاقة ائتمانية مجانية ملدة سنتني 
عند فتح احلساب.

شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقى اجلوائز ربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمــالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر.

فريق بنك اخلليج بعد اإلعالن عن الفائزة في السحب

«البترولية املستقلة»: ٦٫٥٦ ماليني دينار أرباحًا متوقعة في ٩ أشهر
أعلنت شركة املجموعة البترولية املستقلة، عن 
انتهاء اإلدارة املالية للشركة من إعداد النتائج األولية 
ألداء الربــع الثالــث املنتهي في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، 
حيــث من املتوقع أن يصل صافــي الربح إلى ٢٫٩٢
مليــون دينار تقريبا، ما يعادل حوالي ١٦٫١٨ فلســا 
للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح ١٫١٦ مليون دينار 
خالل الفترة نفسها من ٢٠٢١، ما يعادل ٦٫٤٤ فلوس 

للسهم الواحد.
وأضافت الشركة في بيان صحافي، أنه من املتوقع 

أن يبلغ صافي ربح الشركة خالل فترة التسعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ نحو ٦٫٥٦ ماليني دينار 
تقريبا، ما يعادل حوالي ٣٦٫٣٠ فلسا للسهم الواحد، 
مقارنة بصافي ربح ٦٫٥ ماليني دينار لفترة التسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، ما يعادل ٣٥٫٩٩

فلسا للسهم الواحد. هذا، وستقوم الشركة باإلعالن 
عن طريق شركة بورصة الكويت، عن النتائج النهائية 
للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ بعد مراجعتها من قبل مدققي 

احلسابات خالل األسابيع الثالثة املقبلة.

«املركز» راعٍ ذهبي حلفل تكرمي فائقي «الهندسة والبترول» 
قام املركز املالي الكويتي 
«املركز» برعاية حفل تكرمي 
طلبة كلية الهندسة والبترول 
نظمتــه  الــذي  املتفوقــني، 
الهندســة والبترول  جمعية 
املوافــق ٥ األربعــاء  يــوم 
أكتوبــر اجلاري، فــي فندق 
ومنتجع جميرا، وتأتي رعاية 
«املركــز» لهذا احلفــل إميانا 
منــه بأهمية دعــم اإلمكانات 
البشرية وتشــجيع الشباب 
على االستمرار في بذل اجلهد 
لتطويــر مهاراتهم وحياتهم 

العلمية والعملية.
وحضــر احلفــل، ممثــال 
«املركــز»، العضــو املنتــدب 
وتطويــر  الثــروات  إلدارة 
األعمال عبداللطيف النصف، 
وصرح في الكلمة التي ألقاها 
في احلفل قائــال: نفتخر في 
«املركز» بدعمنا لهذا احلفل، 
كجــزء مــن اســتراتيجيتنا 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالقتصادية، والتي يعد إحدى 
أهم ركائزها هو بناء القدرات 
البشــرية، ودعــم اإلمكانات 

الشــابة في مختلف املجاالت 
خللــق مســتقبل مســتدام، 
ونؤمن بأن متكني الشباب لن 
يتحقق إال بتعزيز مهاراتهم 
العلمية ليتمكنوا من املنافسة.
الطلبــة  إن  وأضــاف: 
املتفوقــني هــم االســتثمار 
الوطــن،  لهــذا  احلقيقــي 
واجتهادهــم فيمــا يعملــون 
هو املعيار الذي سيبنون به 
املجتمــع، وخاصة في مجال 

له أثر عظيــم على االقتصاد 
الوطني مثل مجال الهندســة 
والبترول. وتطبيق ما تعلموه 
فــي اجلامعــة وتطويره مبا 
يتماشى مع االجتاهات العاملية 
هو مسؤولية تقع على عاتقهم. 
وبتفوقهــم ووصولهم لهذه 
املرتبة املشــرفة، فإننا على 
ثقة بأنهم على قدر املسؤولية.

واجلدير بالذكر أن «املركز» 
قام أيضا خالل األعوام السابقة 

برعايــة طلبة كلية الهندســة 
والبترول في تنفيذ مشــاريع 
التخــرج اخلاصــة بهــم وذلك 
لتحفيزهــم وتشــجيعهم على 
املبتكــرة  أفكارهــم  تطبيــق 
علــى أرض الواقــع. وترتكــز 
استراتيجية «املركز» للمسؤولية 
االجتماعية علــى ثالث ركائز، 
وهي: بناء القدرات البشــرية، 
واملواءمــة بــني بيئــة األعمال 
التنمية املســتدامة،  ومبــادئ 

وتعزيــز احلوكمــة فــي بيئة 
األعمال.

ويتعــاون «املركــز» مــع 
عدة جهــات إلطالق مبادرات 
مجتمعيــة واســعة النطاق، 
ومنها جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، واجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى، 
ولوياك، وأكادميية اي ســي 
ميالن لكرة القدم واملدرســة 
األكادميية الهندية اإلجنليزية.

احتفاًء بنجاحات الشباب وإمياناً بقدراتهم

ً تكرمي عبداللطيف النصفعبداللطيف النصف متحدثا


