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موضوعنا لهذا األسبوع عن كيفية التعامل مع 
بعض املشاكل التي تواجه الشركاء )خصوصا الشركاء 

املديرين لشركاتهم(.
ف���ي الكويت لدينا ش���ركات ناجحة إداريا وهلل 
احلمد، ولكن البد من وجود بعض الش���ركات التي 
تقع في احملظور )إداريا( و»يختلط احلابل بالنابل« 
)إداريا أيضا(، حيث يجد الشركاء صعوبة بالغة في 
التعامل فيما بينهم، وعادة ما تتعدد هذه األسباب، 
ولكن يبقى احلل بسيطا )من وجهة نظرنا( ويكمن 

في 3 نقاط رئيسية:
أوال: عندما يتخذ الش���ركاء القرار بتأسيس كيان 
قانوني يجمعهم ملمارسة نشاط جتاري معني يجب 
أن يعرف كل ش���ريك الشريك اآلخر على أمت وجه، 
وذلك من خالل معرفة مسبقة أو زمالة قدمية.. إلخ، 
ومعرفة شخصية كل شريك وأن يكون هناك احترام 
متبادل لكي تتوافر العناصر الرئيس���ية لتحقيق 

جناح الشركة. 
ثانيا: اتفاق الشركاء فيما بينهم على دور كل شريك 
وااللتزام بهذا االتفاق الذي من شأنه أن يعود بالنفع 
على الشركة ويجنبها حدوث مشاكل سببها تدخل 
الش���ركاء في أمور ال تعنيهم، ورسم استراتيجية 
واضح���ة والعمل على حتقيقه���ا يعتبر من األمور 
اإليجابية والتي بدورها تكون أداة لقياس مستوى 

التطور احلاصل في الشركة.
ثالثا: يجب على كل ش���ريك أن يتقبل وجهة نظر 
الش���ركاء اآلخرين، ويس���عى كل شريك لتوضيح 
وجهة نظره الشخصية »من غير انفعال« ومن غير 
»استصغار« لفكر الشركاء اآلخرين، وّجه السؤال 
لنفسك قبل توجيهه لآلخرين: »هل قمت بدوري في 

الشركة على أكمل وجه؟«.
عزيزنا القارئ احرص على أن حتسن اإلصغاء، 
فرمبا يكون ش���ريكك يتفق معك م���ن ناحية املبدأ 
ولكن أس���لوبه قد يختلف عن اسلوبك في إيصال 

...املعلومة.
وفي النهاية.. 

دعوة مفتوحة من »آيديليتي« لش���راكة ناجحة 
إن شاء اهلل.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي 
لالستش��ارات في إط��ار تش��جيعها على إنش��اء وتطوير 
واحتض��ان ورعاية املش��اريع التجاري��ة املجدية واقتناص 
الفرص أو معاجلة القصور في األسواق الكويتية واخلليجية 

والسعي لتطويرها.

Info@idealiti.com

*

مشكلتي شريكي
27% زيادة في األرباح التشغيلية لتصل إلى 111 مليون دينار

عبد السالم: 16.9 المالءة المالية للبنك مما يجعل البنك في وضع قوي في الرسملة

6.2 ماليين دينار األرباح الصافية لـ »برقان« في 2009
بعد احتساب مخصصات قدرها 82.8 مليون دينار

أعلن بنك برقان، أرباح����ا صافية بلغت 6.2 ماليني 
دين����ار لعام 2009. وتأتي هذه النتائج بعد احتس����اب 
املخصصات اإلضافية احملددة والعامة التي بلغت 82.8 
مليون دينار لعام 2009. وهي مخصصات جاءت زيادة 
على املخصصات املدونة في حسابات البنك أصال والتي 
بلغ����ت 37.3 مليون دينار عن الفترات املاضية. وخالل 
نفس الفترة، زادت اإليرادات التش����غيلية والبالغة 155 
مليون دينار بنسبة 28% كما زادت األرباح التشغيلية 
بنسبة 27% عن العام 2008 لتصل إلى 111 مليون دينار. 
وقد بلغ العائد على السهم بعد استقطاع املخصصات 6.1 
فلوس للسهم. وتعكس هذه األرقام النتائج املجمعة لبنك 
برقان والبنوك التابعة له وأهمها بنك اخلليج - اجلزائر 
والبنك األردني الكويتي، حيث ميتلك بنك برقان حصة 
أغلبية فيهما باإلضافة إلى حصته من األرباح في مصرف 
بغداد الذي كان مصرفا زميال لبنك برقان في عام 2009. 
وخالل العام أظهرت البنوك التابعة والزميلة جميعها 

منوا إيجابيا عبر كل مؤشرات األعمال متوافقة بذلك مع 
أهداف إستراتيجية بنك برقان للتوسع اإلقليمي.

وقال رئيس مجلس اإلدارة طارق عبد السالم: »بالرغم 
من الظروف العامة الصعبة واملليئة بالتحديات في عام 
2009، إال أننا سعداء بنتائجنا املالية لهذا العام. وهذه 
النتائج اإليجابية تعود إلى سياس����اتنا احلصيفة في 
االستثمار وإدارة املخاطر واالجراءات الرشيدة للمخصصات 
باإلضافة إلى تركيزنا على األهداف اإلستراتيجية. وهي 
نتائج تعزز من التزامنا األكيد جتاه املساهمني والعمالء 
ونتطلع بتف����اؤل لتحقيق نتائج مالية جيدة في العام 
2010 رغما عن استمرار عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق 

باألداء االقتصادي اإلقليمي والعاملي«.
وأضاف: »في عام 2009 تابعنا تركيزنا على منهجية 
العمل املتمحورة على العميل لتلبية احتياجات وأولويات 
العمالء واملستثمرين على حد السواء من اخلدمات املالية 
واملصرفية. وقد تابعنا سياساتنا احلازمة مع احلذر فيما 

يخص تقدير املخاطر والتي س����اعدتنا على النجاح في 
تقليل اآلثار املترتبة على األزمة املالية العاملية وأثرها 
محليا. كما أن نس����بة املالءة املالية للبنك التي وصلت 
إلى 16.90% تتعدى متطلبات بازل 2 ما يجعل البنك في 
وضع قوي في الرس����ملة«. وأردف طارق عبد السالم: 
»مع املوافقات التي حصل عليها البنك لزيادة رأس املال 
نحن على ثقة بأننا في عام 2010 وفي السنوات املقبلة 
سنستمر في حتقيق منو أكبر ونطمح إلى تطبيق أشمل 
إلستراجتية التوسع اإلقليمي كما نتطلع إلى التأكيد على 

إتباعنا ألفضل املمارسات عبر كل عملياتنا«.
وفي نهاية حديثه عبر رئيس مجلس إدارة بنك برقان 
عن تقديره لثقة العمالء واملستثمرين وختم تصريحه 
قائال: »باألصالة عن مجلس اإلدارة وعن نفس����ي أنتهز 
هذه الفرصة ألتقدم بالش����كر إلى كل عمالء بنك برقان 
على ثقتهم الغالية كما أشكر جميع العاملني في البنك 

على تفانيهم بالعمل ودعمهم والتزامهم املميز«.

الكتيب السهل لكل الخدمات المصرفية والتمويلية

بنك بوبيان يقدم
»منافع بنك بوبيان بين يديك« 

أعلن بنك بوبيان عن طرح كتيبه اجلديد »منافع بنك بوبيان 
بني يديك« والذي يعد مبنزلة دليل خاص لعمالء البنك يتضمن 
عددا كبيرا من اخلصومات والعروض املختارة حلاملي بطاقاته 
والتي تقدمها نخبة مختارة ومميزة من املتاجر واحملالت التجارية 

املعروفة.
ودع���ا البنك جميع عمالئه من حاملي البطاقات الى تس���لم 
دليلهم اخلاص من خالل فروعه املنتشرة في الكويت كما ميكن 
االطالع على تفاصيل الكتيب من خالل موقع البنك االلكتروني 
أو االتصال على خدمة بوبيان الهاتفية، مش���يرا الى ان الكتيب 
يتضمن خصومات وعروض خاصة حتى نهاية نوفمبر 2010.

وقال بنك بوبيان في بيان صحافي امس، ان الهدف األساسي 
لكتيب »منافع بنك بوبيان بني يديك« هو تقدمي عروض استثنائية 
حلاملي بطاقات البنك بطريقة سهلة وميسرة عن طريق صفحات 
مليئ���ة باحللول واألفكار املتنوعة مصمم���ة خصيصا للعمالء 

لتتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.
ويعمل البنك عل���ى توفير إمكانية االس���تفادة من خدماته 
بأنسب الطرق وأيسرها من خالل العمل دوما على تطوير باقات 
منوعة وعصرية من اخلدمات املصرفية والتمويلية التي يتميز 

بها البنك.
وتتنوع الع���روض التي يقدمها البنك لعمالئه ما بني األثاث 
واملطابخ واملواد اإلنشائية والسيارات وااللكترونيات الى جانب 
الهداي���ا واملجوهرات، باإلضافة الى مجموعة كبيرة من املطاعم 
املمي���زة واخلدمات األخرى كاملستش���فيات والعيادات اخلاصة 

والسياحة والسفر.

أحمد املانععلي الشطي

مالك العجيلطالل الطواري

طارق عبد السالم

صندوق الخليج اإلسالمي يحتل المرتبة األولى
بين الصناديق اإلسالمية الخليجية

احت���ل صن���دوق اخللي���ج 
اإلسالمي، أحد الصناديق التابعة 
ملؤسس���ة اخلليج لالس���تثمار 
)GIC(، املرتبة األولى من حيث 
العوائد بني الصناديق املخصصة 
لالس���تثمار في منطقة اخلليج 
واملتوافقة مع أحكام الش���ريعة 
االس���المية محققا عائدا بنسبة 
24.6%. وق���د أتت هذه النتيجة 
إلى تقريرين صادرين  استنادا 
من موقع زاوية املالي وش���ركة 
الكويتي )مركز(  املال���ي  املركز 
أداء الصناديق اخلليجية  حول 

في عام 2009.
إدارة األس���هم  وقال رئيس 
اخلليجي���ة طالل الط���واري ان 
حتقيق صندوق اخلليج اإلسالمي 
هذه النتائج يكتسب أهمية كبيرة 
مع استمرار تداعيات األزمة املالية 
العام  العاملية بالظه���ور خالل 
املاضي، خصوصا أن الصندوق 
قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
5% عن االشهر الستة االولى من 

في األسواق املالية اخلليجية، كما 
أن صندوق اخلليج اإلسالمي يعد 
املنتجات االستثمارية  أحد أهم 
التي س���بق ملؤسس���ة اخلليج 
لالستثمار )GIC( أن قامت بطرحه 
في عام 2008 حتت مظلة منتجاتها 
اخلليجية، عالوة على أننا نتطلع 
إلى أداء إيجابي لألسهم اخلليجية 

هذا العام.
العجي���ل أن األداء  وأوضح 
اإليجابي له���ذا الصندوق يؤكد 
حرص املؤسسة على استقطاب 
الكفاءات من الكوادر البش���رية 
املتخصصة م���ن مختلف دول 
التع���اون باعتبارها  مجل���س 
مؤسس���ة خليجية مش���تركة 
تساهم فيها حكومات دول اخلليج 
العربية الس���ت، مشيرا إلى أن 
طرح هذا الصن���دوق في 2008 
أتى انسجاما مع االستراتيجية 
االستثمارية للمؤسسة والقائمة 
على تركيز استثماراتها في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

العام املاضي.
وأشار الطواري إلى أن أهمية 
هذه النتائج تكمن في كفاءة فريق 
الذي  إدارة املخاطر باملؤسسة، 
ساهمت خبراته ودراساته املعمقة 
في انتقاء األس���هم ذات العوائد 
األفضل لالستثمار فيها، في وقت 
تزخر فيه منطقة اخلليج بشريحة 
واسعة من الصناديق املتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
أما رئيس إدارة تطوير األعمال 
مالك العجيل فصرح تعليقا على 
ه���ذه النتائج قائال: ان صندوق 
اخلليج اإلس���المي يه���دف إلى 
االس���تثمار في أسهم الشركات 
التي يتوافق نشاطها مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، سواء املدرجة 
منها أو التي تسعى إلى اإلدراج 

يدشن أعمال دورته الثامنة اليوم برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة على أرض المعارض الدولية

110 شركات محلية ودولية في انطالق معرض الذهب والمجوهرات العالمي
حتت رعاية وبحضور وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
تش���هد ارض املعارض الدولية 
مبش���رف اليوم انطالق الدورة 
الثامن���ة م���ن مع���رض الذهب 
واملجوهرات العاملي الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي وتتواصل انشطته حتى 
احلادي والعش���رين من الشهر 

اجلاري.
وقد اجت���ذب املعرض نحو 
110 ش���ركات محلي���ة ودولية 
متثل اعرق الشركات في السوق 
احمللي واكثر الشركات متيزا على 
الصعي���د الدول���ي حيث جاءت 
م���ن كل من الوالي���ات املتحدة 
األميركية وايطاليا وسنغافورة 
والهند وتايلند واململكة العربية 
العربية  الس���عودية واالمارات 
املتحدة ولبنان وجمهورية مصر 

العربية.
 وقد وجهت ش���ركة معرض 
الكويت الدولي الدعوة ملجموعة 
من الس���فراء العرب واالجانب 
املعتمدي���ن لدى الكويت وكذلك 
الى ع���دد من املهتم���ني بقطاع 
الذهب واملجوهرات ومسؤولي 
القطاع���ات املعنية ف���ي وزارة 
التجارة والصناعة واالدارة العامة 

للجمارك.
وس���يفتح املع���رض ابوابه 
بالصالة رق���م »8« عقب انتهاء 
مراسيم االفتتاح حيث يستقبل 
املعرض زواره يوميا على مدى 
فترتني صباحية من الساعة 9:30 
صباحا الى الس���اعة 1:00 ظهرا 
ومسائية من الساعة 5:00 عصرا 
الى الس���اعة 9:30 مساء ويوم 
اجلمعة من الساعة 5:00 عصرا 

الى الساعة 10:30 مساء.
وبهذه املناس���بة ق���ال مدير 
املعارض لدى ش���ركة معرض 
الكوي���ت الدولي علي الش���طي 
ان ال���دورة الثامنة من معرض 
العاملي  الذه���ب واملجوه���رات 
ترسخ املعرض بقوة على خارطة 
املع���ارض باملنطقة حيث جنح 
املعرض في دورته السابقة جناحا 
كبيرا رغم تداعيات االزمة املالية 
العاملية التي عصفت باملنطقة كما 

جنح هذا العام في جذب حش���د 
كبير

 ومن الشركات العريقة التي 
حرصت على التواجد بقوة في 
املعرض بل ان املعرض اجتذب 
اليه شركات تشارك للمرة االولى 
وهذا مؤشر على جناح املعرض 
وحتقيقه لألهداف التي يقام من 

اجلها.
وشكر الشطي وزارة التجارة 
والصناعة بكل قطاعاتها املعنية 
باحل���دث حيث قدم���ت جميع 
الالزم���ة إلجناح  التس���هيالت 
املعرض وكذل���ك اإلدارة العامة 
للجمارك لدورها الكبير في سير 
اج���راءات اقام���ة املعرض على 
النحو املطل���وب والذي يرتبط 
في جانبه االكبر مع الش���ركات 
العاملية القادمة للمش���اركة في 
املعرض وكذلك وزارة الداخلية 
التي تلعب دورا كبيرا في تأمني 
سالمة املعروضات قبل وخالل 

وبعد املعرض.
هذا وتس���تعرض الشركات 
املش���اركة اكب���ر تش���كيلة من 
املعروضات الذهبية واملجوهرات 
من اطقم املاس وساعات مرصعة 
باألحجار الكرمية واقراط وخوامت 

وشبكات االعراس.

»الجوهرة للمجوهرات«

ه���ذا وق���د اك���دت ش���ركة 
»اجلوهرة« للمجوهرات انضمامها 
كراع للمع���رض العاملي وبهذه 
املناسبة قال مدير عام الشركة 
الف���ارس إن مجوهرات  فيصل 
اجلوهرة ترى أن إقامة معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي بشكل 
سنوي ومنتظم يساعد الشركات 
احمللية على عرض أحدث ما لديها 
مبا يتناسب مع جميع األذواق 
ويتيح للمستهلك اختيار ما هو 
مناسب له في ظل وجود جميع 

الشركات العارضة حتت سقف 
واحد.

الفارس: ان اجلوهرة  وتابع 
للمجوه���رات حريص���ة عل���ى 
املشاركة سنويا في معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي لتتمكن من 
االلتقاء بزبائنها وتلمس آرائهم 
مبا تقدمه لهم من أحدث الساعات 
واملجوهرات وشبكات االعراس 
حيث ترفع الشركة شعار توفير 
اجلديد دائم���ا من خالل متابعة 

املوضة العاملية.

»حبيبة للمجوهرات«

كم���ا أعلنت ش���ركة حبيبة 
للمجوهرات عن رعايتها للمعرض 
وقال مدير عام ش���ركة حبيبة 
للمجوهرات حبيبة احلساوي ان 
إقامة معرض سنوي للمجوهرات 
ف���ي الكويت تتعك���س صورة 
حقيقي���ة ومش���رفة للتنافس 
الش���ريف والبناء بني الشركات 
املتخصصة لتقدمي أروع األفكار 
والتصاميم في مجال املجوهرات 
مما يحف���ز العاملني في القطاع 

على االبتكار والتطوير.
وتابعت احلساوي ان شركة 
حبيبة للمجوهرات تسعى دائما 
العمالء حيث  ملواكبة رغب���ات 
تتطلع الشركة باستمرار نحو 
إرضاء أذواق العمالء مبا هو جديد 
على املس���توى العاملي وعرضه 
للزبائن جلعل سوق الكويت جزءا 
ال يتجزأ من األسواق العاملية حيث 
يصبح فرصة جيدة لتقدمي حبيبة 
للمجوهرات األفكار احلديثة التي 
تناسب كل األذواق على مختلف 

املستويات.
وأكدت ان املشاركة في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي متثل 
هدفا أساس���يا لش���ركة حبيبة 
للمجوهرات لعرض التصميمات 
الفريدة وتسليط األضواء على 

املعلنة بفواتير الشراء مما يؤمن 
الالزمة للمشتري قبل  احلماية 
مغادرته املعرض ويجعله مطمئنا 

جتاه مواصفات ما مت شراؤه.
واك���د العلم���ي ان الماركيز 
تستعد لزوار املعرض بتشكيله 
رائعة من املجوه���رات العاملية 
حيث سيتم طرح احدث موديالت 
ش���بكات العرائس وكذلك الدبل 
االملاس���ية والس���وليترات وما 
ال���ى ذلك من الهدايا االملاس���ية 
القيمة.مشيرا الى انه ومبناسبة 
مرور 15 س���نة على بدء نشاط 
مجوهرات الماركيز في الكويت 
مبقرها الرئيسي الوحيد مبجمع 
ليلى جاليري بالساملية ستقدم 
الش���ركة الكثير من املجوهرات 

بهذه املناسبة.

»بنك برقان«

بدوره اعل���ن بنك برقان عن 
رعايته ملعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
لينضم بذلك الى حشد من كبرى 
اجلهات والشركات واملؤسسات 
املتخصص���ة الراعية للمعرض 
انش���طته في  الذي س���تنطلق 
اخلامس عشر من شهر فبراير 

اجلاري.
وبهذه املناس���بة قال رئيس 
مدي���ري املجموع���ة املصرفية 
الشخصية ساميون كليمنتس 
ان بنك برقان للسنة الثالثة على 
التوالي يشارك في معرض الذهب 
العاملي اميانا منه  واملجوهرات 
بأهمية احلدث اقتصاديا وقدرته 
العالية على جذب شرائح عديدة 

من افراد املجتمع.
وق���ال كليمنتس ان معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي ميثل 
بالفع���ل حدث���ا اقتصاديا مهما 

يلعب دورا ال يس���تهان به في 
تنشيط عجلة االقتصاد احمللي 
نظرا للسمعة اجليدة التي بات 
يتمتع بها املعرض حيث كشفت 
السابقة للمعرض عن  الدورات 
قدرته على استقطاب اعداد كبيرة 
من املشاركني من داخل وخارج 
الكويت حيث يقبل على انشطته 
آالف الزوار من املواطنني واملقيمني 

طوال فترة اقامته.
وتابع كليمنتس ان مشاركة 
بن���ك برقان به���ذا احلدث متثل 
فرصة امام البنك ليقدم لزواره 
كل خدم���ات الدعم واملس���اندة 
الجناح املعرض وتسهيل عملية 
الشراء للزوار عبر توفير اجهزة 
الكي نت واملس���اهمة بالتعاون 
م���ع االدارة العامة للجمارك في 

عملية التحصيل اجلمركي.
ويذكر ان العتماد بنك برقان 
على احدث وافض���ل املنتجات 
واخلدمات والتقنيات املصرفية 
احلديث���ة دورا بارزا في تعزيز 
مكانة البنك ليكون معيارا تنظر 
الي���ه املؤسس���ات االخرى على 

املستويني احمللي واالقليمي.

»شركة فوتوجيت«

وقد انضمت شركة فوتوجيت 
لرعايته���ا للمع���رض وبه���ذه 
اكد مدير عام شركة  املناس���بة 
مصور فوتوجي���ت احمد املانع 
ان اهتمام الشركة برعاية معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي الثامن 
واملش���اركة بانش���طته ينطلق 
التواجد في  من حرصها عل���ى 
املناس���بات االقتصادية املهمة 
التي تفسح امامها املجال لاللتقاء 
بقاع���دة واس���عة م���ن زبائنها 
وعمالئها واملعرض العاملي ميثل 
حدثا رائعا يجمع حتت س���قفه 
مجموعة ضخمة من الش���ركات 
احمللية والدولية املتخصصة التي 

الكوي���ت للمجوهرات  س���وق 
الذي القى إعجاب واستحس���ان 
اجلمي���ع كما يعتب���ر املعرض 
فرصة ممتازة اللتقاء الش���ركة 
بأصح���اب األذواق الرفيعة من 
الزوار ويلب���ى احتياجاتهم من 
األطقم الفري���دة واملميزة، والن 
زوار املعرض ميثلون فئة مميزة 
في املجتمع فإن الشركة تستعد 
لع���رض باقة رائع���ة من أرقى 
املتنوعة  الفريدة  التصميم���ات 
والت���ي مت اختيارها بعناية من 
معارض العالم أجمع لتتناسب 

مع كل األذواق.
وشددت احلساوي على ثقتها 
الش���ركة  في جودة مجوهرات 
وتصميماتها التي ال ميكن تقليدها 
ألن مجوهرات حبيبة حتمل بني 
طياتها الكثير من االسرار ومن هنا 
فإن جناح حبيبة باملعرض يرحب 
بالزوار في ارض املعارض أو في 
مقر الشركة مبجمع الصاحلية 
حيث سيجدون كل ما هو جديد 

ورائع.
وبينت احلس���اوي ان سوق 
الكويت للمجوهرات بأنه سوق 
مميز على مستوى املنطقة ومحط 
انظار اجلميع حيث من املعروف 
ان السوق احمللي يتميز بالقطع 

املتألقة وال���ذوق الرفيع الراقي 
على مس���توى اخلليج والعالم، 
كما تؤمن ش���ركة »حبيبة« بأن 
لكل ش���خص مواهب وابداعات 
حتى املعاقون واأليتام واميانا من 
الشركة بذلك تقوم باملساعدة قدر 
االمكان الستغالل هذه املواهب.

»ال ماركيز للمجوهرات«

كما انضمت شركة الماركيز 
للمجوهرات الى مجموعة الشركات 
الراعية للمع���رض وقال مدير 
عام شركة مجوهرات الماركيز 
ابراهيم العلمي ان معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي يعتبر فرصة 
جيدة ومناس���بة لالطالع على 
اح���دث التصميمات العاملية في 
عالم املجوهرات التي يتم طرحها 
واستعراضها بواسطة الشركات 
احمللية والعاملية املش���اركة في 
املع���رض عل���ى نطاق واس���ع 
ومتنوع. وقال ان معرض الذهب 
العاملي يوفر على  واملجوهرات 
زواره معاناة السفر ومشقة زيارة 
املعارض العاملية األخرى فضال 
عن الضمان الذي يوفره القائمون 
على تنظي���م املعرض من حيث 
توفير مكتب تابع لوزارة التجارة 
والصناعة للتحقق من املواصفات 

تس���تقطب اليها آالفا من الزوار 
على مدى فت���رة اقامته، فضال 
عن الزخم االعالمي الكبير الذي 
يحظى به املعرض بني االوساط 

االعالمية كافة.
وبني املانع ان مشاركة مصور 
فوتوجي���ت باملعرض س���تمثل 
مفاجئة سارة لزواره السيما انها 
املشاركة االولى للشركة في ذلك 
احلدث الذي يستقطب العرائس 
الباحثات عن اجلدي���د في عالم 
ش���بكات االعراس حيث حترص 
معظم شركات املجوهرات املشاركة 
على طرحها بني معروضاتها وبذلك 
يشكل املعرض فرصة سانحة  امام 
»فوتوجيت« البراز اخلدمات املميزة 
واملتف���ردة التي تقدمها لعمالئها 
والتي من بينها وجود قسم خاص 
لتصوير العرائس باحدث تقنيات 
الفوتوغرافي والتي  التصوي���ر 
جتعل من العرس مناسبة خالدة 
ال تنسى بعدما سجلتها عدسات 
طاق���م التصوير احملترفني لدينا 
في ظل حرفية ال تقارن واهتمام 
كبير بكل التفاصيل وادقها حيث 
يبقى رضا زبائننا هو هدفنا االول 

وشعارنا املرفوع دائما.
املان���ع ان جناح  واوض���ح 
الش���ركة في املعرض سيكشف 
لزواره اس���تعداداتنا للتصوير 
الشخصي وتصوير احملجبات 
داخل اس���تديو الشركة وكذلك 
الستعداداتنا اخلاصة لتصوير 

االطفال والتصوير التجاري.
املانع مستعرضا ما  ومضى 
تقدمه شركة مصور فوتوجيت 
من خدمات ومنتجات، مشيرا الى 
انه ألول مرة سيتم طرح البومات 
صور هي األولى من نوعها في 
الكويت حيث مت تطعيمها بالذهب 
اخلالص مما يجعل منها البومات 
متميزة الهل الصفوة والباحثني 
الفخامة والتفرد، كما تقدم  عن 
 VIP �ال الشركة لعمالئها خدمة 
للتصوير الراقي مع تقدمي خدمات 
خاصة مل���ن يفتش عن احلداثة 
واجلديد وتخليد اجمل حلظات 
الس���عيدة  العمر واملناس���بات 
امهر املصورين  اخلاصة بأيدي 

واملصورات احملترفات. 

الشطي: »معرض الكويت« سخرت إمكانياتها إلنجاح الدورة المقامة بدعم »التجارة« و»المالية« و»الداخلية«
الفارس: »الجوهرة للمجوهرات« أكدت مشاركتها كراع في المعرض وتترقب االلتقاء مع زبائنها وعمالئها


