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الدعيج لـ »األنباء«: »نيشان« تضم 28 وكالة وتسعى لجعل 
الكويت مركزاً مهماً في سوق الدفاع وتجهيزات الشرطة

الحمود: المعرض يضم الكثير من األسلحة والمعدات المتطورة لخدمة احتياجات الدفاع والشرطة
سيمنس: سوق الكويت »واعد« وسيجذب الكثير من الشركات في المعارض المقبلة

عمر راشد 
اختتمت أمس انشطة املعرض 
الدولي الثاني للدفاع وجتهيزات 
 Protex 2010 الش���رطة الكوي���ت
Kuwait 2010 وس���ط حض���ور 
ممي���ز حول العال���م، حيث توج 
الي���وم األخير بجولة س���ريعة 
إدارة ش���ركة  لرئيس مجل���س 
نيشان لألسلحة وأدوات الصيد 
الش���يخ صباح فيص���ل الدعيج 
سلمان الصباح والشيخ مبارك 
سالم العلي والشيخ حمود راشد 
احلمود، حيث اس���تمعوا لشرح 
واف ح���ول أح���دث املعروضات 
التي تقدمها نيشان والتي تضم 

28 وكالة حول العالم.
وقد توجه الشيوخ الثالثة إلى 
الش���ركات األخرى املشاركة في 
املعرض لالطالع على أحدث األنواع 
التي يضمها املعرض والتي جذبت 
الكثير من الضيوف الباحثني عن 
كل ما هو جديد في مثل هذا النوع 

من األسلحة املتطورة.

اهتمام كبير بالمعرض

وبهذه املناسبة، أشار الشيخ 
صب���اح الدعيج ف���ي تصريح ل� 
»األنباء« الى أن مشاركة 40 شركة 
محلية وعاملية في املعرض يأتي في 
إطار االهتمام الكبير الذي اكتسبته 
الكويت بني دول املنطقة في سوق 
الدفاع وجتهيزات الشرطة، مضيفا 
أن ه���ذا املعرض هو الثاني الذي 
تشارك فيه الشركة وسط حضور 
مميز من شركات عاملية تعرض 
أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا 

الدفاع وجتهيزات الشرطة.
وقال إن املعرض في هذا العام 

والشرطة وبشكل يعزز من قدراتها 
وإمكانياتها.

وأض���اف احلمود أن ش���ركة 
نيشان لعبت دورا مهما في العمل 
في املعرض املاضي والتزال تؤدي 
دورا مهما وفعاال في هذا املجال، 
مس���تدركا بأن املعرض يش���هد 

تطورات مستمرة.

 دعم حكومي 

وتطرق مدير عام الشركة مايك 
سيمنس إلى أهمية الدعم احلكومي 
ملثل تلك املعارض لتطوير قدراتها 
وجذب املزيد من الشركات العاملية 

إليه.
ولفت الى أن تنظيم املعرض 
هذا العام شهد تطورات الفتة سواء 
في نوعية املنتج���ات املوجودة 
أو الش���ركات العارضة وعددها، 
مس���تدركا بأن السوق الكويتي 
يشهد الكثير من التطورات الالفتة 
الدف���اع وجتهيزات  في س���وق 
الشرطة على مس���توى منطقة 

اخلليج.
وبني أن منتجات نيشان هذا 
العام شهدت تنوعا ملنتجات واقعية 
تش���مل اختيار نوعي���ة الثياب 
املخصص���ة للخارج واحملترفني 
الرياضيني على حد سواء ثياب 

صيفية أو شتوية.
وق���ال إن الثي���اب واألجهزة 
التكتيكية لتطبيق القانون والفرق 
العسكرية هي من موردين وماركات 
معروفة على الصعيد العاملي بهدف 
تأمني األدوات املناسبة للعمل أكان 
ذلك لتنمي���ة القطاع اخلاص أو 
لوزارة الدفاع أو لوزارة الداخلية 

أو الدفاع املدني.

ش���هد حضورا متزايدا واهتماما 
واضحا من قبل الشركات العاملية، 
وهو ما يع���د تطورا واضحا في 
الكويت���ي  اهتمامه���ا بالس���وق 
باعتباره سوقا واعدا وجذابا في 

هذا املجال.
أن الشركة تسعى  إلى  ولفت 
من خالل دعمها ملثل تلك املعارض 
الى الوصول ملستويات املعارض 
العاملية املوجودة، كاشفا النقاب 
عن أن الشركة سوف تقدم اجلديد 

واملثير لعمالئها في 2010.
واستدرك بالقول ان ذلك يأتي 
في إطار دورها الطبيعي في سوق 
األسلحة بالكويت، مضيفا: تأسست 
الشركة في 1981 لتكون بذلك أقدم 
شركة في الكويت كموزع ومصنع 
متقدم لألس���لحة والذخيرة في 

منطقة اخلليج العربي.
وبني أن ريادة نيشان لم تأت 
من فراغ، بل من اهتمام واضح من 

قبل مؤسسي الشركة، قائال والدي 
الشيخ فيصل الدعيج سلمان هو 
أول بطل عربي يفوز في كأس آسيا 
وكان من مؤسسي نادي الصيد 

للفروسية.
الش���يخ سلمان  وأضاف أن 
احلمود هو حاليا رئيس مجلس 
إدارة أوملبياد آسيا، مستدركا بأن 
أبطال الكويت كلهم مهتمون بتلك 

الرياضة.
وبني ان الشركة تضم 28 وكالة 
كلها على املستوى العاملي وهي 
أفضل املوجودة على املس���توى 
العاملي في الس���الح وجتهيزات 
الشرطة، مؤكدا أن حصوله على 
فرقة الصاعقة من مصر كان له 
أهمية في تطوير خبراته في هذا 

املجال.
أن الشركة تساند  الى  ولفت 
الكويت للرماية وتقدم  منتخب 
له���م الكثير من الدعم من بنادق 

وأسلحة وغيرها.
وأكد أن الشركة ستشارك في 
أي معارض ملساندة سوق الدفاع 
وجتهيزات الشرطة، بغض النظر 
املبيعات وذلك جلعل  عن حجم 
الكوي���ت مركزا مهما في س���وق 

الدفاع وجتهيزات الشرطة.
وأش���ار إلى أن الشركة تقوم 
حاليا ببناء عدد من ميادين الرماية 
في دول اخللي���ج بالتعاون مع 
الرياضة فيها، متمنيا  مسؤولي 
مزيدا من التوفيق للمعرض خالل 

دوراته املقبلة.

مجهود مميز من »نيشان«

وبدوره أوضح الشيخ حمود 
راشد احلمود أن املعرض الدولي 
الثاني للدفاع وجتهيزت الشرطة 
الكويت 2010 يض���م الكثير من 
األس���لحة واملع���دات املتطورة 
الت���ي تخدم احتياج���ات الدفاع 

حضور مميز في اختتام أنشطة المعرض الدولي الثاني للدفاع وتجهيزات الشرطة الكويت 2010

الشيخ صباح فيصل الدعيج متحدثا للشيخ مبارك سالم العلي و الشيخ حمود راشد احلمود ومايك سيمنس متابعا

الشيخ مبارك سالم العلي والشيخ حمود راشد احلمود خالل أنشطة املعرض مع أحد الضيوف

مايك سيمنس يقدم شرحا للمنتجات املعروضة بجناح »نيشان« في املعرض للشيخ حمود راشد احلمود

الشيخ صباح فيصل الدعيج متحدثا للزميل عمر راشد

)كرم دياب(  الشيخ صباح فيصل الدعيج يستعرض أحد املنتجات بجناح نيشان 

لقطة جماعية تضم الشيخ فيصل الدعيج والشيخ مبارك سالم العلي والشيخ حمود راشد احلمود وفريق عمل »نيشان« خالل املعرض

»ناقالت النفط« تتسلم 
أولى ناقالتها من »دايو« هذا العام 

 الكويت تستحوذ على المرتبة السادسة
للدول المصدرة للنفط إلى الصين

كونا:  ارتفعت ص���ادرات الكويت من النفط الى الصني 
بنسبة 85.3% في يناير املاضي مقارنة بالشهر الذي سبقه 
اذ بلغت كميتها 749.230 طنا ما يعادل 177 ألف برميل يوميا 

لتصبح سادس اكبر ممول للصني في العالم.
 وأوضح���ت بيانات أصدرته���ا االدارة العامة الصينية 
للجمارك أن الكويت توفر نسبة 4.4% من اجمالي واردات 

الصني من النفط مقارنة بنسبة 1.9% في ديسمبر 2009.
وسجلت صادرات الكويت النفطية الى الصني 142 ألف 
برميل يوميا خالل العام 2009 مرتفعة بواقع 20% مقارنة 
ب���� 118 ألف برميل في العام 2008 اذ تعد الصني ثاني اكبر 

مستهلك للنفط في العالم بعد الواليات املتحدة.
وارتفعت واردات الصني من النفط اخلام بنسبة %33.4 
في يناير 2010 لتبلغ 17.11 مليون طن ما يعادل 4.05 ماليني 

برميل يوميا.

كونا � رويترز: ستتس���لم شركة ناقالت النفط الكويتية أولى 
ناقالتها من شركة الهندسة والبناء )دايو( الكورية اجلنوبية هذا 
العام قبل املوعد احملدد، وقالت »كونا« إنه س���يجري تسليم أول 
ناقلة في االس���طول املؤلف من أربع ناق���الت في اكتوبر بدال من 
املوعد املقرر في عام 2011 إثر تراجع الطلب على الناقالت بس���بب 

األزمة املالية العاملية.
وكانت الشركة قد وقعت في اغسطس 2008 عقدا تتجاوز قيمته 
700 مليون دوالر مع دايو لش���راء أربع ناقالت سعة كل منها 318 
ألف طن، وقالت ل�»كونا«: »اإلضافة اجلديدة تعد جزءا من مرحلة 
ثانية خلطة جتديد اسطولنا مبا فيها بناء أربع ناقالت نفط خام 
عمالقة وثالث ناقالت منتجات نفطية«، وذكرت ان الثمن االصلي 
للناقلة الواحدة 177 مليون دوالر ولكن دايو قررت خفض السعر 

نتيجة تراجع الطلب، ولم تذكر السعر اجلديد للناقلة.
وضخت الكويت رابع أكبر منتج للنفط في العالم 2.3 مليون 

برميل من اخلام يوميا في فبراير حسب مسح اجرته رويترز.


