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الحربي: »ڤيڤا« تتوقع خدمة نقل األرقام في الكويت قريبًا 

الخزام: »مجموعة عارف« تضع اللمسات النهائية 
لالتفاق مع الدائنين المحليين

»بيتك« يقّدم بطاقة التيسير الماسية لعمالء التميز 
بمزايا فريدة في االستخدام والسداد

اعتباراً من اليوم وتشمل إمكانية السحب النقدي عبر أكثر من 850 ألف جهاز سحب حول العالم

الفوزان: الطرح ألول مرة عبر هذه الشريحة يؤكد االهتمام والتقدير 

أكد العضو املنتدب ملجموعة 
إبراهيم  عارف االس����تثمارية 
اخلزام على أهمية الدور الذي 
لعبه بي����ت التمويل الكويتي 
ق����درات املجموعة  في تعزيز 
ومساندتها في جتاوز انعكاسات 
العاملية ودعم  املالي����ة  األزمة 
خططها واستراتيجياتها إلعادة 
الهيكلة التي بدأتها املجموعة 
وشركاتها التابعة العام املاضي 
كي متهد النطالقها القوي خالل 

الفترة املقبلة. 
وأوضح اخلزام في تصريح 
صحافي أن دعم بيت التمويل 
الكويتي لم يقف عند حد مساندة 
مجموعة عارف االستثمارية 
بل امتد كذلك ليشمل شركاتها 
التابع����ة والتي تس����اهم فيها 
املجموعة بنسبة كبيرة كشركة 
العقارية  منشآت للمش����اريع 
وش����ركة صك����وك القابض����ة 
وشركة عارف للطاقة القابضة 

وغيرها.
وأض����اف أن بيت التمويل 
الكويتي )الذي ميتلك نحو %53 
من رأسمال مجموعة عارف( 
لعب دورا رئيس����يا في إعادة 
هيكلة املجموعة وش����ركاتها 
التابعة إل����ى جانب دوره في 
استحداث آلية جديدة ملعاجلة 
مديوني����ة الش����ركة من خالل 
توقيع اتفاقية بقيمة 132 مليون 
دينار مع بيت التمويل تستخدم 
في سداد التزاماتها جتاه البنوك 
األجنبية وصناديق االستثمار 
لتسوية كامل الديون باإلضافة 
الى دوره الفاعل - عن طريق 
شركته التابعة بيت السيولة - 
في التفاوض مع البنوك احمللية 

الدائنة.
واشار اخلزام في هذا اإلطار 
إل����ى أن املجموعة تقوم حاليا 

العام  املدي����ر  قال مس����اعد 
للقطاع املصرفي في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد الفوزان 
انه اعتبارا من اليوم االحد يبدأ 
تقدمي مجموعة بطاقات التيسير 
املاسية االئتمانية لعمالء التميز 
ضم����ن مجموع����ة متكاملة من 
اخلدمات واملزايا التي يقدمها بيتك 
لهذه الشريحة املهمة من عمالء 
احلس����ابات املصرفية، ومتنح 
البطاقات الت����ي يطرحها بيتك 
ألول مرة من خالل هذه الشريحة 
من العمالء، ميزة سداد الرصيد 
املستحق مبرونة مطلقة ودون 
أي نس����بة مضافة على القيمة 
اإلجمالية، مبا يالئم منط حياة 
التميز،  إنفاق عمالء  ومستوى 
وتلبي تطلعاتهم ومتطلباتهم 
خاصة من ناحية السقف االئتماني 
العالية  املرتفع وحدود اإلنفاق 
كم����ا توفر املجموع����ة بطاقتي 

على شرائها في الوقت احلالي. 
وأضاف أن األسواق وبعد أن 
تتجاوز انعكاسات األزمة املالية 
وتستعيد عافيتها بالكامل فإن 
هذه األصول سوف تالقي إقباال 
كبيرا من املستثمرين الراغبني 
في احلصول عليه����ا والذين 
تتوافر لديهم السيولة والقدرة 

على الشراء.
النواحي  واستكمل عرض 
االيجابية في ميزانية الشركة 
حيث ان نسبة الدين الى حقوق 
املساهمني تبلغ حوالي 1.9 وهو 
عامل إيجابي حيث أنه نسبيا 

أدنى من الشركات األخرى.
م����ن ناحية أخ����رى تطرق 
اخلزام إلى منظومة مجموعة 
ع����ارف والت����ي تتك����ون من 
مجموعة من الشركات التابعة 
ومنها شركة صكوك القابضة 
)التي متتلك 49% من رأسمالها( 
وشركة عارف للطاقة القابضة 
منش����آت  وش����ركة   )%72(
للمشاريع العقارية )25%( مؤكدا 
وجود خطة إلعادة هيكلة هذه 
الشركات وفق استراتيجيات 

طويلة املدى.
وأضاف أنه من املتوقع خالل 
اقل من شهرين من اآلن االنتهاء 
من جميع خطط إعادة الهيكلة 
للمجموعة وجميع ش����ركاتها 
التابعة ومبا يحقق في النهاية 
األهداف اإلستراتيجية بعيدة 
املدى للمجموعة وذلك من خالل 
االستعانة بواحدة من الشركات 

االستشارية العاملية.
وأك����د أن هن����اك 3 أهداف 
رئيس����ية للمنظوم����ة أولها 
سداد الديون والثاني تخفيف 
الضغط عل����ى القوائم املالية 
للشركة وأخيرا دراسة أفضل 
االستراتيجيات للتخارج في 

وخصوم����ات خاصة لدى أرقى 
الفنادق العاملي����ة فئة 5 جنوم 
كاملاريوت، وروتانا، والفيرمونت 
والسويسوتيل. إلى جانب ذلك، 
س����يحصل حاملو البطاقة على 
جتربة تسوق ممتعة إذ ميكنهم 
اس����تخدامها ل����دى أكثر من 29 
مليون متجر بالكويت واخلارج، 
عالوة عل����ى خدمة التأمني على 
املشتريات املجانية والتي تغطي 

املنتجات غير القابلة للتلف.
وح����ول اخلدم����ات املالي����ة 
التي تقدم لعمالء  الش����خصية 
التمي����ز )مصرفي����ة � جتارية � 
عقارية � استثمارية( قال الفوزان 
إنه����ا عديدة، وم����ن أهمها فرع 
خاص في »برج بيتك«، ومديرو 
العمالء في  ومديرات عالق����ات 
الفروع املصرفية، باإلضافة إلى 
مجموعة من اخلدمات املجانية 
مثل إصدار ش����هادات للحساب 

باألزمة العاملية وبعبارة أخرى 
فان أصول الشركة لم تكن بعيدة 
عن تفاعالت األزمة وتأثيراتها 

السلبية.
وأشار إلى أن النسبة األكبر 
من خس����ارة مجموعة عارف 
االستثمارية والبالغة حوالي 
127.5 ملي����ون دين����ار جاءت 
نتيج����ة للمخصص����ات التي 
اتخذتها الشركة إلعادة التقييم 
والبالغة حوالي 37% إلى جانب 
31% متثل خس����ائر ناجمة عن 
االستثمار في الشركات التابعة 
والزميلة وما ينطوي عليه ذلك 
من مخصصات إعادة التقييم 

ألصولها.
وق����ال انه عل����ى الرغم من 
حدة األزمة وانعكاساتها على 
املجموعة وش����ركاتها التابعة 
فإن ثمة عناصر ايجابية يجب 
النظ����ر إليها أوله����ا أن عارف 
ليست على استعجال في بيع 
أي من أصولها على الرغم من 
العروض التي تلقتها بش����أن 
بع����ض األصول الت����ي تفوق 
القيمة املشتراة بها إلى جانب 
ارتفاع قيم����ة بعض األصول 
وعدم وجود املش����تري القادر 

ب����اس« التي من خاللها ميكنهم 
الدخول مع ضي����ف مجانا إلى 
أكثر من 500 قاعة درجة رجال 
األعمال في مختل����ف املطارات 
العاملية ليتمتعوا بتجربة سفر 
إلى  مريحة وممتعة، باإلضافة 
التمتع بعروض عطالت مميزة 

اللمس����ات األخيرة  بوض����ع 
عل����ى االتف����اق م����ع الدائنني 
احملليني إلعادة جدولة ديونها 
وهو إجناز آخ����ر يضاف الى 
إجنازاتها مبساندة بيت التمويل 

الكويتي.
وأش����ار إلى أن����ه في حال 
مت االتفاق على جدولة ديون 
عارف فإن القس����ط األول لن 
يصبح واجب الس����داد قبل 18 
شهرا من توقيع االتفاق أي أن 
الش����ركة لديها الوقت الكافي، 
واألهم أنه متوافر لديها قيمة 
هذا القسط وهو ما يجعلها في 
وضع ميكنها من التركيز على 
أنشطتها االستثمارية وإعادة 
الهيكلة في املرحلة املقبلة دون 
أن يكون ملديونيتها أي أعباء 
تقلل من تركيز اإلدارة التنفيذية 
في أداء مهامها مؤكدا أن الشركة 
حتى اآلن لم تتخلف عن سداد 
قسط واحد من األقساط املطلوبة 
منها وذلك على الرغم من حدة 

األزمة.
وقال إن خطة عارف قامت 
على أساس إعادة هيكلة ديونها 
في جانبي الدائن واملدين بحيث 
تس����ير اإلجراءات في خطني 
متوازيني حيث متكنت أيضا 
الشركة من معاجلة الكثير من 
املتعلق����ة بالتزامات  القضايا 
مديني التمويل اإلسالمي والتي 
انخفضت على اثرها مديونيتهم 
للمجموعة من 142 مليون دينار 
في 2008 الى 52 مليون دينار 

حاليا.
وح����ول النتائ����ج املالي����ة 
للمجموعة في عام 2009 قال 
اخل����زام انه م����ن املعروف أن 
منظومة عارف االس����تثمارية 
موزعة ب����ني قطاعات مختلفة 
ومناطق جغرافية عدة تأثرت 

ڤيزا وماستركارد بحد ائتماني 
واحد، ورقم سري موحد، وكشف 
حساب شهري واحد للبطاقتني 
معا، ومجموع����ة كبيرة أخرى 
النخبة  التي تناسب  املزايا  من 
باإلضافة إلى ميزة السداد على 
مدى 12 شهرا أو بنسبة %8.33 

شهريا دون أي نسبة مضافة.
وأضاف الفوزان في تصريح 
صحافي ان بيتك يحرص دائما 
على تق����دمي أفض����ل اخلدمات 
التمي����ز،  املصرفي����ة لعم����الء 
وستس����اهم مجموعة التيسير 
املاس����ية في هذا حيث صممت 
خصوصا لتالئم احتياجات عمالء 
التميز ليس فقط في الكويت وإمنا 
حول العالم فمن خاللها يتمتع 
عمالء التميز بعروض استثنائية 
وامتي����ازات متنوعة من كبرى 
الشركات، كما سيحصل عمالء 
التميز عل����ى بطاقة »برايورتي 

الوقت الذي تعمل فيه املنظومة 
على أس����اس مركزية األهداف 
التنفيذ  والرؤي����ة والمركزية 
وهو ما مينحه����ا مرونة أكبر 
في االنطالق والعودة مرة أخرى 

الى حتقيق الربحية.
 وأش����ار الى أنه وفي إطار 
األداء  الهيكلة وحتسني  إعادة 
التابعة  للمجموعة وشركاتها 
فقد مت االنتقال الى مبنى جديد 
يض����م جميع هذه الش����ركات 
لتصب����ح أكثر قربا الى جانب 
التي كانت  التكالي����ف  توفير 
الش����ركات تتكبدها بس����بب 

توزعها في أماكن متفرقة.
وضرب املثال بشركة عارف 
للطاق����ة القابضة التي تعتبر 
الش����ركات  أبرز  واحدة م����ن 
التشغيلية التابعة للمجموعة 
والتي تتميز بسيولتها النقدية 
العالية )أكث����ر من 30 مليون 
دينار( وعدم وجود أي مديونية 
عليه����ا إلى جان����ب كونها من 
الش����ركات املدرجة في سوق 

الكويت لألوراق املالية. 
وأكد أن عارف للطاقة تعتبر 
من الش����ركات التي ينتظرها 
مستقبل كبير خاصة مع البدء 
ف����ي تنفيذ اخلط����ة التنموية 
اخلمسية للدولة حيث ميكن 
للشركة أن تساهم وبقوة في 
مشروعات الطاقة وإعادة تدوير 

النفايات وغيرها.
واختتم تصريحه بالتأكيد 
مرة أخ����رى عل����ى دور بيت 
التموي����ل الكويت����ي في دعم 
الشركة مشيدا باخلطوة التي 
اتخذها باختي����ار املدير العام 
العمر  التموي����ل محمد  لبيت 
رئيسا ملجلس إدارة مجموعة 
عارف االستثمارية على الرغم 

من التزاماته املتعددة.

مجانا وكش����ف حس����اب مجانا 
للفترة احلالية وخزانة أمانات 
مجانا للس����نة األولى، وبطاقة 
سحب آلي بتصميم أنيق خاص، 
وخصومات وع����روض مميزة 

طوال العام.
وقال الفوزان ان ميزات بطاقة 
التيسير تشمل إمكانية السحب 
النقدي من أكثر من 850 ألف جهاز 
سحب حول العالم، باإلضافة إلى 
احلصول على بطاقة التمويل نت، 
وبوليصة تأمني س����فر للعائلة 
بتغطية تصل إلى 50 ألف دينار 
حتى في حالة عدم شراء التذاكر 
بواسطة البطاقة، وتسري تغطية 
بوليصة التأمني العائلية خارج 
إقامة  الكويت فق����ط ولفت����رة 
ال تتج����اوز 90 يوما متواصلة 
كما أنها مقبولة لدى السفارات 
األجنبي����ة ومطابقة لش����روط 

.Schengen تأشيرة

ش���اركت ش���ركة »فيف���ا« 
لالتصاالت ممثلة مبدير اخلدمات 
األساسية عبداهلل احلربي في 
مؤمتر ومعرض i-VAS السنوي 
الثاني في الكويت، مبش���اركة 
شركات اتصاالت محلية وإقليمية 

وعاملية.
وفي حلقة نقاش عن خدمة 
نقل األرقام، كان للحربي كلمة، 
ش���رح فيها ماهية هذه اخلدمة 
وأهميتها وفوائدها بالنس���بة 
للعم���الء في حال أرادوا تغيير 
اش���تراكهم من شركة اتصاالت 
إلى أخرى مع إمكانية االحتفاظ 
بنفس الرقم، باإلضافة إلى تأثير 
هذه اخلدمة على خدمات القيمة 
املضافة والسوق احمللي، في حال 

تطبيقها.
وأشار احلربي إلى أن »ڤيڤا« 
ب���دء تطبي���ق اخلدمة  تتوقع 

قريبا، مثنيا على جهود وزارة 
املواصالت في تسهيل إجراءات 

تطبيق اخلدمة.
وتعتبر خدمة نقل األرقام، 
من اخلدمات املميزة التي القت 
قبوال م���ن العمالء في أكثر من 
خمسني دولة حول العالم. ومع 
ه���ذه اخلدمة، أصب���ح بإمكان 
العمي���ل االحتفاظ برقمه كامال 
دون تغيير، وحتويل اشتراكه 
إلى ش���ركة اتص���االت أخرى، 
طبقا لإلج���راءات املتبعة، دون 
احلاجة إلى تكبد عناء إبالغ األهل 
واألصدقاء ع���ن رقمه اجلديد. 
وس���تكون هذه اخلدمة حافزا 
لتفعيل التواص���ل مع العمالء 
بحيوية وشفافية أكثر، وإرضاء 
حاجاتهم وإبقاءهم على اطالع 
على أح���دث اخلدمات في عالم 

االتصاالت.

وتأت���ي أهمية ه���ذا املؤمتر 
في كونه يس���لط الضوء على 
أحدث م���ا توصل إليه في عالم 
االتصاالت فيما يخص تقنيات 
القيمة املضافة، وعلى  خدمات 
تفاصي���ل كيفية تطبيق خدمة 

نقل األرقام.
ويقدم املؤمتر فرصة حصرية 
للمش���اركني لتحدي���د معايير 
التطبيقي���ة  إس���تراتيجيتهم 
التنافسية لهذه اخلدمة الفريدة، 
وجتسيد خبراتهم ودراساتهم 
وأبحاثهم حولها، لضمان حسن 

تطبيق هذه اخلدمة.
وتعتبر مشاركة »ڤيڤا« في 
هذا املؤمتر، خطوة حقيقية نحو 
احتالل مرتبة قيادية رائدة، تسهم 
في تقدمي اخلدمة املثلى للعمالء، 
ضمن إطار اإلستراتيجية العامة 

للشركة.

شاركت في مؤتمر i-VAS للقيمة المضافة

أشاد بدور »بيتك« وفي حال االتفاق فإن أول قسط سيكون قبل نهاية 2011 

 عبداهلل احلربي خالل املؤمتر

إبراهيم الصقعبي يتوسط فريق شركة إشراق العقارية

)كرم دياب( نبيل اإلسكندراني يتوسط توم جراسس وفنيت فدوى ومجموعة من ممثلي »كانون«

إبراهيم اخلزام

محمد الفوزان 

»المدير الكويتي ـ البحرين« وّقعت عقدًا 
إلنشاء فندق »هوليدي إن إكسبرس« بالبحرين

مبيعات كاميرات »كانون« تستحوذ 
على 40% من الحصة السوقية 

أفاد مدير عام ش����ركة املدير الكويتي القابضة 
ف����ي الكويت إبراهيم الصقعبي بأن ش����ركة املدير 
الكويتي � البحرين، وقعت عقدا مع ش����ركة إشراق 
العقارية املطور الوحيد ملجموعة فنادق »هوليدي 
ان اكسبرس« في منطقة اخلليج العربي � باستثناء 
الس����عودية � لبدء عمليات اإلنش����اء وتنفيذ فندق 
»هولي����دي ان اكس����برس« بالبحرين، واملكون من 
22 طابقا ويحتوي على 279 غرفة، ويفتتح أبوابه 
في خريف عام 2011، وتصل قيمة املشروع إلى 33 

مليون دوالر.
وقد أفاد بأن فندق »هوليدي ان اكسبرس« املنامة 
أول فندق لسلسلة فنادق »هوليدي ان اكسبرس« في 
مملكة البحرين واألول خارج دبي، حيث سينضم إلى 
السلسلة املوجودة حاليا في دبي في كل من مدينة دبي 
لالنترنت وحديقة صفا ومنطقة اجلميرة، والفندق 
الرابع الذي افتتح في يناير 2010 مقابل محطة مطار 
دبي 3، والذي س���يكون أكبر ملكية ل� »هوليداي إن 

اكسبرس« في العالم ويحتوي على 381 غرفة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إشراق العقارية 
سامي األنصاري »نحن سعداء جدا لدخولنا السوق 
البحريني«، مؤكدا على أن شركة »إشراق« تتطلع 
لتق����دمي منتج مميز للنوعية التي أصبحت س����مة 

»هوليدي إن اكسبرس«.
وأش����ار األنصاري إلى أن فن����دق »هوليداي إن 
اكسبرس املنامة« يقع في منطقة البحرين التجارية 
على بع����د دقائق من مطار البحري����ن الدولي على 
طريق امللك فهد ومرف����أ البحرين املالي والبعثات 
الديبلوماسية ومنطقة التسويق، مؤكدا على الطلب 
املتزايد للفنادق ذات اخلدمات وامليزانيات احملددة، 
خصوصا السالسل العاملية التي ال تتنازل عن اجلودة 

وتقدم قيمة كبيرة مع إقامة رائعة واخلدمات التي 
يتوقعها اجلميع.

من جانبه، قال املدير التنفيذي للعمليات ملجموعة 
فنادق انتركونتنتال في أفريقيا والشرق األوسط 
جون باسمي ان مجموعة فنادق انتركونتنتال سعيدة 
بالشراكة مع شركة إشراق لتطوير فندق هوليداي 
إن اكس����برس املنامة، موضح����ا أن قطاع اخلدمات 
الفندقية احملدودة مزدهرة اآلن في الشرق األوسط 
ومجموعة فنادق »انتركونتنتال« حريصة على أن 

تكون في طليعة هذا التطور.
وأوض����ح أن املجموعة لديه����ا 3 فنادق من فئة 
»االكسبرس« س����تفتتح خالل فترة قصيرة والتي 
تبرز التزامنا في التنامي في قطاع اخلدمات الفندقية 

احملددة في املنطقة.
وأضاف أن فندق هوليداي إن اكسبرس البحرين 
سيقام على مسطح 21.000 ألف متر مربع وسيحتوي 
عل����ى 17 طابقا من غرف الضيوف ومرافق الفندق، 
باإلضافة إلى موقف سيارات متعدد الطوابق، ويضم 
مجموعة من املرافق تتضمن قاعة رياضية مصغرة، 
مركز اتصاالت س����ريعا مجهزا بضروريات مرافق 
العمل مثل الفاكس واالنترنت والطباعة والنسخ، 
باإلضافة إلى قاعات اجتماعات متعددة تس����تطيع 
احتواء حتى 40 ضيف����ا، ومطعما يعمل على مدار 
س����اعات اليوم، مبينا أن الغرف مصممة بأسلوب 

عصري مع عدة ميزات.
يشار إلى أن شركة إشراق مملوكة لشركة دبي 
انترناشيونال كابيتال وتخطط الشركة الستمرارية 
توسعها وتطوير فنادق »هوليدي إن اكسبرس« في 
املنطقة في السنوات القليلة املقبلة، وتشمل املناطق 

التي سيتم فيها التطوير أبوظبي.

منى الدغيمي 
نظمت ش����ركة ناصر محمد الساير لالتصاالت 
الوكيل احلصري جلميع منتجات »كانون« بالكويت 
مؤمترا على مدى يومني مع عمالء »كانون« من موزعني 
وهيئات حكومية وقطاع خاص للتعريف بكل ما هو 
جديد ومتطور في عالم الطباعة والتصوير وتقدمي 
شرح واف عن منتجات »كانون« وخططها املستقبلية. 
وقد استعرض مدير منتجات الطباعة في »كانون« 
الش����رق األوسط سيدني بيريرا منتجات »كانون« 
من طابعات وأجهزة متعددة الوظائف وماس����حات 
ضوئية بش����رح مفصل للمواصفات وميزات تلبي 
جميع حاجات املس����تهلك بج����ودة وأداء عال غير 

مسبوق عند املنافسني.
كما أشار إلى أن »كانون« الشرق األوسط تشيد 
باإلجناز الذي حققته ش����ركة الس����اير من توسيع 
قاعدة الزبائن مع احل����رص على تلبية خدمات ما 
بعد البيع بكفاءة عالية. ومن جانبه، كش����ف مدير 
قسم الكاميرات لدى شركة الساير توم جراسس عن 
أن حصة كاميرات »كانون« الشخصية واالحترافية 
في السوق الكويتي جتاوزت 40% في الربع األول 
من 2010، مشيرا إلى أن احلصة السوقية ملبيعات 
كاميرات »كانون« ف����ي 2009 كانت في حدود %40 
وهي أعلى نسبة مقارنة مبنافسيها على مستوى 
السوق الكويتي.  وأضاف أن طموح الشركة بالوصول 
إلى أعلى مستويات اخلدمة ما زال مستمرا ودافعا 

أساسيا للحفاظ على تقدم الشركة.

قمة المنافسة

ومن جهته قال مدير قس����م األجه����زة املكتبية 
الش����خصية في شركة الساير، س����لمان الباشا ان 
الش����ركة متشي بخطى واثقة العتالء قمة املنافسة 
بدعم مستمر من »كانون« الشرق األوسط، مشيرا 

إلى أن سياسة الشركة في دعم العمالء مستمرة.
وأضاف أن ش����ركة »كان����ون« تعتبر من أولى 

الش����ركات الرائدة في مج����ال الطباعة والتصوير، 
حيث ان نس����بة كبيرة من أرباح ش����ركة »كانون« 

تستثمر في مجالي البحث والتطوير.
وفي اليوم الثاني الجتماع »كانون« باملوزعني 
استعرض مدير منتجات كاميرات الڤيديو في »كانون« 
الش����رق األوس����ط ميوجن ناير كل ماهو جديد في 
هذا املجال وم����ا تنفرد به منتج����ات »كانون« من 
تكنولوجيا متط����ورة مقارنة بأي منافس، مضيفا 
أن »كانون« الشرق األوس����ط تعير اهتماما مميزا 

لسوق الكويت.
من جانبه كشف مدير الكاميرات االحترافية لدى 
كانون الشرق األوس����ط فينيت فدوى ان كاميرات 
»كان����ون« األولى في العالم ف����ي مجالي التصوير 
الش����خصي واالحترافي وذل����ك وفقا لإلحصائيات 
العاملية، واض����اف أن حجم مبيعات هذا النوع من 
الكاميرات تضاعف في سوق الكويت ملا تتميز به 
شركة الساير من تقدير الحتياجات السوق ناهيك 
عن مركز الدعم الفني املتميز املجهز بأحدث أدوات 
اخلدمة والصيانة على أيدي مهندسني على قدر عال 

من احلرفية والكفاءة.
واختتم املدير العام لش����ركة الساير في نهاية 
احلفل نبيل االسكندراني قائال: ان الشركة لن تدخر 
أي جه����د في وضع منتج����ات »كانون« في صدارة 
املنافسة بتقدمي أفضل العروض واخلدمات كل عمالء 
»كانون« من أفراد ومؤسسات، مشيرا إلى أن سياسة 
مجموعة الساير أكدت على أن خدمة العمالء هدف 

أساسي.
وأش����ار إلى وجود بعض الشركات التي تطرح 
منتجات من خارج منطقة الشرق األوسط حيث ان هذه 
املنتجات ليست مكفولة من شركة »كانون« الشرق 
األوسط مما يشكل خسارة كبيرة للمستهلكني من 
ناحية عدم القدرة على تصليح األعطال إن وجدت، 
مؤكدا انه من املهم الس����ؤال عن كفالة الساير على 

كل املنتجات.

مع »إشراق العقارية« وبتكلفة 33 مليون دوالر

»الساير« تستعرض أحدث منتجات »كانون« من الكاميرات والطابعات 


