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عاطف رمضان

أكد مشاركون في معرض األواني املنزلية املقام حاليا على ارض املعارض الدولية 
في منطقة مش�رف ان التكاتف األس�ري والترابط االجتماعي بني الكويتيني واهتمام 
املواطنني باملائدة وخروجهم ال�ى البر إلقامة املخيمات وراء ازدهار س�وق األواني 
املنزلي�ة في الكويت. وأضافوا في لقاءات متفرقة ل� »األنباء« ان س�وق األواني املنزلية 
ينتعش عادة في مواسم متعددة مثل شهر رمضان املبارك، مشيرين الى ان الشركات 
املتخصصة تتسابق في الكويت على جلب أحدث ما حتتاجه موائد الضيافة التي تقيمها 

العائالت الكويتية.
ويستقطب معرض األواني املنزلية الذي تشكل النساء نحو 95% من إجمالي زواره 
الراغبني في شراء مستلزمات املائدة الرمضانية ذات الطابع اخلاص، حيث حظيت هذه 

األواني مبختلف أشكالها وانواعها البالستيكية والزجاجية والنحاسية بالطلب االكبر لدى 
النساء الالتي يفضلن تقدمي وجباتهن خالل الشهر الكرمي في شكل متجدد حتى يكون 

هناك نوع من التغيير على السفرة الرمضانية خاصة انها حتتوي على أطباق مختلفة.
وذكر أحد املشاركني في املعرض ان سوق األواني املنزلية في الكويت نشط ومن 
أقوى األسواق اخلليجية، مشيرا الى ان السوق السعودي يحتل الصدارة في املبيعات 
واالقبال على األواني املنزلية ويأتي بعده مباشرة في الترتيب السوق الكويتي ثم السوق 
القطري ثم السوق االماراتي ويأتي السوق العماني في املرتبة اخلامسة ثم السوق البحريني 
في املرتبة السادسة. ولفت البعض الى ان زيادة الرواتب بالكويت واملكافآت والدعم 
املالي املتعلق بغالء املعيش�ة من األمور التي تلقي بظاللها ايجابا على تنشيط حركة 

املبيعات واإلقبال على شراء األواني املنزلية. وفيما يلي التفاصيل:
عطى بهمن عبداحلميد سلطانغفران علوي السيد مرتضى العلي

حضور جيد في معرض األواني املنزلية على أرض املعارض

على هامش معرض األواني المنزلية المقام حاليًا على أرض المعارض

مشاركون ل� »األنباء«: الكويت الثانية خليجيًا بسوق األواني المنزلية

)قاسم باشا(تنوع كبير في املعروضات

لالستيراد والتصدير ميرنا االمني 
بأن الش����ركة لها مقر في الكويت 
وهي وكيل ملاركات عاملية برازيلية 
مثل اكس����فورد ونادير ووايتون 

وانفيتا.
االم����ني ان منتجات  واضافت 
الش����ركة عبارة عن اوان منزلية 
مثل اطقم السفرة ولوازم املطاعم 
والفنادق، مشيرة الى ان الشركة 
لبناني����ة ولها افرع ف����ي الكويت 

واالردن وقطر.
ومن الشركة نفسها، قال احمد 
االمني ان منتجات الشركة يتم بيعها 
في بعض اجلمعي����ات التعاونية 
ومراكز التسوق بالكويت، مشيرا 
الى ان ه����ذه املنتجات ذات جودة 
عالية لكونه����ا منتجات برازيلية 
تضاهي مثيالتها االوروبية لكن 

بأسعار تنافسية.
اما ش����ريف السيد )بائع لدى 
الشركة املصرية الدولية( فقد ذكر 
ان الش����ركة من مصر ومنتجاتها 
صينية وتركية الصنع، مش����يرا 
الى اهمية املش����اركة في مثل هذه 
املع����ارض التي جتمع عددا كبيرا 
م����ن الش����ركات واملنتجات حتت 

سقف واحد.
م����ن جان����ب آخر، ق����ال خالد 
احمد )بائع في ش����ركة الفياصل 
لالواني املنزلية( ان الشركة تطرح 
منتجاتها من االواني املنزلية في 
املعرض، مش����يرا الى ان الشركة 
كويتية وحترص على املش����اركة 
في مثل هذه املعارض للترويج عن 

منتجاتها وحتقيق املبيعات.
ولفت الى ان منتجات الشركة 
مصنع����ة ف����ي الهن����د والص����ني 

وتركيا.

في البداية، اكد عيد املطيري من 
مؤسسة ملسات لالواني املنزلية ان 
سوق االواني املنزلية بالكويت لم 
يتأثر كثيرا باالزمة املالية العاملية، 
مرجعا ذلك الى جناح هذه التجارة 
ال����ى جان����ب ان جميع االس����ر ال 
تستغني عن االدوات املنزلية، كما 
ان هذه املنتجات ليس لها مدة انتهاء 
صالحية وسهلة التخزين. واضاف 
املطيري ان الزبون الكويتي ينظر 
بعني االعتبار الى ش����كل وجودة 
املنتج، مش����يرا ف����ي الوقت ذاته 
الى قوة السوق الكويتي في هذا 
املجال بعد السوق السعودي الذي 
يحتل املرتبة االولى في اخلليج، 
مضيفا ان السوق القطري يحتل 
املرتبة الثالث����ة من حيث االقبال 
على االواني املنزلية ثم الس����وق 
االماراتي ثم الس����وق العماني ثم 

السوق البحريني.
واش����ار الى ان في السعودية 
مناطق مث����ل محافظت����ي »حفر 
الباط����ن« و»النعيري����ة« تعتمد 
بالدرج����ة االول����ى عل����ى التجار 
الكويتي����ني بنس����بة 90% تقريبا 
مرجعا ذلك الى االسعار التنافسية 
كما ان الشركات السعودية الكبرى 
تدعم التجار الصغار. وبني املطيري 
ان زيادة الرواتب بالكويت بشكل 
عام تنعكس ايجابا على تنشيط 

حركة سوق االواني املنزلية.
وقال ان مؤسسة ملسات لالواني 
املنزلية تطرح منتجاتها في معرض 
املنزلية بأرض املعارض  االواني 
الدولية بأسعار تنافسية، مطالبا 
الشركات الكبرى احمللية باملشاركة 
في مث����ل هذه املعارض التي تقام 
بالكويت لدعم اصحاب املشاريع 

الى انها مشغوالت يدوية.
الكندري ان منتجات  واضاف 
الش����ركة تالقي اقب����اال كبيرا في 
الكويت. اما مدير التسويق بشركة 
مصر احملروسة مروان اسماعيل 
فقد اكد ان منتجات الشركة مصرية 
ومصنعة من االملنيوم، مشيرا الى 

ان اسعار الشركة تنافسية.
واض����اف ان مش����اركتهم في 
املع����رض للتعري����ف مبنتجاتهم 
وان الش����ركة لها وكيل بالكويت 
هي مؤسسة بئر زمزم، موضحا 
الش����ركة يتم بيعها  ان منتجات 
التعاونيات واالسواق  في بعض 

املركزية بالكويت.

ماركات عالمية

عل����ى صعيد متص����ل، افادت 
التسويق بشركة جاسكو  مديرة 

التي تنعك����س إيجابا على زيادة 
مبيعات منتجات الشركة.

ولفت الى ان منتجات الشركة 
املاض����ي والتراث  مأخوذة م����ن 

القدمي.
أما مدي����رة ش����ركة بترفالي 
لألواني املنزلية غفران علوي فقد 
أكدت ان منتجات الشركة تونسية، 
مش����يرة الى ان الشركة حريصة 
على املشاركة في معرض األواني 
املنزلية لتعريف اجلمهور الكويتي 

باملنتجات التونسية والتحف.
وأش����ادت عل����وي بالزبائ����ن 
الكويتيني واصفة السوق الكويتي 
بأنه جيد. وفي اإلطار ذاته، ذكر مدير 
املعرض مبؤسسة اسماعيل بهمن 
العامة واملقاوالت عطى  للتجارة 
مصطفى ان املؤسسة كويتية وهي 
وكيل حصري ألجهزة املولينكس 

وأش����ار مهنا الى ان الش����ركة 
حريصة على املشاركة في مثل هذه 
املعارض لترويج منتجاتها وتعريف 
التي  زبائنها باألصناف اجلديدة 
تقدمها الشركة بشكل سنوي. وأشاد 
مهنا باإلقبال الكبير على منتجات 
الشركة في السوق احمللي، مشيرا 
الى ان الش����ركة تصدر منتجاتها 

ألسواق السعودية والعراق.
ولفت الى ان الش����ركة ترحب 
انه����ا تثق  باملنافس����ة، خاص����ة 
مبنتجاتها، مؤكدا ان عامل املنافسة 

مهم لصالح املستهلك.
وفي اإلطار ذات����ه، قال املدير 
التجاري بش����ركة املعلم املتحدة 
»الومنيوم سها« عبداحلميد سلطان 
ان الشركة لديها منتجات مصرية 
وصينية، مشيرا الى ان املعارض 
مهمة للترويج ملنتجات الشركة.

الفرنسية، مشيرا الى ان منتجات 
الشركة عبارة عن أجهزة املطبخ 
مثل اخلالطات واملطاحن ومضارب 

البيض ومفارم اللحم.
وأضاف ان مشاركة املؤسسة في 
املعرض إلبراز منتجات الشركة، 
موضحا ان هذه املنتجات فرنسية 

وإسبانية وإيطالية.

المنتجات المغربية

من جانبه، قال يوسف الكندري 
من ش����ركة دار مراك����ش لالنتيك 
املغربي )فرع من شركة الكندور 
ان  العام����ة واملقاوالت(  للتجارة 
الشركة تقدم في املعرض بعض 
املنتجات املغربي����ة مثل طواجن 
الرصاص  الطب����خ اخلالية م����ن 
بنس����بة 100% وفخار القرقيعان 
واالكسسوارات املغربية، مشيرا 

وذكر سلطان ان املعرض يشهد 
إقباال في الفترات املسائية، الفتا 
الى ان النساء يش����كلن 98% من 

عمالء الشركة.

فترة اإلقبال

من جهته، قال صاحب شركة 
س����فيرة الديرة للتج����ارة العامة 
واملقاوالت مرتضى العلي ان الشركة 
متارس نشاطها في الكويت منذ 60 
عاما، وحترص على املشاركة في 
معرض األواني املنزلية للمرة ال� 7 
تقريبا، مشيرا الى ان لدى الشركة 
مكتب����ا في روماني����ا وانها وكيل 

للبضائع الرومانية بالكويت.
وأضاف ان اإلقبال على منتجات 
الش����ركة عادة يكون في موسمي 
الشتاء والربيع، موضحا ان اخلروج 
الى البر وإقامة املخيمات من األمور 

الصغيرة ونقل خبراتها للشركات 
او املؤسسات الصغيرة.

واوض����ح ان »ملس����ات« لديها 
منتجات مس����توردة من ش����ركة 
السيف السعودية ومجموعة بن 
شيهون بالسعودية ايضا، مشيرا 
الى ان ه����ذه املنتجات عبارة عن 
س����خانات وترام����س ومف����ارش 
الطاوالت وسفرات الطعام املصنعة 

من اجللد.

منتج وطني

من جانبه افاد مدير املبيعات 
بشركة اجلريوي لصناعة االواني 
املنزلي����ة محمد مهن����ا بان منتج 
الشركة وطني بنسبة 100%، مشيرا 
الى ان ه����ذه االواني مصنعة من 
االلومني����وم ومتتاز »بالس����مك« 

والنقاوة بنسبة %99.7.

نظ����م بنك الكوي����ت الوطني محاضرة 
لطلبة اجلامعة األميركية في الكويت حول 
»أس����س وآليات التسويق االستراتيجي«، 
وذلك في إطار احملاضرات التي يقدمها البنك 
تلبية لدعوة موجهة من أساتذة ومدرسي 
مختلف اجلامعات في الكويت.وقام بتقدمي 

احملاضرة كل من نائب مدير العالقات العامة 
في البنك عبداحملس����ن الرشيد، ومسؤولة 
العالقات االعالمية بدرية الرشيد، ومن قسم 
التسويق كل من دميا نسيبة وجنالء املاجد.
وشرح احملاضرون للطلبة سبل التسويق 
االستراتيجي وآليات تنفيذ حمالت العالقات 

العامة منذ إطالقها وحتى اختتامها، مبا في 
ذلك القنوات والوسائط اإلعالمية املستخدمة 
في مثل هذه احلم����الت وقاموا بالرد على 

أسئلة واستفسارات الطلبة.
من جانبه، شكر األستاذ في كلية اإلعالم 
في اجلامعة األميركي����ة بالكويت د.محمد 

حسني أكبر البنك الوطني على مبادرته لنقل 
معرفته وخبراته املتراكمة إلى الطلبة، وقال 
ان إقام����ة البنك لهذه احملاضرات ورعايته 
لألنشطة الطالبية تأتي من منطلق حرصه 
على التواصل مع املؤسس����ات التعليمية 

واالهتمام بشريحة الشباب.

في محاضرة عن التسويق اإلستراتيجي

AA2 تثبت تصنيفه للمدى الطويل عند

»الوطني« يستضيف طلبة الجامعة األميركية

»موديز« ترفع نظرتها المستقبلية ل� »الوطني« إلى مستقر
رفعت وكالة »مودي���ز« للتصنيف االئتماني 
أمس من نظرتها املستقبلية لبنك الكويت الوطني 
إلى »مستقر«، وذلك بالتزامن مع حتسني نظرتها 
للتصنيف السيادي للكويت، كما ثبتت تصنيفها 
طويل األجل للبنك عند »AA2«، وهو األعلى بني جميع 
بنوك األسواق الناشئة، مؤكدة أن هذا التصنيف لم 

يعد مقيدا بالتصنيف السيادي للكويت.
وأوضحت الوكالة ان���ه وبالتزامن فقد رفعت 
نظرتها املستقبلية لبنك الكويت الوطني مع حتسن 
نظرتها للتصنيف السيادي للكويت، يعزى إلى كون 

تصنيف البنك كان مقيدا بالتصنيف السيادي.
وأشارت إلى أن تصنيفها لبنك الكويت الوطني 

يعكس نظرتها إلى »استقرار وخبرة اجلهاز اإلداري لبنك الكويت الوطني، واستراتيجيته 
الواضحة، وقوة مؤش���راته املالية، السيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في 

ظل ضعف البيئة التشغيلية«.
ورأت أن دوافع هذا التصنيف تتلخص بكون »الوطني« يتمتع بحصة س���وقية 

مهيمنة في السوق احمللي، ومتانة مالية، وتوسع 
اقليمي مدروس، ما يتيح له املجال أمام املزيد من 
التنوع وتعزيز شبكته بشكل إضافي، إلى جانب 
التخطيط االستراتيجي اجليد لبنك الكويت الوطني 
وقوة واستقرار جهازه اإلداري املدعوم من مجلس 

إدارة يتمتع بخبرة واسعة.
وكان���ت »موديز« ق���د خفضت م���ن نظرتها 
املستقبلية للتصنيف السيادي للكويت في وقت 
سابق، ما انعكس س���لبا على تصنيفات القطاع 
املصرفي، إال أنها عدل���ت أمس نظرتها لتصنيف 
الكويت إلى »مستقر«، ملا رأته حتسنا في فعالية 
احلكومة نتيجة موافقة مجلس األمة على بعض 

التشريعات االقتصادية املهمة، وقوة مركزها املالي مقارنة مع دول في املنطقة.
اجلدي���ر بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بأعلى التصنيفات االئتمانية بني 
جميع بنوك األسواق الناش���ئة من جميع وكاالت التصنيف العاملية الرئيسية مثل 

»موديز« و»ستاندر أند بورز« و»فيتش«.

لقطة جماعية لطلبة من اجلامعة األميركية مع املسؤولني من »الوطني«

زيد اخلطيب يسلم إحدى الفائزات جائزتها 

3D secure تشمل بطاقات التيسير والمسبقة الدفع وخدمة

»بيتك«: 18 فائزًا جديدًا في سحب 
حمالت البطاقات المصرفية

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
»بيتك« نتائج السحب األسبوعي 
الذي يقام ضمن حمالته الترويجية 
في مجال البطاقات املصرفية خالل 
فترة الصيف ويس����تمر حتى 19 
أغس����طس اجلاري، والتي تشمل 
التيسير  حملة استخدام بطاقات 
االئتمانية، والبطاقات مسبقة الدفع، 
إضافة إلى حملة االشتراك املجاني 
 3D Secure في خدمة ثالثي األمان
عبر املوقع االلكتروني، حيث فاز 
18 عميال في س����حوبات احلمالت 
الثالث، وتستهدف هذه احلمالت 
العمالء على  الترويجية تشجيع 
استخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
ومسبقة الدفع واالستفادة من خدمة 
ثالثي األمان.وفي هذا الصدد، قال 
البطاق����ات املصرفية  إدارة  مدير 
بالوكالة زي����د عقاب اخلطيب ان 
احلملة تستهدف إلى جانب تشجيع 
العمالء على استخدام البطاقات في 
عملية الش����راء، توفير املزيد من 
وسائل األمان للحفاظ على حقوقهم 
وأموالهم وذلك باالشتراك في خدمة 
ثالثي األمان 3D Secure والتي يعد 
»بيتك« األول ف����ي تطبيقها على 

مستوى البنوك احمللية.
 وأض����اف: »تق����دم احلمل����ة 
املخصصة للتشجيع على االشتراك 
في هذه اخلدمة يوميا فرصة الفوز 
بجهاز آي فون، ويتم االش����تراك 
فيها من خالل الدخول على خدمة 
التمويل أون الين، ومن ثم اختيار 
خدم����ة حماية بطاق����ات االئتمان 
واختي����ار كلمة الس����ر والعبارة 
اخلاصة باملستخدم، وذلك بهدف 
تعزي����ز حماية عملية التس����وق 
االلكتروني«، مشيرا إلى أن السحب 

حتى 19 أغسطس اجلاري.
 وذكر أن »بيتك« أتاح الفرصة 
خالل يوليو املاضي وأغس����طس 
اجلاري ملستخدمي بطاقات التيسير 
االئتمانية للفوز أسبوعيا بأربعة 
 Macbook pro أجهزة ماك بوك برو
املتطور، وذلك عند شراء العميل 
بقيمة 20 دينارا مستخدما بطاقات 

التيسير محليا وخارجيا.
 وأوضح: »تشمل حملتنا خالل 
فترة الصيف أيضا البطاقات مسبقة 
الدفع »األسرة« و»اخلير«، حيث 
تتيح ل����كل عميل يس����تخدم أيا 
منهما بقيم����ة 10 دنانير داخل أو 

خارج الكوي����ت فرصة للفوز كل 
يوم بجهاز »أي باد«، حيث يحصل 
مستخدم بطاقة »األسرة« على 20 
فرصة ومستخدم بطاقة »اخلير« 
على 10 فرص مقاب����ل كل عملية 
شراء وتتزايد الفرص بتزايد حجم 
املشتريات«. وقال: »حتظى بطاقات 
»بيتك« االئتمانية بإقبال واسع ملا 
تتميز به من تقدمي خيارات واسعة 
في كثير من التعامالت املصرفية 
داخل الكويت وخارجها وما حتظى 
به م����ن ثقة وس����معة عامليتني«، 
مشيرا إلى أن الهدف من احلملة هو 
تعزيز سياسة استخدام البطاقات 
االئتمانية لدى مختلف ش����رائح 
العمالء كاحدى أفضل وسائل الدفع 

أمانا وسهولة.
م����ن جهتهم أب����دى الفائزون 
املتميزة،  املبادرة  سعادتهم بهذه 
معربني ع����ن تقديرهم ل� »بيتك« 
حلرصه على تقدمي املنتجات التي 
تناسب احتياجاتهم، مؤكدين على 
جناح احلملة في حتقيق أهدافها 
واملتمثلة في مكافأة عمالء »بيتك« 
وتشجيعهم على استخدام البطاقات 
أمانا  أكث����ر  كأس����لوب حضاري 
وسرعة للش����راء ونقل األموال، 
املهم����ة لدعم  الوس����ائل  واحدى 
مبيعات التجار وتوفير وقت وجهد 
العمالء، باإلضافة إلى تشجيعهم 
على االشتراك في اخلدمة املجانية 
ثالثي األمان التي تضيف للعميل 
مزيدا من األمان في استخدام بطاقته 

للتسوق االلكتروني.
وج����اءت نتائ����ج س����حوبات 

احلمالت الثالث التي أجرتها إدارة 
البطاقات في »بيتك« في حضور 
وزارة التج����ارة والصناعة، على 
النحو التالي: السحب الرابع حلملة 
استخدام بطاقات بيتك االئتمانية 
الذي يقدم جهاز »ماك بوك برو« 
للفائزين، فاز فيه كل من: عبداهلل 
نادر عبدالعزي����ز النوري، إميان 
راش����د عيس����ى املطر، آالء سامي 
أحمد القناعي، وبدر عويض صالح 

الشالحي.
أما السحب األسبوعي السادس 
حلملة التسوق االلكتروني اآلمن 
عبر االنترنت من خالل االشتراك 
املجاني في خدم����ة ثالثي األمان 
3D Secure، والذي يقدم للفائزين 
جهاز »آي فون«، ففاز فيه كل من: 
سعد سعود مجحم املطيري، فهد 
مفرج راجح املطيري، عبدالرحمن 
صالح عبدالرحمن املزيني، حامت 
محمد سمير بركات داود، علي عمر 
عبدالق����ادر باوزير، مروان محمد 
رمضان احلداد، وبدر سالم عبداهلل 

عبدالعزيز.
السحب السابع حلملة استخدام 
بطاق����ات »بيتك« مس����بقة الدفع 
والذي يق����دم للفائزين جهاز »آي 
باد«، فاز فيه كل من: وليد محمد 
محمود الكن����دري، فاطمة صياح 
عبداهلل سميران، عبداملجيد عادل 
النجار، أسيل مسعد  عبداحلميد 
عبدالعزيز املس����عد، جمال حمد 
سعد الشامري، عبدالرحمن صالح 
املعت����وق، وعبدالرحمن  عبداهلل 

راشد سعد اخلرافي. 


