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الموزع األول لهذه النوعية من المركبات على مستوى دول الخليج

»الشايع والصقر«: أكثر من 800 مركبة 
»أيشر« على طرق الكويت

توقيع عقد إقامة الملتقى السنوي الرابع 
لملتقى »كويتي وافتخر« مع معرض الكويت الدولي

لتمويل مجموعة من الفرص االستثمارية

النقيب: »الديرة القابضة« تجدد قرضًا جماعيًا
بـ 53 مليون دوالر من بنوك ومؤسسات محلية وعالمية

أعلنت شركة الديرة القابضة انها أتمت 
بنجاح تجدي���د اتفاقية القرض الجماعي 
بقيمة 53 مليون دوالر لمدة عامين مع عدة 
بنوك محلية وعالمية، مشيرة الى ان البنوك 
المشاركة في القرض هي: بنك ستاندرد 
شارترد، بنك قطر الوطني، شركة أبوظبي 
االس���تثمارية، البنك التجاري الكويتي، 
البنك التجاري الدولي، بنك HSBC، وبنك 

عمان الوطني.
وفي هذا الص���دد، قال رئيس مجلس 
الديرة  المنتدب لشركة  اإلدارة والعضو 
القابضة عبدالوهاب النقيب: »ان حصول 
شركة الديرة القابضة على تجديد القرض 

القصيرة  الزمنية  الفترة  الجماعي خالل 
الت���ي اس���تغرقها ترتيب الق���رض يعد 
داللة على الق���وة االئتمانية التي تتمتع 
بها مجموعة إيفا وعلى سمعتها الجيدة 
لدى المؤسس���ات المالي���ة، كما تعكس 
أيضا قناعة تلك المؤسسات في الخطط 
المستقبلية واالس���تراتيجيات الناجحة 
التي تتبعها ش���ركة الديرة والتي تهدف 
للنمو المنظم والم���دروس عل��ى المدى 
المتوس���ط والطويل وس���يتم استخدام 
القرض في تمويل ودعم استثمارات الشركة 

المستقبلية«.
وأضاف النقيب في تصريح صحافي: 

»لقد تمكنت الديرة من بناء وتأس���يس 
عالقات متينة مع مجموعة من المؤسسات 
المالية العالمية والتي بدورها قد انعكست 
في تخفيض تكلف���ة االقتراض، كما أنها 
خطوة مهمة للديرة والتي س���تتمكن من 
خاللها من هيكلة عمليات تمويلية كبرى 

مع هذه المؤسسات مستقبال«.
وأشار النقيب الى انه ستتم االستفادة 
من تجديد القرض في تأمين استراتيجيات 
التخ���ارج في المرحل���ة المقبلة، إضافة 
إلى تمويل مجموعة متميزة من الفرص 
االستثمارية والتي سيتم اإلفصاح عنها 

الحقا.

قال رئيس املشروع الوطني 
»كويتي وأفتخ���ر« ضاري حمد 
الوزان ان توقيع عقد إقامة امللتقى 
الس���نوي الرابع مللتقى »كويتي 
وافتخ���ر« مع مع���رض الكويت 
الدولي يعد امتدادا للنجاح الكبير 
الذي حققه امللتقى العام املاضي 
والذي ش���هد زيارة أكثر من 45 
ألف زائر خ���الل 3 أيام تقدمهم 
راعي امللتقى سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ال���وزان في تصريح   وعبر 
صحاف���ي عن ش���كره وتقديره 
ملع���رض الكوي���ت الدولي على 
التعاون الكبي���ر واملثمر والذي 
عكس الصورة احلقيقية والرؤية 
الثاقبة والتي يسير عليها الطرفان 
لدعم الشباب الكويتي من خالل 
إقامة امللتقى للسنة الثانية على 
التوال���ي عل���ى أرض املعارض 
مبشرف.وأضاف الوزان أن ملتقى 
»كويت���ي وافتخر« ه���و املعيار 
احلقيقي للمش���اريع الصغيرة 
والقاسم املش���ترك بني الشباب 

إلى  الطموح واملشاريع، مشيرا 
أن امللتقى في نس���خته الرابعة 
سيش���هد نقلة نوعي���ة جديدة 
بع���د زيادة عدد املش���اركني إلى 

امللتقى  150 مشاركا وسيواصل 
ع���رض إبداعاته على صالة رقم 
ب���أرض املعارض.وأضاف   )8(
أن امللتق���ى حريص على توفير 

أكبر القاعات للمشاركني والزوار 
ليعطي الفرصة ألصحاب املشاريع 
للتوسع من جهة وفرصة توسع 
املشروع بشكل عام من جهة أخرى. 

اجلدير بالذكر أن ملتقى »كويتي 
وافتخر« هذا العام سيكون الرابع 
التوالي وهو برعاية سمو  على 

رئيس مجلس الوزراء.

أعلن����ت الش����ركة الكويتية 
الس����تيراد الس����يارات الشايع 
والصقر »كايكو« عن ان حجم 
مبيعاتها من مركبات أيشر قد 
جتاوز ال����� 800 مركب����ة داخل 
الكوي����ت، وقد حصل����ت كايكو 
على املركز األول كأفضل موزع 
ملركبات »أيشر« عام 2010 على 
مس����توى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ومركبات »أيشر« هي مركبات 
 � هندية الصنع بتعاون هندي 
ياباني مشترك، وقد بدأت شركة 
أيشر في الهند أعمالها في عام 
1959 مع طرح أول جرار هندي، 
واليوم لديها العديد من األعمال 
التجارية املتنوعة بني التصميم 
والتطوير والتصنيع واملبيعات 
والتوزيع للشاحنات واحلافالت 

والدراجات النارية.
وفي هذا السياق، قال نائب 
املدير العام لكايكو أشيش تاندون 
الكويتية الستيراد  ان الشركة 
السيارات )الش����ايع والصقر(: 
»كايكو« تعد هي املوزع احلصري 
ملركبات »أيشر« في الكويت، وأنه 
نتيجة استراتيجيات التسويق 
القوية أصبحت »أيش����ر« هي 
االختي����ار املفض����ل للعديد من 
ش����ركات نقل امل����واد الغذائية 
والصيانة واملق����اوالت ونحن 
فخورون بأن هناك حاليا أكثر من 
800 مركبة »أيشر« تنطلق على 
الطرق الكويتية ولقد عمل فريق 
»كايكو« بكل جد واجتهاد على 
ال� 10 املنصرمة  السنوات  مدى 
ليجعل من »أيشر« عالمة جتارية 
موثوقة داخل الكويت على الرغم 
من حاثة وجودها في الس����وق 

الكويتي«.
وب����دوره قال املدي����ر العام 
للش����ركة الكويتية الس����تيراد 
الس����يارات فومي����و توني: »ان 
العمالء دائما ما يس����عون وراء 
احللول االقتصادية في أعمالهم 
و»أيشر« حتقق لهم ذلك، ليس 
ذلك فحس����ب بل أيضا تخطط 
»أيشر« دوما إلى تضافر اجلهود 
بينها وبني شركائها وذلك لتلبية 

مطال����ب واحتياجات الس����وق 
والعمالء«.

وأعل����ن توني ع����ن افتتاح 
مركز اخلدمة اجلديد في منطقة 
العارضية الصناعية لعمالء أيشر، 
وأضاف أن الش����ركة الكويتية 
الس����يارات )الشايع  الستيراد 
والصق����ر( كايكو تس����عى إلى 
زيادة مبيعاتها بنسبة تتجاوز 
ال� 50% خالل العام احلالي، وقد 
شكر توني جميع عمالء »ايشر« 
على ثقتهم في العالمة التجارية 
ودعمهم لها ما جعل »أيش����ر« 
يتخطى حاجز ال����� 800 مركبة 

داخل الكويت.
من جانبه، هنأ نائب الرئيس 

ورئيس قس����م األعمال الدولية 
لش����احنات وحافالت »أيش����ر« 
أنوب����ام داتا، كايك����و لتخطي 
مبيعاتها ال� 800 مركبة »أيشر« 
داخل الكويت، وأعرب عن تقديره 
العميق مل����دى اجلهد واخلطط 
املبذولة الت����ي تتبعها »كايكو« 
ملواجهة املنافس����ة الشديدة في 
السوق الكويتي وأثنى على فريق 
عمل »كايكو«، مؤكدا ان الشركة 
الكويتية الس����تيراد السيارات 
)الشايع والصقر( كايكو استحقت 
وبجدارة املركز األول بني موزعي 
مركبات »أيشر« على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

في عام 2010.

بعض أعضاء فريق »كايكو«

فريق »كويتي وافتخر« مع مسؤولي معرض الكويت عقب توقيع االتفاقية 

إحدى سيارات »أيشر«

عبدالوهاب النقيب


