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 سارة أكبر: استثمارات «كويت إنرجي» لم تتأثر مطلقًا بأحداث الثورة المصرية
  أحمد مغربي

  قالت نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة كويت إنرجي م.سارة أكبر 
ان القطاع النفطي محتكر بشكل 
كامل من قبل شركة نفط الكويت، 
حيث ان الشركة مخولة من جانب 
النفطية  العملية  احلكومة إلدارة 
في الكويــــت بالكامل، مضيفة أن 
هــــذا االحتكار يعد أهم عقبة أمام 
القطاع اخلاص في احلقول  عمل 
النفطية باإلضافة إلى أن كل شيء 
في الكويت «مسيس لدرجة كبيرة»، 
مشيرة إلى أن املجال النفطي في 
الكويت يتســــم باالتســــاع لكن 
العمالة فيه قليلة جدا ال تتناسب 

مع حجمه.
  حديث م.أكبر جاء على هامش 
حضورها في الصالون اإلعالمي في 
ندوته التي أقيمت مساء اول من 
امس والتي تأتي تزامنا مع االحتفال 
الوطني ومبناسبة مرور  بالعيد 
عشرين عاما على حترير الكويت 
ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليــــد احلكم، حيث تعتبر أكبر 
السيدة الوحيدة التي شاركت ضمن 
آبار  فريق كويتي إلخماد حرائق 
النفط التي سببها الغزو العراقي 

للكويت عام ١٩٩١.
  واستهلت م.سارة أكبر حديثها 
في الندوة باستعراضها ملسيرتها 
العلمية والعملية، مشيدة بأجواء 
احلب واملودة التي كانت تســــود 
القطاع النفطي فــــي ذلك الوقت، 
مؤكدة على أهمية العمل امليداني 
للمهندس من أجل اكتسابه للخبرات 
واملهــــارات الفنية الالزمة، وقالت 
م.أكبــــر ان أول عمل قامت به في 
شركة نفط الكويت كان في البحر، 
مشيرة إلى أنها كانت جتربة قيمة 
بالنســــبة لها حيث قضت عشر 
سنوات تعمل في املجال امليداني 
النفطي حتى كانت حلظة «الغزو 

الصدامي».
الرغم من  أنه وعلــــى    وأكدت 
الغزو إال أنها أصرت على الذهاب 
الغزو وانتشار  إلى الشركة رغم 
العراقيــــة وحصارهــــا  القــــوات 
لألحمدي بالتحديد، وأضافت أنها 
كانت حريصة على الذهاب من أجل 
احلفــــاظ على املعلومات اخلاصة 
بالشــــركة وكذلك أفالم اخلرائط 
اخلاصة باحلقول واآلبار، وقالت 
م.أكبر «كنت أمتنى أن أكون إحدى 

شهيدات الكويت».

  عمليات التخريب

  أمــــا فيما بعد التحرير، فقالت 
م.أكبر «لم نســــتطع أن نشــــارك 
الفرحــــة واالحتفاالت  الكويتيني 

وتتطلب العمل امليداني بشـــكل 
مباشـــر، وأضافت بأن هناك من 
املهندسات الكويتيات ممن يعملن 
في القطاع النفطي امليداني وهناك 
من يعملن أيضا في القطاع اإلداري 
وكلهن متفوقـــات وميتلكن من 

املهارة الفنية الشيء الكثير.
  وفـــي مداخلة أخـــرى حول 
البحرية واســـتثمارات  احلقول 
الشركة في مصر أكدت أكبر على 
أن احلقول البحرية كلها مستعملة 
وتنتج كذلك حسب االتفاقيات بني 
الكويت والدول األخرى املشاركة 
في هذه احلقـــول وهناك عملية 
تطويـــر جتري حلقـــل «الدرة» 
البحري من أجل جتهيزه للعمل 

واإلنتاج.

  لم يتوقف العمل في مصر

  أما بالنسبة الستثمارات «كويت 
انرجي» في مصر، فأكدت م.أكبر 
على أن الشركة متلك عمليات كبرى 
في مصر ومشاريع متعددة وأن 
هذه املشـــاريع لـــم تتأثر مطلقا 
بأحـــداث الثـــورة املصرية التي 
أثنت عليها كثيـــرا، وقالت «كنا 
نتابع األحداث حلظة بلحظة وان 
ما حدث في مصر هو فاحتة اخلير 
التي ســـوف تفتح األبواب أمام 
مستقبل مشرق في جميع قطاعات 
املجتمع». وأضافت أنه خالل فترة 
الثورة لـــم يتوقف العمل حلظة 
واحدة باستثناء عمليات احلفر 
في بئر «أبو سنان» في الصحراء 
الغربية وملدة أسبوع فقط بسبب 

العمليات اللوجيستية.
  وحول صفقة الداو وخصخصة 
القطاع النفطي أكدت م.أكبر على 
أن اخلصخصة هي اجتاه صحيح، 
لكن عندما تدخل السياسة في عمل 

بالتحريــــر ألننــــا كنا فــــي مهمة 
أخــــرى ثقيلــــة وهي االنشــــغال 
بإصالح عمليــــات التخريب التي 
طالت اآلبــــار أثناء الغزو والعمل 
على إطفاء احلرائق التي أصابت 
احلقول بالتوازي مع عملية إعادة 
اإلنتاج ألن النفط هو عصب احلياة 
في الكويت فكانت مهمتنا جسيمة 

وكبيرة جدا».
  واســــتطردت م.أكبر «وأثناء 
مروري في أحد الشوارع وجدت 
سيارة مقلوبة وشــــعرت بدفعة 
إلهية تدفعني جتاه هذه السيارة 
وعندما نظرت داخلها وجدت أربعة 
ملفات حتتوي على أوراق وخرائط، 
وعندما بــــدأت أتعرف وأقرأ هذه 
األوراق اندهشت جدا ألنها كانت 
حتتوي على خطة تخريب اآلبار 
النفطية في الكويت، فحمدت اهللا 
ســــبحانه على هــــذه املنحة التي 
ساعدتنا كثيرا على معرفة وحتديد 
أماكن الضرر وحصرها بســــرعة 

كبرى».
  وفي إجابتها على سؤال حول 
عدم السماح لها بالعمل في حقول 
النفط، قالت م.أكبــــر انها عندما 
تقدمت للعمل فــــي العام ١٩٨١ لم 
تكن هناك نساء يعملن في احلقول 
ســــاعتها وكان التبرير لذلك هو 
«أنهم لــــم يكونوا يريدون حتمل 
املساءلة االجتماعية حول عمل املرأة 
الكويتية في حقول النفط في ذلك 
الوقت» إال أنها أكدت على أن فيصل 
اجلاسم هو من سمح لها بالعمل 
امليداني وكان ذلك مشروطا ببدء 
الثامنة صباحا وحتى  العمل في 

الرابعة عصرا فقط.
الفريق    وحول ما قاله رئيس 
األميركي إلطفاء حرائق اآلبار من 
أن معاجلة هذه اآلبار ستستغرق 

القيادة  األولى حول االتصال مع 
الكويتية أثناء التعامل مع احلرائق 
التي شــــهدتها آبار النفط وأثناء 
الغزو، حيث أكدت م.أكبر على أنه 
بالفعل كانت هناك اتصاالت بني 
مجموعة من الشباب العاملني في 
احلقل النفطي آنذاك وبني القيادة 
الكويتية في اخلارج والتي كانت 
اليومية  املتابعــــة  حريصة على 
ملا يحدث على األرض من أحداث 

ومستجدات.

  تقدير الدولة

الكاتبـــة الصحافية دينا    أما 
الطراح، فقد أبدت استغرابها من 

خمس سنوات، فقد عللت م.أكبر 
ذلــــك بأنــــه كانت هنــــاك بعض 
املعوقات فــــي ذلك الوقت وأهمها 
الدعم اللوجيستي لعملية اإلطفاء 
خصوصا املعــــدات، وكذلك تفرق 
أماكن اآلبار التي كان يجب التعامل 
معها وكثرتها. وقدرت م.أكبر حجم 
اخلسائر التي سببتها تلك العملية 
التخريبية بنحو ٢٨ مليار دوالر 

جراء إهدار ٦ مليارات برميل.

  أفراح التحرير

  من جانبه، حتدث األمني العام 
العربي  امللتقــــى اإلعالمي  لهيئة 
ماضي اخلميــــس الندوة بحديثه 

عدم حصول م.ســـارة أكبر على 
التقدير الالزم من قبل الدولة على 
ما قامت به مـــن مجهودات أثناء 
الغزو وبعـــده ـ على حد قولها ـ 
مضيفة أن م.أكبر لها تاريخ وطني 
مشهود واجنازات مهمة ولم حتصل 
على التقدير الذي يجب أن حتصل 

عليه.
  من جانبها، تساءلت اإلعالمية 
العوضـــي عـــن رغبة  جنيبـــة 
العمل  الكويتيات في  املهندسات 
في القطاع النفطي ما بني العمل 
امليداني واإلداري، حيث أشارت 
م.أكبر الى أن عملية بناء مهندس 
متخصص عملية ليســـت سهلة 

الغزو وأجــــواء وأفراح  أيام  عن 
التحريــــر مســــتذكرا العديد من 
ارتبطــــت بهذه  التي  الذكريــــات 
الفتــــرة من عمر الكويت، وصرح 
اخلميس بأنه تزامنا مع احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية سيعمل 
الصالون على استضافة العديد من 
الشخصيات التي كان لها دور أثناء 

هذه الفترة بشكل أو بآخر.
  وقد شــــهدت الندوة عددا من 
املداخالت التي حاولت أن تتعمق 
أكثر في جتربة م.سارة أكبر وفي 
خيارات وواقع املجال النفطي في 
الكويت والذي ميثل الثروة األهم 
بالنسبة لها، حيث كانت املداخلة 

القطاع النفطي ال تســـير األمور 
على ما يرام، مشيرة إلى أن صفقة 
الداو كانت ستضيف إلى القطاع 
الكثير.  الكويتي الشيء  النفطي 
كما أشـــارت إلى مسألة االحتكار 
التي متارسها شركة نفط الكويت 
وتأثير ذلك بالسلب على القدرة 
اإلنتاجية لقطاع النفط وكذلك عدم 
فتح الباب أمام الشركات اخلاصة 
من أجل إحداث نـــوع من أنواع 
املنافســـة تكون فيه الكويت هي 
املســـتفيد األكبر وينعكس على 

جودة املنتج باإليجاب.
  بينما كانـــت مداخلة عبداهللا 
الهاجري حول االدعاءات العراقية 
حول حقول الشمال واستيضاح 
هذه املســـألة، ومن جانبها أكدت 
م.أكبر على أن تلك االدعاءات كانت 
تتعلق بحقـــل الرميلة وهي في 
األساس ادعاءات باطلة وال أساس 
لها من الصحة، ألن أي حقل واقع 
بني دولتني البد وأن يخضع إلى 
اتفاقية حتكم وتنظم عملية اإلنتاج 
بني الدوليتني كما هو حاصل بني 
الكويت والسعودية مثال، وأكدت 
كذلك على أنه هناك عدة مشاورات 
ومباحثات بني وزارتي النفط في 
الكويت والعراق حول تلك املسألة 
ألن هناك ثالثة حقول مشـــتركة 

بني البلدين.

  فريق كويتي

  وأضافت م.أكبر أن هناك فريقا 
كويتيا من فرق التعامل مع حرائق 
آبار النفط قد شارك في عمليات 
إطفاء لآلبار العراقية بعد ما يعرف 
بعملية حترير العراق في ٢٠٠٣، 
وقد مت قبول هـــذه املهمة عندما 
الفهد  عرضت على الشيخ أحمد 
من قبل اجليش األميركي، ورأت 
م.أكبر في ذلك خطوة مهمة جدا في 
إطار حتسني العالقات بني الشعبني 
الكويتي والعراقي ألن العراق في 
األخيـــر هي جارة دائمة للكويت 
وأن ما جرى في عـــام ١٩٩١ كان 
من صنع النظام الصدامي وليس 
العراقي، على  من صنع الشعب 

حد قولها.
الكويت ملركز    وحول حتويل 
نفطي، أشارت م.أكبر إلى صعوبة 
ذلك لعدة أســـباب منها مساحة 
الكويت كدولة ومنها أيضا نسبة 
التلوث التي تخلفه هذه األعمال 
ارتباطا مبساحة الكويت احملدودة. 
من ناحية أخـــرى أكدت على أن 
مستقبل النفط في الكويت أو في 
أي مكان آخر عادة ما يرتبط بأمور 
اقتصادية وفنية وسياسية وليس 
كما هو متخيل أنه مرتبط بحجم 

االحتياطي فقط. 

 احتكار «نفط الكويت» للحقول النفطية يعد أهم عقبة أمام عمل القطاع الخاص باإلضافة إلى أن كل شيء في الكويت «مسيس لدرجة كبيرة»

 تحدثت خالل ندوة أقامها الصالون اإلعالمي للتحدث عن إطفاء الحقول النفطية جراء الغزو العراقي الغاشم

 (قاسم باشا) أكبر وماضي اخلميس خالل ندوة الصالون اإلعالمي   م.سارة أكبر

 أحمد الهارون والشيخ أحمد العبداهللا والسفير البريطاني فرانك بيكر وأحمد بهبهاني ومحمد أمير 

 علي شلبي والسفير البريطاني وأحمد بهبهاني في حفل توزيع اجلوائز في السفارة البريطانية 

 مت حرق ما يقرب من ٦ مليارات برميل من النفط اخلام في أكثر من 
٦٠٠ بئر مت حرقها، وبلغ حجم التعويضات املقررة من قبل األمم املتحدة 

جراء االحتالل العراقي ٢٨ مليار دوالر، ومت إطفاء نحو ٤٢ بئرا بسواعد 
وخبرات كويتية من أصل ٦٠٠ بئر جرى إطفاؤها بعد التحرير.

 قالت م.اكبر ان شركة نفط الكويت حتتكر كل األنشطة في القطاع 
النفطي بداية من االستكشاف حتى التصدير، ورغم ذلك لم تتمكن 
من تطوير سوى ٢٥ حقال من أصل ٩٩ حقال منتجا في الكويت، ما 
يعني احلاجة الشديدة إلى إدخال شركات خاصة في االستثمار في 

القطاع النفطي وخلق املزيد من فرص العمل مستقبال.
ــروع الكويت وتطوير    ونادت م.أكبر بضرورة إحياء فكرة مش
حقول الشمال على وجه السرعة، السيما ان احلقول النفطية بالكويت 
ــتوى العالم لسهولة االستخراج  تعتبر من أفضل احلقول على مس
منها وقلة تكلفة البرميل الذي ال تتعدى تكلفة استخراجه عن ٢ – ٣ 

دوالرات بينما تصل الى ٥٠ سنتا في بعض احلقول مثل الوفرة.
ــر ان االحتياطات النفطية للكويت تقدر بنحو ١٠٠    وأكدت م.اكب

مليار برميل وفقا للمسوحات احلالية، حيث ميكن ان يكتشف العلم 
ــن االحتياطات بخالف األرقام  ــنوات مقبلة املزيد م احلديث في س
ــتخدمة في  ــف على طبيعة التكنولوجيا املس ــة، فاألمر يتوق احلالي

االستكشاف.
  وحول تباطؤ مؤسسة البترول في استخراج املزيد من الغاز الالزم 
ملواكبة التطورات احلالية في حركة العمران واحتياجات محطات الوقود، 
ــت م.اكبر ان هناك تأخرا في إنتاج الغاز بالكويت نظرا لصعوبة  قال
التعامل مع حقول الغاز، خاصة إذا كان املكمن عميقا جدا، وتوقعت 
ــاج نصف مليون قدم مكعبة من الغاز  ــر الوصول الى معدل انت اكب
ــنوات مقبلة ومن خالل االستعانة باخلبرات  يوميا في غضون ٥ س

العاملية مثل شركة شل ميكن تعظيم إنتاج الكويت من الغاز. 

 خسائر االحتالل باألرقام 

  ١٠٠ مليار برميل االحتياطات النفطية للكويت

 خسائر االحتالل باألرقام 

 الكويت من أكبر األسواق العالمية لبيع السيارات  
 كونا: تعــــد الكويت من اكبر األســــواق العاملية لبيع 
الســــيارات مبختلف انواعها حيث توجــــد فيها اكثر من 
٢٢ وكالة معتمدة لشــــركات السيارات تعمل منذ اكثر من 
نصف قرن وتعتبر من اقدم واعرق الشركات في اخلليج 

والشرق االوسط.
  ومنذ دخول اول سيارة الى الكويت قبل مائة عام زادت 
احلاجة الى دخول املزيد من السيارات في السوق الكويتية 
حيث كان اول وكيل لسيارات «جنرال موتورز» بالكويت 
في العشرينيات من القرن املاضي هو التاجر علي الكليب 
فيما تعد شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي من اقدم 

وكاالت السيارات املعتمدة في اخلليج.
  وتأسست شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي في 
عام ١٩٣٥ كشــــركة جتارية صغيرة تتعامل بتجارة املواد 
الغذائية على يد عبدالرحمن البشــــر وزيد الكاظمي ومع 
مرور السنني توسعت الشركة وأصبحت واحدة من أكثر 

املجموعات التجارية جناحا في الكويت.
  امــــا اليوم فيعمل في الشــــركة اكثر مــــن ٥٠٠ موظف 
وتتضمن انشطتها التجارية مبيعات السيارات وخدمتها 
وقســــم املكائن البحرية واملولــــدات الكهربائية والتأمني 
والســــفريات والعقارات وصناعة البالســــتيك واألدوية 

والساعات واملجوهرات.
  ومتثل الشــــركة احدى اكثر العالمات التجارية شهرة 
في عالم السيارات وهي «مرسيدس بنز» حيث اصبحت 
الشركة الوكيل العام لسيارات مرسيدس في الكويت منذ 
عام ١٩٥٢ ومنذ ذلك الوقت عملت الشــــركة على تأسيس 
شبكة من املعارض لبيع السيارات ومراكز خدمتها ومعارض 
لبيع قطع الغيار الالزمة لها في جميع مناطق الكويت كي 

جتعل من السهل على العمالء صيانة سياراتهم.
  ومن الشــــركات العريقة التي تأسست خالل اخلمسني 
سنة املاضية هي الشــــركة الكويتية الستيراد السيارات 
التي تأسست في عام ١٩٣٦ وكان نشاطها استيراد سيارات 
«فورد» حتى عام ١٩٦٦ حيث توقفت عن استيرادها بسبب 

املقاطعة العربية السرائيل.
  وقام القائمون على ادارتها بكل جهد للبحث عن بديل 
لسيارات «فورد» فتم االتفاق مع شركة «بيجو» الفرنسية 
فــــي عام ١٩٦٩ بحيث تصبح وكيال خاصا لها في الكويت 
وكذلك سيارات «مازدا» اليابانية حيث اصبحت الشركة من 
الشركات الرائدة في استيراد السيارات كما اضافت الشركة 
الى نشاطها التعاقد مع شركتي اطارات «ميشالن» وزيوت 

«موبيل» العامليتني لتصبح وكيال لهما في الكويت.
  ومن الرواد الذين دخلوا حقل اســــتيراد السيارات في 
الكويت عبداحملسن البابطني اذ أسس شركته عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني عام ١٩٤٢ كمنشأة فردية حتمل اسم 
مؤسسها وكان موقع الشــــركة عند تأسيسها في منطقة 
الدهلــــة حيث مارس فيها جتارته لعدة ســــنوات ثم نقل 

مركز الشركة فيما بعد الى منطقة الصاحلية.

  وكانت اول ســــيارة استوردتها الشركة عام ١٩٤٦ هي 
سيارة جيب «نيسان باترول» ومع تطور احلركة التجارية 
في البالد وتقدم نوعية اخلدمة التي تقدمها الشــــركة الى 
عمالئها تبوأت الشركة مرتبة رفيعة على مستوى مستوردي 
سيارات «نيسان» حيث حازت الترتيب الثاني كأقدم موزع 

لسيارات نيسان خارج اليابان بعد تايوان.
  اما شركة يوسف احمد الغامن واوالده للسيارات فكانت 
البداية عام ١٩٤٦ حيث قامت الشركة بتقدمي سيارات «جنرال 
موتورز» الى الســــوق الكويتي وارتفعــــت مبيعاتها عام 
١٩٥٢ الى ألف سيارة من املعرض الوحيد للسيارات الذي 

كان لديها.
  واستمرت الشركة في تطوير ادائها فأنشأت عام ١٩٧٠ 
الكراج الرئيسي ومخزنا لقطع الغيار وفي عام ١٩٧٣ ادخلت 
نظام مراقبة وادارة بالكمبيوتر ومن ثم بدأت ببيع السيارات 

املستعملة في عام ١٩٧٨.
  وتعتبر شــــركة املال وبهبهاني للسيارات من الشركات 
العريقة ايضا وهي وكيل ســــيارات (كرايزلر) و(دودج) 
والتي اسسها عبداهللا صالح املال سنة ١٩٤٧ الذي قلد منصب 
سكرتير احلكومة بعد امتام دراسته ثم عني ناطقا رسميا 
للدولة واألمير اضافة الى تكليف القصر له بجميع املكاتبات 
واملراسالت السياسية والديبلوماسية وكان له دور فعال 

في االتفاقيات التي أبرمت مع شركات النفط األجنبية.
  وبعد وفاة املؤسس في عام ١٩٥٥ تولى االبن األكبر بدر 
املال رئاسة الشــــركة الى ان وافته املنية عام ١٩٦٩ ثم قام 
اوالده االربعة مبواكبة التوسع السريع في اقتصاد الكويت 
واالزدهار الذي شمل الكويت واملنطقة ومت تأسيس شركة 
املسيلة التجارية وكيل سيارات (ميتسوبيشي) اليابانية 

عام ١٩٧٢.
  ومن الشــــركات التي اصبحــــت االن احدى اقدم واكبر 
الشركات في الشرق االوسط شركة مصطفى كرم وأوالده 
للتجارة العامة واملقاوالت وكالء ســــيارات (ســــوزوكي) 
التي أسســــها عام ١٩٥٢ مصطفى كرم وكان فيها سيارتان 
ومســــتخدم واحد اما االن فتحتــــوي اكثر من ٥٥٠ موظفا 

و٤٠٠٠ سيارة.
  والتزال الشركة تدار عائليا وتتميز بعالقات قوية مع 
عمالئها وكانت بداية تأسيسها في مدينة األحمدي خلدمة 
القطاع النفطي في مجال النقل واصبحت االن اكبر شركة 

لتأجير السيارات في الكويت.
  اما شركة بهبهاني للسيارات العريقة فمنذ تأسيسها عام 
١٩٥٤ على يد مراد يوسف بهبهاني كانت ومازالت حتتضن 
ثالث وكاالت ألحدث التكنولوجيا األملانية للسيارات وهي 
(بورشه) و(أودي) و(فولكس واجن) حيث حرصت الشركة 
دائما على تقدمي احدث املوديالت للوكاالت الثالث بجانب 

تقدمي خدمة الزبائن املطابقة للمستويات األملانية.
  بدورها دخلت مجموعة الساير عالم التجارة مع بداية 
اكتشاف النفط كعائلة مبتدئة نشاطها بتجارة املواد الغذائية 

وفي اخلمســــينيات من القرن املاضي استوردت الشركة 
سيارة (الندكروزر) لتصبح مؤسسة محمد ناصر الساير 
واوالده في عام ١٩٥٦ الوكيل املعتمد الوحيد لـ (تويوتا) 

في الكويت واملنطقة.
  وكانت مؤسسة الساير سباقة في مجال بيع وتطوير 
وتوزيع السيارات اليابانية في سوق كانت تسيطر عليه 
الســــيارات األميركية واألوروبية وهي اول من باع سيارة 
(تويوتا ســــيدان) في منطقة الشرق األوسط وسرعان ما 
أخذت بالصعود في عقد الستينيات والسبعينيات الى ان 
اصبح حجم مبيعاتها في نسبة عالية من مجموع السيارات 

اليابانية املباعة في الكويت.
  وبدأت شركة الســــيارات الكويتية للتجارة (الزياني) 
مسيرتها في اخلمسينيات في قلب العاصمة الكويت ومن 
وسط املدينة القدمية استهلت الشركة نشاطها في االجتار 
بالسيارات وقطع الغيار باالضافة الى ادارة ورش اصالح 

وصيانة في مختلف ارجاء املنطقة.
  ومع النمو االقتصادي واالجتماعي في الكويت سرعان 
ما توسعت الشركة من بيع سيارات (أوسنت) اإلجنليزية 
لتضم اوسع واكثر انواع السيارات فخامة حيث اصبحت 
الوكيل الوحيد لسيارات (فيراري) و(مازاراتي) و(بنتلي) 
و(جاكوار) و(لندن تاكسي) واملوزع احلصري السرع سيارة 
في العالم (بوغاتي) اضف الى ذلك الشاحنات والباصات 

(تاتا) والسيارات الصغيرة (دايهاتسو).
  وتأسست شركة املطوع والقاضي احملدودة في عام ١٩٥٨ 
وفي عام ١٩٥٩ بدأت بالتعاون مع شركة (هوندا موتورز) 
العاملية كموزع حصري ملنتجات هوندا اليابانية في الكويت 
والتي تشمل السيارات والدراجات النارية ومولدات الطاقة 

والعديد من املعدات االخرى.
  وفي عام ١٩٧٤ كان ظهور املوديل األول والوحيد لسيارات 
(هوندا) في السوق الكويتية وكان عدد العاملني في املكتب 
الرئيسي للشركة ١٥ موظفا فقط وبعد ربع قرن من الزمن 
بلغ عدد موظفي الشــــركة اكثر من ٢٥٠ موظفا وكذلك مت 
تقدمي مجموعة واســــعة من موديالت سيارات هوندا التي 

تناسب االحتياجات املختلفة للعمالء.
  وتضم شــــركة محمد صالح ورضا يوســــف بهبهاني 
منذ تأسيســــها عام ١٩٦٣ اكبر واشــــهر الوكاالت العاملية 
وحصلت عام ١٩٦٤ على وكالة سيارات (بيمونت) وسيارات 
(وآكاديان) من شركة (جنرال موتورز) واستمرت الشركة 
في استيرادها وتســــويقها في األسواق احمللية حتى عام 

١٩٦٦ حيث توقف تصنيعها.
  وفي اوائل عام ١٩٦٧ حصلت على وكالة سيارات (جي.
أم.ســــي) و(بويك) بأنواعها املختلفة من شــــركة (جنرال 
موتورز) وحققت جناحا كبيرا ورقما قياسيا في مبيعاتها 
كما حصلت في بداية السبعينيات على وكالة (ايسوزو) 
اليابانية التي اثبتت وجودها وتفوقها وفاعليتها في األسواق 

احمللية والعاملية. 

 «الخليج» يشيد بنجاح مشاركته
   في معرض «بريطانيا في الكويت٢٠١١»

 أعلن بنك اخلليج عن اختتام 
مشــــاركته الناجحة في املعرض 
الســــنوي الثامــــن «بريطانيا في 
الكويت٢٠١١» والــــذي أقيم حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد. 
  وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية في 
البنك علي شلبي «يسر بنك اخلليج 
املشاركة في معرض «بريطانيا في 
الكويت ٢٠١١» ونرى أن هذه فرصة 
مهمة بالنسبة لنا لعرض أحدث 
منتجاتنــــا وخدماتنا، خصوصا 
أنها تساعدنا على مواصلة تطوير 
عالقاتنا مــــع اجلالية البريطانية 

في الكويت».
  وقد افتتح املعرض هذا العام 
وزير النفط واإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهللا ووزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون وسفير بريطانيا في 
الكويت فرانك بيكر، وحضر املعرض 
عدد من كبار الشخصيات، وحضر 
اليوم األخير للمعرض سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
متفقدا جميع األجنحة املشاركة. 
وتضمن معــــرض «بريطانيا في 
الكويت ٢٠١١» مشــــاركة عدد من 
البريطانية والكويتية  الشركات 

والتي تعمل مــــن خالل مجموعة 
واسعة من القطاعات حيث يتضمن 
قطاع التجزئة، السيارات، الصحة، 
التعليم، الهندسة، الطيران، البنوك 

والتمويل، والفنادق. 

 المعرض يعزز العالقات التجارية بين المملكة المتحدة والكويت


