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بعض املعدات اإلنشائية املعروضة مبقر الشركة

السفير السوري بسام عبداملجيد متوسطا فادي خلف ومنر خلف وبيير خلف وعامر خلف

جانب من افتتاح املقر الرئيسي للشركة ويبدو مرزوق السلطان وبيير خلف وفادي خلف أثناء االفتتاح 

املقر اجلديد لشركة السلطان وخلف التجارية

فادي خلف يلقي كلمة خالل حفل االفتتاح

)سعود سالم( من اليمني هاشم الزعبي ومنر خلف وسهيل العبد وأكرم سلوم والسفير السوري بسام عبداملجيد وبيير خلف في جانب من احلفل 

بحضور شيوخ وسفراء ورجال أعمال ومديري بنوك

»السلطان وخلف التجارية« تفتتح مقرها الرئيسي اجلديد في الشويخ الصناعية
افتتحت شركة السلطان وخلف 
التجارية، املتخصصة في معدات 
البناء ومضخات املياه واملولدات 
الكهربائية، مقرها الرئيسي في 
منطقة الشويخ الصناعية مساء 
األربع���اء املاضي بحضور بيير 
خلف شريك ومدير عام بالشركة 
ومرزوق السلطان شريك وعضو 
مجلس اإلدارة وفادي خلف نائب 
املدير العام بالشركة، وكان من 
بني احلضور عدد من الش���يوخ 
وسفراء الدول العربية واألوروبية 
ورجال أعم���ال ومديري بنوك 
وممثلي وسائل اإلعالم وبعض 
املهندس���ني وممثلي الش���ركات 
االنشائية واملقاوالت من بينهم م. 
أكرم سلوم - شركة املد األخضر 
للمقاوالت وم.س���هيل العبد - 
ش���ركة األرجان، وم.منر خلف 
وم.عامر خلف - ش���ركة بنيدر 
انترناش���يونال، وأمين الطويل 
- شركة روما الدولية للرخام.. 

وغيرهم من احلضور.
يأتي هذا احلدث بعد مسيرة 
32 عاما م����ن النجاح والتطور، 

اهلل في افتتاح مقرنا الرئيسي 
اجلديد لنتواصل من خالله معكم 
ولنعرض لكم أفضل املنتجات 
العاملية وأحدثها، وسنس���عى 
جاهدين إلى تقدمي اخلدمة املثلى 
جلميع عمالئنا«. وأضاف خلف: 
»ان إس���تراتيجيتنا للسنوات 
املقبلة تهدف إلى التوس���ع من 
خالل افتتاح فروع جديدة للشركة 

في بعض الدول العربية«. 
م���ن جانبه رحب الش���ريك 
وعضو مجل���س اإلدارة مرزوق 
الس���لطان باحلضور وبالوفود 
القادمة من اخلارج ملشاركة شركة 
الس���لطان وخلف ه���ذا النجاح 

املميز.
يذكر أن الشركة تضم اليوم 
صالة عرض ضخم����ة مع مقر 
رئيس����ي ومركزين مخصصني 
لورش العم����ل و60 موظفا من 
أصحاب امله����ارات العاملية، كما 
تنفرد صال����ة العرض اجلديدة 
بالكامل مبواصفات وجتهيزات 

حديثة ذات جودة عالية.
عاطف رمضان  ٭

استطاعت خاللها شركة السلطان 
وخلف التجارية، بعد أن كانت 
بداياتها متواضعة كمس����تورد 
للمضخات واملولدات الكهربائية 
من إيطاليا واململكة املتحدة، أن 
حتتل مركزا رياديا في السوق 
الكويتي، حيث شهدت توسعا 
مستمرا ومنوا سريعا لتصبح 
فيما بعد متخصصة ومتميزة 
في مجال معدات البناء اخلفيفة 
والثقيلة، كاحلفارات والرافعات 
ومضخات الكونكريت، واملولدات 
الكهربائية ومضخات املياه وقطع 
الغيار، باإلضافة إلى اس����تقدام 
وكاالت جديدة من الصني وكوريا 
اجلنوبي����ة وأمي����ركا وش����رق 

آسيا.
كما استحدثت الشركة قسما 
جديدا لتأجير مولدات الكهرباء 
العام  القطاع  لورش ومشاريع 
ألقى  املناسبة  واخلاص. وبهذه 
نائب مدير عام الش���ركة فادي 
خلف كلمة خالل االحتفال، رحب 
فيها باحلضور وش���كرهم على 
ثقتهم بالشركة قائال: »لقد وفقنا 
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في عدد من الدول 
العربية خالل 
الفترة املقبلة


