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اخلضر: »الوطني« 
يولي اهتمامًا خاصًا 
لشريحة الشركات 

املتوسطة 
والصغيرة

75% من املشاريع 
في الكويت تصنف 
صغيرة ومتوسطة 

والسياحة خارج 
التصنيف

السياحة تخدم 
35 قطاعًا وحتقق 

التنمية وتنعش 
االقتصاديات

»أملنيوم اخلليج« ذات رأس 
امل���ال البالغ نص���ف مليون 
دينار، والتي حتقق مبيعات 
سنوية تقدر بنحو 1.5 مليون 
دينار، ساهمت بإجناز عدد من 
املشروعات أهمها: مستشفى 
العدان، ومستش���فى مبارك، 
ومرك���ز الكل���ى )مب���ارك(، 
وجمعية الس���رة الرئيسية، 
الس���املية،   � الغنيم  وب���رج 

وجمعية الفحيحيل.
املدير  ق���ال  من جهت���ه، 
الوطنية  العام لشركة كليك 
العامة  للصناعة والتج���ارة 
 واملق���اوالت، ميت���ا توالس

برا ساد، إن الشركة تهدف من 
خالل مش���اركتها في الدورة 
الرابعة ملع���رض الصناعات 
والبناء، إلى تقدمي منتجاتها 
اجلديدة للعم���الء، وجعلهم 
على دراية كاملة، مبنتجاتها 
وخدماتها، وأحدث التطورات 
واملستجدات في مجال األمن 
واحلماي���ة، وإتاح���ة املجال 
للزوار بطرح كل االستفسارات 
الش���ركة  املتعلقة مبنتجات 

لإلجابة عنها.
وأضاف براساد، ان الشركة 
س���تقدم عددا من املنتجات 

   iPhone 6 وiPhone 6 Plus :«Ooredoo»
متوافران عبر احلجز املسبق 

خالل املعرض وأهمها أسوار 
ش���باك، وأس���الك ش���ائكة 
للحماي���ة، وبواب���ات أمنية، 
أمني���ة، وخزائن،  وحواجز 
وأنظمة قواطع، ومستلزمات 
دورات املياه، وقواطع صاالت 
متحركة، الفتا إلى ان الشركة 
ستقدم خصومات خاصة لزورا 

املعرض على الطليات.
وبني ان املشاريع املتاحة 
حاليا للشركة توفر لها مجال 
العم���ل من خ���الل املنتجات 
إلى أن  املتواف���رة، مش���يرا 
السوق احمللي يعتبر بطيئا 
نس���بيا، وأن الفترة الزمنية 
املس���تغرقة ما بني تصميم 
املش���روع وتنفيذه يتطلب 

الكثير من الوقت.
وأش���ار إلى أن الش���ركة 
ساهمت في عدد من املشروعات 
املهمة على املستوى احمللي.

أع��لن�ت Ooredoo الك��ويت 
أنها بصدد إط�الق ج�هازي 
 ،Plus 6 iPhone6 و iPhone
أك���ب���ر اإلص�����دارات في 
ت��اري�����خ iPhone، وذل���ك 
اب�تداء من ي���وم اخلميس، 

30 أكتوبر 2014.
العمالء اآلن  ويس���تطيع 
حج���ز جهازهم ع���ن طريق 
https://shop.ooredoo.com.

.kw/ar/t/iphone6
للمزيد من املعلومات عن 
www. يرجى زيارة ،Ooredoo

.ooredoo.com.kw

أعلنت كل من شركة أملنيوم 
اخلليج، وشركة كليك الوطنية 
للصناعة، عن مش���اركتهما 
في ال���دورة الرابعة ملعرض 
الصناعات والبن���اء، والذي 
يقام حتت رعاية وزير اإلسكان 
ياسر أبل، وتنظمه »اكسبو � 
تاج« للمعارض واملؤمترات، 
بالتعاون مع شركة الصناعات 
الوطنية، في الفترة من 7- 10 
ديسمبر 2014، بفندق جميرا 
� املسيلة بالكويت، مبشاركة 
كب���رى ش���ركات ومصانع 
التشييد والبناء والتصميم 
والتش���طيبات والديك���ور 

بالكويت.
وفي هذا اإلطار، قال املدير 
العام لشركة أملنيوم اخلليج، 
ان الشركة  عيسى الصراف، 
تسعى من خالل هذه املشاركة 
إلى إبراز دورها ومساهمتها 
في تطور قطاع اإلنش���اءات 
بالكوي���ت، وتعريف العمالء 
مبنتجاتها وخدماتها املميزة 
التي تقدمها، مضيفا ان هذه 
املشاركة تساهم كذلك بتعرف 
الشركة على رأي العمالء في 
منتجاتها وجودتها وذلك بهدف 

الوصول إلى األفضل.
وأوضح الصراف ان الشركة 
ستقدم مجموعة من منتجاتها 
خالل املع���رض وهي: أبواب 
وشبابيك وكارتل وول نظام 
انستلوكس الفرنسي، وأبواب 
وشبابيك وكارتل وول نظام 
جلفات احمللي، وأبواب جراج 
كومباكت )compact( هولندية 
الصنع، وأبواب وش���بابيك 
فولدجن )folding( اإلجنليزية 
الصن���ع )origin( واإليطالية 

.)Master( الصنع
إلى أن  الص���راف،  عيسي الصرافميتا براسادولفت 

برعاية وزير اإلسكان وتنظمه »إكسبو ـ تاج« في 10 ديسمبر

«أملنيوم اخلليج» و«كليك» تشاركان
في معرض الصناعات والبناء

من »ماستركارد« للشركات املتوسطة والصغيرة

«الوطني» يحصد جائزة «أفضل برنامج بطاقة ائتمان»

ال���ذي طاملا ميز بنك الكويت 
الوطني ورسخ صورته ومكنه 
من االحتفاظ مبوقعه كخيار 

أول للعمالء«.
وأضاف اخلضر: »إن بنك 
الكويت الوطني يولي اهتماما 
خاصا لش���ريحة الش���ركات 
املتوس���طة والصغيرة التي 
تكتسب أهمية متزايدة وتلعب 
دورا حيويا في االقتصاد. وقد 
كرس بن���ك الكويت الوطني 
ريادت���ه املصرفي���ة محليا 
وإقليميا من خالل ما يقدمه من 
املنتجات اجلديدة ذات املزايا 

التفضيلية، إلى جانب متيزه 
ف���ي تقدمي أفض���ل اخلدمات 
لعمالئ���ه وحامل���ي بطاقاته 
االئتمانية على يد فريق عمل 
البنك  متخصص. ويحرص 
الوطني على مواصلة متيزه 
في ج���ودة اخلدمة وتوفيره 
لكل م���ا هو مبتك���ر وجديد 
لتلبية احتياجات وتطلعات 
العم���الء لديه، وذلك  قاعدة 
الش���ركاء  بالتعاون مع أهم 
واملؤسسات العاملية على غرار 

ماستركارد«. 
وبدوره قال راغو مالهوترا، 
رئيس قس���م منطقة الشرق 
األوس���ط وشمال أفريقيا في 
»ماس���تركارد«: »يعتبر بنك 
الكوي���ت الوطني م���ن أبرز 
املساهمني في تطوير اخلدمات 
املصرفي���ة اإللكترونية في 
الكويت وطامل���ا كانت ريادة 
البنك داعمة لقطاع الشركات 
الصغيرة واملتوسطة املتنامي 
ف���ي املجتمع. نحن س���عداء 
بتقدمين���ا جلائ���زة »أفضل 
برنامج بطاقة ائتمان للشركات 
املتوسطة والصغيرة« لبنك 
الكويت الوطني، ونتطلع قدما 
إلى حتقيق اإلجنازات املشتركة 

في املستقبل القريب«.

هذه الشريحة من العمالء. 
وفي هذه املناسبة، قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني أحمد اخلضر: 
»إن ه���ذه اجلائزة لتؤكد من 
جديد على مكانة بنك الكويت 
الرائ���دة واملتميزة  الوطني 
محلي���ا وإقليمي���ا. كم���ا أن 
البنك الوطني يفخر بالشراكة 
االستراتيجية التي جتمعه مع 
ماس���تركارد والساعية دوما 
الى تقدمي كل م���ا هو نوعي 
وذات قيم���ة مضاف���ة، وهو 

منحت »ماستركارد« بنك 
الكويت الوطني جائزة »أفضل 
برنامج بطاقة ائتمان للشركات 
املتوس���طة والصغيرة« في 
الشرق األوس���ط وأفريقيا، 
تقدي���را ملنتج���ات وخدمات 
بنك الكويت الوطني األفضل 
على مستوى املنطقة لشريحة 
الشركات املتوسطة والصغيرة، 
وذل���ك على هام���ش منتدى 
ماس���تركارد لإلب���داع للعام 
الذي عق���د مؤخرا في   2014

سنغافورة. 
وقد تس���لم بنك الكويت 
الوطني اجلائزة من ماستركارد 
في حفل ضخم حضره جمع 
املالي���ة  الش���خصيات  م���ن 
واملصرفية حول العالم، قامت 
خاللها ماس���تركارد بتوزيع 
جوائز تقديرية لش���ركائها 
العالم. وكان  املميزين حول 
بنك الكوي���ت الوطني البنك 
الوحيد من الكويت الذي حاز 
جائزة تقديرية من ماستركارد 
خالل احلفل. وتعتمد جائزة 
ائتمان  أفضل برنامج بطاقة 
للشركات املتوسطة والصغيرة 
على معايير محددة تش���مل 
مزايا البرنامج وتنافس���يته 
ومدى اس���تجابته ملتطلبات 

املرأة املبادرة في ظل التغيرات 
املتسارعة باملنطقة، وتنتقل 
إلى تأثير البيئة والثقافة على 
ف���ي املناصب  املرأة  متكني 
القيادية واألعمال االقتصادية، 
ثم تنتهي بتقدمي مجموعة 
من املقومات الرئيسية التي 
تس���اعد املرأة على حتقيق 
النج���اح والريادة في مجال 

األعمال.
ه���ذا ويش���تمل امللتقى 
الذي يس���تمر يومني على 
4 جلس���ات عمل رئيسية، 
تتضمن إسهامات صاحبات 
األعم���ال اخلليجي���ات في 

التنمية املس���تدامة، ورواد 
اخللي���ج الي���وم.. صن���اع 
املستقبل، ودور الغرف في 
حتفيز صاحب���ات األعمال 
وآخرها جلسة االبتكار مفتاح 

التطوير.
وتشتمل كل جلسة على 
عدد من احملاور للوصول إلى 
توصيات فعالة تعزز من دور 
املرأة اخلليجية املبادرة في 
هذه املرحلة بالغة األهمية. 
في ظل مشاركة احتاد غرف 
دول مجلس التعاون وعدد من 
املؤسسات االقتصادية الدولية 

واإلقليمية واخلليجية.

مجلس التعاون، والعمل على 
رف���ع كفاءاتهن في مواجهة 
التغيرات العربية واإلقليمية، 
كما يق���دم مناذجا لعدد من 
املتميزة من بني  الكف���اءات 
رائدات األعمال اخلليجيات 
ويس���لط الضوء على سبل 
تبادل الرؤى واألفكار وتعزيز 

التوافق فيما بينهن.
وفي اجللسة الثانية من 
امللتقى خ���الل يومه األول، 
والتي تنعقد بعنوان »رواد 
أعمال اخلليج اليوم.. صناع 
املستقبل«، ستقدم العنجري 
ورقة عمل تتناول فيها دور 

تشارك املدير العام لشركة 
ليدرز جروب نبيلة العنجري 
في امللتقى الثاني لصاحبات 
األعم���ال اخلليجيات، الذي 
ينطل���ق الي���وم األربع���اء 
العاصمة  ف���ي  أكتوب���ر   15
البحريني���ة املنام���ة، حتت 
رعاية رئيسة املجلس األعلى 
للمرأة في البحرين، صاحبة 
السمو امللكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 

ملك البحرين.
ويستهدف امللتقى طرح 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه 
س���يدات األعم���ال في دول 

نبيلة العنجري

ينطلق في املنامة اليوم برعاية صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة آل خليفة

العنجري تشارك بامللتقى الثاني لصاحبات األعمال اخلليجيات

«ليدرز جروب»: 56% من اقتصاد دول اخلليج
مشاريع صغيرة ومتوسطة 8.5% منها سياحية

واملتوسطة حوالي 74.2% من 
إجمالي الشركات وتستوعب 
نحو 27% من إجمالي العمالة، 
ومع ذلك متثل مساهمتها في 
الناجت احمللي اإلجمالي %33 
فقط وهي مساهمة ضعيفة 
بالنسبة حلجم منو االقتصاد 
الس���عودي، حيث تش���كل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
السياحية بها ما نسبته %10 
من إجمالي املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة العاملة في السوق 

السعودي.
وفي عمان متثل حوالي 
88.7% من إجمالي املؤسسات 
العاملة في س���لطنة عمان 
الس���لطنة عل���ى  وتعم���ل 
دع���م املش���اريع الصغيرة 
واملتوسطة في عدة قطاعات 
الزراعة، واألس���ماك،  وهي 
واخلدم���ات  والصناع���ة، 
والس���ياحة، حي���ث متثل 
املنشآت السياحية العمانية 
ما نس���بته 8% من املنشآت 

الصغيرة واملتوسطة.
وفي قط���ر، متثل %78.3 
تشكل الس���ياحية منها %7 
الكويت متثل املنشآت  وفي 
الصغيرة واملتوسطة نحو 
75% من إجمالي املنش���آت 
العاملة في الس���وق احمللي 
بينما متثل السياحية منها 

2% فقط.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
متث���ل نس���بة مؤث���رة من 
املش���اريع في الكويت إال أن 
القطاع الس���ياحي ال يشكل 
منها إال نسبة محدودة للغاية 
تكاد ال تذك���ر، حيث تفتقد 
الكويت للمشاريع ذات الطابع 
الس���ياحي بشكل عام سواء 
كبيرة احلجم أو الصغيرة، 
وذلك في الوقت الذي متثل فيه 
املشاريع ذات الطابع السياحي 
في عدد من دول اخلليج نسبة 
كبيرة من املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وهناك جتارب من بلدان 
نامية استطاعت تنمية هذه 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
السياحية لزيادة دورها في 
االقتصاد والدخل والتشغيل 

بل واإلبداع التقني أيضا.
ويشير التقرير إلى تلك 
التجارب في كل من ماليزيا 
وتركيا، حيث اعتمدت كل منها 
اعتمادا كبيرا على املشروعات 

واملتوس���طة،  الصغي���رة 
املاليزية تعتمد  فالتجرب���ة 
على املنش���آت اخلدمية كما 
هو احلال في بلدان مجلس 
التعاون لكن مع الفارق أنها 
بذلت جهودا بارزة لتحسني 

أداء هذه املنشآت.
فأكثر من نصف املنشآت 
الس���ياحية لديها  اخلدمية 
اكتسب شهادات )اآليزو(، كما 
أن هذه املنشآت باتت تلعب 
دورا مهما في التصدير وفي 
االستحداث التكنولوجي من 
خالل بن���ى متكاملة ترتبط 
مبراك���ز البح���ث التقن���ي. 
أم���ا التجرب���ة التركية فهي 
قريبة من التجارب العربية 
أم���ران، أحدهما  ومييزه���ا 
العناية بصناعة الس���ياحة 
التقليدية وربطها باحلرف 
اليدوي���ة، والثانية التحدي 
الذي واجهته من قبل األسواق 
األوروبية التي دخلت معها 
في منطقة جتارة حرة، إضافة 
إل���ى طريقتها ف���ي مواجهة 
الصعوب���ات االقتصادي���ة 
خاصة حالة التضخم منها 
والصعوبات االجتماعية ومن 

بينها البطالة.
وأكد التقرير ان االقتصاد 
التنافسي ال يقوم على وجود 
الشركات العمالقة والكبيرة 
فحس���ب، بل وبوجود بيئة 
جذابة لألعمال وتوفير شبكة 
واسعة ومتنوعة من املوردين 
من املشاريع الصغيرة الكفؤة 
القادرة على تلبية احتياجات 
الشركات الكبيرة وغيرها من 
األنشطة التكميلية في أي من 

القطاعات االقتصادية.
وملا كانت املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة متثل 
الفق���ري لالقتصاد  العمود 
العالم  ف���ي مختل���ف دول 
الس���ياحي على  وللقط���اع 
وجه اخلصوص، وتس���اهم 
مس���اهمة فعالة في عملية 
التنمي���ة الس���ياحية م���ن 
خالل تأثيرها في املتغيرات 
التي  االقتصادية األساسية 
تتمث���ل في إجمال���ي الناجت 
القومي واالدخار واالستثمار 
فإنه من الضروري االهتمام 
بها وتنميتها حتى تكون نواة 
وقاعدة س���ياحية للكويت 
تنافس من خاللها دول املنطقة 
التي استطاعت حتقيق مكانة 

سياحية متميزة.

56% من اقتصاد دول اخلليج 
يعتمد على املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة فهي تعتبر النمط 
الغالب للمشروعات في الدول 

اخلليجية.
ويتوقع لها أن تكون قاطرة 
للنمو االقتص���ادي في هذه 
الدول خالل العقود القادمة، 
في حني تشكل السياحة ما 
نسبته 8.5% من تلك املشاريع 

في اخلليج.
ففي دولة اإلمارات العربية 
املتحدة متثل املش���روعات 
الصغي���رة واملتوس���طة ما 
نسبته 93.1% من إجمالي عدد 
مؤسسات األعمال وتوظف 
نحو 85% من القوى العاملة 
وعل���ى الرغم م���ن ذلك فإن 
إسهام املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة تشكل حوالي %30 
فقط من الناجت احمللي فيما 
متثل املنشآت السياحية منها 
ما نسبته 15%. وفي البحرين 
متث���ل املنش���آت الصغيرة 
واملتوسطة ما نسبته %91.5، 
وتشكل السياحية منها %11 
وفي اململكة العربية السعودية 
تشكل املش���اريع الصغيرة 

أكدت مدير عام ش���ركة 
»ليدرز جروب« لالستشارات 
والتطوير نبيلة العنجري 
ان���ه ال ميكن أن تقوم قائمة 
ألي دول���ة ما ل���م تكن لها 
قاعدة س���ياحية، خصوصا 
السياحة تخدم نحو 35  ان 
قطاعا منه���ا النقل والعقار 
ومواد البناء واألثاث والقطاع 
البحري ومكاتب الس���ياحة 
والسفر وش���ركات الطيران 
باإلضاف���ة إل���ى العديد من 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
مث���ال املطاع���م واملقاه���ي 
وأعمال اإلرشاد واملنتجعات 
العالجية ومشاريع الرياضة 
املائية وكذلك أعمال احلرف 
الكثير من  اليدوية وغيرها 
املش���اريع الصغي���رة التي 
تلعب دورا مهما في حتقيق 
األه���داف التنموية للبلدان. 
حيث تساعد تلك املشاريع 
في تنمية مختلف القطاعات 
ومنها الصناعية والتجارية 
والس���ياحية وتس���اهم في 

إنعاش اقتصاديات الدول.
وقال التقرير الس���ياحي 
الشهري لشركة ليدرز جروب 
لالستشارات أن هناك الكثير 
من دول العالم التي تفوقت 
سياحيا بفضل التركيز على 
تنمية املش���اريع الصغيرة، 
الس���يما انها تس���اعد على 
النم���و االقتصادي  حتقيق 
الع���ادل واملت���وازن، حيث 
متثل املشاريع الصغيرة نحو 
90% من إجمالي الشركات في 
معظم اقتصاديات العالم، كما 
تسهم هذه املشاريع بحوالي 
46% من الناجت احمللي العاملي، 
كما أنها توفر نحو 60% من 
إجمالي ف���رص العمل حول 
العالم، وتساهم بنسبة كبيرة 
في الناجت احمللي للعديد من 
املثال  الدول، فعلى س���بيل 
تساهم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة بنحو 85%، من 
الن���اجت احمللي في  إجمالي 
إجنلترا و80% في سنغافورة 
ما ونح���و 51% في الواليات 
املتحدة األميركية، و40% في 

أملانيا.
ويش���ير التقرير إلى ان 
قطاع املش���اريع الصغيرة 
واملتوس���طة يحت���ل مكانة 
متميزة ضمن أولويات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في 
ال���دول اخلليجية، فنجد أن 

ويشتهر بنك اخلليج بخدمته 
لعمالئه ويعهدهم بضمان تقدمي 
أفضل وأس����رع اخلدمات التي 

يتطلعون إليها.
وفي ع����ام 2013 حقق بنك 
اخللي����ج أرباحا صافية بلغت 
32.2 ملي����ون دين����ار وبلغت 
أرباحه التشغيلية 109.4 ماليني 
دينار، كما مت تصنيف أدائه من 
قبل وكاالت التصنيف العاملية 
حيث منحته وكالة موديز معدل 
)Baa1( بينما منحته ستاندرد 
آند بورز معدل )+BBB( ووكالة 

.)BB-( فيتش معدل
وقد فاز بنك اخلليج، خالل 
2014، بجائزت���ي »أفضل بنك 
محل���ي للخدم���ات املصرفية 
لألفراد« و»أفضل برنامج لتطوير 
املوظفني« من قبل مجلة »بانكر 
ميدل إيست«، إلى جانب العديد 
من اجلوائز األخرى التي حصدها 
البنك خالل العام 2013 من بينها 
جائزة »أفضل بنك في الكويت« 
من قب���ل مجل���ة »ذا بانكر«، 
وجائزة »أفضل بنك للخدمات 
املصرفية لألفراد في الكويت« 
التوالي من  الثالث على  للعام 

قبل »آسيان بانكر«.

شركة الموينع الزراعية

ق����ال رئيس  م����ن جانبه، 
مجل����س االدارة واملدير العام 
لش����ركة املوين����ع الزراعي����ة 
والبيئية واإلنش����ائية محمد 
عب����داهلل املوينع ان الش����ركة 
تأسست 1997 ومنذ ذلك التاريخ 
وهي تعمل في مجال املقاوالت 
الزراعية وبيع املواد الزراعية 
وهندس����ة وجتميل احلدائق 
للقطاعني احلكومي واخلاص 
وعمل ش����بكات الري احلديثة 
وبيع جميع أنواع االش����تعال 
والنباتات الداخلية واخلارجية 

معرض الرياضات البرية والبحرية ينطلق اليوم
ال����ري واملس����تلزمات  وقطع 
الزراعية وجميع أنواع األسمدة 
والتربة، والشركة مصنفة ضمن 
املقاولني لدى اجلهات احلكومية 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.

اكستريم انترناشيونال 

في حني اعلنت شركة اكسترمي 
انترناشيونال عن مشاركتها 
في املعرض حيث انها ش����ركة 
تقدم عمليات املسح والتفتيش 
)جتديد دفت����ر القارب واجلت 
س����كي عند املنزل � املراسي � 
الشاليهات(من خالل متخصصني 
مدربني ومؤهلني للقيام بعمليات 
املسح والتفتيش البحري على 
القوارب واجلت س����كي حتت 
مظلة ورقابة وضوابط وزارة 
املواص����الت بالترخيص رقم 
القيام بكل إجراءات  1. وايضا 
الفحص الفني وحتسني كفاءة 
تشغيل القطع البحرية والقيام 
بإجراءات التسجيل والتجديد 
نيابة عن مالك القطعة البحرية 
شاملة عمل وثائق التأمني حتى 
القطعة  الدفتر ملالك  تس����ليم 
البحري����ة في مكانه برس����وم 
معقولة تش����جع العمالء على 

اإلقبال على خدماتنا.
كما تقدم الش����ركة دورات 
التدري����ب البح����ري من خالل 
تق����دمي دورات تعلي����م قيادة 
القوارب واجلت سكي وتعليم 
القوانني البحرية واس����تخدام 
تقنيات ومعدات املالحة البحرية 

والفنون.

للعام الثاني على التوالي، 
ستقوم شركة برودكاست ات 
ومجموعة كويت موبيل بتنظيم 
البرية  الرياض����ات  مع����رض 
اليوم  اعتب����ارا من  والبحرية 
وحت����ى 18 اجلاري على ارض 
املعارض الدولية حيث سيشهد 
العديد من الشركات  املعرض 
الس����يارات  املتخصص����ة في 
النارية والقوارب  والدراجات 
ولوازم البر وأدوات الصيد البري 
والبحري وبهذه املناسبة اعلنت 
ش����ركة الغامن مارين للمعدات 
واالجهزة واملكائن البحرية عن 
مش����اركتها في املعرض، وهي 
شركة رائدة في مجال املنتجات 
البحرية والترفيهية في الكويت 
حيث تأسست في 2003، وكان 
مصدر اهتمام الشركة باملنتجات 
البحري����ة هو متي����ز الكويت 
بشواطئ واس����عة املدى على 
اخلليج العربي، وعش����ق أهل 
الكويت بكل ما يخص البحار، 
وكذلك حبهم للرياضات البرية 
كما اهتمت شركة الغامن مارين 
بتقدمي منتجات وماركات متميزة 
لعمالئها سواء بحرية او برية 
الوكيل احلصري  انه����ا  حيث 
ملنتج����ات BRP الش����هيرة من 
دراج����ات بحرية Sea-Doo او 
Can- مركب����ات برية من نوع
am بتنوع موديالتها، ومكائن 
بحرية خارجية Evinrude ، كما 
حترص الشركة على التواصل 
الدائم مع عمالئها واالستفادة 
آرائهم ومقترحاتهم وذلك  من 
من خالل املوق����ع اإللكتروني 
او من خالل شبكات التواصل 

االجتماعي.

بنك الخليج

هذا، وقد اعلن بنك اخلليج 
عن مشاركته في املعرض علما 
بان البنك تأسس في العام 1960، 
ومت إدراجه في سوق الكويت 
لألوراق املالية في 1984. كما يعد 
من بني أكبر البنوك احمللية مبا 
يقدمه من خدمات مالية وخدمات 
املصرفية لألفراد من خالل شبكة 
أفرع واس����عة تضم 58 فرعا 
موزعة في أهم املناطق بالكويت. 


