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 السفير السيريالنكي
ً
الغانم مستقبال

»التجاري« يقدم 20 في املئة خصما
لحملة بطاقاته االئتمانية في »ذا ون«

التجاري بتقديم خصومات بنسبة 20 في  البنك  قام 
في  عمالئه  من  االئتمانية  البطاقات  حملة  لجميع  املئة 
محال »ذا ون« في مجمع املارينا واألفنيوز في يومي 11 

و12 سبتمبر، بالتعاون مع شركة ذا ون لالثاث.
وتعتبر هذه املرة األولى التي يقدم فيها محل »ذا ون« 

خصومات خاصة لعمالء طرف آخر.
في  والبحوث  التسويق  إلدارة  التنفيذي  املدير  وق��ال 
ال��ص��ب��وري »ن��ح��رص على تقديم  ال��ت��ج��اري رم���زي  البنك 
أف���ض���ل ال����ع����روض ل��ع��م��الئ��ن��ا ح��م��ل��ة ال���ب���ط���اق���ات وس���وف 
نستمر بالعروض مع محال أخرى ساعني إلرضاء عمالء 

في  م��ع عمالئهم  بالتحدث  البنك  وق���ام موظفو  ال��ب��ن��ك«. 
مجمع املارينا وقدموا شرحا ملنتجات البنك داخل محل 
املتعددة  ال��خ��ص��وم��ات  ال��ح��ص��ول على  »ذا ون« وط��ري��ق��ة 
ال���20 في املئة  لجميع حملة بطاقات »التجاري« وخصم 

على جميع معروضات محال »ذا ون«.
قياسا  ناجحة  كانت  املناسبة  ان  الصبوري  وأض��اف 
على عدد العمالء الذين استفادوا من الخصومات خالل 
ال��ي��وم��ني ف���ي اط����ار س��ع��ي ال��ب��ن��ك ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ارض���اء 
عمالئه وتقوية عالقاته مع شركات ومحال تضيف قيمة 

أساسية لعمالئه مثل »ذا ون«.

أكد سعي الشركة للتنويع الجغرافي »تحسبا ألي هزة«

شاهني الغانم: »املدير الكويتي القابضة«
تعتزم االستحواذ على شركات بناء

شاهني الغانم متحدثا

بالتعاون مع لجنة التعريف باإلسالم
»الدولي« ينظم مسابقة للمهتدين الجدد

عدد من املهتدين خالل املسابقة

نظم بنك الكويت الدولي مسابقة دينية للمهتدين الجدد، وذلك بالتعاون 
مع لجنة التعريف باإلسالم في إطار األعمال الخيرية االجتماعية السنوية 

التي اعتاد البنك على تنظيمها.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في البنك هدى الشاي ان املسابقة تأتي 
يساهم  التي  واإلنسانية  االجتماعية  الخيرية  األعمال  من  منظومة  ضمن 
فيها البنك انطالقا من اهتمام القائمني عليه، بما يتعلق بخدمة املجتمع 

وتأكيد ثوابته اإلنسانية.
وأشارت الشايع إلى أن إيمان القائمني على البنك باملسؤولية االجتماعية 
تجاه املجتمع وأفراده وجريًا على عادت »الدولي« السنوية يقوم البنك في 
كل سنة بتنظيم مجموعة من الزيارات ملؤسسات الدولة املدنية وجمعيات 

النفع العام الخيرية خصوصًا في شهر الخير شهر رمضان الفضيل.

»اكتتاب القابضة« 
توزع 900 وجبة افطار

افطار لشركة اكتتاب

ساهمت ش��رك��ة اك��ت��ت��اب القابضة ف��ي م��ش��روع اف��ط��ار ص��ائ��م خ��الل شهر 
رمضان املبارك والذي  نظمته شركة مطاعم بروفيسور .

وجاءت مشاركة اكتتاب ضمن جهود عدد من الشركات الكويتية لتقديم 
الكويتي، حيث  ال��ش��ارع  م��ن  قليلة  ليست  م��ا يمكن الس��ع��اد شريحة  ابسط 

قامت »اكتتاب« بتوزيع 900 وجبة خالل الشهر الفضيل.

الغانم يستقبل سفير سيرالنكا:
العالقات بحاجة إلى تطوير

ق�����ال رئ���ي���س غ���رف���ة ت����ج����ارة وص��ن��اع��ة 
ال���ك���وي���ت ع��ل��ي ال���غ���ان���م خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه 
ان  داسانايكي  س��اراث  سيرالنكا  سفير 
العالقات  تطوير  على  حريصة  ال��غ��رف��ة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال���ت���ي اع��ت��ب��ر ان���ه���ا ليست 

بمستوى الطموح.
وأوض��������ح ال����غ����ان����م ان ح���ك���وم���ة دول����ة 
ال���ك���وي���ت ج�������ادة ف����ي ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون 
امل����ث����م����ر، وأش���������ار ال������ى ض���������رورة ت��وف��ي��ر 
االستثمارية  ال��ق��وان��ني  ح��ول  املعلومات 
لتيسيرها  السيرالنكية  الجمهورية  في 

لرجال األعمال الكويتيني.

ش���رك���ة  ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  اك������د 
 (KMC) ال���ق���اب���ض���ة  ال���ك���وي���ت���ي  امل�����دي�����ر 
ستستمر  ال���ش���رك���ة  ان  ال���غ���ان���م  ش���اه���ني 
ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال 
االستراتيجية املوضوعة وهي تأسيس 
او االس��ت��ح��واذ على ش��رك��ات تعمل في 
لها،  املكملة  والصناعات  البناء  مجال 
مع تنويع مصادر الدخل للشركة سواء 
العمالها  الجغرافي  التوزيع  خ��الل  م��ن 
بها  التي تعمل  الخدمات واالنشطة  او 
ح��ت��ى ت���ك���ون م��ع��ي��ن��ا ل��ه��ا ف���ي م��واج��ه��ة 
اي ه�����زة م���ال���ي���ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ول��ض��م��ان 

استمرارية اعمالها.
وقال الغانم خالل الغبقة الرمضانية 
التي اقامتها الشركة في فندق »ك��راون 
املاضي  السبت  مساء  الفروانية  ب��الزا« 
وفروعها  بالشركة  العاملني  بحضور 
ف���ي ع��م��ان وال��س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن. ان 
العام السابق وبداية من شهر سبتمبر 
2008 حلت على العالم اكبر ازمة مالية 
ومازالت مستمرة حتى اليوم، مبينا ان 
ه��ذه االزم��ة القت بظاللها على الكويت 
ومنطقة الخليج العربي وهي االسواق 
الرئيسية التي تعمل بها الشركة، حيث 
كان اثرها كبيرا على جميع القطاعات 
االق���ت���ص���ادي���ة وخ���اص���ة ال���ق���ط���اع امل��ال��ي 

والقطاع العقاري واالنشائي.
وت���اب���ع ال���غ���ان���م: »ب���م���ا أن���ن���ا ج����زء من 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري واالن��ش��ائ��ي ف��ق��د ك��ان 
ال����ت����راج����ع ال���ك���ب���ي���ر ف�����ي االس����ت����ث����م����ارات 
لنا  اكبر تحد  العقارية واالنشائية هو 
خ����الل ال��س��ن��ة ال���س���اب���ق���ة، ح��ي��ث ت��وق��ف��ت 
بسبب  االنشائية  امل��ش��اري��ع  م��ن  العديد 
ت���أث���ره���ا ب����االزم����ة االق���ت���ص���ادي���ة ورغ��ب��ة 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ف����ي ت���أج���ي���ل ال���ع���دي���د م��ن 
امل����ش����اري����ع االن����ش����ائ����ي����ة ب���س���ب���ب ت���وق���ف 
ال���ت���م���وي���ل م����ن ال���ب���ن���وك او ب��س��ب��ب ع���دم 
ج���دوى ه��ذه امل��ش��اري��ع ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف 

االقتصادية الصعبة التي مررنا بها«.
الكويتي  »امل��دي��ر  ان  الغانم  واض���اف 
ال�����ق�����اب�����ض�����ة« رك����������زت ع����ل����ى اس���ت���ك���م���ال 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��م اع��ت��م��اده��ا من 
قبل مجلس االدارة اليمانها بأهميتها 
م��م��ا خ��ف��ف ع��ل��ى ال��ش��رك��ة م��ن ح���دة ه��ذه 
االزم�����ة، إذ ت��ف��اوت��ت آث����ار االزم�����ة حسب 
البلد الذي تعمل فيه الشركة، مبينا ان 
ال��ك��وي��ت وم��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ك��ان��ت��ا اكثر 
تأثرا  الشركة  بها  تعمل  التي  االس���واق 
ب����االزم����ة ع��ل��ى ع��ك��س امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
كانت  حيث  عمان  وسلطنة  السعودية 
ه�����ذه االس���������واق ج����دي����دة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا 
وك���ان لنا فيها م��ش��اري��ع م��م��ت��ازة كانت 
لنا معينا ف��ي تخفيف ش��دة اث��ر االزم��ة 
املرحلة تتطلب  ه��ذه  ان  العاملية.  املالية 
لتثبيت  الجهود  مضاعفة  الجميع  من 
م��ك��ان��ة ال��ش��رك��ة ب��ني ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى، 
ام���ك���ان���ات  ت��ت��ط��ل��ب  امل����رح����ل����ة  ه������ذه  وان 
ومهارات مختلفة عن السابق والتي بال 
ش��ك م��ت��واف��رة ف��ي ال��ع��ام��ل��ني ف��ي »امل��دي��ر 
الكويتي«، مبينا ان مجلس االدارة على 

استعداد دائم لتوفير كل ما يحتاج اليه 
العاملون خالل هذه املرحلة، مع توافر 
ال���دع���م امل��س��ت��م��ر ل���رف���ع ك���ف���اءة وق�����درات 
اليوم  تدخل  الشركة  ان  مؤكدا  الشركة، 
ف����ي م���ن���اف���س���ة م����ع ش����رك����ات ك����ب����رى ل��ه��ا 
السبق والريادة في هذا املجال ولديها 
وامل���وارد  البشرية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  الكثير 
املالية املتراكمة خالل السنوات السابقة 
امل��ن��اف��س��ة ستعتمد  ه����ذه  ب����ان  وال ش���ك 
ع��ل��ى م���دى ق����درات ال��ش��رك��ة ع��ل��ى توفير 
ه��ذه االم��ك��ان��ات م��ا يتطلب م��ن الجميع 
ب���ذل ال��ج��ه��د امل��ض��اع��ف ح��ت��ى نستطيع 
املنافسة، وخالل املرحلة املقبلة سنعمل 
بجد على رفع الكفاءات البشرية لدينا 

وتعزيز املوارد املالية للشركة.
واض������اف ال��غ��ان��م ان ال��ش��رك��ة وق��ع��ت 
املاضية مذكرة تفاهم مع  الفترة  خ��الل 
لتدريب وتأهيل  العامة  االشغال  وزارة 
حديثي  الكويتيني  املهندسني  من  ع��دد 
ال���ت���خ���رج ف���ي م���ش���اري���ع ال���ش���رك���ة، وت��ع��د 
مذكرة التفاهم هذه املبادرة االولى التي 
ال��ع��ام��ة مع  ب��ه��ا وزارة االش���غ���ال  ت���ق���وم 
القطاع الخاص ممثال في شركة »املدير 

الكويتي القابضة«.
وأوضح الغانم ان الشركة استكملت 
خ���الل ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة اي��ض��ا تأسيس 
ال��س��ع��ودي��ة وت���م تعيني   »KMC« ش��رك��ة
امل�����ه�����ن�����دس س����ل����ط����ان ال�����ع�����ام�����ري ن���ائ���ب 
العام  ت��م خ��الل  ع��ام للشركة، كما  مدير 
امل��اض��ي توقيع ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ق��ود مع 
بيت التمويل الكويتي الدارة مشاريعه  
العقارية في اململكة العربية السعودية، 
م����ؤك����دا ان ال����ش����رك����ة س���ت���ح���رص خ���الل 
امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م��ص��ادر 
ال�����دخ�����ل م�����ن خ������الل اس���ت���ق���ط���اب ع���م���الء 
ج��دد وت��وزي��ع املخاطر، حيث ان جميع 
املشاريع التي لدى الشركة هي من خالل 

بيت التمويل الكويتي.
واشار الغانم إلى ان الشركة انجزت 
خ�����الل ال����ع����ام امل����اض����ي ت���أس���ي���س ش��رك��ة 
م�����ق�����اوالت ف�����ي س���ل���ط���ن���ة ع����م����ان ت��م��ت��ل��ك 
القابضة«  الكويتي  »امل��دي��ر  ش��رك��ة  بها 
ت���م تصنيفها  امل��ئ��ة وق���د  ف���ي  ن��س��ب��ة 55 
ب��ال��درج��ة امل��م��ت��ازة. ك��م��ا وق��ع��ت الشركة 
على اول مشروع لها في سلطنة عمان 
وج����ار تنفيذ امل���ش���روع. ون��أم��ل ب��ع��د ان 
ان  للشركة  تصنيف  على  الحصول  ت��م 

نتقدم للحصول على مشاريع حكومية 
ح��ي��ث ت���ن���وي ال���دول���ة ط����رح ال��ع��دي��د من 
امل��ش��اري��ع االن��ش��ائ��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة باملرحلة 

املقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام لشركة 
»امل���دي���ر ال��ك��وي��ت��ي ال��ق��اب��ض��ة« امل��ه��ن��دس 
اب���راه���ي���م ال��ص��ق��ع��ب��ي ان ش���رك���ة امل���دي���ر 
مظلتها  تحت  تضم  القابضة  الكويتي 
الكويتي  مجموعة شركات هي: »املدير 
ل��ل��م��ق��اوالت« و»امل���دي���ر ال��ك��وي��ت��ي الدارة 
امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة« و»امل��دي��ر الكويتي 
ل��ل��خ��رس��ان��ة ال���ج���اه���زة«، وش��رك��ة انظمة 
ال��ت��ب��ري��د وال��ت��ك��ي��ي��ف (راس����ك����و)، ش��رك��ة 
املدير الكويتي - البحرين، شركة املدير 

الكويتي - عمان، شركة املدير الكويتي 
- السعودية.

االعمال  ف��ي  االن��ج��ازات  وبخصوص 
الصقعبي  اوض���ح  ب��امل��ق��اوالت  الخاصة 
ان�����ه ت����م ت���رف���ي���ع ت��ص��ن��ي��ف ال���ش���رك���ة إل���ى 
درج�������ة اول��������ى، وت���وق���ي���ع ع���ق���د م����ع ب��ي��ت 
التمويل الكويتي لبناء عمارات سكنية 
والحصول  الكويت،  انحاء  مختلف  في 
مناقصة جمعية  ف��ي  االول  امل��رك��ز  على 
دينار   2.149.000 بمبلغ  املرضى  اعانة 
ك��وي��ت��ي، وت��وق��ي��ع ع��ق��د م���ع م��ب��رة بيتك 
الن�����ش�����اء ال����ح����زم����ة االول����������ى م�����ن م����راك����ز 
وزارة  م�����ع  ع����ق����د  وت����وق����ي����ع  االس������ع������اف 
االش����غ����ال ال���ع���ام���ة الن���ش���اء ن�����ادي ال��ص��م 
االي��زو لشركة  والبكم، وص��دور شهادة 
امل���دي���ر ال��ك��وي��ت��ي ال��ق��اب��ض��ة وال��ش��رك��ات 
للشركة  الويب سايت  التابعة، واط��الق 
البريد  (www.kmcholding.com)، وربط 
االل��ك��ت��رون��ي ل��ل��ش��رك��ة م���ن خ���الل ال��وي��ب 
س���اي���ت، وش������راء م��ب��ن��ى ج���دي���د ل��ل��ش��رك��ة 
وتم  بالكامل  وتأثيثه  ال��ري  منطقة  في 

االنتقال اليه منذ بداية العام الحالي.
وع�����ن ان�����ج�����ازات االع�����م�����ال ال���خ���اص���ة 
الصقعبي  اش���ار  ال��ج��اه��زة  بالخرسانة 
إلى ان شركة الخرسانة الجاهزة انجزت 
ع��دة م��ش��روع��ات اهمها م��ش��روع مجمع 
ال��ح��ي��اة ال��ت��ج��اري ب��ال��ش��وي��خ، وم��ش��روع 

ان����ش����اء وان����ج����از ص���ي���ان���ة ن������ادي ال��ص��م 
بالصليبخات، ومشروع انشاء وانجاز 
ومشروع  الجديد،  الشرطة  كلية  مبنى 
ان���ش���اء وان���ج���از س����وق ال��س��م��ك وال��ل��ح��م 
وال���خ���ض���ار، وم����ش����روع ان���ش���اء وان���ج���از 

وصيانة 96 فيال سكنية بالزهراء.
وق������ال ال��ص��ق��ع��ب��ي ان ش���رك���ة امل���دي���ر 
ال���ك���وي���ت���ي ف����ي ال���ب���ح���ري���ن ح���ق���ق���ت ع���دة 
انجازات العام املاضي منها االنتقال إلى 
املبنى الجديد في برج دمل��ون بمساحة 
ال��ع��م��ل، وت��ف��ع��ي��ل دور  500م2 وم��ب��اش��ر 
ش���رك���ة امل����دي����ر ال���ك���وي���ت���ي ف����ي ال��ب��ح��ري��ن 
الع���م���ال امل����ق����اوالت، وال����ف����وز ب��م��ن��اق��ص��ة 
مشروع الهوليدي ان اكسبريس وتبلغ 
ق��ي��م��ة امل���ش���روع ف���ي امل��رح��ل��ة االول�����ى 27 

مليون دوالر اميركي.
واشار الصقعبي إلى ان شركة املدير 
الخليجي في اململكة العربية السعودية 
ق��ام��ت خ���الل ال��ع��ام امل��اض��ي باستئجار 
م���ك���ت���ب رئ����ي����س����ي ف������ي م���ن���ط���ق���ة ال���خ���ب���ر 
واالن���ت���ق���ال ال���ي���ه اخ���ي���را، ك��م��ا ب�����دأت في 
ادارة العديد من املشاريع العقارية، كما 
حققت املدير الكويتي في سلطنة عمان 
انجازات متعددة منها تسجيل الشركة 
ب��ل��ج��ن��ة امل���ن���اق���ص���ات امل����رك����زي����ة ب���درج���ة 
اول  وسحب  عمان  سلطنة  ف��ي  ممتازة 

مناقصة لتسعيرها.
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