 30خدمات اعالنية
«التركية» 79 :دينار ًا سعر
تذاكر السفر لالجتاهني

أعلنت شركة «اخلطوط اجلوية التركية» ،عن إطالق
أس���عار خاصة على رحالتها اجلوية ذهابا وإيابا من
الكويت إلى اسطنبول ضمن إطار حملتها الترويجية
«الشتاء في تركيا» التي تتيح للمسافرين استكشاف
معالم البالد خالل فصل الشتاء وجتربة خدمات الناقل
الوطني احلائزة العديد من اجلوائز .وتبدأ عروض أسعار
رحالت الذهاب واإلياب اعتبارا من  79دينارا متضمنة
الضرائب ،وذلك من مدينة الكويت إلى «مطار اسطنبول
أتاتورك» أو «مطار صبيحة كوكجن» .ويس���تمر هذا
العرض من تاريخه وحتى  31ديس���مبر  2014للحجز
على منت الرحالت املتوجهة من وإلى اسطنبول خالل
الفترة املمتدة بني  1يناير وحتى  31مارس .2015
وبهذه املناس���بة ،قال س���امي أيدوغان ،مدير عام
«اخلطوط اجلوية التركية» في الكويت« :تعتبر تركيا
وجهة العطالت الشتوية املثلى لقاطني الكويت ،خصوصا
أن مدينة اسطنبول ال تبعد عن مدينة الكويت سوى
ساعات بالطائرة ،فضال عن العروض الرياضية الشتوية
التي توفرها البالد حتى منتصف العام تقريبا .وفي ضوء
النجاح الكبير الذي حققته حملة «الشتاء في تركيا»
العام املاضي ،يس���رنا أن مننح عمالءنا مجددا فرصة
االستمتاع بشتاء رائع آخر في تركيا هذا العام».
وتس���لط حملة «الش���تاء في تركيا» الضوء على
العروض املوس���مية للبالد كوجهة مثلى للرياضات
املمتعة والتجارب الثقافية الغنية ،وهي تتيح للركاب
االستفادة من الرحالت احمللية الواسعة النطاق التي
تس���يرها «اخلطوط اجلوية التركية» من اسطنبول
إلى أكثر من  20وجهة س���احرة للتزلج في البالد ،أو
ميكنهم االكتفاء بقضاء عطلة جميلة بني أحضان مدينة
اسطنبول.
وتوفر تركيا باقة واس���عة م���ن خدمات الضيافة
التقليدية رفيعة املستوى من خالل منتجعات التزلج
الفاخرة في منطقة بورصة الواقعة شمالي غرب البالد
والتي تش���تهر بجبل أولوداغ ،وهي توفر لضيوفها
الشاليهات اجلبلية الفاخرة ،واملدافئ العاملة باحلطب،
واملطاعم الراقية ،والفن���ادق من فئة اخلمس جنوم،
ومرافق االسترخاء الهادئة .ويعتبر منتجع «إرجييس»
واحدا من أفضل املنتجعات اجلبلية ملمارسة الرياضات
الشتوية في منطقة الشرق األوسط والبلقان.

 .. eSchoolخدمة جديدة
تقدمها «اخلدمات اآللية»
لتسديد االقساط املدرسية
أعلنت شركة اخلدمات اآللية  enetعن إطالقها خلدمة
جديدة هي األولى من نوعها في نظام حتصيل االقساط
املدرسية للمدارس اخلاصة عبر القنوات االلكترونية
املتعددة واملنتشرة في جميع أنحاء الكويت.
وأعلن املدير التنفيذي للشركة عفيف مكحل ان اخلدمة
ستساهم إلى حد كبير
في تخفيف املعاناة عن
كاهل املواطن واملقيم،
حيث يستطيع ولي
أمر الطالب دفع رسوم
أبنائه املدرسية عن
طري���ق القن���وات
االلكترونية مثل املوقع
االلكتروني للشركة
 www.e.net.kwأوعن
طريق األجهزة الذكية
(أيفون – األندرويد)
دون احلاج���ة إل���ى
عفيف مكحل
الذهاب إلى املدرسة،
كما ميكن لولي أمر الطالب دفع أقس���اطه عبر أجهزة
اخلدمة الذاتية واملنتشرة في جميع أنحاء الكويت أو
عن طريق نقاط البيع والتي تتجاوز الـ  420موقعا.
وأشار مكحل أن خدمة  eSchoolتساعد املدرسة على
التخفيف من االزدحام على طابور دفع الرسوم املدرسية
وخصوصا في بداية كل فصل دراسي ،كما ميكن ولي
أمر الطالب من متابعة أقساط أبنائه والدفع عبر تلك
القنوات االلكترونية دون احلاجة للذهاب للمدرسة.
وفيما قال بعض أولياء األمور ممن استخدموا نظام
الدفع اآللي عن أتباعهم لهذه اخلدمة انها خدمة رائعة
ال تس���هم فقط في توفير الوقت ،بل تتضمن منظومة
متكاملة لضمان سداد الرسوم املدرسية من خالل ايصال
رسمي يصلك عبر البريد االلكتروني ،وتأكيد ذلك من
خالل رسالة نصية تصل إلى هاتفك النقال من مزود
اخلدمة تفيد قيامك بدفع فاتورتك.
واجلدير بالذكر أن شركة اخلدمات اآللية (أي نت)
هي أول ش���ركة من نوعها ف���ي الكويت تقدم خدمات
الدفع اآللي للمواطن واملقيم من سداد الفواتير اخلاصة
لش���ركات االتصاالت (زي���ن  -الوطنية  -فيفا) ،إلى
إعادة ش���حن بطاقات الدفع املسبق ،وتسديد أقساط
الشركات التمويلية (شركة املنار للتمويل واإلجارة -
شركة التسهيالت التجارية  -يوريكا لاللكترونيات -
أمانةالغامن X -سايت الغامن) ،كما ميكن دفع التبرعات
اخليرية لألمانة العامة لألوقاف ،وأيضا توفير اخلدمات
الترفيهية املتنوعة من شراء بطاقات االنترنت واأللعاب
إلى جتديد اشتراكات احملطات الفضائية ،وتغطي أجهزة
الشركة جميع مناطق الكويت.

«برقان» ُيطلق عروض إنترنت
لعمالء «برمييير»
أعلن بنك برقان ع���ن تقدميه عرضا مميزا لعمالء
خدمة برمييير املصرفية عند االش���تراك في خدمات
اإلنترنت املقدمة من شركة جلف نت لالتصاالت ،الشركة
الرائ���دة في مجال توفير خدمة اإلنترنت في الكويت،
ليس���تفيد العمالء من خصم  %15لالشتراك السنوي
و %20عند شراء املودم .وتنضم اخلصومات احلصرية
الى مجموعة املزايا واخلدمات املتنوعة التي يحرص
البنك على ابتكارها وتطويرها لتناس���ب منط حياة
عمالء خدمة برمييير املصرفية.

االربعاء  10ديسمبر 2014

سيبدأون العمل اعتباراً من صيف 2015

«اخلليج» 5 :وظائف دائمة للمشاركني في مؤمتر «طلبة أميركا»
ع����اد فريق بن����ك اخلليج
مؤخرا بعد رعايته البالتينية
للمؤمت����ر احل����ادي والثالثني
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الواليات املتحدة األميركية
وهو حدث سنوي أقيم هذا العام
خ��ل�ال الفترة م����ن  26إلى 29
نوفمبر  2014في فندق ماريوت
ماركيز مبدينة سان فرانسيسكو
األميركية.
وشهد هذا املؤمتر مشاركة
ما يزيد عل����ى  3500من طلبة
الكوي����ت الذي����ن يواصل����ون
تعليمهم في الكليات واجلامعات
األميركية ،حيث التقوا بأبناء
وطنهم بعيدا عن ديارهم .وفي
إطار مشاركة بنك اخلليج في
املنتدى االقتصادي ،ترأس طارق
الصالح ،مساعد مدير عام إدارة
اخلدمات املصرفية االستثمارية
لألفراد حلقة نقاشية ضمت كال
من علي املوسى ،رئيس مجلس
إدارة البن����ك التجاري ،وأنور
الش����ريعان ،أستاذ في جامعة
الكويت ،حيث متت مناقش����ة
مختلف القضاي����ا والتحديات
االقتصادية التي س����يواجهها
الطالب عند عودتهم إلى الكويت.
ومتح����ورت رس����الة املنتدى
حول أهمية مس����اهمة الطلبة
في حتقيق مس����يرة التغيير
فهم أمل املس����تقبل وش����باب

طارق الصالح

فريق بنك اخلليج يتفاعل مع الطلبة في جناحه باملؤمتر

الكوي����ت الواعد ال����ذي يعود
إلى وطنه بعد حتصيل علمه
في اخلارج متس����لحا باألفكار
اجلديدة واملعرفة الالزمة لبناء
مس����تقبل زاهر واملساهمة في
رفعة الكويت.
وفي كلمة مسجلة بالفيديو
عرضت في حفل االفتتاح بحضور
وزير التربية والتعليم ،وسفير
الكويت لدى الواليات املتحدة
األميركية ،وكبار الشخصيات
والضيوف والطالب ،توجهت
سلمى احلجاج ـ مدير عام املوارد
البشرية بأحر التهاني للطالب
متمنية لهم كل النجاح والتوفيق
في امتحاناته����م النهائية ،كما
أعلنت أن البنك خصص خمس
وظائ����ف دائمة س����تكون من
نصيب الطلبة املش����اركني في

املؤمتر الذين يكملون سنتهم
اجلامعية األخيرة ،وأن الطلبة
الذين يجتازون بنجاح عملية
االختيار واملقابالت التي أجراها
فريق بنك اخلليج خالل املؤمتر
سيبدؤون بالعمل لدى البنك
اعتبارا من صيف .2015
باإلضافة إلى هذا ،أجرى بنك
اخلليج سحبا خاصا للدانة خالل
املؤمتر مبشاركة أكثر من 1400
طالب س����جلوا للحصول على
فرصة الفوز بإحدى اجلوائز
العديدة التي يتم توزيعها خالل
السحب .وتتضمن هذه اجلوائز:
 2500دين����ار للجائزة األولى،
 1000دين����ار للجائزة الثانية،
و 500دينار للجائزة الثالثة،
و 11جائزة قيمة كل منها 200
دينار.

«بيتك» ينظم برنامجا ً تدريبيا ً للموظفات اجلدد
نظم بيت التمويل الكويتي
(بيتك) برنامجا تدريبيا للدفعة
الثانية من املوظفات اجلدد-
فروع سيدات ،استمرارا لنهج
«بيتك» في تأهيل ورفع كفاءة
كوادره البشرية لإلملام الكامل
باملعامالت املصرفية وآلية العمل
املصرفي للتمكن من التعامل
مع العمالء بالشكل األمثل وفقا
ألعلى معايير جودة اخلدمة.
وميتد البرنامج على مدار
شهرين ويشمل دورات متكاملة
ف����ي املنتج����ات املصرفية من
حس����ابات وبطاقات مصرفية
وودائع ،وخطابات وخدمات،
ودورات ف����ي األساس����يات
الش����رعية ،ومكافحة غس����يل
األموال ،وإرش����ادات البحث،
والتعليم اإللكتروني ،باإلضافة
إلى دورة ف����ي مركز االتصال
وأهميت����ه وأدواته واخلدمات

بعض املوظفات املشاركات في البرنامج

الت����ي يقدمه����ا ،ودورات ف����ي
البيع وأنواعه ،وطرق البيع،
والعقار ،والعمليات التجارية
بش����تى أنواعه����ا ،واملرابحة،
والس����يارات ،مع التركيز على
خدمة العمالء وجودة اخلدمة،
حيث تثري هذه املوضوعات
والبرامج املعرف����ة املصرفية

للمعينات اجلدد ،للقيام مبهام
العمل في «بيتك».
وشهدت افتتاحية البرنامج
الذي يتضمن أيضا تقييما لألداء
واالس����تيعاب وإعداد مشاريع
عملية ،مشاركات فعالة وتبادل
أفكار م����ن املتدربات من خالل
أس����ئلة ومقترحات ميكن ان
تضي����ف الكثي����ر للعميل ولـ
«بيتك» .ويحرص «بيتك» على
تعزيز جهوده الرامية الى رفع
كفاءة موظفيه ،وصقل مهاراتهم
بأس����اليب وأدوات عصري����ة
مبتكرة وبإخضاعهم لدورات في
آخر ما توصلت إليه التطورات
التكنولوجية والعلوم املصرفية
من حداثة ميكن ان تس����تغل
في بيئة العمل من اجل تقدمي
األفضل من اخلدمات واملنتجات
التي ترتقي الى تطلعات عمالء
«بيتك» وتلبي طموحاتهم.

«آي سيس» حتوز شهادة االعتماد الذهبي
ببرنامج شركاء شبكة مايكروسوفت
منحت شركة مايكروسوفت
مجموع����ة آي س����يس «»Isys
الكويتية شهادة االعتماد الذهبي
للش����راكة في تطوير البرامج
والتطبيق����ات عل����ى أنظمتها،
وهي الش����راكة التي س����تفتح
املزيد من التع����اون لعمليات
الشركة الكويتية في  14دولة
على مس����توى منطقة الشرق
األوسط والقارة األفريقية.
وذكرت املجموعة الكويتية
أن مايكروس����وفت اختارته����ا
لتكون ضمن برنامجها الذهبي
للش����ركات املعتم����دة (لغاية
 15س����بتمبر  )2015نتيج����ة
لإلجنازات التكنولوجية التي
حققتها في العديد من األسواق
في املنطق����ة ،وخصوصا على
مس����توى التطبيق����ات املالية
اإللكترونية.
وقال مؤس����س املجموعة
الكويتية «آي سيس» والرئيس
التنفي����ذي محمد الرش����يدي
«إن الثقة الت����ي حازت عليها
شركتنا بهذه اخلطوة مع عمالق
البرمجيات العاملي مايكروسوفت
متثل لنا بكل تأكيد قيمة كبيرة
على مستوى عملياتنا ،حيث
س����تدفعنا إلى مستوى متقدم
في مجاالت تطوي����ر البرامج
والتطبيقات».

محمد الرشيدي

املجموعة الكويتية
تكتسب مساحة
جديدة لعملياتها
في  14دولة
بالشرق األوسط
وأفريقيا

وأوضح بقوله« :مجموعة آي
سيس من الشركات التي تسعى
دائما إلى بناء ش����راكات قوية
مع مؤسسات عاملية وإقليمية،
وهي جزء من اس����تراتيجيتها
التش����غيلية ،والتي تس����عى
من خاللها إل����ى تقدمي حلول
مبتكرة في مجاالت االتصاالت
وتكنولوجي����ا املعلومات عبر
الهواتف الذكية واحلواس����يب
اللوحية والتلفاز».
وكشف الرشيدي أن مجموعة
آي سيس متتلك اآلن االمكانيات
واملوارد الت����ي تؤهلها لقيادة
ش����ركات املنطقة في مجاالت
التطبيق����ات واخلدمات املالية
اإللكترونية في املنطقة ،مبينا أن
الشركة متتلك قاعدة عمالء هي
األكبر في املنطقة بني نظرائها
في هذا املجال.
وعما س����تقدمه الش����راكة
بي
اجلديدة مع مايكروسوفت ،نّ
الرشيدي أن آي سيس تركز حاليا
على تنفيذ سلسلة من املشاريع
التطويرية على أنظمتها ،حيث
س����تقدم هذه الشراكة مساحة
جديدة لتطبيقاتنا على اجهزة
الكمبيوتر الشخصية والهواتف
الذكية التي تعتمد نظام windows
 0.8باإلضافة الى أجهزة XBOX
و.Surface

اجلدير بالذكر أن مجموعة
آي س����يس « »Isysهي شركة
كويتية انطلقت في العام 2005
لتنشر نش����اطها في مجاالت
حلول االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات في دول منطقة الشرق
األوس����ط وقارة أفريقيا ،فهي
اآلن تعمل ف����ي الكويت (املقر
الرئيس����ي) ،مملكة البحرين،
اململكة األردنية ،العراق ،مصر،
فلس����طني ،الس����ودان ،جنوب
السودان ،ليبيا ،كينيا ،أوغندا،
نيجيري����ا ،وأخي����را الواليات
املتحدة األميركية.
كما أن الش����ركة التي تعد
األس����رع منوا في املنطقة في
مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات جنحت خالل فترة
قصيرة ـ لم تتعد ست سنوات
ـ في فرض بصمتها احمللية في
الكويت واإلقليمية في منطقة
اخلليج والش����رق االوس����ط
والدولي����ة في ق����ارة أفريقيا،
وهي تس����تهدف حاليا املزيد
من التوسعات ،وذلك من خالل
استراتيجيتها التشغيلية «»one
والتي تس����عى من خاللها الى
تقدمي باقة متكاملة ومترابطة
م����ن اخلدمات ف����ي العديد من
القطاعات عن طريق املوبايل
وااللواح الرقمية والتلفاز.

«الدولي» يختتم دورات «املصرفية اإلسالمية» لـ 2014
ضم����ن اس����تراتيجيته
الهادفة إلى تطوير كوادره
مهنيا اختت����م بنك الكويت
الدولي ال����دورة التدريبية
احلادية عش����رة لعام 2014
ضمن سلس����لة متكاملة من
البرامج التدريبية في مجال
املصرفية اإلسالمية ،حيث
شارك في كل دورة عشرون
متدرب����ا ومت تنفيذها على
مدى ثالثة أي����ام لكل دورة
تدريبي����ة ،وكان ختامه����ا
برنامج «املنتجات املطورة
في املصارف اإلسالمية» حيث
صرح د.هشام عبد احلي بأن
البرنام����ج تناول أس����اليب

«زين» :باقات مبتكرة مع أجهزة
« »iPad Air 2و«»iPad mini 3

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة التدريبية

االستثمار في املستقبليات،
واملش����اركة املتناقص����ة،
واالستصناع املوازي وعقود
ال����ـ  B.O.Tومت����ت بحلقات

نقاش����ية وح����االت عملية
ومشاركة إيجابية عالية من
املتدربني.
وفي إشارة إلى هذه الدورة
صرح املراقب الشرعي د.عبد
احلي ب����أن هيئ����ة الفتوى
والرقابة الش����رعية في بنك
الكويت الدولي تولي اهتماما
كبيرا بتدريب كوادرها املعنية
في مجال املصرفية اإلسالمية،
وذل����ك بالتعاون م����ع إدارة
املوارد البشرية بهدف االرتقاء
مبوظف����ي الدول����ي ملواكبة
تطور املصرفية اإلس��ل�امية
والتي تشهد إقباال كبيرا على
الصعيد اإلقليمي والدولي.

أعلنت زين أنها توفر اآلن جهازي  2 iPad AirوiPad
 3 miniمع مجموعة من باقات إنترنت اجليل الرابع 4G
 LTEاملميزة على شبكتها األكبر واألحدث على اإلطالق.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها عودت دائما
عائلة عمالئها األكبر في الكويت من مؤسسات وشركات
وأفراد على اجلديد واألفضل دائما في تكنولوجيا املعلومات،
وهي في هذا السياق تقوم بطرح أحدث األجهزة اللوحية
الذكية من «آبل» ،وباتت احللول واإلمكانيات التي تقدمها
متثل األس����لوب السهل والس����لس لتطويع تكنولوجيا
املعلومات في اس����تخدام األجهزة الذكية لفئة كبيرة من
عمالئها .وبينت زين أن جهاز  2 iPad Airيعتبر األنحف
بني األجهزة اللوحية حول العالم ،حيث يقدم مجموعة
متكامل����ة من املزايا العصرية واالبت����كارات التقنية في
تصميم أنيق يتمتع بوزن أكثر خفة من س����ابقه ،حيث
يتمتع اجلهاز بالعديد من املزايا منها شاشة  Retinaاملضادة
لالنعكاس ،وكاميرات  iSightو FaceTime HDاجلديدة كليا
لتقدم لعمالئها جتربة تصوير أكثر انسيابية.
وأوضحت الش����ركة أن جهاز  2 iPad Airيتمتع أيضا
باجليل الثاني من معالج  A8Xاجلديد ،والذي يقدم سرعات
فائقة في معاجلة البيانات واالتصال بإنترنت الـ Wi-Fi
واجليل الرابع  ،LTEإلى جانب إضافة أحدث تقنية ثورية
في مجال أمن املعلومات وهو مستشعر بصمة اليد Touch
 ،IDمبينة أن اجلهاز اجلديد يتيح لعمالئها فرصة االستمتاع
بأكثر من  675.000تطبيق مصمم خصوصا لشاشة الـ
 iPadمع بطارية تدوم حتى  10ساعات .وأشارت زين الى
أن كال من جهاز  2 iPad Airوجهاز  3 iPad miniيتمتعان
بنظام أمني يعمل مبستشعر بصمة اليد اجلديد كليا Touch
 ،IDويأتيان بثالثة ألوان رائعة تشمل (الذهبي والفضي
والرمادي) .وأفادت الشركة بأنه بإمكان عمالئها احلصول
على أجهزة  2 iPad Airو 3 iPad miniاجلديدة في جميع
فروعها وعلى موقعها اإللكتروني kw.zain.com

«املجموعة الكويتية ـ األملانية»
راع ملعرض ومهرجان
ٍ
مستلزمات البناء
أعلنت شركة «املجموعة الكويتية ـ األملانية» ،رعايتها
ملعرض ومهرجان مستلزمات البناء «بيتك» الذي تقيمه
وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي ،خالل الفترة من
 8إلى  13ديس����مبر اجلاري على أرض املعارض الدولية
مبش����رف في الصالة ( ،)4Aمبشاركة فاعلة من مصانع
وش����ركات صناعي����ة
كويتية محلية وغيرها
من املؤسسات وكالء
وأصح����اب العالمات
التجاري����ة العاملي����ة
املتخصصة في عالم
البناء.
وبهذا الصدد صرح
م.أحمد احلسيني مدير
عام شركة «املجموعة
الكويتي����ة ـ األملانية»
ب����أن إقام����ة معرض
البناء في الكويت على
أحمد احلسيني
ارض املعارض الدولية
مبشرف ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الشركات
واملؤسس����ات املتخصصة في قطاع البناء ،عبر التنافس
الذي يؤدي الى تقدمي أفضل العروض وبالتالي ينعكس
على اخلدمات للمستهلك.
وأشار إلى أن شركة «املجموعة الكويتية ـ األملانية»
تتمتع بخبرة أكثر من  25عاما واس����تطاعت خالل هذه
الفترة أن حتتل مكانتها بني كبرى الشركات ولتساهم في
تطوير وبناء وتنمية الكويت ،مؤكدا حرص شركته على
املشاركة في هذا املعرض منذ بداياته األولى ،مما كان له
األثر الكبير في اكتس����اب املزيد من العمالء من خالل ما
ملسوه من جودة منتجاتنا وحسن اخلدمات.
وأضاف :لقد حرصنا في املجموعة الكويتية ـ األملانية
على تبني سياس����ة اجلودة ف����ي األداء عن طريق تقدمي
خدمات مميزة للعمالء وذلك بتوفير أفضل املهندس��ي�ن
والعمالة املدربة ذات اخلبرة في تنفيذ املشاريع وبااللتزام
بأعلى معايير اجلودة مسايرة ألحدث التقنيات في العصر
احلديث والتزاما منا بتقدمي كل ما يرضي عمالءنا الكرام
الذين يتس����ع نطاق التعامل معهم على مستوى الكويت
احلبيبة واتساع دائرة تعاملنا مع الوزارات واملؤسسات
بالدولة ،إضافة الى القطاع األهلي.
ووصف قطاع م����واد البناء في الكوي����ت بأنه قطاع
حس����اس مهم جدا للمجتمع الكويتي ويتسم باملنافسة
القوية وتقدمي أفضل وأجود املواد الالزمة للبناء والبقاء
فيه لألفضل ،مش����يرا الى ان شركته حترص على تقدمي
أرق����ى وأحدث وأروع التصامي����م باملواصفات واملعايير
العاملية الت����ي ترضي كل أذواق عمالئن����ا الكرام بأعلى
درجات املنافس����ة في اجلودة والسعر معا ،حيث تكمن
طبيع����ة عملنا في متديد وتركيب أنظمة الغاز والتهوية
املركزية في الڤلل الس����كنية واملطابخ املركزية للمطاعم
والفنادق وتركيب التمديدات الكهربائية ولوحات التوزيع
الكهربائية ( ،)DBإضافة الى تركيب أجهزة التحكم املركزي
في جميع املشاريع التجارية واملطاعم والفنادق والبيوت
واملوالت واملجمعات التجارية .وعن جديده في املعرض
قال« :نقوم بعرض أحدث التصاميم وأرقى املنتجات لدينا
من مراوح الشفط األملانية املستخدمة في أنظمة التهوية
املركزية بصفتنا املوزع الرسمي ألشهر املنتجات األملانية
العاملي����ة والوكيل احلصري رس����ميا ملصنع الفيش باخ
األملاني املتخصص بأنظمة التهوية املركزية (Fischbach
 )Ventilation Systemsبالكويت واخلليج والدول العربية
مثل لبنان واألردن والعراق ،وبأسعار منافسة وبجودة
عالية» .واختتم احلسيني حديثه ،داعيا اجلمهور الكرمي
الى زيارة جناح الش����ركة باملع����رض لالطالع على آخر
معروضاتنا في سوق البناء لتلمس ما مييزنا عن اآلخرين
في اجلودة والسعر ويلقى قبولكم.

