 14وأعمال

مال

أسهم أوروبا عند أدنى مستوى

الثالثاء  25صفر 1439هـ
 14نوفمبر 2017م  -العدد 3225

ميالنو  -رويترز :دفعت الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف بعد
تحذير بشأن األرب��اح وتحديث مخيب لآلمال بشأن النتائج المتوقعة من شركات أخ��رى األسهم
األوروبية للهبوط يوم االثنين بينما ساعد ضعف االسترليني بورصة لندن في تحقيق أداء فاق
نظيراتها .وفقد سهم إي.دي.اف ثمانية ف��ي المئة وق��اد االت�ج��اه ال�ن��زول��ي للمؤشر ستوكس 600
لألسهم األوروبية الذي خسر  0.4في المئة وهو أدنى مستوى منذ  26أكتوبر .وقلصت مجموعة
المرافق الفرنسية توقعاتها ألرباح .2018

تتواصل أنشطته حتى  18نوفمبر في مشرف

افتتاح معرض البناء «بيتك» بمشاركة  65شركة
بوشهري :الحدث يفسح املجال ويشعل روح التنافس لتوفير أفضل العروض

ت �ح��ت رع ��اي ��ة وب �ح �ض ��ور وك �ي ��ل وزارة
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وال � � �م� � ��اء م .م� �ح� �م ��د ح �ج��ي
ب ��وش � �ه ��ري ،ش� �ه ��دت ارض ال �م �ع ��ارض
ال ��دول � �ي ��ة ب �م �ش ��رف ف� ��ي ت� �م ��ام ال �س��اع��ة
ال�ع��اش��رة م��ن ص�ب��اح ي��وم أم��س االثنين
انطالق فعاليات معرض البن��اء «بيت�ك»
ال � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه وت �ق �ي �م��ه ش ��رك ��ة م �ع��رض
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي خ� ��الل ال �ف �ت��رة م ��ن 13
الى  18نوفمبر  2017الحالي في صالة
( )4Aبمشرف ،بمشاركة فاعلة من قبل
حشد من العارضين بلغ  65جهة ممثلة
لمصانع وم��ؤس�س��ات وش��رك��ات محلية
ووك � � ��الء م� ��ارك� ��ات ع��ال �م �ي��ة ذات ع��الق��ة
بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.
وش� ��ارك ف��ي االف �ت �ت��اح ج�م��ع م��ن س�ف��راء
ال� � ��دول وأع� �ض ��اء ال �س �ل��ك ال��دب �ل��وم��اس��ي
ال�م�ع�ت�م��دي��ن ورج � ��ال االع� �م ��ال واالع� ��الم
ف � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت ،اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ع � � ��دد م��ن
م��دي��ري وم �س��ؤول��ي ال �ش��رك��ات ال��راع �ي��ة
ل � �ل � �م � �ع� ��رض ،ك � �م� ��ا ش� � � � ��ارك ب ��االف� �ت� �ت ��اح
مسؤول شركة معرض الكويت الدولي
ي �ت �ق��دم �ه��م ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ش��رك��ة
م �ع��رض ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ع�ب��دال��رح�م��ن
ال �ن �ص��ار،وال �م��دي��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ش��ؤون
ال �م��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة وال � �م ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
ع �ب ��دال �ل ��ه ال � �ح � �م� ��دان ،وم� ��دي� ��ر ت �ن �ف �ي��ذي
للتسويق وال�م�ب�ي�ع��ات ب��اس�م��ة ال��ده�ي��م،
وم��دي��ر ادارة ال �ع��الق��ات ال �ع��ام��ة ض��اري
العيبان ،ومدير صيانة العقار والتطوير
العقاري المهندس رمزي قطينة ،ومدير
ال�ت�س��وي��ق وال�م�ب�ي�ع��ات م�ش�ع��ل ال��راش��د،
وم �س��اع��د م��دي��ر ال�ت�س��وي��ق وال�م�ب�ي�ع��ات
م��دي��ر م �ع��رض ال �ب �ن��اء « -ب �ي �ت � ��ك» خ��ال��د
ال�ه�ن��دي ،اض��اف��ة ال��ى ع��دد م��ن مسؤولي
المعارض بالشركة.
وق ��د ق ��ام ال��وك �ي��ل م .ب��وش �ه��ري ب�ج��ول��ة
ف� ��ي ال� �م� �ع ��رض ت �ف �ق��د خ ��الل �ه ��ا أج �ن �ح��ة
ال �ع ��ارض �ي ��ن وال� �ت� �ح ��دث ال� ��ى م �س��ؤول��ي
األج�ن�ح��ة ال��رع��اة وال �م �ش��ارك �ي��ن ،واط�ل��ع
على انشطته المختلفة ،كما أثنى على
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م .بو�شهري يفتتح معر�ض البناء
فكرة إقامة المعرض ،مشيدا بالمستوى
ال��ذي ظهر عليه وبالمؤسسات الراعية
ل��ه وال �م �ش��ارك��ة ف �ي��ه ،وب��ال�ق��ائ�م�ي��ن على
ت�ن�ظ�ي�م��ه،وأع��رب ع��ن س�ع��ادت��ه بافتتاح
دورة ج� � ��دي� � ��دة م� � ��ن دورات م� �ع ��رض
البناء « -ب�ي�ت��ك» ،وال��ذي ت�ح��رص شركة
م �ع��رض ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ع �ل��ى اق��ام �ت��ه
دوري ��ا وت�ح�ت�ض��ن ف�ع��ال�ي��ات��ه ع�ل��ى أرض
ال� �م� �ع ��ارض ال ��دول� �ي ��ة ب �م �ش ��رف ب�ح�ي��ث
أص�ب��ح س��وق��ا متخصصا يتسابق اليه
المهتمون في موسميه المختلفين من
كل عام.
واس �ت �ط��رد ل �ق��د اض �ح��ى ه ��ذا ال�م�ع��رض
ال ��ذي يظهر ح�ج��م ال �ش��رك��ات ال�م�ش��ارك��ة
فيه وعدد زواره عظم المكانة التي وصل
اليها حتى بات نجاحه حديث المهتمين
ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع ك �ح��دث وم �ع��رض خ��اص
مميز يلبي احتياجات ويخدم شريحة
م��ن ال�م��واط�ن�ي��ن الكويتيين اض��اف��ة ال��ى

ش��رك��ات ال�م�ق��اوالت والمهتمين بالبناء
وال�ت�ش�ي�ي��د ،م��ا ي�ف�س��ح ال�م�ج��ال ويشعل
روح التنافس بين الشركات في محاولة
لتوفير أفضل العروض سعيا القتناص
رض��ا عمالئهم م��ن رواد ه��ذا المعرض،
واختتم جولته متمنيا للجميع التوفيق
وال � �س ��داد ف ��ي ه ��ذا ال �م �ع��رض وت�ح�ق�ي��ق
اهدافهم«.
و م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال خ��ال��د ع �ب��د ال �ق��ادر
ال � �ه � �ن � ��دي م � �س� ��اع� ��د م � ��دي � ��ر ال� �ت� �س ��وي ��ق
والمبيعات مدير معرض البناء «بيتك»
ان ه��ذا ال�م�ع��رض ي�ع��د ح��دث��ا م�م�ي��زا في
ال �ك��وي��ت م��ن ن��اح �ي��ة ت��وق�ي�ت��ه ون��وع�ي�ت��ه
ً
واهميته ،مشيرا الى ان تنظيم المعرض
يأتي ايمانا م��ن شركة معرض الكويت
ال��دول��ي ب��أه�م�ي��ة ه��ذا ال�ق�ط��اع وتعميقا
وت��رك�ي��زا للضوء عليه خ��اص��ة وان��ه من
القطاعات االقتصادية الهامة في البالد.
وأش� ��ار ال �ه �ن��دي ال ��ى ان م �ع��رض ال�ب�ن��اء

«ب �ي �ت � � � ��ك» ي �س �ت �ق �ط��ب ش� ��رك� ��ات ال �ب �ن��اء
ال ��وط � �ن � �ي ��ة ال �م �خ �ت �ل �ف ��ة وال� � �م� � �ق � ��اوالت،
والمهندسين والمقاولين العاملين في
ه��ذا ال�م�ج��ال إض��اف��ة للمواطن الكويتي
الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته
أو قسيمته ،حيث يشارك في المعرض
ج�ه��ات محلية م��ا بين راع�ي��ة ومشاركة
ت �م �ث��ل ش ��رك ��ات وم ��ؤس �س ��ات وم �ص��ان��ع
ذات ال �ع��الق��ة ب�ق�ط��اع ال �ب �ن��اء وال�م�ك��ات��ب
الهندسية والمقاوالت.
واض� � � � � ��اف «أن ال � �م � �ع � ��رض ي �س �ت �ه��دف
ت� �ع ��زي ��ز م� �ب� �ي� �ع ��ات م� �س� �ت� �ل ��زم ��ات م � ��واد
ال�ب�ن��اء واك�س�س��وارات�ه��ا ب��أس�ع��ار خاصة
ومميزة ،ويتيح بيع البضائع بأسعار
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام التنافسية بشكل مباشر
للجمهور ،حيث يستفيد منها شريحة
ك �ب �ي��رة م��ن ال �م��واط �ن �ي��ن أص �ح��اب ال�ف�ل��ل
والقسائم وم��الك المجمعات وال�م��والت
والمقاولين وأصحاب شركات البناء».

ّ
«كيفك» أطلقت أول تطبيق ذكي
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار «كيفك» عن إط��الق أول
تطبيق ذك��ي لعمالئها ع�ل��ى األج �ه��زة ال��ذك� ّ�ي��ة ح�ي��ث يتكون
ال�ت�ط�ب�ي��ق م��ن خ �م��س أق �س��ام رئ �ي �س��ة ه��ي خ��دم��ات ال�ت�م��وي��ل
وال�ت�س��وي��ق وإدارة األص ��ول ،إدارة ال �ق��روض وأخ �ب��ار س��وق
ال� �م ��ال ال �ك��وي �ت��ي .ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ق �س��م خ ��دم ��ات ال �ت �م��وي��ل ف�ه��ي
مصممة للعمالء الساعين للحصول على خدمات التمويل
ال�م�ت��اح��ة ف��ي ك�ي�ف��ك ،وت�ع�م��ل ع�ل��ى ب �ن��اء ج�س��ر ب�ي��ن ال�ع�م��الء

ّ
وفريق كيفك وتعزز تقييم وفهم والتواصل بينهما .إلى ذلك،
ي��وف��ر قسم التسويق ال�م�ع�ل��وم��ات ،واإلش �ع��ارات ،واألح ��داث،
وتفاصيل العروض الخاصة ح��ول خدمات كفيك .وبإمكان
ال�ع�م��الء التحقق م��ن تفاصيل حساباتهم م��ع ال�س�م��اح لهم
ب�ت�س��دي��د أق�س��اط�ه��م ال�ش�ه��ري��ة .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت�س�ت�ه��دف إدارة
األصول العمالء الحاليين من «كيفك» أو العمالء المهتمين
في هذا المجال.

اك � � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
ل� �ش ��رك ��ة م � �ع� ��رض ال� �ك ��وي ��ت
الدولي عبد الرحمن النصار
أن م � �ع � ��رض � ��ي «ال � �خ � ��ري � ��ف
ل� �ل � �ع � �ط ��ور» و«ال� � �س � ��اع � ��ات»
يعدان احدى أهم الفعاليات
والتظاهرات التي تشهدها
ال� �ب ��الد ف ��ي ق� �ط ��اع ال �ع �ط��ور
وال � �س� ��اع � ��ات ،م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
ان م � �ع� ��رض ال� �ع� �ط ��ور ب ��ات
اي� �ق ��ون ��ة ن �ج��اح �ن��ا ل�ي�ص�ب��ح
من اه��م العالمات التجارية
الراسخة ب��األذه��ان على مر
األجيال ،اذ تحرص الشركة
ع �ل��ى اق��ام�ت�ه�م��ا واح �ت �ض��ان
ً
ف �ع��ال �ي��ات �ه �م��ا دوري � � � ��ا ع�ل��ى
أرض ال� �م� �ع ��ارض ال��دول �ي��ة
ب� �م� �ش ��رف م� �ن ��ذ أك� �ث ��ر م� ��ن 3
ع �ق ��ود ل �ت �ق��ف ش ��اه ��دة ع�ل��ى
نجاحهما المتواصل حتى
أص� �ب� �ح ��ا ال� � �ي � ��وم م � ��ن أق � ��دم
وأك �ب��ر ال �م �ع��ارض وأك�ث��ره��ا
ج� �م ��اه� �ي ��ري ��ة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
والخليج ال�ع��رب��ي ،ومنطقة
الشرق األوس��ط ،متجاوزين
دول شمال افريقيا بأسرها،
ليصل صيتهما ال��ى القارة
األوروب � � � � �ي� � � � ��ة وم � �ن � �ه� ��ا ال� ��ى
ال �ع��ال �م �ي��ة ل �ي �ح �ظ �ي��ا ب�ل�ق��ب
ال�م�ع��رض األك �ب��ر ف��ي العالم
بال منازع.
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى ان م �ع��رض��ا

«ال� � � � �خ � � � ��ري � � � ��ف ل� � �ل� � �ع� � �ط � ��ور»
و«ال � � � � � �س� � � � � ��اع� � � � � ��ات» ش� � �ه � ��دا
اق� � �ب � ��اال ج� �م ��اه� �ي ��ري ��ا الف �ت ��ا
م� ��ن ق� �ب ��ل ال � � � ��زوار ب �ح �ض��ور
ن �خ �ب ��ة واس� � �ع � ��ة م � ��ن رج � ��ال
وس� �ي ��دات ال�م�ج�ت�م��ع وع ��دد
م ��ن ال� �م ��دون� �ي ��ن وم �ش��اه �ي��ر
مواقع التواصل االجتماعي
وال� � � �ص� � � �ح � � ��اف � � ��ة واالع � � � � � � ��الم
المختلفة يتقدمهم جمهور
م�ع��رض ال�ع�ط��ور م��ن عشاق
ال� �ع� �ط ��ور ون� �ف ��ائ ��س ال �ط �ي��ب
والبخور والساعات ،إضافة
ال � � � ��ى ال � �ح � �م � �ل� ��ة االع� ��الن � �ي� ��ة
الضخمة التي واكبت هذين
المعرضين.
أش� � � � � ��ار ال � � �ن � � �ص� � ��ار ال� � � � ��ى ان
ح� �ج ��م اق � �ب� ��ال ال �م �ش��ارك �ي��ن
ع �ل ��ى ال �م �ع��رض �ي��ن ق� ��د ف ��اق
ال �ت��وق �ع��ات وت � �ج ��اوز ح�ج��م
ال � �م � �س� ��اح� ��ات ال �م �خ �ص �ص��ة
ل� � �ه� � �م � ��ا ،خ � ��اص � ��ة ب � �ع� ��د ان
ت � � ��م ت � �خ � �ص � �ي� ��ص ال � �ص� ��ال� ��ة
( )6ب� �ش� �ك ��ل ك � ��ام � ��ل ل� ��رع� ��اة
م � � �ع� � ��رض ال� � �ع� � �ط � ��ور ف � �ق ��ط،
لمواكبة الطلبات المتزايدة
تلبية الحتياجات عمالئنا
ال � �ك � ��رام م� ��ن ال � ��رع � ��اة ب�ش�ك��ل
خ ��اص ،وتنظيما لسياسة
ال � � �ح � � �ج � � ��وزات ل� �ل� �م� �ع ��ارض
ال� �ح ��ال� �ي ��ة وال �م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة،
وع� � �ل� � �ي � ��ه ل� � �ج � ��أن � ��ا الت� � �خ � ��اذ

عبد الرحمن الن�سار
خ� � �ي � ��ارات وح � �ل� ��ول ج ��دي ��دة
أخ� � � ��رى ب ��ال� �ت ��وس ��ع االف� �ق ��ي
واضافة قاعتين خارجيتين
متنقلين واح��دة للمشاهير
 ،5Bوأخ� � ��رى  B7ب�م�س��اح��ة
 2000متر مربع لكل منهما
ال��ى ج��ان��ب قاعاتنا الثابتة
 5و 6و 8وذل� ��ك الس�ت�ي�ع��اب
الشركات العارضة الجديدة،
ليتجاوز مجموع المساحة
المخصصة ل�ق��اع��ات هذين
المعرضين ال� �  35أل��ف متر
م ��رب ��ع ،ال س �ي �م��ا ان ال �ق��اع��ة
 7ت �خ �ض��ع ح ��ال� �ي ��ا ألع� �م ��ال
تطوير وتحديث في البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل� �ت ��أخ ��ذ م �ك��ان �ه��ا
ال �م �م �ي ��ز م �س �ت �ق �ب��ال ك �ق��اع��ة
خ��اص��ة واع � ��دة ج ��دا ك�ق��اع��ة
فندقية متكاملة الخدمات.

«زين» ترعى « » Run Kuwaitالسابع
أع � �ل � �ن� ��ت زي � � ��ن ع � ��ن رع ��اي � �ت � �ه� ��ا ل � �م� ��اراث� ��ون
 RunKuwaitال �خ �ي��ري ال �س �ن��وي بنسخته
ال �س��اب �ع��ة ،وه ��ي ال �ف�ع��ال�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي
ّ
نظمتها مجموعة فوزية السلطان الصحية
ل �ص��ال��ح األط � �ف� ��ال م ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة في الكويت.
وأوض �ح��ت ال �ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي أن
رعايتها لهذه المبادرة الخيرية االجتماعية
ّ
ج � � � ��اءت ت � �ح� ��ت م � �ظ� ��ل� ��ة اس �ت ��رات �ي �ج �ي �ت �ه ��ا
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة تجاه
القطاعات الخيرية واإلنسانية والصحية،
ح�ي��ث ت �ح��رص ال�ش��رك��ة ع�ل��ى دع��م ال�ب��رام��ج
وال�م�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�خ��دم األه ��داف النبيلة،
وذل � � ��ك م� ��ن خ� � ��الل ال � �ش� ��راك� ��ة م� ��ع ال �ج �ه��ات
وال� �م ��ؤس � �س ��ات ال � �ت ��ي خ �ص �ص��ت ج �ه��ده��ا
لألعمال اإلنسانية ومنها مجموعة فوزية
ال �س �ل �ط��ان ال �ص �ح �ي��ة ،ح �ي��ث ت�ع�م��ل ال�ش��رك��ة
ج��اه��دة ل �م �س��ان��دة ال �ع��دي��د م��ن ال �م �ب��ادرات
ال �خ �ي��ري��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا ك �ي��ان
اقتصادي مؤثر في الدولة.
وب� �ي� �ن ��ت زي � ��ن أن م � ��اراث � ��ون RunKuwait
ُ
ال � ��ذي أق� �ي ��م ف ��ي ال �م��رك��ز ال �ع �ل �م��ي ق ��د شهد
ً
ً
ح � �ض ��ورا ك �ب �ي��را م ��ن ج �م �ي��ع األع � �م ��ار ف��اق
ال � � ُ 2000م� �ش ��ارك ،وت ��م ج �م��ع أك �ث��ر م��ن 40
أل ��ف دي �ن��ار م��ن ال �ت �ب� ّ�رع��ات ال �ت��ي س�ي��ذه��ب
ري�ع�ه��ا ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ل��ألط�ف��ال
م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ف��ي مركز

ماراثون  Runاخلريي ال�سابع
تقييم وت��أه�ي��ل األط �ف��ال التخصصي غير
الربحي التابع لمجموعة فوزية السلطان
ال �ص �ح �ي ��ة ،وال � � ��ذي ُي � �ق� � ّ�دم خ� ��دم� ��ات ط�ب�ي��ة
وت��أه�ي�ل�ي��ة ُم�ت�خ�ص�ص��ة ل��ألط �ف��ال تتضمن
ال � �ع ��الج ال �ط �ب �ي �ع��ي واض � �ط� ��راب� ��ات ال �ن �ط��ق
والتواصل والخدمات االستشارية النفسية
وال �س �ل��وك �ي��ة .وح��رص��ت ال �ش��رك��ة م��ن خ��الل
رع��اي �ت �ه��ا ل �ل �م��اراث��ون ع �ل��ى ت�ش�ج�ي��ع أف ��راد
المجتمع على االرت �ق��اء ب��أس�ل��وب حياتهم
وات� �خ ��اذ ن �م��ط ال �ح �ي��اة ال �ص �ح��ي م��ن خ��الل
ن �ش��ر م �ف �ه��وم م� �م ��ارس ��ة ال ��ري ��اض ��ة ب�ش�ك��ل
م �س �ت �م��ر ،ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء

على مختلف القضايا الصحية ،وخاصة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ات �خ��اذ ال��ري��اض��ة ك��وس�ي�ل��ة
لتفادي األمراض الصدرية وأمراض القلب
والسكري وغيرها.
واختتمت زين بالتأكيد على أنها مستمرة
ف��ي ت�خ�ص�ي��ص م�س��اه�م��ات�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
ت �ج��اه ال�ق�ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة ل�ت�ع�ك��س ب��ذل��ك
ال�ق�ي��م الجميلة لعالمتها ال�ت�ج��اري��ة (زي��ن
ً
ع��ال��م ج �م �ي��ل) ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن �ه��ا ستكرس
ال �م��زي��د م��ن ج �ه��وده��ا ف��ي ال �ف �ت��رة المقبلة
ب �ه��دف ت��رس �ي��خ ال �ت��زام��ات �ه��ا ف ��ي م �ج��االت
المسؤولية االجتماعية واالستدامة.

راع بالتيني لـ « الجيوجتسو »2017
«البابطني» ٍ

أعلن��ت شرك��تا «رينو البابطين» و«توتال
البابطين» رعايتهما البالتينية لبطولة
الكويت الدولية للجيوجتسو  2017كجزء
من دعم مجموعة البابطين ونشر أهميه
الرياضة للفرد والمجتمع.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الكويت
الدولية للجيوجتسو عن إبرام عقد رعاية
ب��الت �ي �ن �ي��ة م ��ع ري �ن��و ال �ب��اب �ط �ي��ن وت��وت��ال
البابطين لرعاية فعاليات ه��ذه البطولة
وال �س �م��اح ب�م�ش��ارك��ة ال �س �ي��دات ألول م��رة
في البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة
ي��وم الجمعة ف��ي صالة التزلج بمشاركة
أك �ث��ر م ��ن  200الع� ��ب ي �م �ث �ل��ون  26دول� ��ة،
وسيشرف على مجريات البطولة طاقم
تحكيم من البرازيل وال��والي��ات المتحدة
األميركية.
وص��رح رئ�ي��س اللجنة المنظمة لبطولة
ال� �ك ��وي ��ت ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل �ج �ي��وج �ت �س��و ع�ب��د
ال�م�ح�س��ن ص��ال��ح ال�ب��اب�ط�ي��ن« :ال �غ��اي��ة من
وراء ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة تثبيت اس��م الكويت
ك �م �ح �ت �ض��ن ل� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ري ��اض � �ي ��ة ع �ل��ى
ال �م �س �ت��وى ال �ع��ال �م��ي ،وت��وف �ي��ر ال �ف��رص��ة

جانب من املوؤمتر ال�سحايف
ل� �ل� �ش� �ب ��اب إلب � � � ��راز م��وه �ب �ت �ه��م ف � ��ي إط � ��ار
اح �ت��راف��ي وت �ح��ت إش � ��راف ط��اق��م تحكيم
عالمي».
وق� � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ت �س��وي��ق ل�م�ج�م��وع��ة
البابطين ،م�ك��رم خ��اط��ر« :للسنة الثانية
على التوالي وبعد النجاح واإلقبال الذي
تلقته ال�ب�ط��ول��ة األول ��ى ال�س�ن��ة الماضية،
ّ
تجدد مجموعة البابطين ّ
تعهدها بدعم

ب�ط��ول��ة ال �ك��وي��ت ال��دول �ي��ة للجيوجتسو.
ً
وذل� ��ك ح ��رص ��ا م�ن�ه��ا ل��دع��م ال�م�ج�ت�م�ع��ات
المحلية والشباب الكويتي.
وب��دوره ق��ال مدير إدارة العالقات العامة
في بنك الخليج محمد العتيبي« :نشكر
البابطين الستضافة هذا الحدث العالمي
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،ون � �ح� ��ن ن� ��ؤك� ��د رع��اي �ت �ن��ا
للبطولة للسنة الثانية على التوالي».

