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ومؤتمراتمعارض

عاليا بركات

زيادة حجم املشاركة ومضاعفة 
زخمها السيما أنها املرة االولى 
التي يقام فيها مثل هذا املعرض 
الكوي���ت. وتتابع بركات  في 
تصريحاتها مشيرة الى ان فكرة 
املعرض قد القت قبوال ملحوظا 
لدى العديد من كبرى الشركات 
احمللية واالجنبية ووجدوها 
فرصه الس���تعراض خططهم 
الوظيفية خالل  وبرامجه���م 
الفترة املقبلة، كما ان املعرض 
ميثل لهم )الشركات املشاركة( 
فرصة جيدة للتعارف واالطالع 
على خط���ط الغير ف���ي هذا 
اخلصوص. وتقول بركات ان 
معرض الوظائف 2009 سيمثل 
الفرصة السانحة أمام العديد 

تواص���ل ش���ركة معرض 
الكويت الدولي اس���تعداداتها 
إلقام���ة وترتيب اول معرض 
للتوظيف يقام في الكويت حتت 
اسم »معرض الوظائف« وذلك 
خالل الفترة من 5 الى 7 أكتوبر 
املقبل عل���ى أرض املعارض 

الدولية مبشرف.
وقد أعلنت رعايتها الذهبية 
للمعرض شركة شلمبرجرز فيما 
اعلنت رعايتها الفضية الكلية 
االسترالية بالكويت وكذلك بنك 
بي ان ب���ي باريباس وانضم 
لرعاية املعرض كل من مؤسسة 
احللول املثلى لالستش���ارات 
االدارية والتسويقية وبيت.
 Job Skill  Number1و ك���وم 
Advisors وشركة ڤيڤا وشركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
 Kuwait Energy الكهربائي���ة
الغ���امن الصناعية  وش���ركة 
وبن���ك اخلليج وبن���ك برقان 
وبنك بوبيان. وبهذه املناسبة 
اكدت مسؤولة املعرض لدى 
شركة معرض الكويت الدولية 
عاليا بركات على ان العرض 
املقدم من الشركة اليزال ساريا 
والذي يتم مبوجبه منح جناح 
مجاني عند تأكيد املشاركة في 
املعرض خالل هذه الفترة وذلك 
تشجيعا من إدارة املعرض على 

من الباحثني عن فرصة العمل 
املالئمة، السيما في ظل تداعيات 
األزمة املالي���ة العاملية والتي 
الكثيرين  عصفت بوظائ���ف 
العديد من الشركات  ودفعت 
املتعثرة والتي واجهت مشاكل 
املفاجئ  الى االستغناء  مالية 
عن نسبة كبيرة من عمالتها 
في جميع املستويات الوظيفية. 
وأضافت بركات موضحة ان 
املعرض يخاط���ب املواطنني 
واملواطنات من ذوي الكفاءات 
بجمي���ع املج���االت لاللتقاء 
بصورة مباش���رة مع مديري 
امل���وارد البش���رية في كبرى 
الشركات احمللية. واستعرضت 
بركات الفئات الرئيسية التي 
يس���تهدفها املع���رض مبينة 
انها تش���مل: اخلدمات املالية 
)البنوك والتأمني( والتعليم 
والضيافة والسياحة والنفط 
والغاز والنقل والطيران والبناء 
واالدوية والصناعة التحويلية 
والعق���ارات والتكنولوجي���ا 
واخلدم���ات  واالتص���االت 
البيئي���ة والتدريب ووكاالت 
التوظيف واملجموعات التجارية 
واملواص���الت  والس���يارات 
والرعاي���ة الصحية وجتارة 
التجزئ���ة وقط���اع الترفي���ه 

ووسائل االعالم.

تنطلق أنشطته بأرض المعارض خالل الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل

بركات: معرض الوظائف 2009 يستقطب لرعايته
كبرى شركات االتصال والتسويق والبنوك المحلية

عدنان احلداد

الواضح في آلية اتخاذ القرار 
اجته����ت رؤوس األموال إلى 
الدول املج����اورة التي عرفت 
كيف جتذب إليها تلك األموال 
وتصن����ع فرص����ا اقتصادية 
وصناعية واجتماعية لديهم كما 
أن غياب التنمية شجع رؤوس 
األموال للتوجه إلى املضاربة 
في كل شيء وتسبب ذلك في 
تضخم غير منطقي ألس����عار 

أعلنت الشركة الكويتية � 
البحرينية عن رعايتها ملؤمتر 
التس����ويق وصناعة الفرص 
الذي تنظمه مجموعة اخلليج 
في البحرين 13 أكتوبر املقبل.  
وبهذه املناسبة صرح الرئيس 
التنفي����ذي ملجموعة اخلليج 
عدنان احلداد بأن املؤمتر يعتبر 
من الفرص الهامة املتاحة حاليا 
إللقاء الضوء على التحديات 
واملشكالت التي تواجه احلركة 
التسويقية في الكويت وخاصة 
العقارية منها التي باتت تعاني 
من ضعف التس����ويق بشكل 
ع����ام وخاصة ف����ي منطقتنا 
اخلليجية واإلقليمية.  وأضاف 
ان النظم والقوانني االستثمارية 
واالئتمانية ساهمت بتعقيد 
عمليات التسويق وذلك نتيجة 
للممارس����ات املضاربية التي 
ابتعدت عن املعايير الصحيحة 
في تنشيط السوق اقتصاديا أما 
في الكويت وبغياب السياسة 
التسويقية الشاملة والتخبط 

كثير من السلع واملنتجات.
 وأكد احلداد ان التفاعالت 
احلالية التي مير بها االقتصاد 
العاملي س����وف تبرز مفاهيم 
التس����ويق  جديدة لعمليات 
خاص����ة االس����تثمارية منها 
حيث التسويق ال يعني البيع 
والشراء كما كان معروفا من 
قبل بل أصب����ح يعني إيجاد 
الفرص وصنعها على ارض 
الواقع. وأوض����ح احلداد أن 
التس����ويق وصناعة  مؤمتر 
الفرص الذي سيقام بالبحرين 
في أكتوب����ر املقبل يهدف إلى 
توضي����ح أس����س وقواع����د 
التسويق احلديث الذي انتقل 
من فكرة مجرد البيع إلى صنع 
الفرص االستثمارية وتنشيط 
وج����ذب رؤوس األموال التي 
الكثير من  تساهم في إنشاء 
املشاريع العمالقة التي تخفف 
من عبء البطالة ويستضيف 
املؤمتر عميد التسويق العاملي 

د. فليب كوتلر. 

»الكويتية ـ البحرينية العقارية« تعلن 
رعايتها لمؤتمر التسويق وصناعة الفرص 

سعاد الهارون 

االقتصادي����ة ب����دأت بالزوال 
وانتعاش العقار للفترة القادمة، 
كما قال أهل الكويت قدميا »ان 
العقار مي����رض وال ميوت«. 
الش����ركة حرصت  واضافت: 
على إقامة معرض عالم العقار 
السادس حتت شعار »أفضل 
استثمار« والذي يأتي في ظل 
تنوع العروض العقارية لدى 
املشاركني وتطويرهم ملنتجات 

أك����دت مدير عام ش����ركة 
كويت إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعاد الهارون على 
ان البدء بأنشطة معرض »عالم 
العقار السادس« سيقام حتت 
شعار »أفضل استثمار« يوم 
األح����د 2009/9/27 وال����ذي 
تنظمه ش����ركة كويت إكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة م����ن 27 إلى 30 
سبتمبر اجلاري برعاية وزير 
التجارة والصناعة، ووسط 
مشاركة مميزة لكبرى الشركات 
العقارية واالستثمارية الدولية، 
إلى جميع شرائح املستثمرين 
العقاريني أو الراغبني في شراء 
أي نوع من الوحدات العقارية 
أو الباحثني عن فرص لشراء 
أو استثمارية  أراض سكنية 
او صفقات عقارية إلى جميع 
هؤالء وغيرهم، يعتبر معرض 
عالم العقار العرض املتكامل 
ألفض����ل اس����تثمار فرصة ال 
تع����وض.  وقال����ت ان األزمة 

مختلفة تتناسب مع احتياجات 
املتنامي على مختلف  الطلب 
أنواع الوحدات العقارية سواء 
في الكويت واخلليج والشرق 
األوس����ط أو في جميع أنحاء 
العال����م وإن الزائر للمعرض 
س����يجد كل ما يلبي حاجته 
ورغبته من خالل املش����اريع 
املتنوع����ة ل����دى الش����ركات 
املشاركة في أنشطة معرض 

عالم العقار السادس .
وقالت ان إدارة شركة كويت 
إكسبو أصرت على استقطاب 
شريحة واسعة من العارضني 
احملليني واإلقليميني العقاريني، 
وذلك بهدف توفير التشكيلة 
األوسع من حيث النوعية في 
املنتجات واخلدمات التي يقدمها 
العارضون الذين دأبوا خالل 
السنوات املاضية على استشعار 
حاج����ة اجلمهور والس����وق، 
وقاموا ببناء تركيبة املنتجات 
التي تتناسب مع  واخلدمات 

تلك االحتياجات.

تحت شعار »أفضل استثمار« يوم 27 الجاري

الهارون: »كويت إكسبو« تطلق معرض العقار

»باز العقارية« تعلن مشاركتها في المعرض
 على هامش معرض عالم العقار السادس الذي 
تنظمه شركة كويت اكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات. صرح مدير ادارة التسويق بشركة 
باز للنظم العقارية د. خالد الشمري بان الشركة 
قد مت تأسيس����ها انطالقا م����ن رؤيتها لتعزيز 
االستثمار والتطبيق العملي ألنظمة االقتصاد 
اإلس����المي في قطاع العقار واالستثمار ومنها 
حصص املش����اع. وكذلك التواجد في السوق 
الكويت����ي احملل����ي واخلليجي في ظ����ل فترة 
األزمة االقتصادية العاملية. لتكون في طليعة 
الشركات املتواجدة بالقرب من املستهلك الكويتي 
واخلليجي. وأكد الشمري على إن حصص املشاع 
أصبحت متثل اخليار األمثل لألفراد والعائالت 
لتجنب ارتفاع وتزايد تكلفة اإلقامة في الفنادق، 

فباملقارنة مع الفنادق تسجل وحدات حصص 
املشاع أعلى معدالت إشغال في جميع مواسم 

السنة مبا فيها فترات الركود االقتصادي.
وأشار الى ان ش����ركة باز للنظم العقارية 
توضح في هذا املعرض أنظمة التملك في حصص 
املشاع من خالل مجموعة مختارة من املشاريع 
الكبيرة والهامة بجوانبها السياحية والدينية 
واالقتصادية ومنها مشروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة وهو أول منتجع في قلب مكة 
املكرمة مما يجعله اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج 
بيت اهلل احلرام ومعتمريه، ومش����روع فندق 
كوبثورن في منطقة بور س����عيد بدبي والذي 
أصبح بحكم موقعه اخليار األمثل لزوار دبي 

سواء للعمل أو للترفيه.

رداً على ما تناقلته بعض الصحف المحلية مؤخراً

خالل غبقتها الرمضانية بحضور العاملين بالكويت وأفرع عمان والسعودية والبحرين

وزير النفط ينفي تغيير قيادات القطاع النفطي

الغانم: »المدير الكويتي« ستواصل استكمال اإلستراتيجية 
واالستحواذ على شركات تعمل بمجال البناء وتنويع مصادر الدخل 

الشيخ أحمد العبداهلل

شاهني الغامن

نفى وزير النف���ط ووزير اإلعالم ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبداهلل ما تردد من 
أنباء تداولتها صحف يومية بشأن تغيير سيشمل قيادات 
نفطية. وأعرب الشيخ احمد العبداهلل في بيان صحافي عن 
»استغرابه لتداول تلك الصحف ألخبار عارية عن الصحة 
في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة البترول الكويتية ممثلة 
عن القطاع النفط���ي العتماد مجموعة من احلوافز الهادفة 
الى احملافظة على الكفاءات واخلبرات التي توجد في القطاع 

النفطي والتي تقود عمليات التطوير«.
وأكد وزير النفط ووزير اإلعالم ثقته في اإلدارة العليا 
في القطاع النفط���ي الذين يعملون كفريق واحد للوصول 
ال���ى هدف محدد واضح يتمثل ف���ي تعزيز مكانة الكويت 

عامليا في مجال الطاقة.
وح���ث الوزير اإلدارة العليا على ب���ذل مزيد من اجلهد 
في الفترة املقبلة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية ملؤسسة 
البت���رول الكويتية وعدم االلتفات الى ما تداولته الصحف 
من أخبار بش���أن التغيير في القط���اع النفطي معتبرا انها 
اخبار تعتمد على اجتهادات ش���خصية تهدف الى زعزعة 

االستقرار في القطاع النفطي.
وأكد وزير النفط ووزير االعالم في ختام تصريحه أن 
مبدأ الشفافية الذي تتبعه املؤسسة مبدأ أصيل ال غنى عنه 
في تعامالتها الداخلية أوال ومع مؤسسات املجتمع املدني 
ثانيا، وبالتالي فهي في غنى عن االجتهادات الش���خصية 

التي تتبعها بعض الصحف اليومية.

 أك���د رئيس مجل���س إدارة 
القابضة  الكويتي  املدير  شركة 
 KMC شاهني الغامن على أن )KMC(
ستس���تمر في املستقبل بالعمل 
على استكمال االس���تراتيجية 
املوضوع���ة وهي تأس���يس أو 
االستحواذ على شركات تعمل في 
مجال البناء والصناعات املكملة 
لها، مع تنوي���ع مصادر الدخل 
للشركة سواء من خالل التوزيع 
أو اخلدمات  اجلغرافي ألعمالها 
التي تعمل بها حتى  واألنشطة 
تكون معينا لها في مواجهة أي 
هزة مالية مستقبلية، ولضمان 

استمرارية أعمالها.
وقال ش���اهني الغ���امن خالل 
الغبقة الرمضانية التي أقامتها 
الشركة بحضور جميع العاملني 
بالش���ركة وفروعه���ا في عمان 
والس���عودية والبحرين انه في 
العام الس���ابق وبداية من شهر 
سبتمبر 2008 حلت على العالم 
أكبر أزمة مالية وال زالت مستمرة 
حتى اليوم، مبينا أن هذه األزمة 
ألقت بظاللها على الكويت ومنطقة 
اخلليج العربي وهي األس���واق 
الرئيسية التي تعمل بها الشركة، 
حيث كان أثرها كبيرا على جميع 
القطاعات االقتصادية وخاصة 
العقاري  املالي والقطاع  القطاع 

واإلنشائي.
وتابع الغامن: ومبا أننا جزء 
العقاري واإلنشائي  القطاع  من 
فق���د كان التراج���ع الكبير في 
االستثمارات العقارية واإلنشائية 
هو أكبر حتد لنا خالل الس���نة 
الس���ابقة، حيث توقفت العديد 
من املش���اريع اإلنشائية بسبب 
تأثرها باألزمة االقتصادية ورغبة 
املستثمرين في تأجيل العديد من 
املشاريع اإلنشائية بسبب توقف 
التمويل من البنوك أو بس���بب 

عدم جدوى هذه املشاريع في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي 
مررنا بها. وأضاف الغامن انه ومع 
وجود هذه التحديات إال أن »املدير 
الكويت���ي القابضة« ركزت على 
استكمال االستراتيجية التي مت 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، 
وذلك إلميانها وقناعتها بأهميتها 
مما خفف على الشركة من حدة 
ه���ذه األزمة، حيث تفاوتت آثار 
األزمة حسب البلد الذي تعمل فيه 
الشركة، مبينا أن سوقي  الكويت 
ومملك���ة البحري���ن كانتا أكثر 
األسواق التي تعمل بها الشركة 
تأثرا باألزمة على عكس اململكة 
العربية السعودية وسلطنة عمان 
حيث كانت هذه األسواق جديدة 
بالنسبة لنا وقد قدر اهلل لنا فيها 
مشاريع ممتازة كانت لنا معينا 
في تخفيف شدة أثر األزمة املالية 

العاملية.
ويأتي هذا اإلجناز بفضل اهلل 
أوال ثم بفض���ل جميع العاملني 
بالشركة حيث كان لدى اجلميع 
الرغبة الصادقة واحلرص على 
رفع درجة تصنيف الشركة إلى 
الدرجة األول���ى، مؤكدا أن هذه 
املرحل���ة تتطلب م���ن اجلميع 
مضاعفة اجلهود لتثبيت مكانة 
الش���ركة بني الشركات الكبرى، 
وأن هذه املرحلة تتطلب إمكانيات 
ومهارات مختلفة عن الس���ابق 
والت���ي بال ش���ك متواف���رة في 
العاملني ف���ي »املدير الكويتي«. 
واوضح أن مجلس اإلدارة على 
استعداد دائم لتوفير كل ما يحتاج 
إليه العاملون خالل هذه املرحلة، 
مع توافر الدعم املس���تمر لرفع 
كفاءة وقدرات الشركة، مؤكدا أن 
الشركة تدخل اليوم في منافسة 
مع ش���ركات كبرى لها السبق 
والري���ادة في هذا املجال ولديها 

من برنامج »جوائز األعمال الدولية«

»أصداء بيرسون ـ مارستيلر« تحصد لقب 
»أفضل شركة عالقات عامة للعام« 

فازت »أص���داء بيرسون-مارس���تيلر«، املتخصصة في قطاع 
استشارات العالقات العامة في املنطقة، بلقب »أفضل شركة عالقات 
عامة للعام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا«، من برنامج »جوائز 

األعمال الدولية 2009« التابع ملؤسسة »جوائز ستيفي«. 
ومتكنت »أصداء بيرسون-مارستيلر« من حصد اجلائزة بعد 
منافسة شهدت ما يزيد على 1700 مشاركة تقدم بها أفراد ومؤسسات 
من أكثر من 30 دولة. وباس���تطاعة املؤسس���ات في مختلف دول 
العالم التقدم بطلب املشاركة في برنامج »جوائز األعمال الدولية«، 
والذي يتضمن 40 فئة تشمل العالقات العامة، والتسويق، واإلدارة، 

واملؤسسات. 
وقد تسلم آندرو غولدبيرغ، رئيس مجلس إدارة قطاع عالقات 
الشركات- القطاع املالي في شركة »بيرسون مارستيلر« بالواليات 
املتحدة األميركية، اجلائزة املرموقة التي تكرم اإلجنازات احملققة 
بني يناير 2008 ومايو 2009، وذلك بالنيابة عن »أصداء بيرسون-
مارستيلر«، خالل حفل ضخم أقيم في 14 سبتمبر اجلاري بفندق 

»سانت ريجيس« في نيويورك. 
وبهذه املناس���بة قال رئيس مؤسسة »جوائز ستيفي« مايكل 
جاالجر: »أثبت���ت »أصداء بيرسون-مارس���تيلر« جودة وكفاءة 
استراتيجية وأسلوب عملها املبدع، عبر مختلف حمالتها اإلعالمية 
الت���ي نظمتها لصالح عمالئها، وإجنازاتها املتميزة على مدى عام 
2008 وما انقضى من 2009، وقد حظيت مشاركة »أصداء بيرسون-

مارستيلر« باهتمام وثناء كبيرين على مدى املرحلتني األولى والثانية 
من عملية التحكيم، ويس���عدنا أن نرى مثل هذا األداء الرفيع في 
منطقة الشرق األوسط، ونتطلع إلى املزيد من املشاركات املبدعة 

خالل السنوات املقبلة«. 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لش���ركة »أصداء بيرسون-
مارستيلر« س���ونيل جون : »لقد كانت فترة الثمانية عشر شهرا 
املاضية، استثنائية بكل املقاييس، فخالل واحدة من أصعب املراحل 
التي شهدها االقتصادي العاملي، متكنت الشركة من االرتقاء بأدائها 
في مختلف أنشطتها وقطاعات عملها، وطورت مفاهيم ومنهجيات 
جديدة لرصد ومواكبة االحتياجات املتجددة للسوق، كي تضمن 
تزويد عمالئها من مؤسسات حكومية، وشركات عاملية ومحلية، 
ومنظم���ات غير حكومية، بخدمات تلب���ي متطلباتهم وترقى إلى 
مستوى تطلعاتهم. ونحن إذ نعرب عن اعتزازنا بفوزنا ب�� »جوائز 
األعمال الدولية«، التي متثل تكرميا دوليا جلهودنا وإجنازاتنا خالل 
الفترة املاضية، فإننا جندد التزامنا الدائم بأعلى معايير اجلودة 

واإلبداع في كل خدماتنا وأعمالنا«.
وقد أش���يد ب���األداء املتمي���ز لقطاع���ات »الش���ؤون العامة«، 
و»التكنولوجيا«، و»عالقات الشركات«، و»الشؤون املالية«، و»الرعاية 
الصحية« في »أصداء بيرسون-مارس���تيلر«، نظير مساهماتها 
احملورية في النجاح الباهر الذي حققه العديد من عمليات االكتتاب 
األولي، وترس���يخ حضور الش���ركات الكبرى، وتعزيز العالقات 

احلكومية في مختلف أنحاء املنطقة.

البش���رية  الكفاءات  الكثير من 
وامل���وارد املالية املتراكمة خالل 
الس���نوات السابقة وال شك بأن 
هذه املنافس���ة س���تعتمد على 
مدى قدرات الشركة على توفير 
هذه اإلمكانيات مما يتطلب من 
اجلميع بذل اجلهد املضاعف حتى 
نستطيع املنافسة، وخالل املرحلة 
القادمة س���نعمل بجد على رفع 
الكفاءات البشرية لدينا وتعزيز 

املوارد املالية للشركة.
الش���ركة  أن  الغامن  وأضاف 
وقعت خالل الفترة املاضية مذكرة 
تفاهم مع وزارة األشغال العامة 
لتدريب وتأهيل عدد من املهندسني 
الكويتي���ني حديثي التخرج في 
الش���ركة، وتعد مذكر  مشاريع 
التفاهم هذه املبادرة األولى التي 
تقوم بها وزارة األشغال العامة 
م���ع القطاع اخل���اص ممثال في 
شركة »املدير الكويتي القابضة« 
وتأتي ه���ذه املذكرة تأكيدا على 
حرص الشركة على املساهمة في 
النهوض باملجتمع، وتأكيدا على 
أهمية مشاركة القطاع اخلاص في 
تأهيل الكوادر البشرية الوطنية 
لرفع مس���تواها املهني خلدمة 
املجتمع ومساعدة الدولة للنهوض 

وحتقيق نهضة تنموية. وأوضح 
الغامن أن الشركة استكملت خالل 
الفترة املاضية أيضا تأس���يس 
شركة KMC السعودية ومت تعيني 
م.س���لطان العامري نائب مدير 
عام للشركة، كما مت خالل العام 
املاضي توقيع العديد من العقود 
مع بيت التمويل الكويتي إلدارة 
مش���اريعه العقارية في اململكة 
العربية الس���عودية. مؤكدا أن 
الشركة ستحرص خالل املرحلة 
املقبلة على تنويع مصادر الدخل 
من خالل استقطاب عمالء جدد 
وتوزيع املخاطر، حيث إن جميع 
املشاريع التي لدى الشركة هي من 

خالل بيت التمويل الكويتي.
وأشار الغامن إلى أن الشركة 
أجنزت خالل العام املاضي تأسيس 
ش���ركة مقاوالت في س���لطنة 
عمان متتلك بها ش���ركة »املدير 
الكويتي القابضة« نسبة 55% ومت 
تصنيفها بالدرجة املمتازة، كما 
وقعت الشركة على أول مشروع 
لها في سلطنة عمان وجار تنفيذ 
املش���روع. ونأم���ل بع���د أن مت 
احلصول على تصنيف للشركة 
أن نتقدم للحصول على مشاريع 
حكومية حيث تنوي الدولة طرح 
العديد من املش���اريع اإلنشائية 

الكبيرة باملرحلة القادمة.
الغامن كلمته مقدما  واختتم 
الشكر جلميع العاملني بالشركة 
والشركات التابعة على جهودهم 
الدؤوب���ة واملخلصة والتي لوال 
اهلل ثم ه���ذه اجلهود املخلصة 
ملا استطعنا حتقيق االجنازات 

التي ذكرناها.
من جانبه ق���ال املدير العام 
لشركة »املدير الكويتي القابضة« 
م.ابراهيم الصقعبي إن الغبقات 
الرمضانية أصبحت سمة مميزة 
للكثير من اجلهات بدولة الكويت، 

كما أنه���ا تعتبر فرصة للتالقي 
والتواصل ألبناء اجلهة الواحدة، 
بعيدا عن أجواء العمل الرسمية 

وضغوط املهنة.
وحتدث الصقعبي عن الهيكل 
اجلديد لشركة »املدير الكويتي 
القابضة« مس���تعرضا مشاريع 
الش���ركة خالل الفترة املاضية، 
وكذلك أعمال الشركات التابعة، 
الكويتي  املدير  مبينا أن شركة 
القابض���ة تضم حت���ت مظلتها 
مجموعة ش���ركات هي: »املدير 
الكويتي للمق���اوالت« و»املدير 
الكويتي إلدارة املشاريع العقارية« 
و»املدي���ر الكويتي للخرس���انة 
اجلاهزة«، وشركة أنظمة التبريد 
والتكييف )راسكو(، شركة املدير 
الكويتي– البحرين، شركة املدير 
الكويتي- عمان، ش���ركة املدير 
الكويتي– السعودية. وبخصوص 
االجن���ازات في األعمال اخلاصة 
باملقاوالت أوضح الصقعبي انه 
إلى  مت ترفيع تصنيف الشركة 
درجة أولى، وتوقيع عقد مع بيت 
التمويل الكويتي لبناء عمارات 
سكنية في مختلف أنحاء الكويت، 
واحلصول على املركز األول في 
إعانة املرضى  مناقصة جمعية 
مببلغ 2.149.000 دينار، وتوقيع 
عقد مع مبرة بيتك إلنشاء احلزمة 

األولى من مراكز اإلسعاف.
وتوقيع عقد مع وزارة األشغال 
العامة إلنشاء نادي الصم والبكم، 
وصدور ش���هادة االيزو لشركة 
املدير الكويتي القابضة والشركات 
التابعة، وإطالق الويب س���ايت 
 ،))www.kmcholding.com للشركة
وربط البريد االلكتروني للشركة 
من خالل الويب سايت، وشراء 
مبنى جديد للشركة في منطقة 
الري وتأثيثه بالكامل ومت االنتقال 

إليه منذ بداية العام احلالي.


