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»فالور ستوري« يفتح أحدث فروعه من خالل »مول 360«

حاليا 80 متجرا من األس���ماء 
التجارية الراقية واملش���هورة 
عامليا، إل���ى جانب العديد من 
املتاجر التي س���يتم افتتاحها 

قريبا.

االستخدامات سواء صباحا أو 
مساء.

 أما رابع املعارض املتخصصة 
التي ستشهدها أرض املعارض 
خالل شهر ديسمبر فهو معرض 
اخلريف للعطور حيث سيقام 
خالل الفت����رة م����ن 12/22 الى 
2010/1/2 وتس����تعرض في����ه 
الشركات املشاركة العطورات 
الش����رقية والبخ����ور وأجود 
االطياب ودهن العود وخلطات 
املجموعة املميزة للعطر الشرقي 
وعطورات غربية ومواد جتميل 
وإكسسوارات نسائية ولوازم 

جتهيز الصالونات.
 وخامس املعارض خالل شهر 
ديس����مبر هو معرض اخلريف 
االستهالكي وذلك خالل الفترة من 
2009/12/23 الى 2010/1/2 حيث 
تستعرض الشركات املشاركة 
املواد الغذائية والهدايا والتحف 

والعطورات.

فري���دا يجم���ع بني األس���ماء 
الفاخ���رة واملطاعم  التجارية 
الترفيهية  الراقية واملراف���ق 
املصممة وف���ق أرقى املعايير 
العاملية احلديثة. حيث افتتح 

الفترة  الساعات خالل  معرض 
من 12/22 ال����ى 2010/1/2 حيث 
أعلنت انضمامها للمعرض ما 
يزيد عن 30 شركة متخصصة 
متث����ل أبرز وكاالت الس����اعات 
السويسرية واليابانية وغيرها 
حيث يضم املعرض أكبر تشكيلة 
من الس����اعات الت����ي تالئم كل 

بفرصة التمتع بألوان الورود 
اخلالبة مبجرد مرورهم بجانب 

املتجر«.
صم���م »م���ول 360« ملنح 
املتسوقني في الكويت مزيجا 

شركة الس����جاد الدولية حيث 
سيتم أيضا استعراض التحف 
واألثاث واإلكسسوارات واإلضاءة 
املنتج����ات لزينة  وغيرها من 
املنازل حيث تتجمع الشركات 
املشاركة من ايران واملغرب والهند 

وسورية ومصر وتركيا. 
وأضافت الدهيم ان الهدف من 
إقامة املعرض هو توفير أفضل 
فرص عرض املنتجات التي تلزم 

لتأثيث كل منزل.
 أما ثاني املعارض فهو معرض 
األسرة الذي سيقام خالل الفترة 
من 3 الى 12 ديس����مبر اجلاري 
أيضا وقد انضمت للمش����اركة 
باملعرض ما يزيد عن 45 شركة 
ومؤسسة جتارية متخصصة 
فيما تضم املعروضات التحف 
واللوحات الفنية واإلكسسوارات 
والفضي����ات والعطور وأدوات 

التجميل وغيرها.
 ويقام ثالث املعارض وهو 

تستعد شركة معرض الكويت 
إلط����الق 5 مع����ارض جتارية 
الفترة من 3  متخصصة خالل 
ديس����مبر اجلاري الى 2 يناير 
2010 على أرض املعارض الدولية 

مبشرف. 
املناسبة قالت مدير  وبهذه 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
باس����مة الدهي����م ان املعارض 
اخلمس����ة التي تستعد الشركة 
إلطالقها خالل ش����هر ديسمبر 
الس����جاد  اجلاري هي معرض 
ومع����رض األس����رة ومعرض 
الس����اعات، ومعرض اخلريف 
للعط����ور، ومع����رض اخلريف 

االستهالكي.
الدهي����م موضحة   وتتابع 
ان معرض السجاد سوف يقام 
خالل الفترة من 3 الى 12 ديسمبر 
اجلاري بالصالة رقم A4 وذلك 
الس����تعراض أحدث ما انتجته 

 أعل���ن »مول 360«، أحدث 
الراقية  التجاري���ة  املجمعات 
في الكويت، اليوم عن افتتاح 
»فالور س���توري«، أحد أرقى 
مح���الت الزهور والذي ميتاز 
الفري���دة لألزهار  بتصاميمه 
ويقدم مجموعة واس���عة من 
باقات الزهور باستخدام ورود 
ونباتات نادرة وجميلة وذلك 
من خ���الل موقعه ف���ي البهو 

الرئيسي للمول. 
وف���ي ه���ذا الص���دد قالت 
مدي���رة التس���ويق في »مول 
360« كالوديا لوبوسينسكا: 
»يقدم فالور ستوري مفهوما 
جدي���دا في عال���م الزهور من 
خالل تصاميمه الفريدة لباقات 
الزهور املتنوعة التي تناسب 
مختلف االحتفاالت مثل أعياد 
امليالد واحلفالت واملناسبات 
االجتماعية واألعراس وتضفي 
بذلك البهجة والس���رور على 
جمي���ع ضيوفن���ا، نحن على 
يقني أن رواد املول سيحظون 

»فالور ستوري« في  »مول 360«

الدهيم: 5 معارض متخصصة تنطلق 
من أرض المعارض خالل شهر ديسمبر

تشمل الساعات والسجاد واألسرّة والعطور و»االستهالكي«

باسمة الدهيم

»فاست تلكو« توقع سلسلة عقود
مع »Fortinet« العالمية

أعلنت »فاست تلكو« الشركة الرائدة في خدمات 
االتصاالت واالنترنت عن توقيعها مجموعة من 
االتفاقيات مع كبرى الشركات العاملية املتخصصة في 

مجاالت االتصاالت الرقمية وخدمات االنترنت.
وذكرت الش���ركة في بي���ان صحافي ان هذه 
االتفاقي���ات التي أبرمتها ستس���مح لها بتكوين 
سلس���لة من الشراكات املميزة مع هذه الشركات 
العمالق���ة، مما يعزز جهودها ف���ي تقدمي احدث 
التقنيات املتعلقة بحماية املعلومات على شبكة 
االنترنت وشبكات الربط بني افرع الشركات والبنوك 

واجلهات احلكومية.
وفي تعليقه عل���ى هذه االتفاقيات االولى من 
نوعها في السوق الكويتية، قال مدير عام شركة 
فاست تلكو عمر الكعكي: نعتقد ان شركة فاست 
تلكو تقوم بعمل مميز وغير مسبوق في صناعة 
االتصاالت وخدمات االنترنت في الكويت بإبرامها 
هذه االتفاقيات وطرحها مل���ا هو جديد في عالم 

تكنولوجيا االتصاالت.
وأوضح الكعكي: لقد باتت فاست تلكو شريكا 
معتمدا لشركة Fortinet العاملية واملتخصصة في 
تقدمي احدث التقنيات املتعلقة مبجال تأمني وحماية 
املعلومات على شبكة االنترنت وشبكات املعلومات، 
واملعروف عنها انها توفر اقصى درجات احلماية 
لعمالئها من الشركات والبنوك واجلهات احلكومية 

لضمان احلفاظ على سرية املعلومات.

وأشار الكعكي الى ان هذه املبادرة جاءت نتيجة 
عمل دؤوب من قبل قسم االبحاث والتطوير في 
الشركة إلتاحة فرصة جديدة لتقدمي افضل اخلدمات 
لعمالئها من املؤسس���ات والش���ركات والهيئات 

احلكومية.
وبني الكعكي ان ش���ركة فاست تلكو اصبحت 
شريكا معتمدا لش���ركة Fortinet العاملية لتكون 
صاحبة اول مبادرة في السوق الكويتية في توفير 
احللول املتكامل���ة لعمالئها، باالضافة الى تقدمي 
خدمات االتصاالت املختلفة من االنترنت وخدمات 

شبكات املعلومات وخدمات البورصة.
واكد ان ابرام هذه االتفاقيات جاء انطالقا من 
حرص الشركة على توفير كل االحتياجات واحدث 
التقنيات لعمالئها مع توفير ادارة وتشغيل هذه 
التقنيات مبا يسمح للشركات واملصارف والهيئات 
احلكومية باستخدام هذه التقنيات دون احلاجة 
الى التعامل مع عدة شركات وابرام عقود منفصلة 

مع كل شركة على حدة.
وتابع الكعكي بقوله: يأتي حرص شركة فاست 
تلكو على تطوير ه���ذا االجتاه في محاولة منها 
لتوفير ادارة خدمة مميزة لعمالئها لتضمن للشركة 
ريادتها في مجال االتصاالت، هذا من جهة، ومن 
جه���ة اخرى حلث عمالئها من مختلف القطاعات 
على التركيز في اعمالهم دون الدخول في تعقيدات 

كثيرة تؤثر سلبا على اعمالهم.

لتقديم أحدث التقنيات للمؤسسات والهيئات الحكومية

الكعكي: الشراكة الجدية ستسمح لنا بتقديم 
أحدث طرق الحماية للشركات والجهات الحكومية

»Fortinet« عمر الكعكي متوسطا مسؤولي

المطوع : »مؤتمر فكر 8« يسلط الضوء 
على وضع الشركات العائلية في دول المنطقة 

هدفها حماية العالم العربي من 
مخاطر التقوقع والفوضى. 

مساهمات الفكر العربي

وم���ن ضم���ن املتحدث���ني 
الكويتيني في املؤمتر مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة 
تشكيل لإلعالم د.نايف املطوع 
الذي اعتبر ان مؤمتر »فكر 8« 
مهم للغاية النه يسلط الضوء 
على مساهمات الفكر العربي في 
مجاالت احلياة املختلفة، والنه 
ميثل فرص���ة كبيرة للتواصل 
بني املفكرين العرب من مختلف 
الدول، كما يوفر منبرا يتم من 
خالله تبادل اآلراء ومناقش���ة 
األفكار الت���ي كان لها تأثير في 
املاض���ي القريب، والتي يتوقع 
أن يك���ون لها أيض���ا تأثير في 

املستقبل املنظور. 
وأش���ار املط���وع ال���ى انه 
سيش���ارك في املؤمتر للتحدث 
عن جتربته الناجحة في مشروع 
»99« كمشروع بدأه مفكر عربي 
في منطق���ة اخلليج وخرج به 
ليمتد ويصل إلى حدود الصني 
والواليات املتحدة األميركية وما 
بينهما. كما س���يناقش جتربة 
انشائه ملجموعة تشكيل لإلعالم 
ليحول فكرة »99« إلى نش���اط 
جتاري، وما واجهه من صعوبات 
في توزيع منتجاته في العديد 
من البل���دان، وكيف متكن من 
إصدار سلسلة قصص مصورة 
في مسلسالت ورسوم متحركة 
والتي هي اإلنتاج املشترك مع 
العمالق اإلعالم���ي »اندميول« 
وذلك ألن طموحاته كانت عاملية 

منذ البداية. 

الش���ركات العائلية في املنطقة 
والعقبات التي تواجهها وتقف 
في طريق تطورها، ومدى تأثير 
الش���ركات على األوضاع  هذه 
االقتصادية واالجتماعية، كما 
أنه سيناقش احللول الواقعية 
وامللموسة ملعاجلة هذه املشاكل 
ليستفيد منها اجليل الصاعد من 

الشباب وأبناء الوطن.
 وأك���د أن موافق���ة صاحب 
السمو االمير على رعاية وافتتاح 
املؤمتر تعكس احلرية الفكرية 
التي تتمتع بها البالد وحرص 
سموه وحكومته على النهوض 
باملشاكل التي يعاني منها العالم 
العربي لبحثها من قبل املثقفني 
وطرح أفضل الوسائل والسبل 

ملعاجلتها. 
 كما تشمل قائمة املتحدثني 
الكويتيني في املؤمتر أس���تاذ 
العلوم السياس���ية في جامعة 
الكويت االستاذ الدكتور شفيق 
الغبرا ورئيس مركز »جس���ور 
عربية« لالستشارات والقيادة 
والذي ذكر أن انعقاد مؤمتر فكر 8 
في الكويت يأتي بنسمة ايجابية 

كبيرة للعالم العربي بشكل عام 
ومنطقة اخلليج بشكل خاص. 

مواضيع حيوية

وأضاف املطوع أن املواضيع 
احليوية التي سيناقشها املؤمتر 
البيني���ة واالنفتاح  كالتجارة 
والتكامل االقتصادي س���تكون 
آثار اقتصادية واجتماعية  لها 
العربية.  إيجابية على املنطقة 
مش���يرا الى أنه على الرغم من 
العرب لثقافة متشابهة  انتماء 
وفك���ر اقتصادي متق���ارب، إال 
أن التج���ارة البينية بني الدول 
العربية تش���كل 12% فقط وهي 
نسبة بسيطة، لذا فإن السعي 
لوجود كتلة اقتصادية عربية 
يعتب���ر خطوة هامة للتفاوض 
مع الكتل األخرى من موقع أكثر 
قوة وفاعلية، وذلك لن يتحقق 
إال من خ���الل مبادرة تضامنية 
جتمع رجال األعمال العرب للعمل 
من أجل اقتصاد متكامل يكون 
األساس لتقدم ورفاه املجتمع. 

وذكر املطوع أنه سيس���لط 
الضوء خالل املؤمتر على وضع 

الطاقة وما  أم���ن  يغفل قضية 
يرتبط بها من س���يناريوهات 
املستقبل، كما يحاول مؤمتر »فكر 
8« أن يتجاوز احلدود العربية 
العاملية  ليستشرف االمتدادات 
لالقتصاد العربي فيناقش األزمة 
املالية العاملية وانعكاساتها على 
العالم العربي والدور الذي تقوم 
به الشركات العربية في األسواق 

العاملية.
 ويشارك في املؤمتر مجموعة 
من املتحدثني الكويتيني، تشمل 
رئيس مجل���س اإلدارة واملدير 
التنفي���ذي لش���ركة علي عبد 
الوهاب وأوالده وشركاه ورئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة بيان لالستثمار فيصل 
املط���وع الذي أفاد ب���أن أهمية 
مؤمتر فك���ر تكمن ف���ي دعمه 
العلم واملال  للمفكرين ورجال 
ورجال الدولة، وملا له من دور 
فعال في إثراء الفكر العربي وحث 
املسؤولني العرب على التواصل 
فيما بينهم، خصوصا أن مؤسسة 
الفكر العربي قد اشتهرت بطرحها 
ملواضيع وقضاي���ا ذات أهمية 

يس����تقطب مؤمتر مؤسسة 
الفكر العربي السنوي »فكر8« 
الذي س����تنطلق انش����طته في 
الكوي����ت خالل يوم����ي 9 و10 
اجلاري، اهتمام نخبة من القادة 
ورجال األعمال واملفكرين العرب 
واألجانب م����ن مختلف أنحاء 
العالم، حيث من املقرر أن يشارك 
هؤالء املختصون في انش����طة 
الذي س����يعقد برعاية  املؤمتر 
سامية من صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح األحمد.
وسيشارك في املؤمتر مجموعة 
الق���رار واخلبراء  من صن���اع 
التجارب  واملثقفني وأصح���اب 
الناجح���ة، إضافة ملؤسس���ات 
القطاع اخلاص واملجتمع األهلي 
ملناقشة واحدة من أهم القضايا 
واألولويات التي تواجه العالم 
التكامل  العربي حتت عن���وان 
االقتصادي العربي: »شركاء من 
أجل الرخاء«، ومن هنا يحاول 
مؤمتر »فكر 8« أن يطرح ما يثيره 
التكام���ل االقتصادي  موضوع 
العربي م���ن جوانب وأولويات 
العربية،  البينية  التجارة  مثل 
الس���يما على صعيد االتفاقات 
التي تربط بني الدول العربية، 
واستراتيجيات الزراعة في العالم 
العربي وال���دور الذي ميكن أن 
يضطلع به القطاع اخلاص في 
هذا الشأن في ظل تزايد معدالت 
الفقر وما يرتبط به من حتديات 

اجتماعية أخرى.
 كم���ا س���يناقش املؤمت���ر 
بعض الظواهر االقتصادية في 
املجتمع مثل ظاهرة الش���ركات 
العائلية، والبطالة لدى الشباب، 
والصناعات اإلسالمية دون أن 

ينطلق خالل يومي 9 و10 الجاري ويستقطب نخبة من القادة ورجال األعمال

د.شفيق الغبرا د.نايف املطوع  فيصل املطوع 

المؤتم�ر يتج�اوز الح�دود العربية ليستش�رف االمت�دادات العالمية لالقتص�اد العربي


