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الشطي: أرض المعارض مازالت تتلقى طلبات 

المشاركة في معرض الذهب العالمي الثامن

»ريل فيرس« سوقت 40% من معرض »أتو فير«

»المواشي« تشارك في معرض
 الفرص الوظيفية السادس 

»الفنار« راٍع ماسي لمؤتمر صناع العقار الثاني

املتحدة ولبنان وجمهورية مصر 
العربية.

ويتابع الش���طي تصريحاته 
مشيرا الى ان مجموعة من أعرق 
وأضخم الشركات احمللية أكدت 
مش���اركتها في مع���رض الذهب 
واملجوهرات العاملي الثامن اميانا 
منها ب���أن املعرض يحظى بدعم 
وتشجيع رسمي وجماهيري كبير، 
خاصة في ظل الدعم الالمحدود 
ال���ذي تقدمه للمع���رض وزارة 
التجارة والصناعة، حيث تساعد 
تس���هيالت الوزارة التي تقدمها 
في إجناح املع���رض متمثال في 
تسهيل إجراءات دخول البضائع 

وخروجها

الشركات احمللية واخلليجية، في 
حني أن الش���ركات ستقدم أفضل 
العروض واألس���عار خالل فترة 
املعرض«. وأكد اخلرس أن الشركة 
س���تقوم بتنظيم املعرض األول 
لها على أفضل وسائل املعارض 
التنظيم  احلديثة م���ن ناحي���ة 
والع���روض والدعاية، باإلضافة 
إلى طرح واس���تقطاب كل ما هو 
جديد من شركات لها سمعة طيبة 

في الكويت.
ولفت اخلرس الى أن الشركة 
قامت بدراس���ة ممي���زة لتنفيذ 
املعرض وإظهاره بش���كل يليق 
باسم الكويت كونه املعرض األول 
الذي يقام ف���ي الكويت والثالث 
خليجيا واخلاص بإكسسوارات 
السيارات واللوازم اخلاصة بها 
من إطارات ومحركات ودراجات 

نارية وغيرها.

مقومات جناح واستقرار وظيفي 
وبيئة مالئمة تساعد على زيادة 
اإلنتاجية. الفتا إلى أن الشركة 
تؤم���ن فرصا متع���ددة للعمل 
تتطلبها أنشطتها املختلفة منها، 
إدارة النقل البحري املس���ؤولة 
عن متابعة عمل س���فن الشركة 
انتظام رحالتها  الثالث وتأمني 
لنقل األغنام احلية من استراليا 
ال���ى منطقة اخللي���ج العربي، 
وإدارة التجارة اخلارجية املكلفة 
بعمليات ش���راء األغنام احلية 
ومستلزمات التصنيع من خارج 
الكوي���ت وادارة التجهيز حيث 
يتم تصني���ع مختلف منتجات 
الطازجة  اللح���وم  وقطعي���ات 
واملبردة واملجمدة، وادارة املزرعة 
حيث يتم جتميع االغنام احلية 
وتقدمي الرعاية لها حلني توزيعها 
على منافذ البيع، وادارة مبيعات 
املنتجات املجهزة املسؤولة عن 
مبيعات الشركة لألسواق املركزية 
التابعة  البيع  واملطاعم ومراكز 
للشركة في اجلمعيات التعاونية، 
وادارة املالحم التي تشرف على 
70 ملحمة تابعة للشركة موزعة 
الكويت  في مختل���ف مناط���ق 
باإلضافة الى خدمة املنازل وادارة 
املسالخ حيث تتم ادارة عمليات 
ذبح األغن���ام والوزن والتوزيع 

وتصنيع املصران.
كما تولي ادارة الشركة اهتماما 
الكفاءات  خاص���ا باس���تقطاب 
الوطني���ة في مجال التس���ويق 

واملبيعات وبحوث السوق.

العق���ار لذلك يجب  اغلبها من 
الذي  العقار  احملافظة على هذا 
إذا استغل ودار فستتحرك معه 
باقي القطاعات، مشيرا إلى أن ما 
ينقص القطاع العقاري اآلن هو 
التمويل الذي بات منقطعا لذلك 
يجب على الدولة طرح مشاريع 
  B.O.T�كثيرة ومتنوعة بنظام ال
فهذا من ش���أنه حتريك القطاع 
بشكل كامل مش���ددا على دور 
الش���ركات العقارية في برامج 

املسؤولية االجتماعية.

عل���ى تلك اخلطوة وهذا يعتبر 
مؤشرا خطيرا.

ومن جهة أخرى، قال رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة مجمع 
النقي ان مشاركة  الفنار محمد 
الشركة في مؤمتر صناع العقار 
الثان���ي تأتي من ضمن اجلهود 
املبذولة بشكل عام من اجلميع في 
محاولة حل املشكلة العقارية التي 
تفاقمت في الكويت حتى بلغت 
مستويات خطرة ال يجب السكوت 
عليها، فثروة أهل الكويت جاء 

ص���رح الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اخلليج عدنان احلداد 
بأن شركة مجمع الفنار أعلنت 
عن مشاركتها ورعايتها املاسية 
ملؤمتر صناع العقار الثاني الذي 
سيقيمه في 22 ديسمبر احتاد 
العقاريني وتنظم���ه مجموعة 
اخلليج للمعارض ويقام حتت 
رعاية الشيخ احمد الفهد مبينا 
ان مؤمت���ر صن���اع العقار في 
سنته الثانية سيركز على نشر 
وزي���ادة الوع���ي العقاري لدى 
املس���ؤولني واملتعامل���ني على 
حد س���واء لتوضي���ح املفاهيم 
العقارية وأهمية ذلك لالقتصاد 
القومي موضحا ان الكساد يخيم 
الكويتي  العقاري  على السوق 
بش���كل كامل والذي تأثر بأزمة 
شح السيولة ومبا يشهده سوق 
األوراق املالية من تراجعات أودت 
باس���تثمارات آالف املواطن���ني 
ومئات الشركات، فاخلوف وشح 
السيولة والقوانني املعيقة جعلت 
املستثمر الذي يريد ان يستثمر 
في القطاع العقاري يحتاج إلى 
إعادة التفكير ألف مرة قبل اإلقدام 

والهند وتايلند واململكة العربية 
العربية  الس���عودية واالمارات 

اخلاصة باملشاريع الكبرى والتي 
من هدفها أن جتعل الكويت مركزا 
حضاريا واقتصاديا، كذلك عمل 
شراكة حقيقة بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلاص، والتي بدورها 
تعمل على حتريك عجلة االقتصاد 
ف����رص وظيفية  الوطني وخلق 
البطالة وتنمية  والقضاء عل����ى 

املشاريع احلرفية الصغيرة.
وفي تصريح للمهندس محمد 
مدبولي املدير الفني بشركة الغامن 
للمواد اخلصوصية قال ان الشركة 
تشارك في معرض اإلسكان الثالث 
عشر بهدف الوصول إلى املستهلك 
سواء كان مقاوال أو مستخدما فريدا 
أو املؤسس����ات التي تشرف على 
تنفي����ذ األعمال م����ن خالل تقدمي 
عروض سهلة وميسرة للمواد ذات 
اجلودة والتقنية احلديثة للوصول 

ألفضل أداء للعملية اإلنشائية.
وأض����اف أن ش����ركة الغ����امن 
للمواد اخلصوصية متيزت بتنوع 
منتجاتها ومصادرها، لذا فهي تعتبر 
املواد  أول شركة رائدة لتصنيع 
اخلصوصية محليا لرفع ش����عار 
»صنع بالكويت«، كما أنها متيزت 
كذلك بتمثيل الوكاالت العاملية في 
هذا املجال والتي تس����هم في رفع 

جودة املنشآت ومالءمتها لظروف 
التشغيل وخاصة أجواء الكويت 
وعلى س����بيل املث����ال ال احلصر 
البيتوميني����ة، والعازلة  امل����واد 
للمياه والرطوبة، ومواد إصالح 
اخلرسانة األسمنتية وااليبوكسية 
ومواد معاجلة اخلرسانة وحمايتها 
وتشطيبات األرضيات ولواصق 

السيراميك.
أما م.المع إحسان فرح مدير 
مصنع الغزي����ر للنجارة فقال ان 
املصنع سيش����ارك ف����ي معرض 
اإلس����كان الثالث عش����ر لعرض 
منتجات����ه اجلديدة م����ن وحدات 
املطاب����خ واألب����واب واخلزائ����ن 
الباركيه  والطاوالت واألرضيات 
وجميعها من األخشاب الطبيعية 

ذات اجلودة العالية.
واض����اف ف����رح أن املصن����ع 
س����يعرض منتجات����ه للجمهور 
وش����ركات املق����اوالت خاصة أن 
معرض اإلسكان يتميز بان جمهوره 
من املتخصصني في قطاع املقاوالت 
اإلنشائية سواء مهندسني أو فنيني 
وأشار إلى أن املصنع سيعمل على 
التعريف بجودة منتجاته والدقة 
التي تتميز بها وااللتزام باملواعيد 

والتسليم.

والتخطيط احلضري والتصميم 
الداخلي، وأضاف أن املكتب يقدم 
التصميم����ات الهندس����ية وف����ق 
الهندسية والفنية  الطرق  أحدث 
واجلمالية، حيث ان تصميماتنا 
تهدف إل����ى خلق صورة متكاملة 
عن طريق دمج املشاعر اإلنسانية 
باس����تخدام أس����اليب معمارية 
وهندس����ية تهدف إلى ترس����يخ 
التعاون م����ع العميل قبل وخالل 

وبعد االنتهاء من املشروع.
أن السوق  الش����ريد  وأضاف 
الكويتي وهو سوق كبير يتميز 
بالذوق الرفيع في عملية التطوير 
والتميز في اختيار نوعية املشاريع، 
كم����ا يعتبر س����وق الكويت من 
إلى مشاريع  األسواق املتعطشة 
التطوير على مستويات مختلفة 
من ترفيه، صحة، تعليم، ومدن 
س����كنية، حيث يواج����ه املطور 
الكويتي جملة من العقبات ميكن 
ن����درة األراضي  أن تتلخص في 
املتاحة للتطوير ومواكبة قوانني 
الدولة للتطورات االقتصادية، ومع 
رؤية الدولة لتحويل الكويت إلى 
مركز مالي واقتصادي، يجب أن 
يتم إق����رار قوانني ال����� B.O.T أو 
قوانني PPP وتطوير قوانني البناء 

مكتب عالية الصايغ لالستشارات 
الهندس����ية م.عالي����ة عبدالعزيز 
الصايغ والذي يشارك في معرض 
االسكان الثالث عشر ان مشاركة 
املكتب في املع����رض تأتي إميانا 
بدور املكاتب الهندس����ية في بناء 
التنمي����ة والتطوير ودفع عجلة 
التقدم، ليس من خالل اخلدمات 
االستشارية من تصميم وإشراف 
على املشاريع وحسب، بل الدور 
األكبر وهو اإلس����هام في توعية 
اجلمهور بقضايا الساعة في مجال 

التطوير العمراني.
وأضاف����ت أن مكت����ب عالية 
الصايغ يع����د أول مكتب كويتي 
مسجل كعضو في املجلس األميركي 
 LEED-USGBC لألبنية اخلضراء
وفي املنظمة البريطانية للتقييم 
البيئي للمبان����ي BREEAM وفي 
مركز الشرق األوس����ط للتنمية 

املستدامة.
أما س����عد محمد الشريد مدير 
عام مكتب »SAAC« لالستشارات 
الهندسية الذي يشارك في معرض 
اإلسكان الثالث عشر فقال إن املكتب 
الهندسية في  سيعرض خدماته 
جناحه في املعرض والتي تشتمل 
على التصميم املعماري والهندسي 

املعرض ستقوم بعرض منتجاتها 
التي من املتوقع أن تصل إلى 12 

مليون دينار.
وأض���اف »الش���ركات الت���ي 
ستشارك في انش���طة املعرض 
س���تكون من ضمن أفضل وابرز 

الوطنية في الش���ركة تزيد على 
7% من إجمالي عمالة الش���ركة 
و35% من إجمالي العمالة اإلدارية 
وتسعى الشركة في كل عام الى 
ضم املزيد من هذه العمالة التي 
أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل 
في ميادين العمل املختلفة وكان 
لها دور كبير في استمرار املسيرة 
الناجحة لهذا القطاع، الفتا الى أن 
الشركة ستسعى خالل أنشطة 
املعرض الى توفير عدد من الفرص 
الوظيفي���ة حس���ب احتياجات 

الشركة في الفترة املقبلة.
وأشار الى ان معرض الفرص 
الوظيفية السادس ميثل فرصة 
مهمة للباحثني عن فرص عمل في 
جميع املجاالت وذلك من خالل 
االلتقاء املباشر مبمثلي الشركات 
الوظائف، وذلك بعد  وأصحاب 
أن أصبح القطاع اخلاص جاذبا 
للعمالة الوطنية مبا ميلكه من 

أكثر من 100 شركة ومؤسسة 
محلية ودولية أكدت مشاركتها في 
معرض الذهب واملجوهرات العاملي 
الثامن الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي خالل الفترة 
من 15 إلى 21 فبراير املقبل على 
أرض املعارض الدولية مبشرف. 
املناس���بة ص���رح مدير  وبهذه 
املعارض علي الشطي بأن الشركة 
مازالت تتلقى طلبات العديد من 
الشركات احمللية والدولية الراغبة 
في تأكيد مش���اركتها باملعرض 
باعتباره املعرض األكبر في قطاع 
الذهب واملجوهرات باملنطقة. وقد 
أكدت مشاركتها باملعرض شركات 
جاءت من ايطاليا وس���نغافورة 

أس����تكملت جمعية املهندسني 
املتح����دة  الكويتي����ة والش����ركة 
للتس����ويق وتنظي����م املعارض 
النهائية  UNIEXPO استعداداتها 
إلقامة معرض اإلسكان في دورته 
الثالثة عشرة حتت رعاية نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلس����كان وزير الدولة لش����ؤون 
التنمية الشيخ أحمد فهد األحمد 
الصباح وذلك في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد ماريوت خالل الفترة 
من احلادي والعشرين وحتى الرابع 
والعشرين من ديسمبر اجلاري.

يقام املعرض حتت رعاية عدد 
من اجله����ات احلكومية واألهلية 
من بينها املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ووزارة األشغال ووزارة 
الكويت  الكهرباء وامل����اء وبلدية 
كما يرعاه مجموعة من الشركات 
الكبرى من بينها مجموعة اخلرافي 
وشركة الصناعات الوطنية وشركة 
الكويت وش����ركة يوسف  سدمي 
أحمد الغامن وأوالده وس����يراميك 
رأس اخليم����ة وش����ركة اخلليج 
العربي القابضة وشركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية 
ومصنع الجني للمعادن وشركة 
مجموعة معرفي الهندسية وشركة 
ألوسول وشركة الروابط الكويتية 
البريطانية وشركة الغامن للمواد 

اخلصوصية.
يحتوي املعرض على أكثر من 
مائة وعشرين جناح عرض تضم 
معروضات متنوعة ألكثر من ستني 
جهة متخصصة في جميع قطاعات 
اإلسكان مما جعل معرض اإلسكان 
يعتبر أكبر جتمع تشهده الكويت 
للشركات واملؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري.
ومن جانبه����ا قالت مدير عام 

أعلنت ش���ركة »ريل فيرس« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
تسويقها 40% من معرضها املقرر 
انطالقه في مارس املقبل »أتوفير« 
واخلاص بالقوارب وإكسسوارات 
السيارات بكل أشكالها والزيوت 

واحملركات والدراجات النارية.
وصرح املدي���ر التنفيذي في 
شركة »ريل فيرس« أحمد اخلرس 
ف���ي بيان صحافي بأن الش���ركة 
املذكورة  النسبة  قامت بتسويق 
سلفا، متوقعا أن تنتهي الشركة 
من تس���ويق باق���ي املعرض في 
غضون األس���ابيع القليلة وغلق 

باب املشاركة في املعرض.
وق���ال اخل���رس إن املعرض 
الذي تنظمه الشركة من املتوقع 
أن يستقطب ما يقارب 30 شركة 
محلي���ة وخليجية، مش���يرا إلى 
أن الش���ركات التي ستشارك في 

أكد مس���اعد العضو املنتدب 
املال���ي واإلداري ونظم  للقطاع 
املعلومات لشركة نقل وجتارة 
املواشي الكويتية فيصل البدر أن 
القطاع اخلاص بات املالذ املفضل 
لشريحة كبيرة من الشباب الراغب 
في العمل وذلك بعد أن تغيرت 
الش���باب من اجلنسني  قناعات 
جتاه القطاع اخلاص، الفتا الى ان 
السبب في ذلك يرجع للنجاحات 
التي حققها الشباب الذين خاضوا 
غمار التجربة حتت راية القطاع 

اخلاص.
وأوضح البدر مبناسبة مشاركة 
املواش���ي في مؤمت���ر ومعرض 
الس���ادس  الوظيفية  الف���رص 
»وظائف 2009« والذي س���يقام 
برعاية استراتيجية لبرنامج إعادة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفي���ذي للدول���ة، ويقام في 
الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر 
الراية وتنظمه  اجلاري بقاع���ة 
ش���ركة فيجن لالستشارات، ان 
الهدف من املش���اركة هو تقدمي 
الدعم للعمالة الوطنية انطالقا من 

مسؤوليتها جتاه املجتمع. 
وقال البدر ان القطاع اخلاص 
استطاع خالل السنوات األخيرة 
أن يس���تقطب أعدادا كبيرة من 
اخلريجني اجلدد من اجلنسني، 
وهو ما يعد دلي���ال على جناح 
املعرض في دوراته السابقة في 
العمل في  حتفيز الشباب جتاه 

املؤسسات املختلفة للقطاع.
وأض���اف ان نس���بة العمالة 

علي الشطي م. المع فرح م. محمد مدبولي سعد الشريد م. عالية الصايغ

أحمد اخلرس

فيصل البدر

عدنان احلداد ومحمد النقي عقب توقيع العقد

معرض اإلسكان الـ 13 يضم 120 جناحًا لـ 60 جهة
يرعاه الشيخ أحمد الفهد ويقام في قاعة الراية من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري


