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إثر البيانات االقتصادية اإليجابية الصادرة في الواليات المتحدة

تقيمه جمعية المهندسين وتعده وتنظمه »UNIEXPO« بمشاركة 60 شركة

»الوطني«: الدوالر يعزز وضعه أمام العمالت الرئيسية

4 جهات تعلن مشاركتها في معرض اإلسكان الـ 13

التقرير االس���بوعي  ذك���ر 
للبنك الوطني عن اسواق النقد 
االس���بوعي ان ال���دوالر واصل 
صعوده طوال االسبوع الماضي 
على اث���ر البيانات االقتصادية 
االيجابية الصادرة في الواليات 
المتحدة، حي���ث عمل صعوده 
عل���ى تراج���ع اس���عار كل من 
الذهب والنفط، وافتتح الجنيه 
االسترليني االسبوع على 1.6480 
ليتراجع الى 1.6262 في نهايته، 
واالمر نفس���ه بالنسبة لليورو 
حيث تم تداوله في بداية االسبوع 
على 1.4856 وتراجع الى 1.4586 
ليقفل في نهاية الس���بوع على 
1.4615، اما الي���ن الياباني فقد 
كان مستقرا، فقد افتتح االسبوع 
على 90.51 ينا/ الدوالر واقفل في 

نهايته على 89.10. 
واض����اف التقرير ان وزير 
الخزانة االميركي تيموثي غيثنر 
اعلن انه سيمدد العمل ببرنامج 
االنق����اذ المصرفي المخصص 
المص����ارف االميركية  لدع����م 
والذي تبلغ تكلفته 700 مليار 
دوالر، الى العام القادم، ممهدا 
بذلك السبيل الستخدام االموال 
الحكومية كجزء من جهود جديدة 
لتحفيز النش����اط االقتصادي. 
وصرح كذلك بأنه سيمدد العمل 
ببرنامج تخفيف آثار االصول 
المتعثرة )TARP( وستستخدم 
االموال الجديدة التي ستخصص 
لهذا البرنامج في تخفيف اعباء 
الرهون االقراض الخاص بالبنوك 
ومؤسسات االعمال لصغيرة، 
الى جانب تس����هيالت قروض 
الس����ندات المدعومة باالصول 

.)TALF(
وتطرق التقرير الى توجهات 
الرئي���س االميرك���ي حيث قال 
التقرير: كشف باراك اوباما عن 
اجراءات تشكل حافزا حكوميا 
ثانيا وخطط���ا لتعزيز االنفاق 
على خلق ف���رص عمل جديدة 
باس���تخدام جزء م���ن ال� 200 
مليار دوالر التي قال انها بقيت 
من برنام���ج انقاذ البنوك، لكن 
الرئيس، الذي قال ان مقترحاته 
تهدف الى تخفيف »حدة المأساة 
االنسانية المستمرة« الناتجة عن 
البطالة، لم يكشف عن تكلفة هذه 

االجراءات، وتعهد بأن يخلق »اكبر 
عدد من الوظائف وفي الوقت ذاته 
خلق اكبر قيمة القتصاد بلدنا«، 
مبديا قلقه ازاء المصاعب التي 
تواجه المواطن العادي، محاوال 
بذلك تعزيز موقفه فيما يتعلق 
العامة. واضاف  بالمس���ؤولية 
اوباما: »على الرغم من اننا قلصنا 
بشكل كبير ذلك الطوفان الهائل 
من االميركيين الذين ينضمون 
الى صفوف العاطلين عن العمل، 
اننا لم نب���دأ بعد خلق وظائف 
جديدة بمعدالت كفيلة بمساعدة 
كل تلك االسر التي جرفها ذلك 

الطوفان«. 
التقرير ان مقترحات  وبين 
اوباما، التي حذر مسؤولون من 
كونها ال ترق���ى الن تمثل حال 
نهائيا لالزم���ة، يمكن ان تمثل 
اكثر  اجراءات موجهة بش���كل 
تحديدا تهدف لتعزيز عمليات 
التوظيف. وتشمل خططه توفير 
المس���اعدة لمؤسسات االعمال 
الصغيرة ما يصل الى 50 مليار 
دوالر م���ن االنفاق الجديد على 
البنية التحتية وحوافز ضريبية 
التي تعمل على جعل  لالس���ر 
منازلها اكثر كفاءة في استخدام 
الطاقة. وكذلك دعم اوباما خطط 
الكونغرس تمديد نظام التأمين 
ضد البطال���ة وتخفيض تكلفة 
التأمين الصح���ي الولئك الذي 

فقدوا وظائفهم. 
ان���ه للمرة  التقرير  وق���ال 
االول���ى من���ذ اكثر من س���نة، 
ارتفع مخزون تج���ارة الجملة 
المتحدة في شهر  الواليات  في 
اكتوبر مع بدء الشركات زيادة 
مخزونها من الس���لع استعدادا 
ارقام  الطلب، وت���دل  لتج���دد 
وزارة التجارة على ان المخزون 

ارتفع  الجملة  السلعي لتجارة 
بنسبة 0.3% في اكتوبر مقارنة 
بالشهر السابق، في اداء افضل من 
توقعات االقتصاديين باستمرار 
تقلص المخزون. وتؤكد بيانات 
تجارة الجملة صحة عودة قطاع 
الواليات  االنتاج الصناعي في 
المتحدة للتحسن، حيث تشير 
ارقام صدرت في وقت سابق من 
الشهر الجاري الى ارتفاع طلبيات 
المصانع خالل اكتوبر وللشهر 
السادس على التوالي، بينما يدل 
مؤشر معهد ادارة التوريد لقطاع 
االنتاج الصناعي على توس���ع 
القطاع للشهر  النشاط في هذا 

الرابع على التوالي. 

األرقام االقتصادية

وعن االرقام االقتصادية قال 
التقرير »انخفض خالل االسبوع 
الماضي متوسط عدد االميركيين 
الذين قدموا للمرة االولى مطالبات 
بالتعويض عن فقدان وظائفهم 
على م���دى االس���ابيع االربعة 
الى 473.750 شخصا،  االخيرة 
وهو ادنى مستوى لهذا المؤشر 
من���ذ عام، ويدل على تزايد ثقة 
الشركات بأن االقتصاد سيتعافى، 
علما ان المطالبات االولية، التي 
تتسم بالتقلب، ارتفعت بشكل 
غير متوقع ب���� 17.000 مطالبة 
لتصل الى 474.000، ولكن تجدر 
االشارة الى ان االنفاق االستهالكي 
تحسن في شهر ديسمبر مع بروز 
دالئل على عودة سوق العمل الى 
االستقرار وبتأثير من الخصومات 
الكبيرة التي تعرضها الشركات 
لتشجيع المتسوقين على االنفاق 
في موسم االعياد المقبلة، وقد 
ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان 
الى 73.4 نقطة في شهر ديسمبر 

من 67.4 نقطة في الشهر السابق. 
واخيرا ارتفعت مبيعات التجزئة 
في شهر نوفمبر بنسبة %1.3، 
التوقعات،  وهي نس���بة فاقت 
وذلك نتيجة لزيادة االنفاق على 
الوقود ومجموعة واس���عة من 
السلع االخرى اثناء فترة االعياد 

خالل الشهر المذكور. 

منطقة اليورو

اما فيما يخص منطقة اليورو 
فذكر التقرير ان وكالة التصنيف 
»فيتش« خفض���ت التصنيف 
 +BBB االئتمان���ي لليونان الى
مع توقعات مستقبلية سلبية هي 
المرة االولى منذ عشر سنوات 
يهبط فيها التصنيف االئتماني 
للبلد دون مستوى A، وأدى هذا 
التخفيض الى هبوط اس���واق 
االسهم وسط مخاوف من احتمال 
نشوب ازمة مالية حكومية في 

منطقة اليورو.
الوطن���ي  البن���ك  أبق���ى 
السويسري سعر اليورو لثالثة 
اش���هر عند مستوى ال� %0.25، 
كما سيس���تمر البنك المركزي 
امداد االقتصاد بس���يولة  على 
وافرة، اال ان البنك س���يتوقف 
عن ش���راء الس���ندات المقومة 
بالفرنك السويسري والصادرة 
ع���ن مقترضي���ن م���ن القطاع 
البنك  الخاص، وكذل���ك خفف 
الوطني السويسري لهجته فيما 
يتعلق بشراء العمالت وقال انه 
سيعمل على موازنة اي تحركات 
»تتجاوز الحدود« لسعر الفرنك 
السويسري مقابل اليورو، وفي 
آخر تقييم له في شهر سبتمبر، 
البنك بأنه »سيس���تمر  صرح 
بالعمل بش���كل حازم لمنع اي 

ارتفاع »لسعر الفرنك«. 

 وساعدت الصادرات االلمانية 
على تهدئ���ة المخاوف من كون 
االنتعاش في اكبر االقتصادات 
االوروبية قد بدأ يفقد قوة دفعه، 
ارتفعت الصادرات بنسبة  فقد 
2.5% في اكتوبر، بعد ارتفاع بلغ 
3.6% في الشهر السابق، حسبما 
افادت االحصائيات الرسمية التي 
تشير الى ان االقتصاد األلماني 
السنة  الربع االخير لهذه  دخل 
بشكل ايجابي، وال شك ان هذه 
البيانات خففت من القلق الذي 
كان يساور المراقبين بعد ورود 
انباء في وقت سابق من االسبوع 
عن تراجع الطلبيات الصناعية 
واالنت���اج الصناعي في ش���هر 

اكتوبر. 
وقرر بنك انجلترا مواصلة 
ضخ السيولة في اقتصاد المملكة 
المتحدة لكنه لم يقم بزيادة قيمة 
البرنامج لتتجاوز ال� 200 مليار 
المقررة اصال. باالضافة  جنيه 
الى ذلك، قررت لجنة السياسة 
النقدية االبقاء على اسعار الفائدة 
ادنى  عند مستوى 0.5%، وهو 
مس���توياتها على االطالق. وقد 
وجه البنك رس���الة مفادها انه 
الكبرى  القرارات  يفضل اتخاذ 
حول السياسة النقدية فقط على 
اساس ربع سنوي، عندما يصدر 

توقعاته المتعلقة بالتضخم. 
وفي تقريره ما قبل اعالن 
الموازنة الحكومية، اعلن وزير 
الخزينة، الستير دارلنغ، عن 
خطط لزي���ادة الضريبة على 
متوسطي الدخل ووضع سقف 
على زيادات االجور للعاملين 
في القطاع العام بهدف معالجة 
المملكة  العجز في ميزاني���ة 
المتح���دة. فقد ف���رض وزير 
الخزينة ضريبة فورية بنسبة 
50% »تستمر حتى شهر ابريل 
المقبل« عل���ى المكافآت التي 
تدفعها البنوك والتي تزيد على 
25.000 جنيه، على ان تدفع هذه 
الضريبة من قبل البنوك وليس 
االفراد، وتشمل موظفي البنوك 
االجنبية العاملين في بريطانيا 

وكذلك البنوك البريطانية. 
أس���تراليا: انخف���ض معدل 
البطالة، وبش���كل غير متوقع، 
الى 5.7% في شهر نوفمبر، االمر 
الذي يزيد احتماالت استمرار بنك 
االحتياطي االس���ترالي في رفع 
اسعار الفائدة على مدى السنة 
القادمة مع تسارع عجلة النمو 
االقتص���ادي، وقد صرح مكتب 
االحصائيات االسترالي بأنه قد 
تمت اضافة 31.200 وظيفة جديدة 
خالل الشهر الماضي، بعد اضافة 
68.000 وظيف���ة جديدة خالل 

شهري سبتمبر واكتوبر.

يفتتح نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية 
الشيخ أحمد الفهد معرض اإلسكان 
الثالث عشر في العاشرة من صباح 
االثنين المقبل الحادي والعشرين 
من ديسمبر حيث تستمر أنشطته 
الرابع  الخمي����س  ي����وم  حت����ى 
الذي  والعشرين من ديس����مبر. 
تقيمه جمعية المهندسين الكويتية 
وتعده وتنظمه الشركة المتحدة 
للتس����ويق وتنظي����م المعارض 
UNIEXPO في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد ماريوت بمش����اركة 
أكثر من ستين شركة ومؤسسة 

متخصصة في قطاع اإلسكان.
إلى عرض  المعرض  ويهدف 
الجديد في عالم المواد والتقنيات 
اإلنشائية وتكنولوجيا األساليب 
الحديثة في التش����ييد والعمران 
مع التوعية بالمفاهيم الصحيحة 
للرعاي����ة الس����كنية واألخط����اء 
الش����ائعة في مجاالت اإلسكان، 
كذلك يه����دف المعرض إلى إبراز 
دور جمعية المهندسين الكويتية 
في قضايا اإلسكان ودور القطاع 
الخاص والعنص����ر الوطني في 
تقديم الحل����ول الجذرية لقضية 
اإلس����كان في الكويت، كما يأتي 
معرض اإلس����كان الثالث عش����ر 
ليكون أكبر تجمع تشهده الكويت 
للشركات والمؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري والمقاوالت اإلنشائية.
ومن بين القطاعات التي تشارك 
في معرض اإلسكان سنويا قطاعات 
الخدمات اإلسكانية سواء الخدمات 
التمويلي����ة والبنكية والخدمات 
واالستش����ارات  االس����تثمارية 
العقارية  الهندس����ية والخدمات 
والخدمات األمنية وإطفاء الحريق 

والصيانة وخدمات التنظيف.
وصرح س����ايمون كليمنتس 
رئيس مديري مجموعة الخدمات 

المصرفية لألفراد في بنك برقان بأن 
البنك يشارك في معرض اإلسكان 
الثالث عشر حيث سيقوم بعرض 
جميع الخدمات والتسهيالت المالية 
الالزمة التي تخدم زوار المعرض 
وتلبي احتياجاتهم، وتساعدهم 
على امتالك بيت العمر. باإلضافة 
إلى حساب »يومي« والذي يالقي 
نجاح����ا باهرا حيث ان حس����اب 
»يومي« هو الحس����اب األول من 
نوع����ه الذي يتيح الفرصة لربح 
جائزة يوميا قدرها خمسة آالف 

دينار.
وح����ول قط����اع الخدم����ات 
المصرفية والمالية في الس����وق 
الكويت����ي قال س����ايمون: كانت 
مساهمة القطاع المصرفي والمالي 
في التقدم االقتصادي للبلد كبيرة 
جدا في السنوات الماضية، ونحن 
ب����أن نجاحن����ا مرتبط  نعترف 
بالنج����اح االقتص����ادي وال نرى 
أنفسنا كمؤسسة مالية فحسب، 
بل كجزء ال يتجزأ من المجتمع. 
ومما الشك فيه أن تطور أساليب 
الحياة أوجدت تطلعات واحتياجات 
جديدة في الس����وق مما سيضع 
على كاهل المصارف والمؤسسات 
المالية العبء األكبر في تحقيق 
األه����داف المالي����ة واالقتصادية 
لألفراد، باإلضافة إلى أن التوزيع 
الجغراف����ي وتنوي����ع المنتجات 

المبتكرة يلعب دورا  والخدمات 
كبيرا في هذا النمو.مؤكدا أن بنك 
برقان سيواصل اإلسهام في نمو 
هذا القطاع ونمو المجتمع عموما 
وذلك بطرق عديدة منها: نش����ر 
االبتكار في المؤسسات المصرفية 
والمالي����ة إضافة إلى الحث على 
خلق المزيد من فرص العمل ودعم 

المجتمع الكويتي.
واستطرد سايمون قائال إن بنك 
برقان يعتبر المصرف الوحيد في 
دول مجل����س التعاون الخليجي 
تتم اعادة اعتماده لشهادة اآليزو 
9001:2000 لجمي����ع عمليات����ه 
المصرفي����ة، كم����ا أن بنك برقان 
يعتبر الوحيد أيضا في حصوله 
على جائزة الجودة لمؤسس����ة 
جي بي مورغان للس����نة الثانية 
عش����رة على التوالي، كما حصل 
بنك برقان في االستفتاء السنوي 
الراب����ع لع����ام 2007 للخدم����ات 
المصرفية الش����خصية باليورو 
على ش����هادة أفض����ل بنك محلي 
خاص في الكوي����ت، وعلى مدى 
عامين متتاليين حصل بنك برقان 
على جائزة »كومرزبنك« تقديرا 
لمحافظته على المعايير الرفيعة 
للجودة والكف����اءة والمصداقية 
وكذلك لنجاحه في جميع عمليات 
اليورو، وقد ت����م تقدير االلتزام 
بالممارس����ات المثل����ى من خالل 

حصول بنك برقان على أول جائزة 
للحكومة في اإلقليم لسنة 2007 من 
اتحاد المصارف العربية، كما تم 
اختيار بنك برقان من بين أفضل 
المصارف في المنطقة لفئة امتياز 
التسويق بمنحه جائزة »إنجاز 
األعمال في الشرق األوسط« لعام 

.2008
م����ن جانب����ه قال مدي����ر عام 
شركة فورجيكس للتجارة العامة 
والمقاوالت ف����ؤاد مجيد قانصو 
ان الشركة تش����ارك في معرض 
االسكان الثالث عشر بهدف عرض 
الجدي����دة والتعريف  منتجاتها 
بخدماتها والتواجد بين أكبر تجمع 
للشركات والمؤسسات التي تعمل 
في المجال اإلنشائي باإلضافة إلى 
اكتساب عمالء جدد. وأشار إلى أن 
جناح الشركة سيضم معروضات 
لجميع أنواع الخرسانات الملونة 
»أرضيات، تكسية حوائط، تكسية 
أس����قف، مواد عازلة أس����منتية 
خاصة بأعمال الشالالت والنوافير 
والبحيرات« ومنتج جديد أميركي 

CTI متميز.
وبدوره قال محمد عبدالعظيم 
مدير عام شركة نظم الخليج ان 
الشركة أضافت منتجات جديدة 
ومتطورة للمنازل الذكية تساهم 
في تسهيل حياة اإلنسان باإلضافة 
الراح���ة والترفيه  إلى توفي���ر 
والحماية، كما تس���اهم أنظمة 
المنزل الذكي في توفير الطاقة 
وتخفيض تكاليف صيانة المنزل 
وزيادة قيمته السوقية. وحيث 
يتضم���ن جناحنا ف���ي معرض 
اإلسكان الثالث عشر إضاءة نوع 
LED من شركة CREE األميركية 
والت���ي تعتبر ث���ورة في مجال 
اإلضاءة حيث توفر شدة إضاءة 
تعادل 65 واط وتسهلك 12 واط 
من الطاقة فقط وتعمل لمدة 20 
عام���ا دون الحاجة ألي صيانة 
وال تولد ح���رارة تذكر، وتتميز 
مصابي���ح CREE بلون اإلضاءة 

المصابيح  المماثل���ة إلض���اءة 
العادي���ة، كما تعرض الش���ركة 
وألول م���رة الزجاج الذكي الذي 
يمكن تحويله من شفاف إلى معتم 
بلمسة زر باإلضافة إلى العديد 
من منتجات المنازل الذكية التي 
توفر الطاقة والجهد وتحافظ على 
سالمة المنزل وراحة اإلنسان. 

كما ق����ال م.عيس����ى عبداهلل 
الصراف مدير عام شركة ألمنيوم 
الخليج ان الش����ركة تشارك في 
معرض اإلسكان الثالث عشر بهدف 
التواجد مع كبرى الشركات العاملة 
في مجال المقاوالت واالنشاءات، 
وزيادة الثق����ة في جودة المنتج 
الكويتية،  الكويتي والصناع����ة 
الس����وق  وزي����ادة مبيعاتنا في 
الكويتي وتوضيح جودة منتجاتنا 

والتعريف بها.
إلى أن جناح الشركة  وأشار 
في المعرض س����يضم كثيرا من 
الخدم����ات والمعروضات وأحد 
أهم المعروضات س����يكون نظام 
ألمنيوم مكسوا بالخشب الطبيعي 
من الداخل وسيتم تقديمه بسعر 

مناسب جدا للعميل.
وأك����د الص����راف أن مج����ال 
االنشاءات والمقاوالت في الوقت 
الحالي يسير ببطء شديد نتيجة 
لألزمة المالي����ة العالمية مما أثر 
بالس����الب على جميع العامليين 
في مجال اإلنشاءات والمقاوالت 
والبد من ضخ مش����اريع عمالقة 
بمشاركة جميع المقاولين لتحريك 

السوق.
وقال بيار مس����عد مدير عام 
المجموعة اآلسيوية لمواد البناء 
أن المجموعة ستشارك في معرض 
اإلس����كان الثالث عشر للتعريف 
بمنتجاتها الجديدة ومواصفاتها 
الفنية العالية وجودتها العالمية 
ف����ي مجال الس����يراميك واألطقم 
الصحية والخالط����ات واألدوات 

الصحية بأنواعها. 

م.عيسى الصرافساميون كليمنتس

علي الغامن ورباح الرباح اثناء استقبالهما السفير التركي

جانب من التكرمي

الغانم يستقبل السفير التركي
ويتباحثان حول العالقات المشتركة

»الخليج« يعلن الفائزين بجوائز
 الخدمة المصرفية الهاتفية لشهر أكتوبر

أقام بنك اخلليج حفل تكرمي ملوظفيه من فريق 
اخلدمة املصرفية الهاتفية تقديرا ألدائهم املتفوق 
خالل ش���هر أكتوبر من العام 2009 التزاما بتقدمي 
جتربة مصرفية متميزة إلى عمالء البنك الذي يضع 

خدمة العميل في مقدمة أولوياته.
وقد جرى حفل التكرمي الشهري مؤخرا في املبنى 
الرئيسي لبنك اخلليج وصمم هذا البرنامج ليظهر 

مدى التزام البنك نحو خدمة العمالء.
هذا وقد حضر احلفل كل من مدير عام اخلدمات 
املصرفية الفردية علي شلبي، رئيس إدارة توزيع 
القنوات املصرفية البديل���ة إميان علي باإلضافة 
لرئيس مركز اخلدمة املصرفية الهاتفية رسل ساندلن 
حيث هنأوا املوظفني على أدائهم املتميز وأظهروا 

تقديرهم ملستوى األداء العالي.
وقد حصل املكرمون على كؤوس تقديرا ألدائهم 
املتميز. وفاز بجائزة »ستار« لألداء املتميز كل من: 
منى احلطاب، زينب دش���تي، بدر القبندي، أحمد 
السيد، جوني حصروطي، وليد صرخوه، زهراء 

صفية ومحمد اجلريدان.
أما جائزة »موظف الشهر« فقد فاز بها جوني 
حصروطي، بينما فاز جواد حسني بجائزة »مدير 

الشهر«. 
كذل���ك ن���ال كل م���ن: وليد صرخ���وه، زهراء 
صفية وجوني حصروطي جائزة »بطل اجلودة« 

للشهر. 
ويوفر بنك اخلليج خدمته املصرفية الهاتفية 
على مدار الس���اعة طوال اليوم حي���ث يرد على 
اتصاالت العمالء فريق من موظفي خدمة العمالء 
الذين يتميزون بس���رعة التجاوب والكفاءة، ومن 
خالل اخلدمة املصرفية الهاتفية، يستطيع العمالء 
االستفسار عن حساباتهم الشخصية ورصيد بطاقات 
االئتمان والقروض، كما ميكنهم أيضا معرفة املزيد 
ع���ن منتجات وخدمات البنك اجلديدة وس���اعات 
العمل، إضافة إلى العديد من اخلدمات األخرى التي 
يوفره���ا البنك حرصا منه على منح عمالئه أرقى 

مستويات اخلدمة واجلودة.

اس����تقبل رئيس غرفة جتارة 
وصناع����ة الكويت عل����ي الغامن 
مبكتبه امس سفير جمهورية تركيا 
لدى الكويت حلمي دادا  ملناقش����ة 
النواحي االقتصادية والتجارية وأكد 
الغامن  اهتمام وحرص الغرفة على 
تفعيل التبادل التجاري بني البلدين 
الصديقني. وتأتي املقابلة في اطار 
اعداد الترتيبات الستقبال زيارة 
رئيس اجلمهورية التركية للكويت 
وسيرافقه وفد رفيع املستوى وكبير 
العدد من اصحاب االعمال والشركات 
التركية، كما مت بحث تنمية احلركة 
االقتصادية من خالل الوفود املتبادلة 
التي تتيح الفرصة اللتقاء اصحاب 

االعمال من الدولتني.

تقــرير

جانب من توقيع مذكرة تفاهم مشترك بني شركتي معرض الكويت الدولي و»العمانية للمعارض« 

خالل العامين المقبلين على أرض المعارض الدولية

»معرض الكويت« و»العمانية للمعارض« توّقعان 
مذكرة تفاهم مشترك إلقامة 3  معارض دولية

وقعت شركة معرض الكويت الدولي بحضور 
الرئيس التنفيذي عبدالرحمن النصار مذكرة تفاهم 
وتعاون مع »العمانية للمعارض والتجارة الدولية« 
بحضور رئيسها التنفيذي أحمد بن صالح باعبود 
إلقامة 3 معارض دولي���ة متخصصة وفتح آفاق 

العمل املشترك بينهما.
وبهذه املناسبة أعرب عبدالرحمن النصار عن 
ترحيبه بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض 
والتجارة الدولية باعتبارها واحدة من أقدم الشركات 
العاملة في مجال املعارض الدولية باملنطقة ومتتلك 
من الكوادر واخلبرات واالمكانيات ما يؤهلها للعمل 
املتميز وحتقيق النجاح للمعارض التي س���يتم 

االتفاق على تنسيق إقامتها معا.
وأوضح النصار أنه مبوج���ب مذكرة التفاهم 
املوقعة س���يتم التعاون بني الطرفني على إقامة 3 
معارض دولية متخصص���ة هي معرض الكويت 
الدولي للبيئة والكوي���ت الدولي للنقل والكويت 

الدولي للطاقة النظيفة.
وتاب���ع النصار ان العماني���ة للمعارض قامت 
بتنظيم معارض دولية ناجحة ولديها العديد من 
العالقات الدولية واالقليمية لتنفيذ املعارض املتفق 

عليها بنجاح.
واشار الرئيس التنفيذي الى أن فكرة التعاون 
مع الطرف العماني جاءت بهدف تطوير أنش���طة 
الشركة وتوس���يع دائرة املشاركة مبعارضها الى 
جانب التطرق الى أنشطة جديدة تهدف الى تنمية 

املجتمع وتطوير االنشطة املقامة حيث سيتم التعاون 
مع أطراف ذات صلة رس���مية وأهلية محلية فيما 
سيتولى الطرف العماني عملية التسويق االقليمي 

والدولي.
ومن ناحيته اعرب الرئيس التنفيذي للشركة 
العمانية للمعارض والتج���ارة الدولية أحمد بن 
صالح باعبود عن فخره واعتزازه للتعاون املشترك 
مع شركة معرض الكويت الدولي متوقعا حتقيق 
اضافة كبيرة ومميزة في املعارض املشتركة التي 
سيتم إقامتها بالتعاون بني الطرفني مشيرا الى أن 
العمانية للمعارض متمرس���ة في إقامة املعارض 
املتخصصة منذ نحو 23 عاما مضت كما انها عضو 
في االحتاد الدولي للمعارض وحاصلة على شهادة 

االيزو في اجلودة منذ 3 سنوات.
واشار باعبود الى أن التعاون املشترك مع معرض 
الكويت الدولي من شأنه ان يحقق اضافة نوعية 
للمعارض واملؤمترات املستهدفة السيما ان الكويت 
متتلك العديد من املقومات الكبيرة سواء في مجال 
البنية االساس���ية أو كونها بوابة للمنطقة بفضل 
موقعها اجلغرافي وتوافر وس���ائل النقل احلديثة 
وشبكة الطرق واملواصالت واالتصاالت التي تؤهلها 

الستقطاب مشاركات دولية كبيرة.
واعتبر باعبود ان املرحلة الراهنة تعتبر الوقت 
املناسب لتحقيق التعاون املشترك واالرتقاء مبستوى 
صناعة املعارض في املنطقة باعتبارها أفضل وسائل 

التسويق املباشر.


