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»الوطنية لالتصاالت« تحتفل بعيدها العاشر مع الشعب الكويتي

حرص����ت الوطنية لالتصاالت 
على أن تشمل احتفاالتها بعيدها 
العاش����ر كل أنحاء الكويت وعلى 
مشاركة املناسبة كل شرائح عمالئها 
وشركائها كما اإلعالم الكويتي كبادرة 
تقديرية منها جلهودهم ودعمهم على 

مدى سنواتها العشر.
ومازالت احتف����االت الوطنية 
مس����تمرة، حيث نظمت الوطنية 
كرنڤاال احتفاليا ضخما على مدى 
يومني في 11 و12 ديسمبر في كل من 
املارينا مول وسوق شرق دعت إليه 
عموم الشعب الكويتي والوافدين، 
حيث وفرت لهم أجواء ال تنسى من 
املرح والتسلية واملفاجآت العديدة. 
وقدم املهرجان للحضور باقة متنوعة 
من النشاطات واملسابقات، وعروضا 
مباشرة لألطفال والكبار على حد 
سواء، حيث تولى مقدمو »برامج 
محترفون« تقدمي فقرات الكرنڤال 
في سوق ش����رق واملارينا، وبقوا 
على تواصل مع احلضور وس����ط 
حماس وتس����لية غير مسبوقني 
ف����ي الوق����ت الذي حرص����وا فيه 
على تقدمي شروحات وافية حول 

اجنازات الوطنية وتاريخها العريق 
بالنجاحات.

وتنوعت فقرات احلفل لتناسب 
كل فئات اجلماهير احلاضرة فشملت 
عروض����ا للفقاعات، عروض ليلي 
باإلضافة إلى عروض العاب خفة اليد 
املمتعة والرسم على الوجوه لألطفال، 
كما مت استقدام فرق استعراضية 
خصيص����ا إلحي����اء الكرنڤال، من 
روس����يا وپولن����دا، والتي قدمت 
عروضا حصرية أمتعت احلضور 
منها الشخصيات الكرتونية الذين 
جالوا في ارجاء املجمع متواصلني 
مع الصغار والكبار باالضافة الى 

عروض املهرجني.
وفي هذا الس����ياق، قال املدير 
العام والرئيس التنفيذي للوطنية 
لالتصاالت سكوت جيجنهامير »لقد 
أردنا من خالل تنظيم هذا الكرنڤال 
االحتفالي، أن نشارك احتفاالتنا مع 
كل فرد من أفراد املجتمع الكويتي 
بغض النظر عن كونهم عمالء أم 
ال. إننا نفخر بكل االجنازات التي 
حققتها الوطنية، واليوم إذ تطفئ 
شمعة عيدها العاشر فإن الوطنية 
حريصة على احملافظة على موقعها 
الريادي الذي كرس����ها في طليعة 

صناعة االتصاالت في الكويت«.

وأضاف جيجنهامير »إنها لفرحة 
عارم����ة بأن نتمكن من مش����اركة 
احتفاالتنا مع الكويت التي تهديها 
الوطنية كل جناحاتها في سنواتها 
العشر وتعدها بأن تكون دائما عند 

حسن ظنها بها«.
الى ذل����ك فقد رحب باحلضور 
في سوق ش����رق، املطرب الشهير 
محمد داوود الذي شارك اجلماهير 
تأدية أغنية العيد للوطنية، حيث 
تالها توزيع احللوى على اجلماهير 
بينما رحب حمود ناصر باجلماهير 
الغفيرة التي توافدت على مجمع 

املارينا وشاركت في االحتفاالت.

سكوت جيجنهامير مع بعض األطفال خالل االحتفال

الدهيم: أكثر من 100 شركة ووكيل 
أعلنوا المشاركة في معرض الخريف للعطور 

حتت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة رش����يد 
الطبطبائي تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها 
إلقامة دورة جديدة في سلس����لة دورات معرض اخلريف 
للعطور تنطلق ي����وم الثالثاء املقبل املوافق 2009/12/22 
وتتواصل حتى الثاني من ش����هر يناير املقبل على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة، تقول مديرة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم انه حتى 
اليوم هناك نحو 100 شركه ووكيل عطور محلي ومؤسسة 
دولية أعلنت مشاركتها في معرض اخلريف للعطور 2009 

وهو رقم قياسي جديد لم يتحقق من قبل طوال سنوات 
تنظيم املعرض التي تع����ود الى الوراء نحو ما يزيد عن 
30 عام����ا، حيث يعد معرض العط����ور من أقدم املعارض 
التجارية املتخصصة التي دأبت على تنظيمها الشركة منذ 
بدء نشاطها. وتابعت الدهيم تصريحاتها مشيره الى ان 
ارتفاع عدد الشركات املشاركة في املعرض يؤكد ويعكس 
املكانة التي بات يحتلها املعرض على خارطة املعارض في 
الكويت واملنطقة بشكل عام، إذ جنح املعرض في استقطاب 
كل الشركات العاملة في القطاع محليا، بل ان بعض وكاالت 
العطور الشهيرة حترص على طرح مبتكراتها وجديدها في 

املعرض نظرا لإلقبال الكبير الذي يالقيه من الرواد طوال 
فترة إقامته. واشارت الدهيم الى أنه الى جانب الشركات 
والوكالء احملليني هناك عدد كبير من الشركات املتخصصة 
التي جاءت من مملكة البحرين واململكة العربية السعودية 
ودولة االمارات العربية املتحدة، حيث تقدم معظم الشركات 
اخلليجية القادمة تش����كيلة ضخمة من العطور الشرقية 
التي باتت تنافس بقوه مثيالتها من العطور الغربية، بل 
إن معام����ل العطور الغربية دأبت في الفترة االخيرة على 
تق����دمي عطورات حديثة ومبتكرة تنطق برائحة املس����ك 
والعنبر وغيرهما من الروائح الشرقية الطبيعية الذكية 

التي تالقى اقباال ملحوظا من زوار املعرض، بل من عشاق 
العطورات في كل انحاء العالم.

وتتابع الدهيم تصريحاتها مش����يرة الى أن الشركات 
املشاركة ستستعرض اكبر تشكيله من العطورات الشرقية 
والبخور ودهن العود والورد وخلطات املجموعات املميزة 
للعطر الش����رقي الى جانب العطورات الغربية بأنواعها 
املختلف����ة التي يأتي في مقدمتها العطور الفرنس����ية ثم 
االيطالية واالسبانية واالجنليزية واالملانية واألميركية، كما 
تستعرض بعض الشركات مواد التجميل واالكسسوارات 

باسمة الدهيمالنسائية ولوازم جتهيز الصالونات.


