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أفنان السميط

الشيخ احمد الفهد

مكي القالف

تكرمي الرابطة لـ »الكويتية لالستثمار«

السميط: 30 شركة محلية وعالمية
 أعلنت انضمامها لمعرض الساعات 2009

القالف: »أمل الكويت« تشارك في معرض 
الخريف للعطور وتمنح خصومات %50

والصبايا والفتيات.
الش���ركات  كما تس���تعرض 
املش���اركة تش���كيلة من ساعات 
احلائط املتنوع���ة والتي متتلك 
ابعادا جمالية عديدة وس���يضم 
املعرض تشكيلة من االكسسوارات 
ادوات  الس���هرة م���ن  ول���وازم 

التجميل.
وتقول الس���ميط ان معرض 
الساعات استطاع ان يحقق طفرة 
في ترتيبه وقدرته على استقطاب 
كبرى الشركات والوكالء العاملني 
في قطاع الساعات بالكويت نظرا 
للمكانة التي بات يتمتع بها في 

الوقت الراهن.
الس���ميط بالتأكيد  وتختتم 
على ان معظم الشركات املشاركة 
الساعات حترص على  مبعرض 
املشاركة للتواصل مع جمهورها 
ولتقدمي احدث ما تنتجه املصانع 
العاملية من الس���اعات فضال عن 
االس���تعداد لتق���دمي العروض 

اخلاصة واخلصومات املميزة.

التنافسية، مما يجعلها الشركة 
الوطنية األولى في هذا املجال، 
وحصولها على شريحة واسعة 
م���ن العمالء محب���ي ومتذوقي 

العطور الشرقية األصيلة.
 وأوضح القالف أن الشركة 
ستشارك بثالثة أجنحة في هذا 
املعرض بواقع جناحني في الصالة 
رقم 6 وجناح في الصالة رقم 5 
وذلك تيسيرا على عمالء الشركة، 
والقرب منهم أينما كانوا، الفتا 
النظر إلى أن أمل الكويت للعطور 
ستطرح في هذه األجنحة الثالثة 
جميع منتجاتها إضافة إلى بعض 
العطور اجلديدة التي مت جتهيزها 
خصيصا لرواد وزائري املعرض 
هذا العام مثل عبق البخور وروح 

العود الشرقي.

حت���ت رعاية وكي���ل وزارة 
التج���ارة والصناع���ة رش���يد 
الطبطبائي تنطلق غدا انش���طة 
معرض الساعات 2009 الذي تقيمه 
الكويت  وتنظمه شركة معرض 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف وتستمر انشطته حتى 

الثاني من شهر يناير املقبل.
املناسبة تقول مديرة  وبهذه 
املع���رض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي افنان السميط ان 
نحو 30 شركة ومؤسسة ووكيال 
ألشهر ماركات الساعات العاملية 
قد اعلن���ت انضمامها للمعرض 
واستعدت لطرح احدث ما انتجته 
مصانع الساعات في العالم ملختلف 

االستخدامات وجلميع االعمار.
ان  الس���ميط  وتضي���ف 
الش���ركات املشاركة في املعرض 
ستس���تعرض احدث ما انتجته 
املصانع السويسرية واالوروبية 
واآلسيوية حيث تسيطر سويسرا 
واليابان على معظم االنتاج املميز 

الكويت  أمل  أعلنت ش���ركة 
للعطور عن مشاركتها في معرض 
اخلريف للعطور الذي س���يقام 
بأرض املعارض مبشرف خالل 
الفترة من 22 ديسمبر اجلاري 
ويستمر حتى الثاني من يناير 
من العام املقبل، وتنمح خصومات 
تصل إلى 50% على دهن العود 

وبخور العتيق. 
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
للش���ركة مكي حميد القالف ان 
أمل الكويت حترص على املشاركة 
في ه���ذا املعرض كل عام بهدف 
تأكيد وتوثيق التفاعل مع عمالء 
الشركة، وتقدمي أفضل منتجات 
الشرقية  العطور  الش���ركة من 
املتميزة واألن���واع املمتازة من 
البخور لتدخل الش���ركة في كل 

للساعات في العالم.
التي  الس���اعات  وتش���كيلة 
س���يطلع عليه���ا زوار املعرض 
تناسب استخدامات اجلنسني لكل 
االعمار وبعضها مصمم خصيصا 
للسهرة واملساء واالستخدامات 
الرياضية وهناك الساعات املالئمة 
لرجال االعمال وتلك التي تناسب 
النساء وأخرى للرجال والشباب 

ع���ام انطالقة جدي���دة وواعدة 
في الس���وق احمللى متكنها من 
احملافظة على مكانتها وريادتها 
لسوق العطور الشرقية وقدرتها 

انطالق أنشطته غدًا على أرض المعارض الدولية

الفهد يفتتح اليوم معرض اإلسكان الـ 13

رابطة كلية العلوم اإلدارية تكّرم »الكويتية لالستثمار«
كرمت رابطة كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
الشركة الكويتية لالستثمار »KIC« نظرا ملشاركاتها 
الفعالة في مختلف املناسبات التي تهدف إلى التنمية 
االجتماعية ووقوفها إلى جانب الشباب ودعم كل ما 
من شأنه مساعدة املجتمع في توفير أيسر السبل 

كي ينعم املواطن بحياة أكثر رغدا.
وأعرب���ت مدي���ر العالقات العام���ة بالكويتية 
لالستثمار »KIC« ابتسام البعيجان عن وافر تقديرها 
جلامعة الكويت عامة وكلية العلوم اإلدارية خاصة 
كصرح علمي متميز مؤكدة على أن الشركة ال تدخر 
وسعا وال جهدا في املشاركة في األنشطة واملناسبات 
التي تذلل العقبات التي قد تعترض مسيرة شبابنا 

نحو حياة أكثر سهولة ويسرًا.
وأضافت البعيجان أن ال� »KIC« كشركة عريقة 
في مجال االستثمار وضعت نصب عينيها منهجا 
وآلية من شأنهما أال يكون تواجدها ومشاركتها في 

املؤمترات واملعارض واألنشطة التي تختص باملجال 
االستثماري فحسب بل تتسع جهودها وأنشطتها 

لتشمل كل املناسبات االجتماعية والثقافية.
وأش���ارت البعيجان الى أن الشركة الكويتية 
لالستثمار »KIC« بصدد املشاركة باملعرض الذي 
تقيمه كلية العلوم اإلدارية والذي يهدف إلى حتفيز 
كل قطاع���ات املال واألعم���ال لتوفير وظائف من 
شأنها احتواء أكبر عدد من شباب اخلريجني اجلدد 
موضحة أن الشركة على رأس املشاركني والداعمني 

لهذا املعرض.
واختتمت البعيجان حديثها بأن ش���ددت على 
ضرورة اتخاذ جميع شركات القطاع العام واخلاص 
خطوات ملموسة وواضحة لتيسير وتوفير أكبر قدر 
من فرص للعمل أمام اخلريجني الشباب حتى يتسنى 
لنا كشركات االس���تفادة من تلك الطاقات وحتى 

يتوافر للشباب إثبات تواجدهم وكفاءتهم.

واملقاوالت، وبنك برقان، وش���ركة أملنيوم اخلليج، 
وشركة أحواض تيما، وشركة املعيد )مصنع الكويت 
للعبوات اخلفيفة(، وشركة الغزير للنجارة، وشركة 
هندس���ة وصيانة التكييڤ � داسكو، وشركة كاربت 
الند للتجارة العامة، وش���ركة مركز ساس، وشركة 
جوهرة املعمار، وشركة الغامن للمواد اخلصوصية، 
شركة الصناعات الوطنية، وشركة املعدات، وشركة 
فورجيكس للتجارة العامة واملقاوالت، ومختبر انكو، 
وشركة ألوان البركة »سايبس«، وبنك اخلليج، ومكتب 
سعد الشريد لالستش���ارات الهندسية، وشركة اية 

بالنت انترناشيونال للتجارة العامة.
ويستمر املعرض من اليوم وحتى اخلميس املقبل 
حيث يفتح أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباحا 
وحتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة والنصف 
عصرا وحتى الثامنة والنصف مساء يوميا ويتوقع 
أن يرتفع عدد زوراه هذا العام بفضل األسعار املنافسة 

واملعروضات اجلديدة من املنتجات واخلدمات.
ويهدف املعرض إلى عرض اجلديد في عالم املواد 
والتقنيات اإلنشائية وتكنولوجيا األساليب احلديثة 
في التشييد والعمران مع التوعية باملفاهيم الصحيحة 
للرعاية السكنية واألخطاء الشائعة في مجاالت اإلسكان، 
كذلك يهدف املعرض إلى إبراز دور جمعية املهندسني 
الكويتية في قضايا اإلس���كان ودور القطاع اخلاص 
والعنصر الوطني في تقدمي احللول اجلذرية لقضية 
اإلسكان في الكويت، كما يأتي معرض اإلسكان الثالث 
عشر ليكون أكبر جتمع تش���هده الكويت للشركات 
واملؤسسات العاملة في مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري واملقاوالت اإلنشائية.

يفتتح نائ���ب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة 
لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد معرض اإلسكان 
الثالث عشر الذي تقيمه جمعية املهندسني الكويتية 
وتعده وتنظمه الش���ركة املتحدة للتسويق وتنظيم 

.»UNIEXPO« املعارض
جترى وقائع حفل االفتتاح في العاشرة صباح اليوم 
بقاعة الراي���ة بفندق كورت يارد ماريوت وبحضور 
الش���يخ أحمد الفهد الذي يق���وم بجولة في املعرض 
ملشاهدة املعروضات في أجنحة الشركات املشاركة.

يقام حفل االفتتاح بحضور نخبة كبيرة من رجال 
األعمال ورجال السلك الديبلوماسي في الكويت وأعضاء 
مجلس إدارة املهندسني الكويتية، كما يحضره ممثلون 

عن اجلهات والشركات الراعية واملشاركة.
ويقام املعرض برعاية عدد من اجلهات احلكومية 
واألهلية من بينها املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ووزارة األشغال ووزارة الكهرباء واملاء وبلدية الكويت، 
كم���ا يرعاه مجموعة من ش���ركات الكبرى من بينها 
مجموعة اخلرافي وشركة الصناعات الوطنية وشركة 
سدمي الكويت وش���ركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
وسيراميك رأس اخليمة وشركة اخلليج العربي القابضة 
وش���ركة اخلليج للكابالت والصناع���ات الكهربائية 
ومصن���ع الجني للمعادن وش���ركة مجموعة معرفي 
الهندسية وشركة ألوسول وشركة الروابط الكويتية 

البريطانية وشركة الغامن للمواد اخلصوصية.
ويشارك في املعرض أكثر من 60 شركة ومؤسسة 
تعمل في قطاع اإلسكان ومن بينها شركة تكنولوجيا 
البناء، وشركة التقنيات الذكية، وشركة أوتاد العقارية، 

وشركة نظم اخلليج، وش���ركة شورتيك للمقاوالت 
العامة للمباني، ومكتب عالية الصايغ لالستشارات 
الهندسية، وشركة املصمم الكويتي، ومؤسسة أحمد 
صفر للتج���ارة العامة واملقاوالت »خزانات الزامل«، 
وش���ركة البهاء للتجارة العامة واملقاوالت، وشركة 
توب دور لألبواب الداخلية، وشركة أسمنت الكويت، 
وش���ركة الدوس���ري لصناعات األملني���وم واحلديد 
املشغول، وشركة الهندسة الوطنية للتجارة العامة 

تنظمه جمعية المهندسين بحضور نخبة كبيرة من رجال األعمال والمتخصصين


