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..ويتوسط عددا من املكرمني خالل االحتفالم.جنيب العوضي مترئسا املؤمتر الصحافي

أصغر راوتر نقال في الكويت هند الناهض حتمل أصغر راوتر نقال في الكويت

لمواكبة التطورات المستمرة لهذه المناسبة الجميلة

»الدر المنثور« تطرح تصميمًا 
جديدًا من صندوق »الدزة«

صرح املدير العام لش���ركة 
الدر املنثور للع���ود والبخور 
ضرار الطراروة بأن الش���ركة 
وفي إطار حرصها على تلبية 
رغبات عمالئها تس���تعد حاليا 
لطرح تصمي���م جديد ومميز 
)VIP(م���ن صن���دوق »الدزة« 

اخلاص بالعروس.
الط���راروة في  وأض���اف 
تصريح صحافي ان ش���ركة 
الدر املنث���ور عرفت ومتيزت 
في تصميم وتقدمي علب الهدايا 
والصناديق املميزة سواء على 
أو األفراد،  مستوى الشركات 
مش���يرا إلى أن متيز الشركة 
في هذا املجال كان دافعا قويا 
لتعاق���د العديد م���ن اجلهات 
احلكومية وش���ركات القطاع 
اخلاص معها لتصميم وتصنيع 
علب وصناديق هدايا. وأوضح 
ان »الدر املنثور« تتمتع باسم 
عري���ق في عال���م الصناديق 
وعلب الهدايا، واستطاعت أن 
حتقق األهداف التسويقية التي 
وضعتها داخل السوق الكويتي، 
مبينا أن الشركة تعد أول شركة 
طرحت فكرة تطوير صندوق 
»الدزة« اخل���اص بتجهيزات 
العروس، حيث ان هذه املناسبة 
تعد من أجمل املناسبات التي 
الكويتي،  يهتم بها املجتم���ع 
الش���ركة على  لذلك حرصت 
تطوير صن���دوق مميز لهذه 

املناسبة اجلملية يتناسب مع 
قيمتها ومكانتها. وأشار إلى أن 
صندوق »الدزة« اجلديد يتناسب 
مع جميع عمالء »الدر املنثور« 
الباحثني دائما عن التميز الذي 
يجمع بني األصالة واملعاصرة في 
نفس الوقت ويتميز بالتصميم 
األخ���اذ والرون���ق املميز ومت 
تصميمه بطريقة عصرية تناسب 
التطورات املستمرة واملتالحقة، 
مبينا أن املنتج اجلديد سيلقى 
إقباال مميزا من قبل عمالء »الدر 
املنثور« وسينال إعجاب اجلميع 
أذواقه���م، مؤكدا أن  باختالف 
الشركة ال تدخر جهدا لتحقيق 
أعلى مستوى ممكن من رضاء 
العمالء عن منتجاتها وخدماتها 
املقدمة لهم، وتقدمي كل جديد لهم 

في مختلف املناسبات.

ضرار الطراروة

مجوهرات »الجوهرة« تشارك في رعاية
معرض الذهب والمجوهرات العالمي الثامن

تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها 
إلقامة الدورة الثامنة ملعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي خ���الل الفترة من 15 الى 21 فبراير املقبل 

على أرض املعارض الدولية مبشرف.
وقد اكدت ش���ركة »اجلوه���رة« للمجوهرات 
انضمامها كراع للمعرض العاملي، وبهذه املناسبة 
قال مدير عام الشركة فيصل عبداهلل الفارس: ان 
مجوهرات اجلوهرة ترى أن إقامة معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي بشكل سنوي ومنتظم تساعد 
الشركات احمللية على عرض أحدث ما لديها مبا 
يتناس���ب مع جميع االذواق ويتيح للمس���تهلك 
اختيار ما هو مناس���ب ل���ه في ظل وجود جميع 

الشركات العارضة حتت سقف واحد.
وتاب���ع الف���ارس تصريحاته مش���يرا الى أن 
»اجلوهرة« للمجوهرات حريصة على املشاركة 
س���نويا في معرض الذهب واملجوهرات العاملي 
لتتمك���ن من االلتقاء بزبائنها وتلمس آرائهم مبا 

تقدمه لهم من أحدث الساعات واملجوهرات وشبكات 
االعراس حيث ترفع الشركة شعار توفير اجلديد 

دائما من خالل متابعة املوضة العاملية.
ويرى الفارس ان س���وق الذهب واملجوهرات 
الكويتي سوق مثقف من ناحية اختيار الزبائن 
لالحجار الكرمية واملوديالت احلديثة حيث يعتبر 
أحد االس���واق القوية في هذا املجال عامليا حيث 
جميع الشركات والوكاالت العاملية لديها الرغبة 

الشديدة في عرض كل ما لديهم في السوق.
هذا وجتدر االش���ارة ال���ى ان معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي الثامن قد اجتذب للمشاركة فيه 
نحو 110 شركات تشمل شركات محلية وشركات 
أجنبية. وتستعرض الشركات املشاركة تشكيلة 
هائلة من املصوغات الذهبية واملجوهرات واالملاس 
واالحج���ار الكرمية وأطقم االعراس والس���اعات 
املرصعة واالقراط واخلوامت النادرة ذات التصاميم 

املبتكرة.

بمشاركة نحو 45 شركة تجارية

تمديد فترة إقامة معرض الخريف االستهالكي
إلى 9 الجاري وسط إقبال كبير 

أمام االقبال اجلماهيري امللحوظ 
الذي يش����هده مع����رض اخلريف 
الذي تقيمه وتنظمه  االستهالكي 
شركة معرض الكويت الدولي على 
الدولية مبشرف  ارض املعارض 
قررت الش����ركة متديد فترة إقامة 
املعرض لينتهي في التاس����ع من 
شهر يناير اجلاري بدال من الثاني 

من الشهر ذاته.
املناسبة تقول مديرة   وبهذه 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
لدى شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم ان معرض اخلريف 

االس����تهالكي هو م����ن املعارض 
الش����ركة  ابتكرتها  التي  اجلديدة 
واطلقته����ا مؤخ����را ن����زوال على 
رغبات زوار أرض املعارض ممن 
يفضلون زيارة مثل هذه املعارض 
املتنوعة التي تعتمد على التنوع 
في إقامتها وجتمع حتت س����قف 
واحد مجموعة كبيرة من الشركات 
التجارية مختلفة االنشطة، األمر 
أمام  الزائر للمعرض  الذي يضع 
خيارات عديدة لسلع كثيرة تلبي 
في مجموعها حاجة أي أسرة وسط 
أجواء تنافسية محببة يرغبها كثيرا 

من زوار أرض املعارض. وتتابع 
الدهيم تصريحاتها مشيرا الى أن 
معرض اخلريف االس����تهالكي قد 
اجتذب اليه اكثر من 70 ش����ركة 
جتاريه محلي����ة ودولية متنوعة 
حيث تضم قائمة الشركات املشاركة 
قطاعات امل����واد الغذائية والهدايا 
املنزلية  والتحف واالكسسوارات 
والعط����ورات وأدوات التجمي����ل 
العديد  أبدى  واملفروش����ات. وقد 
من زوار املعرض سعادتهم بقرار 
متديده إذ يفضل الكثيرون من زوار 
أرض املعارض زيارة معارضها أكثر 

من مرة للتعرف على جديد االسواق 
من ناحية والتسوق بعد املفاضلة 

واالختيار من ناحية أخرى.
 واختتمت الدهيم تصريحاتها 
متمنيتا التوفيق لكل الش����ركات 
املشاركة في املعرض وكذا التوفيق 
ل����زوار املعرض. هذا ويس����تقبل 
املعرض زواره بالصالة رقم 4 على 
مدى فترتني صباحية من الساعة 
9.30 الى الس����اعة 1 ومسائية من 
الساعه 4.30 الى الساعة 9.30 ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة 5 

باسمة الدهيم الى الساعة 10.30.

ل في الكويت بمناسبة إطالقها أصغر راوتر نقا

العوضي: 15% حصة »ڤيڤا« السوقية في سوق االتصاالت

ويأتي اطالق خدمة »ڤيڤا« في 
اطار حرصها على مواكبة التطور 
في عالم التكنولوجيا، وتسهيال 
لعمالئها في استخدام االنترنت، 
تطلق »ڤيڤا« لالتصاالت اصغر 
E 5830 راوتر انترنت محمول
في سوق الكويت، حيث يبلغ 
ثمن اجلهاز 55 دينارا باشتراك 
شهري 24 دينارا. وبسرعة تصل 

حتى 7.2 ميغابايت.
وحول مزاي���ا اخلدمة، فإن 
اجلهاز اجلديد يتميز بحجمه 
الص�غي���ر وخفة وزنه وبدون 
الى اي مكان  اس���الك لتحمله 
وهو اص��غر من الهاتف النقال 
العادي لت��ضع���ه في حقيبة 
الكمبيوت���ر احملم�����ول او في 

ج���يبك.

عمر راشد
اطلقت »ڤيڤا« اصغر راوتر 
نق���ال والذي مي���زج بني مهام 
االنترن���ت املتنقل ذي النطاق 
العريض وراوتر نقال يعمل على 

البطارية في جهاز واحد.
وبهذه املناسبة، اشار الرئيس 
التنفيذي في »ڤيڤا« م.جنيب 
العوضي أمس الى ان الشركة 
متكنت م���ن زي���ادة حصتها 
الس���وقية الى 15% وذلك بعد 
اطالق خدمات جديدة ومتنوعة 
وكذل���ك اطالق اف���كار جديدة 

ومتميزة.
وتوقع العوضي قيام »ڤيڤا« 
بإطالق خدمات متميزة خالل 
2010 وذلك عبر معرفة احتياجات 
العمالء ودراس���ة احتياجات 
السوق وبش���كل فعلي وجاد 
يؤدي ال���ى خلق قيمة مضافة 

في سوق االتصاالت.
وفيم���ا يتعل���ق مبوضوع 
مشكلة االبراج، قال العوضي 
ان املش���كلة موجودة وهناك 
اجتماعات مستمرة مع وزارة 
املواصالت والبلدية، ومستدركا 
ان الش���ركة جتري مشاورات 
الوزارة  مثمرة مع مس���ؤولي 
والبلدي���ة للتوصل الى حلول 

دائمة ومثمرة.
ان اجتم���اع عمومية  وبني 
الشركة لم يتم حتديده واألمر 

اليزال بيد املالك.
 مشيرا الى ان الشركة متكنت 
من حتقيق نتائج مالية جيدة في 
السنة األولى وهي نتائج فاقت 
اخلطة املسته���دفة للش���ركة.

وعما اذا كانت »ڤيڤا« بصدد 
تنظيم م���زادات خيرية اخرى 
وفقا للمس���ؤولية االجتماعية 

التي تضطلع بها منذ تأسيسها، 
اشار العوضي الى ان الشركة لن 
تتراجع عن دورها ومسؤوليتها 

انها بصدد  االجتماعية، مؤكدا 
املزادات  النوع من  تنظيم هذا 

مستقبال. 

سعر االشتراك

الباقةنوع العرضاالشتراك الشهرينوع العقدسعر الراوتر

24 ديناراسنة واحدة35 دينارا
عرض 

االنترنت 
العادي

بال حدود

بال حدودبدون عرض 24 دينارابدون عقد55 دينارا

سعر الراوتر وفقاً لنوع العقد

الباقةنوع العرضاالشتراك الشهرينوع العقدسعر الراوتر

عرض اإلطالق 24 ديناراسنة واحدة35 دينارا
بال حدوداخلاص

عمومية الشركة تحدد وفقاً لرغبة المالك..  ونتائجنا المالية للسنة األولى »وايد زينة« واجتماعاتنا متواصلة مع »البلدية«  ووزارة المواصالت لحل أزمة األبراج في الفترة المقبلة


