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نظرًا لتقديمها أفضل وأحدث الماركات والسلع

»اليوسفي« تحصل على شهادة 
سوبر براند 2010 في الكويت

الهباد مديرًا جديدًا للموارد 
البشرية في »سفير« مارينا

انطالق معرض الغذاء بمشاركة كبرى الشركات اليوم 
تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

تشهد أرض املعارض الدولية مبشرف 
اليوم انطالق معرض الغذاء 2010 حتت 
رعاية وبحضور وكيل وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري وهو 
املعرض الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الدولي حيث تتواصل عروضه  الكويت 

حتى السادس من شهر فبراير املقبل.
وقد انضمت للمش���اركة في املعرض 
اكثر من 30 ش���ركة ومؤسس���ة جتارية 
متخصصة محلية ودولية تس���تعرض 
اكبر تشكيلة من املواد الغذائية املتنوعة 
ف���ي كل القطاعات. وتض���م معروضات 
الغذائية  الشركات املش���اركة املنتجات 
املصنعة محليا واملواد الغذائية املستوردة 
بكافة أنواعها ومكائن التغليف ولوازمها 
ومعدات جتهيز وتصنيع املواد الغذائية 
الغذائية وصناعة  التجهيزات  وشركات 
األلبان واللحوم والدواجن ومشتقاتها. 

ويقام معرض الغذاء في هذا الوقت الول 
مرة منذ بدء إقامته قبل اكثر من 15سنة 
حيث جاء املعرض ن���زوال على رغبات 
الش���ركات الغذائية العاملة في السوق 
احمللي، كما ان ش���ركة معرض الكويت 
الدول���ي تخطط ليكون مع���رض الغذاء 
معرضا دوليا كبيرا تتاح املش���اركة فيه 
لكبرى الشركات الغذائية العاملية. والى 
جانب هذه الدورة ستقام دورة أخرى قبيل 
حلول شهر رمضان املبارك وهو امليعاد 
الذي كان يقام فيه املعرض لسنوات مضت 

استعدادا حللول الشهر الكرمي. 
وجتدر االشارة الى ان شركة معرض 
الكويت الدولي قد وجهت الدعوة حلضور 
وقائع االفتتاح الى حش���د من الس���فراء 
العرب واالجانب املعتمدين لدى الكويت 
الى جانب عدد من الشخصيات واملسؤولني 

في قطاع األغذية.

قام فندق »س���فير« مارينا 
الكوي���ت أم���س باإلعالن عن 
الهباد  تعي���ني عبدالرحم���ن 
الكويتي اجلنسية، الذي تسلم 
منصبه وبجعبته كفاءة عالية 
وخبرة متمرسة تزيد عن ثالثة 
وعشرين عاما في نطاق عمله، 
مديرا جديدا للموارد البشرية 

في الفندق.
وقبل أن يحتل منصبه احلالي 
شغل عبدالرحمن مناصب عدة 
في عدد من الشركات املعروفة 
في جميع أرجاء الكويت، فكان 
نائب الرئيس للموارد البشرية 
في شركة املالحة العربية املتحدة 
ألكث���ر من 20 عام���ا، كما كان 
عضوا في مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لوكاالت املالحة من 
الفترة 2005/2004، ومع مرور 
الوقت بنى الهباد عالقات وطيدة 
مع جملة من العمالء ذوي املكانة 
املرموقة في الكويت على وجه 
اخلصوص. في معرض تعليقه 
على تعيني عبدالرحمن الهباد، 
قال املدير العام لفندق »سفير« 

مارينا الكويت أنطوان نعوم: 
»يسعدني أن أرحب بانضمام 
الهب���اد، بخبرته  عبدالرحمن 
املوارد  الطويل���ة في مج���ال 
البش���رية واإلدارة امليداني���ة 
واملعرف���ة الوثيقة مبتطلبات 
السوق احمللية، إلى فريق عمل 
الفندق وأنا على ثقة أنه سيبذل 
جهده لتوظيف املعرفة واخلبرة 
التي يحملها لتحقيق جناح أكبر 

للفندق«.

حصلت شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده لاللكترونيات 
على ش���هادة س���وبر براند 2010 في الكويت، ويأتي هذا التكرمي 
كنتيجة طبيعية جلهود إدارة الشركة التي دأبت ومنذ انطالقتها 
على تقدمي افضل واحدث املاركات والسلع التي تخدم احتياجات 

املستهلك وبأنسب األسعار.
واجلدير بالذكر ان هذه الشهادة هي ليست األولى التي تنالها 
الشركة، فهناك عش���رات اجلوائز والشهادات التي نالتها الشركة 
سواء على املستوى احمللي او االقليمي او العاملي كما حصلت سابقا 

على شهادة االيزو في اجلودة والتميز باخلدمة.
وقد اعرب مدير ادارة التس���ويق في الشركة عن بالغ سعادته 
بنيل هذه الش���هادة، مثمنا في الوقت ذاته جهود جميع العاملني 
واملوظفني في الشركة ومبختلف قطاعاتها وإداراتها والذين ساهموا 
في احلفاظ على اسم وسمعة شركتهم العريقة من خالل استمرارهم 
في تقدمي افضل انواع اخلدمات والدعم املباش���ر للزبائن، متمنيا 
للش���ركة والعاملني فيها دوام التوفيق والنجاح واالستمرار في 

الريادة.

غالف االصدار اجلديد

عبدالرحمن الهباد

صورة من شهادة سوبر براند لـ »اليوسفي«

تأسيس »األخوات الكويتية«  العقارية
قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية انه مت تأسيس شركة األخوات 

الكويتية العقارية برأسمال إجمالي قدره مليون دينار.
وأوضحت اجلريدة في عددها األخير ان الشركة تأسست كشركة 
مس����اهمة كويتية مقفلة برأس����مال يبلغ مليون دينار موزع على 10 

ماليني سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن أغراض الش����ركة متلك وبيع وش����راء العق����ارات واألراضي 
وتطويرها حلس����ابها داخل وخارج الكويت وإدارة أمالك الغير مبا ال 
يخالف أحكام القوانني، اضافة الى متلك وبيع وشراء أسهم وسندات 

الشركات العقارية حلسابها في الكويت وخارجها.

محمد الكندري

»مؤسسة البترول« تصدر كتابًا 
يوّثق مسيرة 30 عامًا

مبناس����بة مرور 30 عاما على تأسيس مؤسسة البترول الكويتية 
اصدرت دائرة العالقات االعالمية باملؤسس����ة كتابا حتت عنوان »30 
عاما من النجاح« تناول املسيرة املشرقة  ملؤسسة البترول الكويتية 
والدور البناء واحليوي الذي تلعبه في االقتصاد الكويتي، اضافة الى 

بصمتها الواضحة وتواصلها مع مؤسسة املجتمع املدني.
وبهذه املناسبة وجه العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واالعالم الشيخ طالل اخلالد الشكر لكل الذين عملوا 
بجد الصدار الكتاب الذي يؤرخ للمس����يرة املشرقة ملؤسسة البترول 
الكويتية، مش����يرا الى ان يوم 21 يناير من كل عام ميثل ذكرى ميالد 
صرح نفطي استطاع بعزمية ابنائه ان يحلق بالقطاع النفطي الكويتي 
الى عنان السماء وان يحقق للكويت مكانة متميزة بني شركات النفط 
العاملية. واضاف: اننا نعتز بحجم االجنازات التي حققتها املؤسس����ة 
في املجاالت كافة وفي مقدمتها االهتمام والرقي بالعنصر البش����ري 
الذي اصبح دعامة اساسية في ادارة هذا املرفق الوطني الذي ال نبالغ 
اذا قلنا انه هو االهم بني القطاعات االقتصادية الكويتية كافة، وكذلك 
امتالك هذا القطاع احدث التقنيات والقدرات الفنية والعلمية، هذا الى 
جانب ما حققته املؤسسة في قطاعي االستكشاف واالنتاج والتكرير 
وما نتج من اكتشافات جديدة للنفط والغاز، باالضافة الى ما حققته 

املؤسسة في مجال األمن والسالمة والبيئة.
وفي هذا االطار وفي ظل النجاحات املستمرة ال يفوتني ان اتطرق 
الى املس����اعي احلثيثة التي تقوم بها املؤسسة لتنفيذ استراتيجيتها 
والوصول بالقدرة االنتاجية الى نحو اربعة ماليني برميل يوميا، وفي 
الوقت نفسه مساعيها لتعزيز مكانة الكويت كأحد الالعبني الرئيسيني 
في اس����واق النفط العاملية ليس كمصدر للنفط اخلام فقط، بل كأحد 

الالعبني الرئيسيني في الصناعة النفطية ومشتقاتها.


