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افتتحت المعرض بقاعة سلوى الصباح وتستمر أنشطته حتى 20 الجاري

فريحة األحمد: معرض كنوز للمجوهرات يساهم في دفع العجلة االقتصادية
الصايغ لـ »األنباء«: 22 مليون دينار 

قيمة المصوغات للشركات المشاركة

عاطف رمضان
اكدت الشيخة فريحة االحمد 
ان معرض كن���وز للمجوهرات 
والساعات يساهم في دفع العجلة 
االقتصادية ويجسد الوجه املشرق 

للكويت.
جاء ذلك في تصريحها ملمثلي 
الصحافة احمللية اول من امس 
عق���ب افتتاحها معرض كنوز 
للمجوهرات والساعات الراقية 
في قاعة الشيخة سلوى الصباح 
في املارينا، وتس���تمر انشطة 
املعرض حتى 20 اجلاري حيث 
يقام برعاية الش���يخة فريحة 

األحمد.
وقالت الشيخة فريحة على 
هامش حفل االفتتاح: يكتسب 
هذا املعرض اهمية كبيرة على 
عدة مستويات فهو يتزامن مع 
عدة مناسبات واحتفاالت كبرى 
تشهدها الكويت، بدءا باالحتفال 
الرابع لتولي صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم ومسند االمارة، كما 
انه يسبق التحضيرات اجلارية 
على اكثر من صعيد لالحتفال 
مبناسبتني لهما طابع خاص في 
حياة الشعب الكويتي، ونعني 
بذلك عي���د التحري���ر والعيد 
الوطني، كما ال يسعنا في هذه 
اال ان نتقدم بكلمات  املناسبة 
الترحيب للعودة امليمونة لسمو 
الشيخ سالم العلي ساملا معافى 
الى ارض الوطن راجني له دوام 

الصحة والسالمة.
اما حول انشطة معرض كنوز 
الراقية  للمجوهرات والساعات 
فشددت الشيخة فريحة االحمد 
على اهمية توقيت تنظيم املعرض 
جلهة مساهمته في دفع العجلة 
االقتصادية في البالد مبا يعيد 
للتجار ورجال االعمال وللحركة 
التجارية بش���كل عام نشاطها 
املعتاد خصوصا بعد ان خيمت 
تداعيات االزمة املالية العاملية على 
القطاعات في االسواق  مختلف 

االقليمية والعاملية.
الش���يخة فريحة  واشادت 
باجلهود الت���ي بذلتها اللجنة 
العليا النشطة املعرض والتي 
الى حيز  ساهمت في اخراجه 
الوجود بالش���كل الراقي الذي 
ظهر به، مش���يرة الى ان مثل 
هذه املع���ارض تعكس الوجه 
املشرق للكويت في كل املجاالت، 
والتي يأتي في مقدمتها االهتمام 
باملناسبات االجتماعية، التي تعد 
ضمن اولويات القيادة السياسية 
ومنه���ا تطوير وتنمية قدرات 
املواطنني مبا يليق بالس���معة 
الراقية التي اكتسبتها الكويت 
في مختلف احملاف���ل العربية 

واالقليمية والدولية.
كما كان للشيخة فريحة جولة 
على املعرض ومختلف اقسامه، 
اش����ادت من خاللها باملشاركة 
الواس����عة والقيم����ة ملختلف 
دور عرض وش����ركات تصميم 
املجوه����رات احمللية والعاملية، 

ورأت ان هناك عالقة وطيدة بني 
الكويت والقطع النفيسة مذكرة 
بالدور الذي لعبه التجار االوائل 
في الكويت في البحث عن اللؤلؤ 
واستخراجه ومن ثم تصديره الى 
االسواق اخلارجية، اذ انه لعب 
السفير احلقيقي للكويت  دور 
الى مختلف اصقاع االرض قبل 
ظهور الثورة النفطية امليمونة 

في البالد.
وقد اعربت الشيخة فريحة 
االحمد في تصريح ل� »األنباء« 
عن سعادتها بتزامن فترة اقامة 
مع����رض كن����وز للمجوهرات 
والس����اعات الراقية باحتفاالت 
الكوي����ت بالعيدين »الوطني« 
و»التحري����ر«، معرب����ة ايضا 
عن اعجابها بهذا املعرض وما 
يحويه من مش����غوالت ذهبية 

ومجوهرات.
واستطردت الشيخة فريحة 
قائلة: العم حسني االربش هو 
وعياله واحفاده قد اخذوا هذه 

الشغلة من اجدادهم.
واعربت كذلك عن سعادتها 
بان ترى ايدي عاملة من شبابنا 
الكويتي����ني الذي����ن يبدع����ون 
ويس����يرون على نف����س نهج 

اجدادهم.
وزادت قائل����ة: ما رأيته في 
هذا املعرض يبهر العقول ومما 
ال ش����ك فيه ان الكويت يتميز 
اهلها بالذوق اجلميل واالبداع 

في اختيار املجوهرات.
الش����يخة فريحة  واشارت 
الى ان االزم����ة املالية العاملية 
ال تؤث����ر عل����ى املواطنني وان 
الش����باب الكويتي����ني يقتنون 
االش����ياء الفاخرة بغض النظر 
عن وجود او عدم وجود ازمة 

مالية عاملية.
وفي االطار ذاته قال رئيس 
الذهب  الكويتي لتجار  االحتاد 
واملجوهرات حس����ني االربش 
ان ه����ذا املعرض مت تس����ميته 
ب� »كن����وز للمجوهرات« حيث 

تنشط عمليات البيع والشراء 
في الس����وق، وينعكس ايجابا 
على س����معة الكويت ويتزامن 

مع »هال فبراير«.
من جانب اخر اكد مدير ادارة 
املعادن الثمينة بوزارة التجارة 
ان  العنزي  والصناعة مس����لم 
معرض »كنوز للمجوهرات«. 
تشارك باحلضور فيه الوزارة 
واجلم����ارك لعمل تس����هيالت 
لعمليات البيع والشراء مشيرا 
ال����ى ان التجارة تس����اهم في 

تنشيط مثل هذه املعارض.
واضاف العنزي ان اول عملية 
بيع متت في املعرض استغرقت 
نحو 7 دقائق وكانت قبل الساعة 
السادسة قبل افتتاح املعرض.

واشار الى ان الوزارة احضرت 
اجهزتها لفحص املعادن الثمينة، 
موضحا ان الوزارة تقوم بتوزيع 
»بروش����ورات« للزوار حتوي 
ارشادات لتجنب عمليات الغش 

التجاري.

أكد أحد مالك 
ش���ركة عل���ي 
وناصر الصايغ 
للمجوه���رات 
الصايغ  ناصر 
»األنب��اء«  ل���� 
اق���ام�����ة  ان 
مع��رض كن��وز 
للمجوه���رات 
والساعات ف��ي 
قاعة الشيخ��ة 
سلوي الصباح 
بناء على طلب 
الشركة  عمالء 
الذين يرغبون 

في أن يكون هذا املعرض في منطقة قريبة بالنس���بة 
لهم وكذلك ان يكون املعرض في قاعة فندقية.

واضاف الصايغ ان عدد املشاركني في هذا املعرض 
حوالي 11 تاجرا وشركة كويتية باالضافة الى 4 شركات 
أخرى من ايطاليا، مش���يرا الى ان الشركات االيطالية 

هو وكيل عنهم.
ولفت الصايغ الى ان الشركات احمللية املشاركة في 
املعرض لديها مصوغات تقارب قيمتها ال� 22 مليون 

دينار تقريبا.
واش���ار الى ان تزامن املعرض مع احتفاالت »هال 
فبراير« س���يحدث نقل���ة نوعية في عملي���ات البيع 
والش���راء مما س���ينعكس ايجابا على سمعة الكويت 

االقتصادية.
ورحب الصايغ باحلضور، مشيدا بتنظيم املعرض 
ومتوقعا جناحه، مضيفا ان السوق احمللي بدأ يتحسن 
خاصة بعد فترة األزمة املالية العاملية، مؤكدا ان هناك 
اقباال على املش���غوالت الذهبية حالي���ا وان كان أقل 

»بدرجات قليلة« مقارنة بفترة ما قبل األزمة.
واع���رب الصايغ عن أمله ان يت���م تطبيق اخلطة 
اخلمس���ية، مش���يرا الى ان رواج جتارة املجوهرات 
وانتعاش سوقها امنا هو »صورة عاكسة« لالقتصاد 

احمللي.
واشار الى ان ارتفاع البورصة أو حتقيق الشركات 
أرباحا أمر من ش���أنه ان ينعكس إيجابا على س���وق 
املجوهرات، موضحا ان جتارة املجوهرات هي جتارة 
كمالية مهمة بالنسبة للمرأة، مؤكدا ان جزءا أساسيا 
من جمال املرأة تب���رزه من خالل الذهب واملجوهرات 
وانه كلما كان هناك انتعاش للحالة االقتصادية توجهت 

املرأة لشراء الذهب واملجوهرات.

ناصر الصايغ

فوزية احلساوي وم.جمال سليق عقب توقيع العقد

الشيخة فريحة األحمد وحسني االربش يفتتحان معرض كنوز للمجوهرات والساعات

»فندق المسيلة« وشركة »العزيزية«
يوقعان عقدًا لنظام أمني متكامل

مت مؤخرا توقيع عقد توريد وتركيب 
النظام األمني املتكامل ملبنى فندق شاطئ 
املسيلة اجلديد بني شركة »العزيزية 
املتحدة للتج���ارة واملقاوالت« ممثلة 
في فوزية مبارك احلس���اوي )املالك(، 
انترناش���يونال كونكشنز  وش���ركة 
للتجارة واملقاوالت ممثلة في املهندس 
جمال س���ليق � رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب )املقاول(، وهي شركة 
متخصصة باألنظمة األمنية واملعدات 
اخلاصة بالبنوك والفنادق واملنشآت 
العامة واحلساس���ة، حيث س���تقوم 
بتوري���د وتركيب احلواج���ز األمنية 
الهيدروليكية وأجهزة فحص احلقائب 
باألشعة السينية وأجهزة الفحص اآللي 
اسفل السيارات، وأجهزة كشف املعادن 
لألشخاص ونظام االنتركوم املتكامل 
ونظام دخول وخروج السيارات وذلك 
جلميع مداخل ومخارج الفندق للتأكد 
من ضبط األم���ن ورفع درجة الوقاية 
األمنية للحفاظ على أرواح نزالء الفندق 
ومستخدمهن وتوفير احلماية األمنية 

للممتلكات.

»ميادين« تفوض 
»جلوبل« لبيع جزء 

من شركة مملوكة لها  
الوطنية  أعلنت الشركة 
للميادين انها قامت بتفويض 
شركة بيت االستثمار العاملي 
بإع���داد دراس���ة لبيع جزء 
من ش���ركة مملوكة بالكامل 
الوطنية للميادين  للشركة 
التي متلك مشروع الشركة في 
  جزيرة الرمي بإمارة أبوظبي، 
وذلك بهدف استكمال جميع 

دفعات االراضي املتبقية.
واوضحت الشركة في بيان 
نشر على البورصة انه   هذا 
ولم يتم التوصل بعد بشكل 
نهائي حتديد النسبة املقرر 
بيعها من الش���ركة التابعة 
وس���تقوم الشركة الوطنية 
للميادين بإبالغ ادارة السوق 
عن جميع   التفاصيل اخلاصة 
البيع  البيع ومبلغ  بعملية 
مبجرد االتفاق عليها وقيام 
شركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« بتزويد الش���ركة 

بها.

)محمد ماهر(.. وتتطلع إلى بعض املشغوالت الذهبية


