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شاركت شركة عسل معجزة 
الشفاء في معرض »جلف فود« 
للمواد الغذائي����ة الذي أقيم في 
املرك����ز التج����اري العاملي بدبي 
خ����ال فبراير املاض����ي، ويأتي 
ذلك ضمن سياستها الرامية الى 
التوسع اخلارجي واملشاركة في 
املعارض اخلارجية املتخصصة 
لتحقيق االنتشار للمنتج الغذائي 

الكويتي.
وبهذه املناسبة، أكد املستشار 
التسويقي لشركة »عسل معجزة 
الش����فاء« ري����اض الفضل����ى أن 
املش����اركة في املعارض الغذائية 

اخلارجية تأتي ضمن اخلطة االس����تراتيجية للشركة بهدف حتقيق 
التواجد على املس����توى االقليمي والعاملي، واحلفاظ على الس����معة 
العاملية التي حققتها »معجزة الش����فاء« من خال املشاركات السابقة 
للش����ركة باملعارض. وأضاف الفضلى ان معرض »جلف فود« للمواد 
الغذائية يعتبر من اكبر املعارض للمواد الغذائية االستهاكية بالشرق 
االوسط نظرا للمشاركة املكثفة من شركات املواد الغذائية من جميع 
أنحاء العالم والقارات اخلمس في هذا املعرض، مشيرا الى ان »معجزة 
الشفاء« كان لها جناح خاص لعرض منتجاتها، مبينا ان املعرض شهد 
تسابقا ومنافسة شديدة ملنتجات عاملية املاركات، ومع ذلك استطاعت 
»معجزة الشفاء« السيطرة على حصة سوقية متميزة من املعرض، 

كما أنها جذبت أنظار الباحثني عن املنتجات اجلديدة ألسواقهم.
وأشار الفضلى إلى ان »معجزة الشفاء« تعتبر خير ممثل للمنتجات 
الغذائي����ة الكويتية، فهي من أولى الصناعات الغذائية الكويتية التي 
تتواجد بقوة في املع����ارض الغذائية اخلارجية، وذلك نظرا للجودة 
العالية التي تتمتع بها منتجات الش����ركة، واتباعها ألحدث أس����اليب 
جودة اإلنتاج في جميع املنتجات التي تشتهر بها الشركة، مؤكدا ان 
جميع املنتجات التي شاركت بها الشركة في معرض »جلف فود« نالت 
إعجابا واستحس����انا كبير من جانب زوار املعرض الذين أشادوا بها، 

هذا إلى جانب تفردها عن املنتجات املماثلة للشركات املنافسة.

محمد الشايع متلقيا درعا تذكاريا من خالد احلقيل 

أقيم في المركز التجاري العالمي بدبي 

»معجزة الشفاء« شاركت في معرض 
»جلف فود« للمواد الغذائية

رياض الفضلي 

د.خالد الشمري

أعلنت ش���ركة ب���از للنظم 
العقارية مشاركتها في معرض 
عالم العقار السابع الذي سيقام 
خ���ال الفترة م���ن 28 الى 31 

اجلاري.
وبهذه املناس���بة قال مدير 
إدارة التس���ويق في شركة باز 
للنظم العقارية د.خالد الشمري 
إن الوصول للقمة س���هل لكن 
البقاء فيها هو الشيء الصعب 
وعليه فانه ومنذ إنشاء شركة 
باز للنظ���م العقارية وهي في 
قمة هرم الشركات العقارية ذات 
األس���لوب والنمط واملنظومة 
احلديث���ة م���ن حي���ث ابتكار 
العملية في  وتقدمي احلل���ول 

مجال العقار. 
واضاف ان الشركة دأبت على 
تطوير األساليب احلديثة وتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم العقار 
في مشاريع وخدمات متنوعة 
على مر سنوات عملها للمحافظة 
القمة  على تربعها على عرش 
ومواصل���ة النجاح واحدا تلو 
اآلخر، بدءا من مشروع فندق 
كبثورن في منطقة بورسعيد 

كما قامت الش���ركة مؤخرا 
بتنفيذ مشروع باز مارينا في 
منطقة مرس���ى عل���م الواقعة 
على ش���اطئ البحر األحمر في 
جمهورية مصر العربية والذي 
يتضم���ن منتجع���ا »فندقيا« 
بواجهة بحرية متتد ألكثر من 70 
مترا، مبحاذاة املمشى السياحي 
ملدينة مرس���ى علم واجنحته 
املتنوع���ة واملتميزة باطالتها 
على البح���ر األحمر وحمامات 
السباحة واملسطحات اخلضراء 
ذات الشاالت املائية وخيارات 
كثيرة الحجام األجنحة والغرف 
والعديد من احملات التجارية 
العاملية من  وساسل املطاعم 
خال فترة متلك فيه بشكل دائم 

وغير محدد املدة. 
وأوضح ان مفاجآت الشركة 
مستمرة، مضيفا »من كان في 
القمة عن جدارة يسعى للبقاء 
فيها حتى مع تزايد املنافسني«، 
ووجه الش���مري ش���كره الى 
القائم���ني في ش���ركة »كويت 
إكس���بو« على حس���ن تنظيم 

املؤمتر والتعاون.

وال���ذي أصبح بحك���م موقعه 
اخليار األمثل لزوار دبي سواء 
للعمل أو للترفيه، مبينا ان فترة 
التملك باملشروع هي 30 عاما.

وبني ان الشركة قامت بتنفيذ 
مشروع منتجع منازل العني في 
مك���ة املكرمة وهو أول منتجع 
في قلب مكة املكرمة مما يجعله 
اختيارا »ذكيا« و»عمليا« حلجاج 
بيت اهلل احل���رام ومعتمريه 
من خ���ال فترة متلك تبلغ 50 

عاما.

تعرض 3 مشاريع متنوعة في دبي ومكة ومصر

»باز للنظم العقارية« تعلن مشاركتها
 في معرض عالم العقار السابع

أجياد كاستل العقارية تعتمد »آمار سيتي« 
وكيلها الحصري في الكويت

سمير القدومي وأبي الرويلي ود.عادل صبري عقب توقيع االتفاقية

العوضي متوسطا املتميزين في »ڤيڤا« عقب تكرميهم

.. ومكرما أحد املوظفني م.جنيب العوضي مكرما موظفة متميزة

أبرمت شركة »آمار سيتي« اخيرا اتفاقية تعاون 
مع الشركة املصرية »اجياد كاستل« بحضور ابي 
الرويلي، تخول »آمار س���يتي« لتسويق جميع 
مش���اريع أجي���اد املصرية في الكوي���ت لكل من 
يرغب في متلك او استثمار مسكن من الكويتيني 
واألجانب املقيمني ف���ي الكويت إضافة الى افراد 

اجلالية املصرية.
فالثقة الكبيرة للمدير العام لشركة آمار سيتي 
س���مير القدومي في الكادر الوظيفي الذي متلكه 
شركة »آمار سيتي« بالقدرة في تسويق األفضل من 
مشاريع شركة أجياد والذي يتناسب مع احتياجات 
العماء االستثمارية والسكنية دفعته لزيارة مواقع 
املشاريع لإلطاع عليها بالعني املجردة ما يزيده 
ثقة بإمكانيات شركة أجياد في االختيار والتنفيذ 

ومصداقية هذه الشركة.
وتعتبر شركة »أجياد« من الشركات الرائدة في 
مجال االستثمار العقاري، حيث انها تسير بتخطيط 
مبدع ومنظم تبعا لعناصر التميز التي جتعلها 

تنفرد بأفضل املواقع اجلغرافية واحدث التصاميم 
العصرية وارقى التشطيبات والديكورات املعمارية 
ما جعلها من الشركات التي يعتبر بنيانها نقلة 
حضارية ترقى بالعقارات الى آفاق عاملية فالتميز 
يظهر اخلبرة من خال الكفاح واملجهود واخلبرة 
العاملي���ة الكبيرة، وبتنفيذ كل جديد ومبتكر من 
خال تصاميم البناء احلديث وتنفيذها على ايدي 
احدث واجدر مهندسني مطلعني الحدث الديكورات 
والتش���طيبات وهذا ما مييز املشاريع في شركة 

أجياد فكل مشروع له هوية خاصة به.
وتتمثل أهداف الشركة في تلبية رغبات العماء 
بالتنوع البنياني � النوعي � الس���عري اجلمالي 
ليرضي كل األذواق ويلبي كل احتياجات العماء. 
وقد اجتهت الشركة الى االعمار في املناطق اجلديدة 
التي تدعمها الدولة لتكون مدنا منوذجية بعيدة عن 
التلوث البيئي وضجيج السيارات وقامت الدولة 
بجهود كبيرة لتوف���ر كل ضروريات احلياة من 
مدارس � جامعات � شبكة مميزة من املواصات.

سعيًا لتحفيزهم بهدف تحقيق أهداف الشركة

»ڤيڤا« تكرم موظفيها المميزين تقديرًا لعطائهم

»المروة« تجدد وكالة شركة النقل الجماعي السعودي

كرمت شركة ڤيڤا لاتصاالت عددا من موظفيها املميزين 
من قس����م املبيعات ومركز خدمة العماء في مبنى الشركة 
الرئيسي في منطقة الساملية، وذلك تقديرا جلهودهم املميزة 
وعطائه����م. وقد قام الرئيس التنفيذي للش����ركة م.جنيب 
العوضي بحض����ور الرئيس التنفيذي للموارد البش����رية 
بالوكالة سلطان الشهراني بتوزيع شهادات تقدير وهدايا 

قيمة على املوظفني املكرمني.
وكان للعوضي كلمة في املناسبة أكد فيها حرص شركة 
ڤيڤا على حتفيز ومكافأة موظفيها الناشطني في أقسامهم، 
الذين وضعوا نصب أعينهم حتقيق األهداف التي وضعتها 
الشركة منذ انطاقتها، فبذلوا جهودا مضاعفة متثلت باحليوية 
والشفافية واملهنية في خدمة وإرضاء العماء، مما كان له 

األثر الكبير في زيادة املبيعات، ووضع اس����م الشركة في 
اإلطار التنافسي القوي لسوق االتصاالت احمللي.

وخال كلمته، ح����ث العوضي جميع موظفي ڤيڤا على 
أن يحذوا حذو زمائهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم من أجل 
مصلحة الش����ركة، واضعا هذا التكرمي ضمن حملة العطاء 

التي أطلقتها الشركة لهذا العام.

جددت شركة النقل اجلماعي السعودي )سابتكو( 
ثقتها بشركة املروة خلدمات احلج والعمرة وذلك 
مبنحها الوكالة احلصري���ة لها للعام الثاني على 
التوالي. جاء ذلك خال اللقاء الذي أقامته »سابتكو« 
لنائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب محمد 
الشايع في الرياض بحضور عضو مجلس اإلدارة 
واملدير العام خالد احلقي���ل ومدير قطاع العقود 

والتأجير مدني محمد بكري.
وبهذه املناسبة، عبر نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب بشركة املروة محمد الشايع عن 
سعادته وفخره بهذه الثقة التي هي ثمرة جلهود 
الشركة، وقال ان أكثر ما يسعدني بهذه الثقة انها 
تأتي بنفس عام التأس���يس، حيث بدأت الشركة 

عملها الفعلي في شهر يوليو املاضي 2009.
وصرح بأنه أيضا مت االتفاق مع ش���ركة النقل 
اجلماعي على احلصول على الوكالة الدولية لتسويق 

حافات الشركة حيث اننا انتهينا من وضع اخلطط 
للدخول في أسواق دول شمال أفريقيا وسنباشر 
التسويق في ش���هر مايو املقبل ومت اختيار هذه 
الدول ملا لها من مردود ممتاز حيث يشكل معتمرو 
هذه الدول أكثر من 26% من إجمالي أعداد الزائرين 
لألراضي املقدسة بحسب احصائيات الهيئة العليا 

للسياحة في اململكة العربية السعودية.
وختم الشايع تصريحه بشكره لشركة سابتكو 
ممثلة بعضو مجل���س اإلدارة واملدير العام خالد 
احلقي���ل على تعاونهم وجلمي���ع مدراء وموظفي 
شركة املروة خلدمات احلج والعمرة ملا بذلوه من 
جهود مميزة الستحقاق هذا اإلجناز الذي سيكون 

دافعا لألمام.
اجلدير بالذكر أن شركة النقل اجلماعي السعودي 
)س���ابتكو( تعتبر أكبر شركة نقل إقليمية حيث 

يضم أسطول الشركة أكثر من 3500 حافلة.


