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عنص���را مهما في جناح فك���رة املعرض نظرا 
لالقبال املتزايد على الشراء في ظل االنتعاش 

الذي يشهده السوق احمللي.
ووعد بهاء أن يكون هذا املعرض فرصة رائعة 
للجميع لقضاء أمتع األوقات من خالل العروض 
التي ستطرحها الشركات املشاركة في املعرض 

من حيث األسعار التي لم يسبق لها مثيل. 

في خطوة تس���ويقية هي األولى من نوعها 
يقام في بداية ش���هر ابريل املقبل أكبر جتمع 
للماركات العاملية حتت سقف واحد في »سوبر 
براند بازار« حيث يستقطب املعرض العديد من 
الشركات التي ارتأت من خالل مشاركتها فرصة 
رائعة للترويج ملنتجاته���ا من خالل عروض 

األسعار التي سيتم طرحها للزوار.
وفي هذا الس���ياق قال مدير تطوير األعمال 
بهاء الدين أحم������د ان فريق العمل قام خالل 
فترة قياس���ية ال تتعدى الشهر باجناز جميع 
الترتيب���ات الالزمة لنج���اح املعرض حيث مت 
تس���ويق الفكرة ألكبر بي���وت األزياء العاملية 
على سبيل املثال ال احلصر: البوشيه السوداء، 
األوج، اليسرة، السرب لألزياء، ماجستيك باالس، 
ديزاين الجن، نورامين���ا والفاتنة وغيرها من 

الشركات املعروفة.
وأوضح بهاء أن معرض »سوبر براند بازار« 
سيقام مرتني في السنة والهدف األساسي منه 
أن يكون امللتقى األفضل جلميع بيوت األزياء 
العاملية وفرصة رائعة جلمهور املستهلكني بكل 
فئاته لش���راء أفخم املاركات العاملية بأس���عار 
هي فعال في متناول اجلميع، األمر الذي ميثل 

قص شريط افتتاح احد فروع الشركة

أحمد رمضان مقدما درعا تكرميية ألحد العمالء 

الشيخ طالل اخلالد مستقبال توفيق اجلراح وعادل عمور ونبيلة العنجري قبل توقيع االتفاقية

شعار »سوبر براند بازار »

انطالق أعمال معرض
»سوبر براند بازار« في أبريل

أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية

الخالد: »مؤسسة البترول« انتهت من رسم خططها 
اإلستراتيجية لـ 2030 الرامية لتطوير القطاع النفطي

التي ستنفذ فيه ومدى االستفادة 
من القطاع اخل���اص في القيام 
بدور حيوي فيه واحلصول على 
حصص من مش���اريع التنفيذ، 
موضح���ا أن هذا القطاع يحظى 
باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع 
ملياريه من املتوقع تنفيذها على 
املدى القريب والتي في مقدمتها 
مشروع إنشاء املصفاة اجلديدة 
الوحدات  ومش���روع تطوي���ر 
اإلنتاجية ملصافي التكرير التابعة 
لشركة البترول الوطنية إضافة 
إلى العديد من مشاريع التطوير 
في شركة نفط الكويت لتطوير 
القدرات اإلنتاجية للشركة هذا إلى 
جانب املشاريع املستقبلية لشركة 
صناع���ة الكيماويات البترولية 
والتي منها بناء مصانع جديدة 

إلنتاج البتروكيماويات.
وقال اجلراح ان إقرار مجلس 
األمة ملش���روع خط���ة التنمية 
االقتصادية ميثل البداية احلقيقية 
خل���روج الكوي���ت م���ن أزمتها 
االقتصادية، مشيدا بدور الشيخ 
احمد الفهد في حتمله مسؤولية 
التنمي���ة االقتصادية في  ملف 
الكويت وحرص���ه على تذليل 
كل العقبات التي تواجه القطاع 
التنموي  اخلاص للقيام بدوره 

في البالد.
وأكد اجلراح أن املؤمتر سيركز 
بشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي ميكن أن تواجهها 
عند التنفي���ذ خاصة ما يتعلق 
بعمليات التمويل والتي تعد من 
أهم العوامل التي تساعد في جناح 
مشاريع التنمية خاصة ان البنوك 
ال تزال متمسكة بسياستها احلذرة 

في عمليات التمويل.

خططه����ا  م����ع  انس����جاما 
إلى دعم  الرامية  اإلس����تراتيجية 
حركة التنمية في الكويت كونها 
احملرك الرئيسي لالقتصاد، أعلنت 
مؤسس����ة البترول الكويتية عن 
رعايتها ملؤمتر دور القطاع اخلاص 
في مش����روعات التنمية والبنية 
التحتي����ة التي تق����ام وفق نظام 
ال� B.O.T وال����ذي تنظمه كل من 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شركة اخلليج لتنظيم 
املعارض خالل الفترة من 9 إلى 10 
مايو املقبل والذي يقام حتت شعار 

»الكويت 2020«.
ومبناس����بة رعاية املؤسسة 
للمؤمتر قام كل من رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
مجمع����ات األس����واق التجاري����ة 
الكويتي����ة ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح، 
نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمؤمت����ر واملدير العام لش����ركة 
اجلزيرة للتنمية العقارية نبيلة 
العنجري، العضو املنتدب لشركة 
اخلليج املتحدة للخدمات العقارية 
عادل حس����ن عمور ونائب املدير 
التنفيذي للشركة املتحدة للترفيه 
والسياحة مرمي بوشهري بزيارة 
للعضو املنتدب للعالقات احلكومية 
العامة  والبرملاني����ة والعالق����ات 
واإلعالم الشيخ طالل اخلالد الصباح 

في مكتبة مبقر املؤسسة. 
وحول حرص مؤسسة البترول 
الكويتي����ة على أن تصبح الراعي 
الرئيسي لهذه الفعالية االقتصادية، 
قال الشيخ طالل اخلالد الصباح 
الكويتية«  البترول  ان »مؤسسة 
قد انتهت مؤخرا من رسم خططها 
اإلستراتيجية للعام 2030 والتي 

املنظمة للمؤمتر توفيق اجلراح 
عن س���عادته برعاية »مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة« للمؤمتر 
ووصفها بش���ريك في التطوير 
والنجاح، معربا عن أمله في أن 
التعاون لس���نوات  متتد عالقة 

طويلة. 
الدورة  وذك���ر اجل���راح أن 
اجلديدة من املؤمتر سوف تتضمن 
العديد من األفكار اجلديدة الرامية 
إلى زيادة جرعة املش���اركة من 
قبل القطاع اخلاص في مشاريع 
التنمية، مبينا أن املؤمتر سيناقش 
القطاع  وللمرة األولى مشاريع 
النفطي التي يبلغ حجمها حوالي 
22 مليار دين���ار ودور القطاع 

اخلاص فيها.
وأضاف أن املؤمتر سيناقش 
هذا احملور نظرا ألهمية القطاع 
النفطي احمللي ومستقبل املشاريع 

واهم االجنازات التي حققتها هي 
وشركاتها التابعة. 

وأض����اف اخلال����د أن املؤمتر 
قد أصبح عالم����ة فارقة في عالم 
املؤمترات في الكويت حيث يعتبر 
املؤمتر االقتصادي الوحيد الذي ما 
زال ينظم بصورة دورية منذ عام  
2002، األمر الذي يعكس أهميته 
والنجاحات التي ينتقل إليها عاما 
بعد عام، مؤكدا أنه واحد من أهم 
التي  وأجنح املؤمت����رات احمللية 
تتبنى قضاي����ا مهمة مثل قضايا 
التنمية والبنية التحتية ومشاريع 

 .B.O.T  �ال

شريك في التطوير

من جانبه أعرب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
مجمع���ات األس���واق التجارية 
الكويتية ورئيس اللجنة العليا 

تعك����س بوض����وح عزمه����ا على 
تسريع حركة التمنية في القطاع 
النفطي من خالل طرح املشاريع 
العمالقة التي من ش����أنها حتقيق 
الوفرة املالية للدولة، وخلق فرص 
وظيفية جديدة واالرتقاء باألداء، 

ودعم االقتصاد احمللي. 
وشدد الشيخ طالل اخلالد أن 
رعاية املؤسسة للفعاليات التنموية 
تنس����جم أيضا مع مس����ؤوليتها 
االجتماعية في دعم املشاريع التي 

تخدم املجتمع الكويتي. 
وأشار إلى أن رعاية »مؤسسة 
البت����رول الكويتية« لهذا املؤمتر 
تنبثق عن أهمية الدور واملكان الذي 
تشغله املؤسسة كونها املسؤولة 
عن إدارة أهم مصدر دخل للدولة، 
حيث يعتبر املؤمتر فرصة لتقوم 
العام  الرأي  املؤسس����ة بتعريف 
بأهمية املش����اريع التي تقوم بها 

الجراح: إقرار مجلس األمة لمشروع خطة التنمية البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها االقتصادية

»مجموعة البابطين« تطرح إطارات
»TTدنلوب سبورت ماكسس«

طرحت شركة غلف اكسبريس 
)إحدى شركات مجموعة البابطني( 
اجليل اجلديد من إطارات »دنلوب 
سبورت ماكسسTT « وإطارات 
»LM 703« حيث نظمت مؤمتر 
االفتتاح بفندق »كراون بالزا« 
وق���د مت دعوة جمي���ع محالت 

التجزئة إلطارات »دنلوب«.
هذا وقد حضر املؤمتر عدد 
كبير من العم���الء ومن جميع 
مناطق الكويت وفي بداية املؤمتر 
ألقى نائب رئيس ش���ركة غلف 
اكسبريس احمد رمضان كلمة 
ترحيب باحلضور وشكرهم على 
أدائهم املتميز ودعمهم الطارات 
»دنلوب« وتوفير اخلدمة اجليدة 

لعمالء »دنلوب«.
وش���دد رمضان على عالقة 

العمالء وأكد على  الشراكة مع 
ح���رص مجموع���ة البابط���ني 
العالقة  والتزامها نحو تطوير 
م���ع عمالئها من خ���الل تقدمي 
املنتج���ات ذات اجلودة العالية 
والتكنولوجي���ا احلديثة وقدم 
أحم���د رمض���ان للحاضري���ن 
فريق دنلوب � كويكي مدير عام 
املبيعات ومحمد أنصاري املدير 
الفني وقد رحب كويكي باحلضور 
وشكرهم على أدائهم املتميز في 

دعم إطارات »دنلوب«.
من جانبه قدم محمد أنصاري 
شرحا للجوانب الفنية إلطارات 
»س���بورت ماكسسTT « تتش 
تكنولوج���ي من حي���ث األداء 
اجليد وحتمل السرعات العالية 
والراحة في القيادة وانخفاض 

الصوت والتصميم الذي يساعد 
السائق على القيادة األمنة في 
املنحنيات كما أن اإلطار ميتاز 
الس���طح اجلانبي وقد  مبتانة 
أشاد احلضور باإلطار اجلديد 
والتصميم احلديث والذي يساعد 

على حتسني األداء.
وقال احمد رمضان ان الهدف 
من االجتم���اع هو تقدمي كل ما 
هو جديد في صناعة اإلطارات 
ودعم ومساندة العمالء املتميزين 
وقد مت توزيع شهادات التقدير 
وال���دروع للعم���الء املتميزين 
عن املبيعات لسنة 2009 وفي 
نهاية االجتماع أقيم حفل عشاء 
على ش���رف احلضور وقد كان 
االجتماع فرصة لتبادل اخلبرات 

بني العمالء.

حول »إعداد خبير العالقات العامة« و»بناء وتنظيم اإلدارة« في أبريل ومايو المقبلين

»اإلبداع الخليجي« تنظم برنامجين في دبي والقاهرة
اختتمت شركة اإلبداع اخلليجي للتدريب واالستشارات 
بنجاح كبير برنامجها األول للعالقات العامة والذي أقيم 
في فندق راديسون بلو من 21 الى 24 من الشهر اجلاري 

حتت عنوان »إعداد قيادات العالقات العامة«.
وأوضح املدير العام في شركة اإلبداع اخلليجي أحمد 
ش���ربجي أن برنامج إعداد قيادات العالقات العامة جاء 
تلبية الحتياجات املنظم���ات احلكومية واخلاصة على 
حد سواء في مجال العالقات العامة وللتعريف باألهداف 

والوظائف اجلديدة للعالقات العامة.
وأض���اف أن البرنامج باإلضافة إل���ى مادته العلمية 
املطورة ونظرياته احلديثة إال أن أهم ما ميزه هو التدريب 

العملي للمشاركني على مهارات عديدة من مهارات العالقات 
العامة.

وكشف عن أن الش���ركة بصدد تنظيم برنامجني في 
العالقات العامة بجانب البرنامج املش���ار إليه في أبريل 
ومايو املقبلني، مشيرا إلى أن البرنامج ستنطلق أنشطته 
في مدينة دبي خالل الفت���رة من 18 إلى 21 أبريل املقبل 
حتت عنوان »بناء وتنظيم إدارة العالقات العامة«، بينما 
يتم إطالق برنامج خبير العالق���ات العامة في القاهرة 
خالل الفترة من 2 إلى 5 مايو املقبل حتت عنوان »إعداد 

خبير العالقات العامة«.
وقال شربجي إن تنوع هذه البرامج وتغطيتها جلوانب 

العالقات العامة جاء إميانا من الشركة بضرورة تعزيز 
وتطوير صناعة االتصال للشركات واملنظمات احلكومية 

واألهلية محليا وعامليا.
وأوضح أن البرنامجني املطروحني يستهدفان مديري 
العالقات العامة ونوابهم ومشرفي العالقات العامة وضباط 
العالقات العامة وجمي���ع العاملني في هذا القطاع الهام 
واحليوي، مبينا ان الش���ركة تسعى دائما الختيار أكفأ 
املدربني وأكثرهم مصداقية وكفاءة ليتمكنوا من املساهمة 
في حتسني أداء املنظمات بشكل يعزز من قدراتها ملواجهة 
تداعيات األزمة املالية العاملية وتأثيرها على أداء املنظمات 

ومبا يضمن االستفادة القصوى للمشاركني.

تشكيل أعضاء مجلس إدارة الخليجية للصخور
اعلن سوق الكويت لالوراق املالية أن الشركة 
اخلليجية للصخور أفادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية مت انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة حيث انتخب شاهني 

خالد الغامن رئيسا ملجلس االدارة والعضو املنتدب 
وشاكر جاسم الصانع نائبا للرئيس وكل من محمد 
جاسم القطامي ومحمد يوسف الغامن وغامن صقر 

الغامن أعضاء ملجلس اإلدارة.

اعلن س���وق الكويت ل���الوراق املالية أن بنك 
الكويت املركزي وافق بتاريخ 2010/3/28 على طلب 
جتديد سريان املوافقة لشركة نور لالستثمار املالي 
بشراء وبيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها املصدرة 

ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ املوافقة.
وذلك مع ض���رورة االلتزام مبا وضعه البنك 

املركزي من ضوابط وش���روط في ش���أن متلك 
الشركة املساهمة الس���همها اضافة الى ضرورة 
االلتزام باحكام املادة 115 مكرر من قانون الشركات 
التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لس���نة 
1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم 

11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.

موافقة »المركزي« لـ »نور لالستثمار المالي« 
على شراء وبيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

العاملون في جناح »الطرف األغر« في استقبال ضيوف املعرض

جناح »الطرف األغر« في معرض الساعات

إقبال كبير على جناح »الطرف األغر« في معرض الساعات
تشارك شركة الطرف األغر 
في معرض الساعات في أرض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفترة من 25 اجلاري وحتى 3 

ابريل املقبل.
وأك��دت ش�����ركة الط���رف 
األغر في بيان ص���حافي أم���س 
على مش���ارك��تها في امل��عرض 
نظ���را لالقب���ال اجلماهيري 

املستمر.
الش���ركة على  وحت���رص 
طرح جديدها في املعرض في 
كل مش���اركة من خ���الل ارقى 
املاركات العاملية مثل تاغ هوير، 
شوارفسكي، غوتشي، جي اف 

وفرساتشي.


