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خالل استطالع في معرض »الصناعات الكويتية 2010« الذي اختتم أنشطته أمس بأرض المعارض

صناعيون لـ »األنباء«: المطلوب  مزيد من الدعم للشركات والمصانع الكويتية
واملكاتب الثابتة منها واملتنقلة.

وأض���اف اليتيم ان الش���ركة 
حاصلة على شهادة براءة اختراع 
باس���م حمد عبدال���رزاق اخلالد 
وس���لطان عبدالرزاق اخلالد من 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
ولفت إل���ى ان أولى عمليات 
انتاج الوحدات اجلاهزة بدأت عام 
1999 اما اول عقد نفذته الشركة 
فكان في ع���ام 2000 وقد قدمت 
كذلك الشركة اعماال مميزة لكل من 
وزارات الدفاع والداخلية والصحة 

والتعليم.
وب���ن ان صناعته���م وطنية 
بنسبة 100% وإنتاجها يصل الى 
السعودية والعراق ودول مجلس 

التعاون.

أجيليتي ومجمع الفحيحيل

ومن ش���ركة أجيليت���ي قال 
املنش���آت م.طارق  ادارة  مدي���ر 
هارون ان اجيليتي ش���اركت في 
املعرض لتروج ملجمع الفحيحيل 
احلرفي الصناعي بهدف استقطاب 
احلرفين الكويتين والكويتيات 
من الراغب���ن في مزاولة احلرف 
الصغيرة وتشجيعهم على خلق 
فرص عمل للشباب والشابات وفق 

شروط محددة.
وأض���اف ه���ارون ان مجمع 
الفحيحيل احلرفي الصناعي يضم 
148 وحدة كاملة املرافق ومبساحة 
فردية تبلغ 40 مترا مربعا، واملجمع 
مزود مبختلف اخلدمات االساسية 
التي يحتاجها املستثمرون لتحقيق 

االستفادة املثلى لهم.
واش���ار الى ان الشركة تقدم 
خدماتها اللوجيستية من صيانة 
شاملة للوحدات احلرفية )ادارة 
املرافق( كما تقدم خدمات التخزين 
للحرفين وخدمات الشحن والنقل 
واملناولة والتوزيع والتخليص 

اجلمركي.

املصان���ع الوطنية التي حترص 
دائم���ا على املش���اركة مبعرض 
الصناع���ات الكويتية ملا في ذلك 
من فرصة جيدة لتوسيع دائرة 
التعريف باملنتج الوطني وهمومه 
وتطلعاته، مشيرا إلى ان الشركة 
تقدم لعمالئها خزانات املاء مبختلف 
احجامها وانواعها من الفيبرجالس 
والبول���ي ايثيلن واجلى بي آي، 
وبرادات املياه بأش���كال مختلفة 
والبرادات الكاملة وحواجز املرور 
البيوت  الفيبرجالس تقدم  ومن 
اجلاهزة والقبب ومظالت السيارات 

والستائر.

مجموعة حمد الخالد

هذا وقد شاركت مجموعة حمد 
اخلال���د في مع���رض الصناعات 
الكويتية الذي اختتم انش���طته 
العمارة  أمس من خالل ش���ركة 
لالنشاءات والديكورات. وأكد مدير 
املبيعات في الشركة م.فؤاد اليتيم 
ان الشركة تقدم لعمالئها البيوت 
اجلاه���زة املصنعة م���ن وحدات 
اخلرسانة خفيفة الوزن العازلة 
للحرارة واملخصصة الستخدامات 
الش���اليهات والفصول واملدارس 

وابوظبي.
وف���ي اإلطار ذات���ه قال نائب 
املدير العام في ش���ركة الصانع 
للمنتج���ات الكيماوي���ة عبداهلل 
ان الشركة قدمت لزوار  الصانع 
معرض الصناعات الكويتية جميع 
التنظيف واملعقمات  مستلزمات 
واملطهرات التي تختص بتنظيف 

املنزل مبا فيه املطابخ 
واحلمامات واالرضيات، مشيرا 
إلى أنه���ا قدمت خصومات تصل 
الى نح���و 50% طوال فترة إقامة 

املعرض.
وأك���د الصان���ع ان جمي���ع 
منتجاتهم وطنية وتتميز بجودة 
عالية وتتواجد بالسوق من نحو 

35 سنة.
وكش���ف عن انتاج الش���ركة 
مؤخ���را منظفات االقمش���ة الى 
جانب ب���ودرة خاصة للتنظيف 
يتم توريدها الى جميع اجلمعيات 

التعاونية في الكويت.

مصنع نعمة

وفي الس���ياق ذاته قال مدير 
مبيع���ات مصنع نعمة ش���وقي 
جنم ان مصنع نعمة يبرز كأحد 

حترص على املشاركة في مثل هذه 
األنشطة إلثبات تواجدها.

هذا وقد اس���تعرضت شركة 
ناصر الس���اير للمطابخ انتاجها 
املميز من االستانلس وقد أفاد مدير 
قسم املطابخ بالشركة فكري ذوق 
ان الشركة قدمت لزوارها مطابخ 
البيوت  االستانلس الس���تعمال 
والڤلل والقصور والفنادق واملطاعم 
والكافتريات واملستشفيات مبا في 
ذلك اخلزائن واألرفف وكل لوازم 

املطبخ العصري.
وأض���اف ذوق موضح���ا ان 
الش���ركة لديه���ا صناعة وطنية 
ف���ي صناعات  وخب���رة طويلة 
االستانلس حيث انه مصنف بأعلى 
»كوالتي« وذلك بشهادة عدة جهات 
متخصصة ف���ي الكويت خاصة 
وزارة االش���غال العامة )تصنفه 
رقم )1( في الكويت( حيث تلتزم 
الشركة بالتش���طيبات واجلودة 
والنوعية واملواصفات املطلوبة 

من االستشاري بدقة شديدة.
ولفت إلى أن الشركة تواصل 
نشاطها بالس���وق من عام 1994 
محلي���ا فيم���ا تتواج���د في دبي 
والبحري���ن وس���ورية ولبنان 

عاطف رمضان 
الصناع��ات  مع��رض  اختت��م 
الكويتية 2010 أنش��طته أمس على 
ارض املع��ارض الدولية مبش��رف 
وقد اس��تعرضت الشركات احمللية 
إقام��ة  فت��رة  خ��ال  منتجاته��ا 

املعرض.
»األنب��اء« اس��تطلعت آراء عدد 
من مس��ؤولي الش��ركات املشاركة 
في املعرض حيث أشادوا بالتنظيم 
وطالبوا بضرورة أن تشارك املزيد 
من الشركات الصناعية في الدورات 
املقبلة خاصة أن عدد املشاركني في 
املعرض كان يقارب ال� 63 مشاركا 
م��ن إجمالي 1100 مصنع وش��ركة 
صناعي��ة في الكوي��ت األمر الذي 
يش��ير الى غي��اب ع��دد كبير من 
الش��ركات عن املش��اركة في مثل 
هذه األنش��طة املهم��ة. وفيما يلي 

التفاصيل: 
ف���ي البداية ق���ال نائب مدير 
التس���ويق بش���ركة الش���عيبة 
الصناعية عبدالسميع احلسيني 
ان الشركة حترص على املشاركة 
املع���ارض إلظه���ار منتجها  في 

الكويتي.
وأضاف أن الشركة تنتج أكياسا 
ورقي���ة وورق تغليف وأكياس 
األسمنت، مشيرا إلى أن منتجهم 

كويتي بنسبة %60.
املبيعات للشركة  أما مندوب 
املركزية لصناعة أعمال التكييف 
شاذلي سعيد فقد أكد أن الشركة 
تبرز منتجاتها للشركات، مشيرا 
إلى أن منتجات الشركة عبارة عن 
فتحات التهوية وكل ما له صلة 

بالتكييف املركزي.
ومن مصنع احلساوي لصناعات 
الثالجات ومبردات املاء أفاد مسؤول 
املع���رض محمود عبدالفتاح بأن 
الشركة قدمت منتجاتها خالل فترة 
إقامة املعرض بخصومات وصلت 
إلى 20%، مشيرا إلى أن الشركة 

آسيا بالكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، اجلامعات اخلاصة )االسترالية، 
اخلليج، األميركية(. ويذكر أن امللتقى قد جاء بناء 
على توصية من وزي��رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي حيث مت اعتماد امللتقى العلمي اآلس��يوي 
األول ليكون ضمن أنشطة الكويت لاحتفال بالسنة 
الدولية للشباب 2010، وسيتم توثيق هذا النشاط 
كمشاركة في أنشطة هذا امللتقى، كما انه في نهاية 
امللتقى ستقام ورشة عمل أبحاث شباب دول آسيا 
حول استثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا، 
حيث تشارك الدول املش��اركة في امللتقى بورقة 
عمل حول أهمية استثمار أوقات الفراغ وأسبابها 
واحللول املقترحة على املستوى احمللي واإلقليمي 
والدولي وبناء على هذه األبحاث ستتم صياغة ورقة 
شباب امللتقى حول املوضوع لتقدميه الى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي بالكويت ومنظمتي 
امللست واليونسكو لصياغة إعان الكويت حول 
استثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا عامليا، 
يل��ي ذلك عقد اجتماع لصياغ��ة إعان عاملي من 
جميع القيادات املشاركة في امللتقى العلمي األول 

لقارة آسيا في الكويت.

التس��ويق  إدارة  أكدت مديرة 
والعاقات العامة في شركة معرض 
الكويت الدولي باس��مة الدهيم ان 
الدولية مبش��رف  أرض املعارض 
استعدت الحتضان امللتقى العلمي 
اآلسيوي األول خال الفترة من 2 
الى 8 ابريل املقبل والذي تنظمه كل 
من وزارة التربية )قطاع األنشطة 
الطابية(، واللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ومكتب امللست اإلقليمي لقارة آسيا. 
وأعلنت الدهيم ان امللتقى سيقام 
حتت رعاية س��مو رئيس مجلس 

الوزراء الش��يخ ناصر احملم��د على أن تنوب عن 
سموه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود. ويهدف امللتقى إلى استثمار أوقات فراغ 
الشباب بالعلوم والتكنولوجيا، والى تنمية البحث 
العلمي والتكنولوجي لدى الشباب في قارة آسيا، 
والى تبادل املعلومات وتنمية روابط الصداقة بني 
شباب دول قارة آس��يا، كما يهدف الى اكتشاف 
ورعاية املوهوبني في املج��االت العلمية املختلفة 
ورعايتهم، ونشر الثقافة العلمية وبرامج وأنشطة 
العلوم والتكنولوجيا خارج اإلطار املدرسي في دول 
قارة آسيا، واإلسهام في النهوض ببرامج وأنشطة 
العلوم وتطبيقاتها بني أوس��اط الشباب في دول 
القارة، وحشد الطاقات الشبابية اآلسيوية وتبني 
قضايا العلوم والتكنولوجيا. هذا وقد بلغ عدد الطلبة 
املشاركني من دول آسيا 120 طالبا وعدد مشرفي 
الطلبة من دول آس��يا 20 مشرفا وعدد الضيوف 
املدعوين 26 مدعوا فيما بلغ عدد الطلبة املشاركني 
من داخل الكوي��ت 400 طالب وطالبة فيما تضم 
قائمة املشاركني من داخل الكويت كا من: وزارة 
التربية واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونسكو(، مكتب امللست اإلقليمي لقارة 

»أرض المعارض« تستعد الحتضان
 الملتقى العلمي اآلسيوي األول 

)محمد ماهر(شركة الصانع للمنتجات الكيماوية تقدم منتجاتها في املعرض

باسمة الدهيم في جانب من توقيع عقد الرعاية


