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35% حصة »الفارسي« السوقية 
بنهاية 2009 

أعلنت عن مشاركتها في معرض »FLAMES 5« كراع ماسي

»إنفوسنتر« تنّظم معرضًا لإللكترونيات
نوفمبر المقبل

»التعريف باإلسالم« شاركت
 في معرض العقار واالستثمار

شاركت جلنة التعريف 
باإلسالم في أنشطة معرض 
العقار واالس����تثمار الذي 
تنظم����ه مجموع����ة توب 
اكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات بالتعاون مع 
ش����ركة معرض الكويت 
الدول����ي مبش����رف املقام 
حاليا في الفترة من 12 الى 
16 ابريل اجلاري برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش����ؤون 

اإلس����كان الشيخ احمد الفهد، والذي 
أناب عنه نائب املدير العام لشؤون 
االستثمار ومشاريع القطاع اخلاص 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عيسى خدادة وكان في استقباله رئيس 
مجلس ادارة مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات الشيخ 
مالك بدر الصب����اح وبحضور مدير 
تسويق املشاريع اخليرية في جلنة 
التعريف باإلسالم حمود اإلبراهيم 
ورئيس قسم املوارد باللجنة جودة 
الفارس ورئيس قسم الوقف حمدان 
النبهان ومش����رف املعرض ابراهيم 
اخللف، وأثنى خدادة على عمل اللجنة، 

مش����يدا بأنشطتها ودورها في نشر 
اإلسالم، مدونا كلمة الثناء والشكر في 

سجل التشريفات مبعرض اللجنة.
وبدوره أكد مدير تسويق املشاريع 
اخليرية باللجنة حم����ود اإلبراهيم 
مش����اركة اللجنة في معرض العقار 
واالستثمار، مشيرا الى ان مشاركة 
جلنة التعريف باإلسالم في معرض 
العقار تعد األولى من نوعها للجنة 
من اللجان اخليرية في معرض العقار 
واالس����تثمار، موضح����ا ان اللجنة 
تهدف من وراء مثل هذه املش����اركة 
الى تفعيل دور الوقف وبيان دوره 
البارز في تنمية ودعم العمل الدعوي 

واخليري.

أعلنت شركة مطابخ 
الفارس����ي مشاركتها 
كراع ماسي في املعرض 
اخلام����س  الدول����ي 
للمطابخ واكسسواراتها 
واالدوات الصحي����ة، 
مركز جاينكس خالل 
الفترة م����ن 28 ابريل 

وحتى 1 مايو القادم.
املناس����بة  وبهذه 
التجاري  املدي����ر  قال 
بالشركة غسان حمدان 

ان مشاركة مطابخ الفارسي تأتي للمرة 
اخلامس����ة على التوالي في معرض 
FLAMES الذي يعد املعرض الوحيد 
في منطقة الشرق األوسط املتخصص 
في صناعة املطابخ واكسسواراتها الفتا 
إلى أن معرض FLAMES أثبت من خالل 
استمراريته خالل 5 سنوات متتالية أنه 

من أجنح املعارض املتخصصة. 
وأضاف حمدان أن الشركة تستورد 
مطابخه����ا واألجهزة اخلاصة بها من 
أكبر املصانع في العالم باإلضافة إلى 
كونها الوكيل احلصري لعدة شركات 
عاملية أهمها وكالة مطابخ اخلش����ب 
 Nardi اإليطالية ووكالة »Faimberty«
لألجهزة الكهربائية »Built in« ووكالة 
»Kessebohmer« إلكسسوارات املطابخ 
األملانية ووكالة »F.G.V« لإلكسسوارات 
اإليطالية ووكالة »Faber« االيطالية 
للمداخن والش����فاطات وكذلك وكالة 
مطابخ األملنيوم »كافكو« املصنعة في 

السعودية باإلضافة إلى 
وكالة ملطابخ اخلشب 
 »Inco« األميركي����ة 
املصنعة في السعودية، 
إلى وكالة  باإلضاف����ة 
مغاسل الستيل الكندية 
واملغاسل   »Kindred«
 Pland اإلجنليزي����ة 
ووكال����ة اخلالط����ات 

 .»Italmix« اإليطالية
إلى  ولفت حمدان 
أن حصة الشركة في 
السوق الكويتي خالل 2009 بلغت %35 
وتطمح الشركة الى زيادتها خالل عام 
2010 لتصل إلى 40% مش����يرا إلى أن 
الشركة ستشهد طفرة في أدائها خالل 
2010 وذلك لوجود كوادر على أعلى 

مستوى من اخلبرة والكفاءة.
وأش����ار حمدان إلى أن الش����ركة 
جنحت في احلص����ول وتنفيذ عديد 
م����ن العقود مع اجله����ات احلكومية 
واخلاصة أهمها مستشفيات حسني 
مكي جمعة، ودار الش����فاء، ومبارك، 
ومستشفى هادي ومجمع وزارة الصحة 
بالدسمة ومستشفى العدان واملستشفى 
الصدري وبعض املجمعات مثل مجمع 
يورك والتعمي����ر، ومجمع اجلابرية 
واملستشفى الدولي ولؤلؤة الصراف 
وفندق كراون بالزا، وكوستا دل سول 
ونادى بالتينيوم الصحي وكذلك عدة 
مطاعم مثل برجر كنج وشرمبي وبيتزا 

هت وكنتاكي وغيرها.

ش����ركة  أعلن����ت 
لتنظيم  انفوس����نتر 
املعارض واملؤمترات 
واالستش�������ارات 
التس������ويقية، ع������ن 
املضي قدما بتسويق 
معرض االلكترونيات 
والكهربائيات، والذي 
س���يق��ام لتت�حق��ق 
االس����تفادة ل����كل من 
املش����اركة  اجله����ات 

واملستهلك.وفي هذه املناسبة، صرح 
مسؤول العالقات العامة واالتصال هادي 
العجمي عن استهداف كبرى الشركات 
العاملي����ة واحمللية ف����ي هذا املعرض 
من منطلق ان س����وق االلكترونيات 
والكهربائيات في ازدهار مستمر على 
املستوى العاملي، وإن الكويت هي من 
الدول املتابعة واملواكبة لهذا التطور، 
وان السوق بحاجة إلى مثل هذا النوع 
من املعارض االستهالكية والتي يتم 
فيها عرض احدث ما توصلت إليه هذه 
الصناعة من تطور وتكنولوجيا، ويتم 
اللقاء بني البائع واملشتري، وتشير 
املؤشرات إلى حماس هذه الشركات 
وقبولها باملشاركة وعرض ما لديها 
من بضائع جديدة بأسعار تنافسية. 

وأضاف  ان هذا القطاع 
يحتوي عل����ى الكثير 
التي  من املستلزمات 
تدخل ضمن القطاعني 
االلكتروني والكهربائي، 
مثل: اإلضاءة واإلنارة 
واملصاع����د ووحدات 
املنفصلة  التكيي����ف 
والكثي����ر من األدوات 
الكهربائي����ة املنزلية 
مثل الثالجات ومعدات 
الطبخ واملايكروويف والتلفزيونات 
وشاشات العرض ومكبرات الصوت 
وغيرها من الكهربائيات واملستلزمات 
التي تكون في جتدد مستمر ويستفيد 
منها جمي����ع املس����تهلكني مبختلف 
مس����توياتهم وهي تعتبر أساس����ية 
الستمرار احلياة اليومية، وال ميكن 
االس����تغناء عنها، فأصبحت من أهم 

متطلبات احلياة. 
كما أشار العجمي الى أن توقيت 
بدء املعرض اختير ليكون مناس����با 
للمستهلك واجلهات املشاركة، حيث ان 
بداية املعرض ستكون في 23 نوفمبر، 
ويتناس����ب هذا التاريخ مع الرواتب 
الشهرية ليستفيد املستهلك من األسعار 

التنافسية في املعرض.

معارض ومؤتمرات  الفهد أعلن رعايته الرسمية لمؤتمر الـ »B.O.T« في دورته التاسعة

 نظّم برنامجاً تعريفياً لهم 

الجراح: إقرار مشروع خطة التنمية االقتصادية
 البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها االقتصادية 

»الكويت الدولي« يصقل مهارات حديثي التعيين من موظفيه

»مايكروسوفت« توّسع نطاق شراكتها 
مع »آي.تي.إي للتوزيع«

لجنة المناقصات المركزية
تطرح 10 مناقصات جديدة

أعلنت »مايكروسوفت اخلليج« 
أمس عن توس����يع نطاق شراكتها 
احلالية مع »آي.تي.إي للتوزيع«، 
إحدى الش����ركات الرائدة في مجال 
توزيع األجهزة التقنية في منطقة 
الشرق األوس����ط، لتشمل توزيع 
منتجاته����ا التجارية مث����ل نظام 
التش����غيل »وين����دوز«، وبرنامج 
»أوفي����س«، وغيرهما م����ن باقات 
املنتج����ات التجارية التي تطورها 
»مايكروسوفت«.وكانت »آي.تي.إي 
للتوزيع« قد وفرت سابقا مجموعة 
واسعة من منتجات »مايكروسوفت«، 
اشتملت على أبرز أجهزة وبرامج 
الكمبيوتر الشخصي، مثل منصات 
األلعاب، ولوحات املفاتيح، واملاوس، 
وكاميرات اإلنترنت، والسماعات، 

فضال ع����ن »مايكروس����وفت ماك 
أوفيس« الذي يحظى بإقبال كبير. 
وتتولى شركة »آي.تي.إي للتوزيع«، 
التي تتخذ من دبي مقرا لها، مسؤولية 
توزيع منتجات مايكروسوفت في 
دولة اإلم����ارات العربي����ة املتحدة 
والكوي����ت وقطر وس����لطنة عمان 

والبحرين. 
وبهذه املناس����بة، قال أرماغان 
دميير، رئيس قسم األجهزة ومنتجات 
الترفيه في شركة »مايكروسوفت 
الشرق األوسط«: »أسهمت اخلبرة 
الكبيرة الت����ي متتلكها »آي.تي.إي 
للتوزيع« في توسعة نطاق تواصلنا 
مع املس����تخدمني، وتعزيز منونا 
وحضورنا ف����ي القطاع. ويعكس 
األداء املتميز الذي قدمته الش����ركة 

خالل العام املاضي، بوضوح خطتنا 
الهادفة إلى تس����هيل الوصول إلى 
منافذ التوزي����ع والتجار احملليني، 
لتوفير منتجات »مايكروسوفت« 
بصورة رسمية للمستهلك احمللي، 
إلى جانب الدعم الفني املناسب لهذه 

املنتجات«.
من جهته، قال شمس جافري، 
مدير تطوير األعمال في شركة »آي.

تي.إي للتوزيع«: »يسعدنا توسيع 
شراكتنا املتميزة مع »مايكروسوفت«، 
وإثراء محفظة املنتجات التي نوفرها 
لشركائنا في شبكة التوزيع. ونحن 
ملتزمون باستثمار خبرتنا الطويلة 
وإمكاناتنا الكبيرة في سبيل تعزيز 
حصة ومكانة مايكروس����وفت في 

مختلف أسواق املنطقة.

طرحت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس الوزراء 
10 مناقصات جديدة تضمنت مناقصتني لوزارة الكهرباء واملاء 
تتعلقان بأعمال توري���د وتركيب نظام عدادات كهرباء وماء 
الكترونية مع قراءة آلية للعداد ونظام جتميع بيانات فضال 
عن تزويد وتركيب عدد محطاتني رئيسيتني ومحطتي ضخ 
مياه الزور A ومين���اء عبداهلل A، كما طرحت وزارة التربية 
مناقصتني تتعلقان باستئجار وتوريد تراخيص مايكروسوفت 
وتقدمي خدمات استشارية وخدمات الدعم الفني املتخصص 
ف���ي مجال نظم وتقنية املعلومات، كما طرحت ش���ركة نفط 
الكويت مناقصتني أيض���ا تتعلقان بتوريد أنابيب وخدمات 

األمن ملرافق الشركة.
كم���ا قامت بلدية الكويت بط���رح مناقصة تتعلق بأعمال 
صيانة وش���بكة االتص���ال اخلاصة بها، كم���ا قامت جامعة 
الكويت بط���رح مناقصة توريد وتركيب وتش���غيل اجهزة 
ميكروسكوب وتقدمت ايضا الهيئة العامة للصناعة مبناقصة 
صيانة وتطوير باملعلومات الصناعية، وطرحت وزارة اإلعالم 
مناقصة متعلقة بشحن وتوزيع مجلة العربي ومالحقها إلى 

دول العالم املختلفة.

نّظم قسم التدريب في بنك 
الكويت الدولي - بالتنس���يق 
مع جميع إدارات البنك - دورة 
تدريبي���ة للموظفين حديثي 
التعيي���ن ف���ي البن���ك، تحت 
التعريفي  عنوان »البرنام���ج 
التعيي�ن«  للموظفين حديثي 
خ�����الل الفت��رة م���ن 21  الى 
25 من م���ارس الماضي. وقد 
حضر افتتاح البرنامج المدير 
العام بالوكالة في البنك ضياء 
المديرين  العصفور وعدد من 

التنفيذيين.
وقالت مدير قسم التدريب 
وش���ؤون الموظفين بالوكالة 
لطيفة الدوسري - إن البرنامج 
هدف إل���ى تعريف الموظفين 
التعيي����ن بطبيع�ة  ح��ديثي 
ع�مل ك����ل إدارة ع�لى ح��دة، 
اإلدارات  م�����ع  وع��القت�ه���ا 

األخ��رى بالبنك.
 وأش���ار إلى انه سيتم عقد 
مجموع���ة م���ن البرامج خالل 
المقبل���ة بهدف تنمية  الفترة 
الموظفي���ن حديثي  ق���درات 

البنك،  ف���ي  االلتحاق بالعمل 
الراغبين في  وأيضا لجمي���ع 

تعزيز معلوماتهم البنكية.

 وأضاف���ت أن إدارة بن���ك 
الكويت الدولي وضعت سياسة 
واضحة فيما يتعلق بتوطين 

الوظائ���ف، إذ تس���عى اإلدارة 
إلى اس���تقطاب الشباب  دوما 
الطموح للعمل لدى  الكويتي 

المشاركة في  البنك من خالل 
المعارض الوظيفية المختلفة، 
مبينة أن دور البنك ال يقتصر 
على توظيف العمالة الوطنية 
فحسب، بل يقوم قسم التدريب 
تدريبي���ة  دورات  بتنظي���م 
متخصصة للموظفين الجدد 
تهدف إلى تحديد مس���اراتهم 
الوظيفي���ة وصق���ل خبراتهم 

العملية والمصرفية.
 كما يقوم قس���م التدريب 
بمتابع��ة المت��دربين والتع��رف 
على مس���توى التق��دم ال��ذي 
ت�����م إحرازه ف���ي بيئة العمل 
الفعلي���ة، وم�����دى التط���ور 
ال��ذي ط���رأ على خبراتهم من 
خالل متابعة نتائجهم عند نهاية 
ك��ل فص���ل ت��دريبي، وم��ن 
خالل متابع���ة االحتياج���ات 
الت���دريبية للموظفين وتقييم 
أدائه���م بصورة مس���تم���رة 
يت���وافر ل��دى قس��م الت��دريب 
الب�رامج  رؤية واضح��ة ع��ن 
الت���ي يتعين على  التدريبية 

الموظفين حضورها.

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد رعايته الرس���مية 
ملؤمتر دور القطاع اخلاص في 
التنمية والبنية  مش���روعات 
التحتية التي تقام وفق نظام 
ال� »B.O.T« والذي تنظمه كل 
من ش���ركة مجمعات األسواق 
التجارية بالتعاون مع شركة 
اخلليج لتنظيم املعارض للعام 
التاسع على التوالي خالل الفترة 
من 9 إلى 10 مايو املقبل والذي 
يق���ام حتت ش���عار »الكويت 

.»2020
وتهدف خط���ة التنمية إلى 
حتول الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري جاذب لالس���تثمار، 
القط���اع اخلاص  يقوم في���ه 
النش���اط االقتصادي،  بقيادة 
وتذكي فيه روح املنافسة وترفع 
كف���اءة اإلنتاج ف���ي ظل جهاز 
دولة مؤسسي داعم، وترسخ 
القي���م وحتافظ عل���ى الهوية 
التنمية  االجتماعية وحتق���ق 
البش���رية والتنمية املتوازنة، 
وتوفر بنية أساس���ية مالئمة 
وتش���ريعات متطورة وبيئة 

أعمال مشجعة.
ومن أب���رز التطلعات التي 
تضمنتها رؤية الش���يخ احمد 
الفهد هي استعادة الدور الريادي 
اإلقليمي للكويت كمركز مالي 
وجتاري سبق أن صنعه األجداد 
الدؤوب والنش���اط  بالعم���ل 
التجاري داخ���ل الوطن وعبر 
احلدود، وإحياء الدور احملوري 
للقطاع اخل���اص الكويتي في 
قيادة التنمية، وهو الدور الذي 
سبق أن حقق الريادة الكويتية 
السابق، وإعادة  التجارية في 
بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة 
وأجهزتها ومؤسس���اتها، مبا 
يوفر أس���باب التمكني والدعم 
للعمل واإلنتاج، ويوفر البنية 
التحتية والتشريعات املناسبة 
وبيئة األعمال املواتية واحملفزة 
للتنمية، وتوفي���ر الضوابط 
واملناخ لضمان التنمية البشرية 

الكلية واملتوازنة، الهادفة إلى 
ترسيخ قيم املجتمع واحلفاظ 
عل���ى هويته وبن���اء املواطنة 
وحتقيق العدالة وسبل العيش 
الكرمي، وتدعيم وترسيخ النظام 
الدميوقراطي القائم على احترام 
الدستور، وااللتزام به ضمانا 
للعدالة واملشاركة السياسية 

واحلريات.
من جانبه أشاد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
التجارية  مجمعات األس���واق 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمؤمتر توفيق اجلراح بقرار 
الشيخ احمد الفهد رعاية املؤمتر 
في دورت���ه اجلديدة مؤكدا أن 

تلك اخلطوة ما هي إال استمرار 
جلهود الشيخ احمد الفهد في 
تبني خط���ة التنمية اجلديدة 
التي ستحقق العديد من الفوائد 

لالقتصاد الوطني.
وأضاف اجل���راح أن خطة 
الدول���ة اجلديدة لتنفيذ خطة 
التي تقدم  التنمية اجلدي���دة 

به���ا رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد سوف متثل عالمة 
فارقة في مس���تقبل االقتصاد 
الوطني الس���يما أنها تتضمن 
إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 
37 مليار دينار خالل السنوات 
األربع املقبلة ما سيفتح الباب 
أمام القطاع اخلاص للقيام بدور 
حيوي ومؤثر في تلك اخلطة كما 
أنها ستساهم في حتريك عجلة 
االقتصاد من جديد بعد توقف 
دام أكثر من 3 سنوات بسبب 
غياب طرح مثل تلك املشاريع 
إضافة إلى توقف طرح مشاريع 
ال� »B.O.T« وهو األمر  بنظام 
القطاع  الذي أصاب ش���ركات 
التام خالل  اخلاص بالش���لل 

تلك الفترة.
وأوضح اجل���راح أن إقرار 
مجلس األمة ملش���روع خطة 
التنمية االقتصادية ميثل البداية 
احلقيقية خلروج الكويت من 
أزمته���ا االقتصادية، مبينا أن 
وضع مشاريع التنمية والبنية 
األساس���ية املعروف بنظام ال� 
»B.O.T« حالي���ا يحت���اج إلى 
تسارع في اخلطوات لعودة طرح 
املشاريع من جديد في ظل األزمة 
املالية التي تعصف بالبالد منذ 

نهايات العام 2008.
وب���ني أن نظ���رة احلكومة 
لتلك املش���اريع يجب أن تنبع 
من االهتمام باجلانب االقتصادي 
أكثر من التركيز فقط على حماية 
املال العام، مشيرا إلى أن القانون 
اجلديد ال� »B.O.T« ميثل حجر 
األساس لتلك املشاريع سواء 
التي تنفذ حالي���ا أو املخطط 
لطرحها في املس���تقبل، مؤكدا 
أن تعديل هذا القانون سيساهم 
في وضع حد نهائي ملا تتعرض 
له هذه املش���اريع من هجوم 
غير مبرر تسبب في توقيفها 
ملدة 4 سنوات وهو األمر الذي 
انعكس س���لبا عل���ى القطاع 
العقارية  احمللي والش���ركات 

العاملة به. 

الشيخ احمد الفهد

جانب من البرنامج التعريفي

توفيق اجلراح

المؤتمر ينطلق 9 
مايو تحت شعار 

»الكويت 2020« 
لتناول مشاريع 

خطة التنمية

محاور المؤتمر في دورته الجديدة
قال اجل��راح ان املؤمتر يه��دف في دورته 
اجلديدة إلى تس��ليط الضوء على مجموعة من 
احملاور الهامة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة 
املدى )خطة 2020( وبرنامج عمل احلكومة، حيث 
س��يناقش هذا احملور خطة التنمية واملشاريع 
التي س��تطرح فيها للقطاع اخلاص على مدار 
الس��نوات العش��ر املقبلة وأهداف تلك اخلطة 
ومدي إمكانية مساهم القطاع اخلاص فيها كما 
سيناقش املؤمتر دور القطاع اخلاص في تنفيذ 
برنامج عمل احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص في املساهمة 
بدور حيوي في تلك املشاريع واإلمكانيات التي 
ميتلكها وأيضا اجتاه احلكومة إلنشاء مدن جديدة 

.B.O.T �وفق نظام ال
هذا وبني أن الدورة اجلديدة من املؤمتر سوف 
تتضمن العديد من األفكار اجلديدة الرامية إلى 
زيادة جرعة املشاركة من قبل القطاع اخلاص في 
مشاريع التنمية، مبينا أن املؤمتر سيناقش وللمرة 
األولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 

25 مليار دينار ودور القطاع اخلاص فيها.
وأض��اف أن املؤمتر س��يناقش هذا احملور 

للمرة االولى نظرا ألهمية القطاع النفطي احمللي 
ومس��تقبل املشاريع التي س��تنفذ فيه ومدى 
االس��تفادة من القطاع اخلاص في القيام بدور 
حيوي فيه واحلصول على حصص من مشاريع 
التنفيذ، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام 
كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من املتوقع 
تنفيذه��ا على املدى القريب والتي في مقدمتها 
مشروع إنشاء املصفاة اجلديدة ومشروع تطوير 
الوحدات اإلنتاجية ملصافي التكرير التابعة لشركة 

البترول الوطنية.
 واوضح اجلراح أن أهمية هذا احملور والدور 
الذي س��يقوم به القطاع النفطي خالل املرحلة 
املقبلة بالتزامن مع تنفيذ خطة التنمية هي التي 
دفعت مؤسسة البترول الكويتية للموافقة على أن 
تكون الراعي الرئيسي للمؤمتر في دورته اجلديدة، 
سعيا منها الس��تعراض خططها اإلستراتيجية 
للع��ام 2030 والتي تعكس بوضوح عزمها على 
تسريع حركة التمنية في القطاع النفطي من خالل 
طرح املشاريع العمالقة التي من شأنها حتقيق 
الوفرة املالية للدولة، وخلق فرص وظيفية جديدة 

واالرتقاء باألداء، ودعم االقتصاد احمللي.

جناح اللجنة في املعرض

غسان حمدان

هادي العجمي


