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 محمد الكندري وعماد تيفوني وعبدالرحمن النصار يقصون شريط االفتتاح

الكندري متجوال في جناح وزارة التجارة والصناعة

)أسامة البطراوي(السفير املصري مستقبال الكندري في اجلناح املصري

.. وفي جناح شركة املشروعات السياحية

عماد أسعدرقية الرشدانعبدالعزيز اخلالدي

معرض OUTLET 2010 ينطلق بمشاركة 
65 شركة محلية بخصومات غير مسبوقة

حتت رعاية وكيل وزارة التجارة 
والصناعة املساعد لشؤون التجارة 
اخلارجي����ة عبدالعزيز اخلالدي، 
تش����هد أرض املع����ارض الدولية 
افتتاح معرض  اليوم  مبش����رف 
OUTLET 2010 الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي للعام 
الثاني على التوالي مبشاركة نحو 
65 شركة ومؤسسة محلية ميثلون 
وكالء ألشهر املاركات العاملية في 
التجارية،  القطاع����ات  مختل����ف 
وتستمر انش����طة املعرض حتى 

اخلامس من يونيو املقبل.
وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة 
ل����دى ش����ركة معرض  املعرض 
الكويت الدولي رقية الرشدان ان 
مع����رض OUTLET 2010 اجتذب 
لرعايته عددا من كبرى الشركات 
احمللية في مقدمتها شركة ونرز 
التجارية وشركة بروي  العاملية 
وشركة عاهد اخلطيب ومؤسسة 
انه  الى  نيوكالس����يك، مش����يرة 
اس����تقطب ايضا للمشاركة فيه 
مجموع����ة من أعرق الش����ركات 
الكويتي����ة وفي مقدمتها ش����ركة 
حبشي وشلهوب وشركة وهران 
والطرف االغر واليس����رة فاشن 
وديزاينر لوجن والسرب لالزياء 
وتش����يك وتش وشركة بيضون 
ونظارات اجلميل وماجس����تيك 
باالس والشركة العربية الدولية 
للعود وش����ركة نزيه وس����اعات 
جوفيال والشايع للعطور وغيرها 

من كبرى الشركات.
وأوضحت: ان اس����م املعرض 
يشرح هويته وفكرته اجلديدة على 
املجتمع الكويتي، مبينة انه ميثل 
وس����يلة جيدة لتصريف املتبقي 
لدى الشركات من منتجات حتمل 

اشهر املاركات العاملية لم يتسن 
تسويقها في موسم انطالقها ومن 
هنا ج����اء املعرض ليمثل احللقة 
اجلديدة بني تلك الشركات وزبائنها 
الباحثني عن املنتجات العاملية ذات 
املاركات العاملية الشهيرة بأسعار 

مخفضة.
أما مدير مبيعات شركة ونرز 
العاملية التجارية عماد اسعد، فقد 
أشار الى ان الش����ركة باعتبارها 
الوكيل احلص����ري ملجموعة من 
أشهر املاركات العاملية ستستعرض 
خالل املع����رض ملنتجات العناية 
بالبشرة والشعر واجلسم بشكل 
عام تش����مل وكاالت تريس����مي 
وهايجني وفروتيني وفي اوفايف 
وسانت ايفز، الفتا الى ان »منتجات 
الش����ركة في مجموعها تس����عى 
لتدلي����ل زبائنها من خالل انتقاء 
منتجات عاملية معتمدة من كبرى 
املؤسسات الصحية الدولية لتحقق 
اقصى درجات الراحة والرفاهية 
واالهتم����ام بكل أعضاء جس����م 
االنس����ان وجتعله يحيا في عالم 

من االحالم الوردية«.

وح����ول منتجات تريس����مي، 
انها تطرح شامبو  أوضح اسعد 
التس����اقط معتمد  اجنليزيا ضد 
البريطانية  من وزارة الصح����ة 
ويوزع في جمي����ع انحاء العالم 
فيما حتققت انطالقته في الكويت 
من منتصف عام 2008 عن طريق 
ونرز، ام����ا ماركة هايجني فتقدم 
الش����ركة لزبائ ها من حتت اسمها 
معقمات لصح����ة املاليني يتميز 
عن غيره من املعقمات باحتوائه 
على ڤيتامينات ومادة اجللسرين 
ويعمل على ترطيب اليدين ويقتل 
اجلراثيم بنس����بة %99 ويوجد 

بنكهات متعددة.
واش����ار اس����عد الى ان شركة 
ون����رز تط����رح لزبائن ها كرميات 
مميزة أملانية الصنع حتت ماركة 
فروتيني����و وهي خاصة للعناية 
بالبشرة واجلسم وتوجد بنكهات 
متع����ددة مث����ل فاكه����ة الفراولة 
واالناناس والليمون مع النعناع 
الباشل  الليتشي وفاكهة  وفاكهة 
مع اجلنزبيل، كما تقدم ألول مرة 
في الكويت الكرمي الثلجي بنكهاته 

املتعددة حيث يضفي الكرمي ملعانا 
وبريقا للجسم مع رائحة مميزة 
وهو مناسب الستخدام العرائس 

في شهر العسل.
كذلك سيكون زبائن ونرز على 
موعد مع شامبو فناني هوليوود 
في حقبة السبعينيات قبل انتشاره 
عامليا وطرحه في االسواق حتت 
ماركة في اوفايف، حيث يحتوي 
ذلك الشامبو على 5 زيوت أساسية 
ويطرح في شكله اجلديد مع بلسم 
من خالل 6 أنواع، أما مفاجأة ونرز 
لزبائنها، فهو مقش����ر الوجه من 
االنت����اج االميركي ال����ذي يعتبر 
االول عامليا حتت ماركة س����انت 

ايفز بأنواع متعددة.
اجلدي����ر بالذك����ر ان املعرض 
يس����تقبل زواره بالصالة رقم 5 
بأرض املعارض الدولية مبشرف 
على مدى فترت����ني صباحية من 
الساعة 9:30 صباحا لى الساعة 1 
ظهرا ومسائية من الساعة 5 عصرا 
الى الس����اعة 10 مساء، واجلمعة 
فترة مسائية فقط من الساعة 5 

عصرا الى الساعة 10:30 مساء.

يفتتح اليوم بأرض المعارض الدولية

الكندري: انعكاسات إيجابية لخطة التنمية على قطاع السياحة المحلية
احمد يوسف

افتتح وكيل وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
أعمال معرض عالم الس���فر2010 
أم���س وال���ذي تنظمه ش���ركة 
معرض الكويت الدولي وتستمر 
عروضه حتى الثاني والعشرين 
من الشهر اجلاري مبشاركة 33 
ش���ركة ومؤسس���ة ومؤسسات 
تعمل في مجال السياحة والسفر 
وحضور عدد من السفراء العرب 

واألجانب.
وعقب تفقده أجنحة املشاركني 
ف���ي املعرض ق���ال الكندري في 
تصريحات صحافية ان املعرض 
يض���م نخب���ة م���ن الش���ركات 
واملؤسسات الكويتية تأتي على 
رأسها مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وأيضا شركة املشروعات 
السياحية باإلضافة الى مشاركات 

من الدول العربية والصديقة.
وأضاف ان اختيار هذا التوقيت 
يعد أكثر خصوصا ونحن مقبلون 
على موسم السفر، وان إقامة مثل 
هذه املعارض تساهم في التنشيط 
والترويج للس���ياحة مبختلف 

أنواعها.
وأشار الى ان هناك أكثر من 
مليار شخص ينتقلون للسياحة 
بني الدول تأتي في مقدمتها الدول 
األوروبية، حيث تستحوذ أملانيا 
وحدها علي قرابة 80 مليون سائح 
س���نويا مبا يعزز م���ن املقدرات 

االقتصادية لديها.
ولفت ال���ى ان هناك أكثر من 
دولة عربية بني أفضل 50 دولة 
نشطة في مجال السياحة والسفر 
منها جمهوري���ة مصر العربية، 
وأيضا اململكة العربية السعودية، 
التي يزورها قرابة ال� 12 مليونا 
لزيارة األماكن املقدسة، باإلضافة 
الى دول املغرب العربي مثل املغرب 
وتونس التي يزورها أكثر من 10 

ماليني سنويا.
وتابع قائال: »ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي لها نشاط يتعلق 
بجذب مزيد من السائحني مثل دبي 
والبحرين، وان اخلطة اخلمسية 
في الكويت ستساهم في تنشيط 
وحتديث مجاالت السفر والسياحة 

مجال السفر والسياحة تعتبر هذا 
املعرض سقفا كبيرا لتجمع عدد 
كبير من مكاتب السياحة الدولية، 
األمر الذي ميث���ل فرصة كبيرة 
لاللتقاء وتب���ادل الفرص، وهذا 
يعد جانبا مهما وفرصة متميزة 
يقدمها املعرض للشركات سواء 

املشاركة او الوفود الزائرة.
وأك���د على ان ه���ذا املعرض 
يعد فرصة جيدة لالستثمار من 
جانب املشاركني في تقدمي عروض 
مميزة، خصوصا وأننا مقبلون 

على موسم السفر.
وفي ختام حديثة أعرب عن 
أمله في أن يلبي املعرض جميع 
اخلدمات التي تطلبها اجلماهير، 
هذا من جانب ومن جانب اخر ان 
يس���تفيد من خدماته املواطنون 

والوافدون. 
اجلدير بالذكر ان 33 ش���ركة 
ومؤسسة وهيئة محلية ودولية 
تشارك في املعرض حتت رعاية 
وزارة التجارة )القطاع السياحي( 
ومؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية فيما تضم قائمة املشاركني 
كال م���ن: احتاد أصحاب الفنادق 
الكويتية وش���ركة املشروعات 
الس���ياحية وش���ركة الصوان 
وع���دد من الهيئات الس���ياحية 
العربية والدولية على س���بيل 
املثال وزارة الس���ياحة املصرية 
ووزارة السياحة اللبنانية ووزارة 
الس���ياحة في املغ���رب ووزارة 
السياحة السورية وزارة السياحة 
في سلطنة عمان ووزارة السياحة 
في قبرص ووزارة السياحة في 
اذربيجان ووزارة السياحة في 
تايلند ووزارة السياحة في تركيا 
وسفارة جنوب افريقيا والسفارة 

الهولندية. 
يذكر ان مسؤولي شركة معرض 
الكويت الدولي شاركوا في مراسم 
االفتتاح يتقدمهم رئيس مجلس 
اإلدارة عم���اد تيفون���ي ونائب 
اإلدارة والرئيس  رئيس مجلس 
التنفيذي للش���ركة عبدالرحمن 
التسويق  ادارة  النصار ومديرة 
الدهيم  العامة باسمة  والعالقات 
ومدير املعرض عماد الهارون وعدد 
من مسؤولي املعارض بالشركة.

واملعني���ني مبجاالت الس���ياحة 
والسفر في الكويت.

الس���فر  وأضاف ان معرض 
يعد من املعارض التي تهتم بها 
الشركة، ومن املعارض املتخصصة 
التي متيز جدول معارض الشركة، 
انها مهمة جدا لش���ريحة  حيث 
كبيرة من املهتمني بسوق السياحة 

والسفر.
ولفت الى ان هناك عددا كبيرا 
من الشركات الكويتية العاملة في 

التسهيالت املقدمة من سفارتنا في 
اخلارج للحصول على التأشيرات 

السياحية.
وأضاف ان العديد من الدول 
في املنطقة بدأت املنافس���ة على 
زيادة الوفود السياحية اليها مثل 
دبي والبحرين ونأمل الن يكون 
للكويت في املستقبل نصيب من 

زيادة الوفود السياحية.
وقال في رده على سؤال يتعلق 
بالتسهيالت املقدمة للعاملني في 

التي يرعاها نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 

الشيخ احمد الفهد.
وأكد عل���ى ان املعرض يضم 
املميزة  الع���روض  العديد م���ن 
التي تستحق من األسر دراستها 
الى بع���ض اخلدمات  باإلضافة 
األخرى التي تقدمها الش���ركات 
للمس���افرين مث���ل التأمني على 

قطاع السياحة والسفر: ان القطاع 
السياحي من القطاعات املستثناة 
من القيود، حيث يوجد أكثر من 
250 مكتب���ا تعمل ف���ي مختلف 

املجاالت السياحية.
من جانبه ق���ال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لش���ركة معرض الكويت الدولي 
ان املعرض  النصار  عبدالرحمن 
يعد فرصة جيدة للمش���اركني، 
حيث يضم العديد من املشاركني 

السفر.
 وقال ف���ي رده على س���ؤال
ل� »األنباء« عن انعكاسات خطة 
التنمي���ة على قطاع الس���ياحة 
والسفر في الكويت: انه الشك في 
ان خطة التنمية الشاملة ستحدث 
تغييرا ايجابيا ينعكس على قطاع 
السياحة في الكويت، الفتا الى ان 
الدولة تعمل أيضا على تيس���ير 
إج���راءات القدوم إليها من خالل 
مطار الكويت الدولي باإلضافة الى 

في السوق احمللي«.
وأكد على ان كل جهات الدولة 
حاليا معنية وتساهم بنصيبها في 
خطة التنمية االمر الذي ينشط 
جميع القطاعات االقتصادية مبا 

فيها قطاع السياحة.
وق���ال أن أهمية هذا املعرض 
تأتي في تسويق الرغبة األميرية 
في املساهمة في حتويل الكويت 
إقليمي  ملركز مال���ي وجت���اري 
وأيضا من خ���الل خطة التنمية 

خالل افتتاح معرض عالم السفر 2010 بمشاركة أكثر من 33 جهة ومؤسسة محلية ودولية بأرض المعارض

النصار: المعرض سقف كبير لتجمع مكاتب السفر والسياحة وفرصة حقيقية للترويج للنشاط السياحي

بن سبت: عروض متميزة من المدينة الترفيهية
قال العضو املنتدب للشؤون املالية واالدارية بشركة 
املشروعات الس���ياحية خالد بن سبت ان الشركة أعدت 
برام���ج متميزة لزوار املعرض تت���راوح بني تخفيضات 
تصل الى 30% على مجموعة من أنشطة الشركة الترفيهية 
وعدد من اجلوائز والس���حوبات التي ستقام خالل فترة 

املعرض.
واضاف في تصري���ح ل� »األنباء« ان الش���ركة تقدم 

وألول مرة اجلائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة دوج 
باالضافة الى ع���دد من التلفزيونات وأجهزة بالك بيري 
والب توب وغيرها من اجلوائز القيمة للمش���تركني في 
عروض الشركة. واشار الى ان الشركة تهدف الى استقطاب 
أكبر شريحة من املواطنني والوافدين ملشاهدة العروض 
املميزة التي تقدمها املدينة الترفيهية مبا فيها من العاب 

جديدة ومتميزة.


