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الخالدي: وزير التجارة يوّقع اتفاقية تعاون تجاري
مع المغرب الشهر المقبل لزيادة حجم التعاون

أحمد مغربي
قال الوكيل املس����اعد لشؤون 
الصناع����ة والتج����ارة اخلارجية 
التج����ارة والصناع����ة  ب����وزارة 
عبدالعزي����ز اخلال����دي ان وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
سيقوم بزيارة خالل الشهر املقبل 
إلى اململكة املغربية، وذلك على رأس 
وفد يضم عددا من رجال األعمال 
وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، 
وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون جتاري 
مع املغرب واالطالع على الفرص 
االستثمارية املتاحة ودعوة رجال 
األعمال املغربيني إلى االس����تثمار 

في الكويت.
حدي����ث اخلالدي ج����اء خالل 
تصريح����ات للصحافي����ني عقب 
 OUTLET 2010 افتتاحه ملع����رض
الذي تقيمه شركة معرض الكويت 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
في مشرف وتشارك فيه 55 شركة 
ومؤسس����ة محلية وكالء ألشهر 
امل����اركات العاملي����ة ف����ي مختلف 

القطاعات السلعية.

زيادة التبادل التجاري

وأوضح اخلال����دي أن وزارة 
التجارة ستقوم بعدد من الزيارات 
ال����ى العديد من ال����دول العربية 
واألجنبية لزيادة التبادل التجاري 
مع هذه الدول ودعوة املستثمرين 
اخلارجي����ني إلى االس����تثمار في 
الكويت بع����د التعديالت األخيرة 
للقوانني االقتصادية مثل قانون 
القادمة  اخلصخصة والتعديالت 
على قانون الشركات وإنشاء هيئة 
لسوق املال باإلضافة إلى املشاريع 
الكبيرة التي ستطرحها احلكومة 

ضمن خطة التنمية.
وبني اخلالدي أن اللجنة التركية 
� الكويتية ستجتمع في 26 و27 
مايو اجلاري، مشيرا الى أن وزارة 
التجارة والصناعة تقوم بجهود 
مضنية الحياء اللجان املشتركة مع 

اختالفا كبيرا في الدورة السابقة 
للمعرض، حيث شاركت شركات 
جديدة للمرة األولى في املعرض مثل 
شركات األثاث واملالبس والساعات، 
وارتفع عدد الشركات املشاركة إلى 

أكثر من 50 شركة«.
وأكد اخلال����دي حرص وزارة 
التجارة والصناعة على رعاية ودعم 
كل املعارض واألنشطة التجارية في 
البالد، وذلك من منطلق دعم احلركة 
التجارية واالقتصادية ، السيما أن 
املعارض باتت تستقطب شريحة 

كبيرة من الزوار طوال العام.

مراسيم االفتتاح

جتدر االشارة الى أن معرض 
OUTLET 2010 يستقطب العديد 
من املؤسسات احمللية لوكالء 
ألش���هر امل���اركات العاملية في 

مختلف القطاعات السلعية.
هذا وقد ش���ارك في مراسم 
االفتتاح مسؤولو شركة معرض 
الكويت الدولي يتقدمهم رئيس 
مجل���س االدارة عماد تيفوني 
ونائ���ب رئيس مجلس االدارة 
الرئي���س التنفيذي للش���ركة 
عبدالرحم���ن النصار ومديرة 
التس���ويق والعالق���ات  ادارة 
العامة باس���مة الدهيم ونائب 
املدير للعالقات العامة ضاري 
العيبان ومسؤولة املعرض رقية 
الرش���دان وعدد من مسؤولي 

املعارض بالشركة.
هذا وتستعرض الشركات 
املشاركة باملعرض معروضات في 
مجال العطور وأدوات التجميل 
واملالبس واألزياء والساعات 
واألثاث وااللكترونيات واألحذية 
واحلقائ���ب واإلكسس���وارات 
والنظارات، فيما اجتذب املعرض 
لرعايته كل من ش���ركة ونرز 
العاملية التجارية وشركة بروي 
وشركة عاهد اخلطيب ومؤسسة 

نيوكالسيك.

إقامة  والشركات املتخصصة في 
املعارض ق����ال اخلالدي ان هناك 
تنس����يقا وجدول معد س����لفا من 
ال����وزارة إلقام����ة املعارض  قبل 
واحلرص على تنوعها، مبينا أن 
هناك تنسيقا دائما بني »التجارة« 
إقامة  والشركات املتخصصة في 
املعرض في ه����ذا األمر، وذلك في 
خطوة من الوزارة ملنع التضارب 

في املعارض.
وفي رده على سؤال حول وجود 
أي تأثير إيجابي النخفاض سعر 
صرف اليورو على حركة الواردات 
التجارية إلى الكويت قال اخلالدي 
ان انخفاض س����عر الي����ورو من 
شأنه أن يؤثر على أسعار السلع 
املستوردة ومن ثم التأثير االيجابي 
على حركة الواردات التجارية إلى 
الكويت، وزيادة القوة الشرائية.

 OUTLET 2010 وعن مع����رض
أوض����ح اخلالدي قائال: »س����عيد 
باملشاركة للمرة الثانية في افتتاح 
معرض OUTLET، والحظت أن هناك 

وسعرها، مش����يرا الى أن اجلهاز 
الرقابي ف����ي الوزارة يقوم بدوره 
على أكمل وجه وخير دليل على 
هذا األمر الضبطيات األخيرة الذي 
قام بها اجله����از لعدد من ضعفاء 
النفوس الذي����ن يقومون بالغش 

في التجارة.
وبني أن وزارة التجارة ترعى 
وتدعم املعارض في سعي دؤوب 
منها إلى دع����م احلركة التجارية 
في البالد وإنعاش عمليات البيع 
والش����راء، حيث ان هن����اك إقباال 
كبيرا من املواطنني والوافدين على 
املعارض نتيجة للعروض احلصرية 
التي تقدمها الش����ركات املشاركة، 
مبين����ا أن ادارة معرض الكويت 
الدولي حترص علي تنوع املعارض 
التي تقيمها لتش����مل تخصصات 

مختلفة منعا للتضارب.

تنوع المعارض 

وفي سؤال حول آلية التنسيق 
ب����ني وزارة التج����ارة والصناعة 

الدول العربية واألجنبية، وآخر هذه 
االجتماعات كانت للجنة املشتركة 

في كل من ڤيتنام والفلبني.

اتفاقية »التيفا«

وعن آخر املس����تجدات حول 
اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات 
املتحدة األميركي����ة »التيفا« قال 
اخلال����دي ان هن����اك حركة دائمة 
وتش����كيل جل����ان لدف����ع حركة 
التبادل التجاري مع الدول العربية 
واألوروبي����ة، مبين����ا أن اجلانب 
األميركي طلب بعض األمور لتنفيذ 
االتفاقية ومت تنفيذها من اجلانب 
الكويتي مثل تعديل بعض القوانني 

اخلاصة بامللكية الفكرية.
وعن ح����االت الغش التجاري 
والتزوير في البضائع ودور وزارة 
التجارة للحد من هذه التالعبات 
قال اخلالدي ان هناك قانونا ينظم 
العمل في هذه اجلزئية وهو قانون 
الغش في املعامالت التجارية مثل 
الس����لعة ومصدرها  تزوير نوع 

افتتح معرض »OUTLET 2010« بمشاركة 55 شركة تستعرض أشهر الماركات

 )كرم دياب(عبدالعزيز اخلالدي وعماد تيفوني وعبدالرحمن النصار يقصون شريط افتتاح املعرض

مي وملى مع والدهما خالد البابطني

رمزي رعد وخالد البابطني  .. ومطلعا على جديد املشاركني

جانب من أنشطة املوظفني

عماد زاهدة وإميان الفهد وإياد قدومي وإبراهيم املفرجعبدالوهاب املسلم يتسلم درع التكرمي من د.موضي احلمود ورقية علي حسني

اخلالدي في جولة ألجنحة املعرض

يوم مفتوح لموظفي التسويق والعالقات العامة في »بيتك«

»الخليج« يحتفل بالكويتيين العاملين في قطاع التعليم

ف����ي جو عائل����ي وبعيدا عن ضغوط����ات العمل جتمع 
موظفو إدارة التسويق والعالقات العامة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( في صالة أللعاب البولينغ، حيث خاضوا 
منافس����ات في هذه اللعبة التي تظهر اإلمكانيات املهارية 
لالعبها وجتمع بني احلماس واملتعة، وتعتمد أصولها الفنية 
على حسن اختيار أداة النشاط )الكرة( والتوجيه السديد 
لتحقيق الهدف )الرمي����ة( وأهمية دور الفرد في اجلماعة 
حيث تتحدد مراكز الفرق على أساس حاصل جمع النتائج 

الفردية لكل فريق.
وأوضح نائب مدير إدارة التسويق والعالقات العامة في 
»بيتك« سعيد توفيقي أن الهدف من هذا التجمع ال ينحصر 
في متضية بضع ساعات في ممارسة نشاط رياضي ممتع رغم 
أهمية هذا اجلانب ولكن يتجاوزه إلى أهمية االنتباه إلى أن 
تواصل املوظفني خارج أوقات العمل الرسمي ملمارسة أنشطة 
اجتماعية ورياضية سيزيد ويعزز ارتباطهم باملؤسسة، 
الفتا إلى أن جتارب س����ابقة أثبتت أن مثل هذه املناسبات 
وعندما يتم اس����تغاللها على النحو األمثل تخرج بأفضل 

النتائج التي تنعكس إيجابا على العمل.

رعى بنك اخلليج مؤخرا حفل »يوم الوفاء« الذي 
أقيم حتت رعاية وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود، وذلك تكرميا واحتفاال بعطاء جميع 
الكويتيني الذين عملوا في حقل التربية والتعليم 

خالل األعوام 2007 / 2008 و2008 / 2009.
وقد ألقت مدير عام اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة 
التعليمية باإلنابة رقية علي حسني كلمة االفتتاح 
التي أش���ادت فيها بجودة مستوى التعليم الذي 
وفره املعلمون ومساعدوهم في الكويت بكل التزام 

وشغف.
وتقديرا لرعاية بنك اخلليج لهذا احلدث، قدمت 
د.موضي احلمود إلى مدير أول للخدمات املصرفية 
الشخصية في البنك عبدالوهاب املسلم درعا تذكارية 
كتقدير وش���كر على دعم بن���ك اخلليج والتزامه 
املتواصل بتطوير قطاع التعليم في الكويت على 
جميع املستويات، وقد أكد يؤكد »يوم الوفاء« على 
الدور احليوي الذي يلعبه العاملني في قطاع التعليم 

في تطوير الشباب واملجتمع والوطن.

 »تي بي دبليو إيه/ رعد« تحتفل بعيدها العاشر 
من اإلبداع والتفوق في صناعة اإلعالن

»رواج« الكويتية و»دار اإلدارة« األردنية تطرحان 
ڤلل »صفا« و»طليطلة« بالسوق الكويتي

من جانبه، أكد مدير تطوير 
األعمال بشركة رواج إياد قدومي 
ان شركة دار االدارة مت انتقاؤها 
م����ن ضم����ن ش����ركات تطوير 
العقارات األردنية ملا تتميز به 
من مصداقية في التعامل وخبرة 
طويلة في هذا املجال والنوعية 
من التطوير وذلك أثناء اجلولة 
امليدانية لوفد رواج باألردن بحثا 
عن اجلديد ف����ي عالم التطوير 
العقاري لتلبية متطلبات العميل 
النوع  بالكوي����ت من ناحي����ة 

والقيمة والسعر.
و أضاف أن شركة دار اإلدارة 
قامت ببيع 60% من مش����روع 
طليطلة و20% من مشروع صفا 
في أقل من 9 أشهر نظرا لرغبة 
العمالء وتوجههم للش����راء أو 
االستثمار في مثل هذه النوعية 
من املشاريع العقارية، وذكر أن 
املطور أعطى للمشتري اخليار 
ببناء املساحة التي يرغب فيها 
والتي تلبي حاجياته وتتناسب 
م����ع إمكانياته حي����ث بإمكان 
املشتري أن يبني حتى 255م² 

على طابقني.

املدير العام أمين الهرمي ومدير 
تطوير األعمال إياد قدومي ومدير 
إدارة املبيعات إبراهيم املفرج، 
وعن شركة دار اإلدارة رئيسها 
التنفيذي عماد زاهدة وذلك خالل 
زيارته األخيرة للكويت، حيث 
قام بعق����د اجتماعات تدريبية 
لطاقم إدارتي املبيعات والتسويق 
في شركة رواج وقدم شرحا وافيا 
عن املشروعني وجميع األدوات 
التس����ويقية الالزم����ة لعرض 

املشاريع على عمالء رواج.
وقد صرح عماد زاهدة بأن 
املش����روعني عبارة عن مجتمع 
مسور ومخدوم بالكامل، حيث 
تتوافر خدمات: األمن واحلماية، 
الزراع����ة، الصيانة،  النظافة، 
التأجير بعائد سنوي  وخدمة 
يصل إلى 15%، وبنية حتتية من 
ضمنها الطرق املعبدة، مشيرا 
إلى أن املشروعني يقدمان مرافق 
وخدمات ترفيهية جلميع أفراد 
العائلة م����ن مطاعم وصاالت 
ومس����ابح رياضية فضال عن 
التنزه ف����ي املناطق اخلضراء 

الشاسعة.

تستعد شركة رواج للتسويق 
العقاري لتسويق أحد املشاريع 
األردنية املميزة وألول مرة في 
الس����وق الكويتي خالل األيام 
القادمة، حيث ستقوم  القليلة 
الشركة بطرح كل من مشروع 
»ڤلل صف����ا« و»ڤلل طليطلة« 
اللذين يقعان في محافظة جرش 
في األردن حيث تقوم بتطويرهما 
حاليا ش����ركة دار اإلدارة وهي 
شركة تطوير أردنية متخصصة 
الريفية  البيوت  في مش����اريع 
وستقوم بطرحهما في السوق 

الكويتي للراغبني في التملك.
يقع مشروع »ڤلل صفا« في 
محافظة جرش على بعد 25 كم 
فقط من العاصمة عمان، ويحده 
من اخللف غابة من األش����جار، 
ويقع املشروع على قطعة أرض 
مبساحة إجمالية 97 ألف متر 
مربع، ويحتوي املشروع على 97 
بيتا ريفيا مبساحات بناء تبدأ 
من 70م² وحتى 255م² حسب 
رغب����ة املش����تري وعلى أرض 

مساحتها 825م² لكل بيت.
أما مشروع »ڤلل طليطلة« 
فيقع قريبا من بوابة عمان ومطل 
على شارع عمان جرش الدولي 
في احد تالل جرش املطلة على 
س����د امللك ط����الل وجبال دبني 
وعجلون، ويبع����د 25 كم عن 
مدينة جبيهة الترويحية الواقعة 
ش����مال عمان ومخطط لشارع 
يصلها مباش����رة بشارع عمان 
جرش الرئيسي، ويقام املنتجع 
على قطعة أرض مبساحة 36 
ألف متر مربع ويحتوي على 36 
بيتا ريفيا مساحة كل بيت تبدأ 
من 70م² وحتى 255 م² وعلى 

أرض مساحتها 825م².
وقد حضر توقيع العقد عن 
شركة رواج للتسويق العقاري 

في احتفال كبير في فندق أرماني ووسط حشد 
كبير من العمالء والشركاء واألصدقاء، نظمت وكالة 
»تي بي دبليو أيه/ رعد« حفلها الس����نوي الرسمي 
مبناسبة مرور عقد من الزمان على انطالق نشاطها 

في منطقة الشرق األوسط.
وقد انتهزت اللجنة التنفيذية العليا لوكالة تي 
بي دبليو أيه/ العاملية هذه الفرصة الكبيرة لتعقد 
اجتماعها الفصلي في مكاتب تي بي دبليو أيه/ رعد 
خالل األسبوع ذاته، حيث احتفلت القيادات العاملية 
للوكالة بذكرى تأس����يس تي ب����ي دبليو أيه/ رعد، 
وأعربوا عن تقديرهم للعدي����د من النجاحات التي 
حققتها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

خالل السنوات العشر من عملها.
وفي كلمته التي ألقاها أمام ما يقرب من 250 ضيفا 
جتمعوا من مكاتب ش����بكة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للوكالة، إلى جانب العمالء واألصدقاء، قال 
رئيس مجل����س اإلدارة والرئيس التنفيذي لوكالة 
»تي بي دبليو أيه/ رع����د« رمزي رعد: »إن النجاح 
ال����ذي حققناه يدا بيد مع عمالئنا هو املعنى الكبير 

والركيزة األساسية لهذا االحتفال«.
وأوضح: »إن تي بي دبليو أيه/ رعد جنحت خالل 
العق����د املاضي في العمل بوتيرة س����ريعة خلوض 
املنافس����ة مع معظم ال����وكاالت العاملية التي تعمل 
بالفعل في املنطقة منذ سنوات قبل تسجيل انطالقتنا 
األولى، وكان هذا السباق الهادف إلى توطيد مكانتنا 
مفعما بالتحديات، لكن بفضل تفاني موظفينا والدعم 
الذي حظينا به من تي بي دبليو أيه/ العاملية حققنا 

النجاح«.
واضاف: »يطيب لي أن أعلن بكل سرور عن أننا 

متكن����ا من حتقيق اختراق ف����ي مجموعة الوكاالت 
اإلعالنية الكبيرة، ب����ل إننا أصبحنا من أكبر ثالث 
وكاالت لإلعالن في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا في هذه الفترة الوجيزة«.
بدوره قال الرئيس واملدير التنفيذي لشركة »تي 
بي دبليو أيه/ العاملية« توم كارول: »إن مجموعتنا 
هي أحدث مجموعات وكاالت اإلعالن العاملية وأسرعها 
منوا وقد سميت مؤخرا وكالة اإلعالن األولى للعقد 
املنصرم »The Agency of the Decade« من قبل مجلة 
أدفارتايزنغ أيج العاملية املعروفة ويس����رني وأنا 
أشارككم هذا االحتفال أن أشير إلى أن وكالة تي بي 
دبليو أيه/ رعد هي الوكالة األسرع تطورا ومنوا في 
مجموعتنا العاملية وقد حققت هذه الوكالة هذا النجاح 
الباهر خالل 10 سنوات فلهم مني شخصيا ومن اللجنة 

التنفيذية للمجموعة أحر التهاني والتقدير«.
اجلدير بالذكر ان وكالة »تي بي دبليو أيه/ رعد« 
تعتمد على فريق عمل يصل عدده إلى أكثر من 650 
موظفا يعملون في أقسام اإلعالن واخلدمات الرقمية 
والعالق����ات العامة، وترتبط مع ش����بكة مكونة من 
14 وكالة تقدم خدماتها الكاملة في منطقة الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا، وتواصل هذه الوكالة العمل 
على حتقيق رؤيتها الهادفة إلى تغيير قواعد اإلعالن 

في املنطقة.
وقد مت إنشاء وكالة »تي بي دبليو أيه/ رعد« في 
العام 2000، ويوجد مقرها اجلديد في مجمع »إعمار 
س����كوير« اجلديد على مقربة من برج خليفة بدبي، 
وتشتمل وكالة »تي بي دبليو أيه/ رعد« في الوقت 
احلالي على 3 أقسام، وهي: اإلعالن واخلدمات الرقمية 

والعالقات العامة.


