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 سوق هونغ كونغ لألوراق المالية
أكثر أمانًا لالستثمار األجنبي في العالم

»المشروعات السياحية« ترصد أكبر برنامج 
للجوائز والخصومات لزوار مركز المعلومات

محمود فاروق
نظمت ش���ركة الكويت وآسيا للوساطة املالية 
ندوة اقتصادية حول االستثمار الواعد بالصني وآلية 
التداول واالس���تثمار بالعمالت الدولية باالضافة 
الى سوق الطاقة والس���لع، حيث حتدثت مديرة 
التسويق لدى شركة كويت وآسيا اجنس الم من 
هونغ كونغ حول السياس���ات احلكومية بالصني 
والوضع االقتصادي العام للصني للعام 2010 وعن 
آلية االستثمار في سوق هونغ كونغ لالوراق املالية 
الذي وصفته بأنه السوق الوحيد احلر واملفتوح 
واآلمن لالستثمار االجنبي، كما متت مناقشة نطاق 

ومستقبل االس���تثمار االسالمي بحسب الشريعة 
االسالمية بالصني واوضح خبراء االستثمار جهاد 
شافي ووليد خالد التحليل الفني واالساسي وتأثيره 
على اداء مختلف اسواق العمالت والطاقة والسلع 
بحيث يتضح ذلك من برامج الكمبيوتر احلديثة 
التي مت ادخالها لدى الشركة. وقد مت منح شهادات 
تقدير للحاضري���ن بالندوة كما ابدى احلاضرون 
اهتمامهم وادراكهم لقيمة السوق الصينية جنبا 
الى جنب لالستثمار بالعمالت والسلع حيث تفتخر 
الشركة بتعاونها مع مختلف املعاهد املالية وتتطلع 

الى املزيد من اجلامعات املختلفة.

استقبل نائب العضو املنتدب للشؤون االدارية 
واملالية بشركة املشروعات السياحية خالد بن سبت 
وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري الذي قام بافتتاح معرض السفر العاملي 
2010، وذلك في جناح الشركات املشاركة باملعرض، 
الى جانب عدد من سفراء الدول العربية واالجنبية 

واعضاء السلك الديبلوماسي بالكويت.
وقد حضر االستقبال مدير ادارة العالقات العامة 
والتسويق بالشركة هدى الصالح ومدير االدارة 
القانونية ملحم امللحم ومدير ادارة الشواطئ واالندية 
البحرية علي القالف ومدير ادارة الصيانة م.خليفة 
الشمالن وجانب من قيادات الشركة وممثلي وفريق 

العالقات العامة والتسويق واالعالم بالشركة.
وتعد مشاركة شركة املش����روعات السياحية 
باملعرض ه����ذا العام هي االب����رز واالضخم عبر 
تاريخ مش����اركتها باملعرض ملا تقدمه من برنامج 
الهدايا واجلوائز واخلصومات املميزة والذي يعد 
فرص����ة لاللتقاء بجمهورها وزوار ورواد مرافقها 

كل عام.
وعلى صعيد مش����اركة ش����ركة املش����روعات 
السياحية قال رئيس قسم التسويق بالشركة فهد 
املسعود ان مشاركة الشركة السنوية في معرض 
السفر العاملي تأتي حرصا على املشاركة الفعالة 
في هذه التظاهرات السياحية، واستكماال ملشوار 
بدأته الش����ركة منذ عام 1997 بهدف التواصل مع 
زوار املعرض ورواد مرافق الشركة، تقدم الشركة 
هذا العام خصومات متعددة ملرافقها تصل الى %50 
وهذه اخلصومات هي مبنزلة الهدية السنوية التي 

تقدمها الشركة لزوارها.
واشار الى انه نظرا ملزيد من التواصل مع جمهور 
الشركة فان برنامج اخلصومات الذي مت تقدميه 
للزوار هذا العام من خالل معرض السفر العاملي 
في الفترة من 19 الى 22 اجلاري بارض املعارض 
سيستكمل مبركز املعلومات التابع للشركة والكائن 

بشارع اخلليج العربي بجوار مطعم مركز سلطان 
اعتبارا من اليوم وحتى الثالث من يونيو املقبل 
حيث يتضمن البرنامج منح خصومات بنس����بة 
30% على اش����تراكات االندية البحرية و50% على 
تذاكر صالة التزلج ومجمع احواض الس����باحة، 
باالضافة الى تذكرة مخفضة للمدينة الترفيهية 
لتصبح دينارين ونص����ف الدينار بدال من ثالثة 
دنانير ونصف الدينار متضمنة عددا من االلعاب 
املجانية داخل املدينة الترفيهية خالل فترة الصيف 
احلالي فقط، باالضافة الى خصم 50% على بعض 

األلعاب داخل املدينة الترفيهية.
مشيرا الى ان ابراج الكويت مستمرة ايضا في 
تقدمي بطاقة »اجلون كارد« التي شهدت اقباال مميزا 
في السنوات الس����ابقة ومتنح حاملها خصومات 
تت����راوح ما بني 20% و50% بصحبة مرافقيه، كما 
يحصل املشترك ببطاقة »اجلون كارد« على دعوة 
مجانية لشخص واحد على بوفيه الغداء او العشاء 

مبطعم االفق بابرامج الكويت.
واوضح ان الهدف من متديد فترة اخلصومات 
والع����روض مبرك����ز املعلومات يأتي للتس����هيل 
والتيس����ير على اجلمه����ور ومراع����اة للظروف 
الش����خصية التي تعوق فرصة اس����تغالل األسر 
والعائالت لبرنامج اخلصوم����ات في فترة اقامة 
املعرض بارض املعارض حتى يتمكن اجلميع من 
االستفادة من برنامج اخلصومات السنوي، واكد 
انه ستقدم شركة املشروعات السياحية لزائري 
جناح الشركة باملعرض ومركز املعلومات كوبونات 
سحب على كل عشرة دنانير من قيمة املشتريات 
ويوضع الكوبون في الصندوق املخصص للسحب 
النهائي، مشيرا الى انه سيجري السحب في يوم 
ختام املعرض يوم اخلميس املوافق 3 يونيو املقبل 
في متام الس����اعة السابعة والنصف مساء مبركز 
املعلومات بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة 

ووسائل االعالم املختلفة في حفل ختام مميز.

في ندوة نظمتها »الكويت وآسيا للوساطة« عن االستثمار في الصين

خالل مشاركتها بمعرض السياحة والسفر الممتد حتى 3 يونيو

لقطة جماعية لقيادات »الكويت وآسيا للوساطة« مع احلاصلني على الشهادات التقديرية

نبيل توما ايلي بوشعيا

نبيل توما وزينة مقدم يتابعان احلدث  لؤي أصفهاني وقسطنطني اسينوف وعدنان سعد واليان فرح خالل امللتقى

)محمد ماهر(لقطة جماعية للحضور خالل امللتقى

خالد بن سبت مستقبال محمد الكندري والسفير الهندي مع قيادات »املشروعات الصغيرة«

هدى الصالح تتوسط أسرة العالقات العامة بالشركة بجناح املعرض

»Portfolio Nigh 8« ميماك أوغلفي«: ملتقى« 
فرصة للتواصل مع الرواد في اإلبداع اإلعالني بالكويت 

6 شركات تنضم لمعرض التصميم الداخلي وتنسيق المواقع

يعد الحدث اإلبداعي اإلعالني األول من نوعه عالميًا

نبيل توما: الحدث كشف عن مواهب إبداعية واعدة ستكون المورد األكبر للصناعة اإلعالنية
إيلي بوشعيا: ما شهدناه في األمسية يعتبر عماًل إبداعيًا احترافيًا متميزًا

»انني في غاية السرور لنتائج هذا 
امللتقى، فهؤالء الطلبة والشباب 
كشفوا عن مواهب ابداعية كبيرة 
وواعدة مما يجعلهم املورد االكبر 
للصناعة االعالنية املستقبلية في 
الكويت، واننا فخورون وسعداء 
في الوقت ذاته مبا قدمناه لهم 
في هذا امللتقى من فرصة طيبة 
ليقدموا أعمالهم، وكذلك لنتعرف 
نحن على هذه الطاقات االبداعية 
التي حتتاج الرعاية والتوجيه«. 
وأضاف: »اننا نتطلع قدما كي 
نتوسع في هذا امللتقى عام بعد 
عاما ليصبح حدثا كبيرا وعالمة 
فارقة في الصناعة االعالنية في 

الكويت«.
املدير  م����ن جانبه حت����دث 
االبداعي مليماك اوغلفي الكويت 
ايلي بوشعيا عن أهمية احلدث 
الفري����د من نوع����ه قائال: ان ما 
شهدناه في هذه االمسية يعتبر 
عمال ابداعي����ا احترافيا متميزا، 
وأعتقد أنه اذا مت توجيه ودعم 
ه����ذه الطاق����ات االبداعية فانها 
ستكون اضافة حقيقية ونوعية 
لصناعة االع����الن في الكويت، 
داعيا جميع الشباب املشاركني 
بأعماله����م ومواهبه����م في هذه 
االمسية أن يثابروا على صقل 
مواهبهم وتعزيز ابداعهم ليحققوا 

ما يريدون.
امللتقى  واختتمت أنش����طة 
بتوزيع ش����هادات التقدير على 
جميع الطالب والشباب املشاركني، 
كما مت منح جائزة امللتقى لطالب 
مت اختياره نتيجة االبداع الفريد 
الذي يقدمه في تصاميمه وأعماله، 
املديرون االعالنيون  حيث قام 
بتقييم االعمال وصوال الى هذه 

النتائج.

دبلن، فرانكفورت، هلسنكي، هونغ 
كونغ، جدة، الكويت، لش����بونة، 
لندن، لوس اجنيلي����س، املنامة، 
ملبورن، مكسيكو سيتي، ميالنو، 
مومباي، نيوي����ورك، فيالدلفيا، 
كويبيك، سان فرانسيسكو، سان 
باولو، شانغهاي، س����توكهولم، 
تايبيه، تورنتو وتونس. وشكل 

هذا احلدث فرصة حقيقية وفريدة 
للطالب املتخصصني في االعالن، 
واخلريجني اجل����دد، واملصممني 
االبداعيني املتميزين حيث توفرت 
لهم الفرصة للقاء أفضل املديرين 
االعالنيني ف����ي مدينتهم.  وبهذه 
املناسبة قال املدير التنفيذي لوكالة 
ميماك أوغلفي الكويت نبيل توما: 

دبي، جدة، وتونس تليها القاهرة، 
 الكويت والبحرين. وشهد ملتقى

Portfolio Night 8 حضور ومشاركة 
مئات من الكف����اءات االبداعية في 
القطاع االعالني بهدف االشراف على 
االبداعات في مدن عديدة مشاركة 
مثل أثينا، أتالنتا، برشلونة، بيروت، 
بروكسل، القاهرة، شيكاغو، دبي، 

شريف حمدي
في مبادرة نوعية تهدف ملنح 
املبدعني الشباب الفرصة للتعريف 
مبواهبهم، واالستفادة من خبرة 
كب����ار املديري����ن االبداعي����ني في 
الكويت، استضافت وكالة ميماك 
 أوغلف����ي الكويت وبنجاح ملتقى

Portfolio Night 8 الذي يعتبر احلدث 
االول من نوعه عامليا، واالول في 
الكويت، وهذا امللتقى الذي تقدمه 
مؤسس����ة ihaveanidea، يعتب����ر 
أول وأضخم ح����دث عاملي يتيح 
التعرف على املستجدات االبداعية 
في صناع����ة االعالن لدى االجيال 
اجلديدة وخاصة شريحة الطالب 
املبدع����ني واملوهوب����ني في تقدمي 
أعمالهم واالستفادة من التواصل 
مع الرواد في االبداع االعالني في 
الكويت أو في أي بلد يتم فيه تنظيم 
هذا امللتقى، ويساعد هذا النشاط 
السنوي على الهام هؤالء الطالب 
واملبدعني الش����باب لدخول مجال 

الصناعة االبداعية واالعالنية.
وشارك في هذا امللتقى مجموعة 
كبيرة من كبار املديرين االبداعيني 
في الوكاالت االعالنية الرائدة في 
الكويت حيث قاموا باالطالع على 
أعمال الشباب املبدعني واملوهوبني 
العون  وتقييم أعماله����م وتقدمي 
والنصح لهم لدخول العمل االعالني، 
وشهد امللتقى حضورا كبيرا من 
طلبة اجلامعات في الكويت حيث 

عرضوا انتاجاتهم االبداعية.
الس����نة  وحضر احلدث لهذه 
101 مدير ابداع����ي من جميع دول 
املنطق����ة، حيث مت اس����تعراض 
ابداعات ومساهمات نحو 290 طالبا 
قدموا أعمالهم وتصاميمهم. وكان 
احلضور واملساهمة االكبر في هذا 
امللتقى للمش����اركني في بيروت، 

ياسر عطا  ناصر الكليب جعفر بسيسو محمد عبد العظيم 
أنها مستمرة في إضافة منتجات 
جديدة ومتطورة للمباني الذكية 
تساهم في تسهيل حياة اإلنسان 
الراحة  إلى توفي���ر  باإلضافة 
والترفيه واحلماية، كما تساهم 
أنظمة املباني الذكية في توفير 
الطاقة وتخفيض تكاليف صيانة 
املنزل وزيادة قيمته السوقية.
م���ن جانبه أك���د مدير عام 
التجارية رينيه  شركة أطلس 
جوزيف أن الشركة هي األولى 
التخزين والتوزيع،  في مجال 
مش���يرا إلى أنه���ا تقدم حلول 
األرضيات ذات اجلودة وكذلك 
الغراء ومواد الطالء والنجارة 
الزخرفية وكذلك  واللوح���ات 

املنتجات اخلشبية.
وأك���د ريني���ه أن هذه هي 
املش���اركة األول���ى للش���ركة 
باملعرض وهي تع���ول عليها 
كثي���را للتواصل مع ش���ركات 
التصميم الداخلي في األسواق 
احمللية واإلقليمية والتواصل 
مع املهندس���ني واالستشاريني 

في الكويت.

فتعتبر شركة آجال من الشركات 
الرائدة ف���ي عالم األرضيات بكل 
إننا وكالء لكبرى  أنواعها حيث 
الشركات والوكاالت العاملية مثل 
شركة »ماهاوك غروب« األكبر في 
أنواع  العالم والتي تنتج أحدث 

السجاد األميركي.
أم���ا رئيس مجل���س اإلدارة 
للشركة الدولية التقنية إلنتاج 
املطابخ الصاج املعدني واالستيل 
ناصر الكليب فقد أكد ان الشركة 
تأسس���ت في العام 2000 بإدارة 
متحضرة ومنفتحة للسوق احمللي 
العم���الء وبطاقة  والحتياجات 
إنتاجية تغطي حاجة شريحتها 
من العمالء وخالل س���نوات من 
تاريخ التأسيس أثبتت جدارتها 
املراتب بخطوات  واعتلت أعلى 
سريعة في السوق احمللي وخاصة 
في مجال االستانلس استيل، حيث 
لدينا ال���كادر الفني املتخصص 
بتلبي���ة حاج���ات العمالء ومن 
كل االذواق، وان مساهمته بهذا 
املعرض أت���ت حرصا منه على 
التواصل م���ع عمالئهم وتقدمي 

االفضل دائما لهم.
واكد ان هذه املرة االولى التي 
تشارك فيها الشركة باملعرض وان 
موقع املعرض على شارع اخلليج 
العربي ومكان اقامته في جمعية 
املهندسني س���اهم كثيرا في هذا 
القرار وكذلك احلملة التسويقية 
واالعالنية والرعاية الكبيرة من 
الصحافة احمللي���ة له، مؤكدا ان 
الشركة ستقدم عروضا جميلة على 

منتجاتها وبأسعار تنافسية.
من جانبه أكد املدير التنفيذي 
الوطني���ة  لش���ركة مونتري���ال 

Montreal National Company جعفر 
بسيسو أن الشركة حرصت على 
املشاركة للمرة الثانية في املعرض 
بعد أن لقيت مشاركتها في املرة 
األولى جناحا مميزا، مشيرا إلى 
أنه مت تقييم هذا النجاح واألداء 
لنتائ���ج املعرض من خالل إقبال 
العمالء أثناء وبعد املعرض وعمل 
استبيان والتعرف عن أي طريق 

قام العميل مبعرفة الشركة.
أم���ا مدي���ر عام ش���ركة نظم 
العظيم فأكد  اخلليج محمد عبد 

من مصنع )فافمانك( لتقدمي شرح 
عن منتجات الشركة، كما ستقوم 
انتيريورز بطرح  شركة فوروم 
منتجات لعالمات جتارية اخرى 
متلكها الشركة مثل تكنولوجيا 
)هوني كومب( املتطورة في مجال 
الداخلية واخلارجية  التكسيات 
وصوال لالرضيات والتصميمات 
الداخلية مبجموع���ة كبيرة من 
الى  االشكال وااللوان، باالضافة 
شرح عن ش���ركة مباني ستيل 
املتخصصة في املباني والهياكل 
احلديدية من ع���رض كامل لكل 
انتيريورز  اقسام شركة فوروم 
في مختلف املجاالت في التصميم 
الداخل���ي والبناء واملفروش���ات 

املكتبية والتصميم والطابعة.
أما مدي���ر عام ش���ركة آجال 
للمقاوالت والتجارة العامة نبيل 
ندمي برجاس فقال: يعتبر شارع 
اخلليج من األماك���ن املميزة في 
الكوي���ت، وكان اح���د العوام���ل 

املساعدة ملشاركتنا باملعرض.
وأضاف برجاس: أما بخصوص 
املنتجات التي سنقدمها باملعرض، 

أعلنت مجموعة من الشركات 
املتخصصة مشاركتها ورعايتها 
ملعرض التصميم الداخلي وتنسيق 
املواقع الثاني »إن أند أوت« الذي 
تنظمه رابطة املعماريني الكويتية 
في جمعية املهندسني بالتعاون مع 
مجموعة األنظمة الهندسية ويرعاه 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
للتنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الش���يخ أحمد الفهد في 
الفترة من 24- 28 مايو املقبل في 
قاعة املعارض بجمعية املهندسني 

الكويتية.
م���ن جانبه أك���د املدير العام 
لش���ركة ف���ورم انتري���ورز د.م 
ياس���ر عطا أن الشركة حرصت 
على املس���اهمة في هذا املعرض 
للتواصل مع عمالئها من مختلف 
الش���رائح بش���كل عام واملكاتب 
االستش���ارية والهندسية بشكل 
خاص، مشيرا إلى أن الشركة تقوم 
بطرح منتجات وتقنيات جديدة 
في مجال التكس���يات اخلارجية 
التي تتمي���ز بالتهوية  للمباني 
والتبريد والع���زل احلراري من 
منتجات شركة )كي أي بي( وهي 
إحدى العالمات التجارية التابعة 
للش���ركة باالضافة الى منتجات 
شركة )فافمانك( االسبانية التي 
متثلها شركة فوروم انتيريورز 
في الكويت والش���رق االوس���ط 
واحلاصلة على العديد من شهادات 
اجلودة العاملية في مجال التكسيات 
اخلارجي���ة ذات االلوان املقاومة 
للعوامل الطبيعية القاس���ية في 

منطقة اخلليج.
الش���ركة  ال���ى أن  وأش���ار 
ستستضيف خبيرا متخصصا 


