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..ولقطة تظهر احلشد الكبير من املشاركني خالل احد التقدميات

..وخالل جتربتها سيارة G اجلديدة جليان لويس مع لواء خالل احلدثإنفينيتي املكشوفة G كما بدت أمام احلشد الكبير

لقطة جماعية إلداريي إنفينيتي البابطني مع مؤسسة احلدث وضيوف الشرف

تحت شعار »األداء الملهم«

»إنفينيتي البابطين« ترعى وتستضيف أرقى النشاطات الشبابية في الكويت

حتت شعار »األداء امللهم« قامت 
شركة عبداحملس���ن عبدالعزيز 
البابط���ن برعاية واس���تضافة 
احد أرقى النش���اطات الشبابية 
 Pecha Kucha Night في الكويت
انطالقا م���ن حرصها الدائم على 
دعم الشباب الكويتي في جميع 
املجاالت، وأهمها االفكار املبدعة 
البناءة التي تعود باملنفعة على 

املجتمع احمللي.
ومنذ انطالقة انفينيتي االولى 
في الكويت وافتتاح أرقى معرض 
للس���يارات الفاخرة وهي تتميز 

مبا تقدمه لعمالئه���ا من احدث 
التكنولوجيا السباقة في صناعة 
السيارات وتصاميمها االخاذة التي 
متيز انفينيتي عن منافسيها من 

السيارات الفارهة.
واجتم���ع كل من مس���ؤولي 
انفينيتي البابطن واملؤسس���ن 
ل� Pecha Kucha في الكويت وعلى 
رأسهم د.أسيل الرقم التي تبنت 
فك���رة احلوار املش���هورة عامليا 
الفرص���ة للعديد من  وأعط���ت 
املبدعن مجاال لتق���دمي أعمالهم 
املبدعة، ومن هذا  ونش���اطاتهم 

املنطلق فإن تش���جيع الش���باب 
الكويتي كان ومازال اهم االولويات 
التي حرصت عليها الشركة مبا 
يتوافق مع اس���تراتيجيتها في 
السوق احمللي ومت االتفاق على 
شراكة استراتيجية تسمو بأهدافها 
البناءة وخطواتها الصاعدة إلتاحة 
الفرصة للشباب الكويتي لطرح 
افكارهم وعوام���ل جناحهم في 
أتاح  اعمالهم اخلاص���ة، وايضا 
لهم فرصة االط���الع على أحدث 
العاملية واحمللية من  النجاحات 

خالل هذا احلدث الفعال.

اجلدير بالذكر ان فكرة أمسية 
Pecha Kucha تعود الى عام 2003 
حن ابتكرها كل من استيد كليف 
ومارك دايتام في طوكيو لتجسد 
ملتقى ملجموعة الشباب املصممن 
املبدعن يتم فيه عرض ابداعاتهم 
وابتكاراتهم عل���ى عامة الناس، 
واحلدث في ح���د ذاته ال يهدف 
الى الربح امل���ادي بل يرمي الى 
دعم االب���داع املغمور واملعروف 

لدى الشباب.
 Pecha وترتكز فكرة »أمسية
Kucha« على مفهوم منح املبدعن 

فرص���ا مميزة بحي���ث يقوم كل 
منهم بعرض 20 نسخة من عمله 
االبداعي في شرائح تخصص 20 
ثانية لكل منها، مما يتيح عرض 

ابداعات وأعمال اكثر.
 Pecha Kucha وقد القت أمسية
اقباال شديدا لدى الشباب املبدع 
ومن كبار املهتمن الذين اعتادوا 
عل���ى رؤية ما ه���و متميز ومن 
افكار خالقة لتغدو االمسية معلما 
للشباب املبدع، واجلدير الذكر ان 
شهرتها انتشرت لتصل الى اكثر 

من 159 مدينة حول العالم.

من جهة ثانية، يشهد احتفال 
أمس���ية Pecha Kucha حضورا 
مميزا للفنانة االميركية ومصممة 
االزياء العاملية جليان لويس التي 
تبلغ م���ن العمر 26 عاما. والتي 
ولدت في بلدة صغيرة في لونغ 
آيلند/نيوي���ورك وحاصلة على 
اجازة التصاميم من كلية بارسنز، 
 CFDA وقد فازت جليان بجائزة
كمنحة دراسية، كما مت اختيارها 
كمصممة جنمة لدى كلية بارسنز 

لالزياء.
وتسعى جليان اآلن الى تعزيز 

عالمة جتارية لالزياء خاصة بها، 
الى جانب عملها كمستشارة في 
عدد م���ن دور االزياء االميركية، 
وذلك بعد ان اكتس���بت مهارات 
واسعة وخبرات استثنائية بفضل 
عملها مع مصممن عاملين لالزياء 
من امثال رالف لورين وسيريل.
افكار  وتس���توحي جلي���ان 
تصاميمه���ا االبداعية من االزياء 
البالي���ه،  العس���كرية وأزي���اء 
كما حترص دوم���ا على اعتماد 
التكنولوجيا احلديثة في صناعة 
االزياء وإيجاد مفهوم خاص بها 

يعد اختراق���ا مميزا على صعيد 
صناعة االزياء في العالم.

وتعتبر ش���ركة عبداحملسن 
الوكيل  البابطن هي  عبدالعزيز 
احلصري املعتمد لعالمة انفينيتي 
في الكويت، وان التصميم امللهم 
النفينيتي يعيد صياغة مفهوم 
جتربة القي���ادة املمتعة واملليئة 
بالتميز والرفع���ة لكل العمالء، 
ويرتك���ز ه���دف انفينيتي على 
توفير املزيد من اخلدمات املتميزة 
وتقدمي جتربة قيادة ممتعة لكل 

عمالئها.

النصار: حريصون على جذب العناصر الكويتية الشابة المبدعة لتجربة الطراز الجديد كليًا

»معرض الكويت« تعين مشعل الراشد
 مساعدًا لمدير التسويق والمبيعات

»فورد« تدعو المدونين والخبراء على »فيس بوك« 
للمشاركة  في التجارب األولى لـ »فوكس الجديدة« 

100 مشارك من حول العالم سيسافرون إلى أوروبا في مطلع 2011 
لقضاء يومين في استكشاف فوكس الجديدة كليًا ومشاركة التجارب

في إطار مشاركتها في »معرض 
باريس للسيارات«، أعلنت فورد 
دعوتها ألقطاب العالم الرقمي من 
رواد وصاعدين على حد س����واء، 
للمش����اركة في التجربة العاملية 
لقيادة اجليل القادم من سيارة فورد 
فوكس، حيث سيتسنى للفائزين 
أن يكونوا من ب����ن األوائل على 
مس����توى العالم ممن يختبرون 
قيادة فوكس اجلديدة كليا، قبل 
وصولها إلى صاالت عرض الوكالء 
في أوروبا وأميركا الشمالية في 
مطلع 2011، وجمع النقود للقضايا 
اخليرية التي يدعمونها في الوقت 
نفسه.ويعد برنامج »جتربة قيادة 
فوكس العاملية � انطلق بأكثر من 
السيارة«، دليال جليا على التزام 
ف����ورد املتواصل جت����اه تعزيز 
مشاركة العمالء في عملية تطوير 
املنتجات، وحثهم على تداول قصة 

فورد املتميزة.
وتبدأ عملية استقبال طلبات 
االشتراك في جتربة القيادة خالل 
فترة وجيزة بعد »معرض باريس 
للسيارات« وتستمر خالل األشهر 
القليلة املقبلة، حيث سيتم قبول 
الطلبات حلضور احلدث األول من 
نوعه على صفحة فوكس في موقع 
»فيس بوك«، حتت قائمة »جتربة 
 )Global Drive( »العاملية القيادة 
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.fordfocus
وبهذه املناس����بة، ق����ال نائب 
رئيس مجموعة فورد لش����ؤون 
التسويق جيم فارلي: »تتيح لنا 
جترب����ة القي����ادة العاملية فرصة 
فري����دة للتواصل مع عمالئنا في 
جميع أرج����اء العالم، ومتكينهم 
من املش����اركة في إطالق سيارة 
فوكس اجلديدة كليا، واملساهمة 
في األعم����ال اخليرية احمللية في 

الوقت نفسه«.
وأضاف: »لق����د حرصنا على 
التي  االس����تفادة من التج����ارب 
اكتسبناها من حدث إطالق سيارة 

فييستا في الصن، وحملة فييستا 
في الواليات املتحدة، حيث مت منح 
100 سيارة من هذا الطراز ألصحاب 
األدوار املهمة ف����ي مجال اإلعالم 
االجتماعي لقيادتها ملدة ستة أشهر، 
بهدف تطوير هذه احلملة املبتكرة. 
وال ش����ك في أن احلضور العاملي 
والتأثير الذي يتمتع به 500 مليون 
عضو في »فيس بوك«، والرواد 
البارزين على اإلنترنت، يعد تأثيرا 
مذهال«. وقد أظهرت لنا مبادرات 
اإلعالم االجتماعي التي أطلقناها 
فيما سبق، أن وضع العالمة في 
وقت مبكر بن أيدي العمالء، يساعد 
إلى حد كبير على تعزيز الوعي 
واالهتمام باملنتج.وسيطلب إلى 
املتقدمن حتميل مقطع ڤيديو إلى 
صفحة فوكس على »فيس بوك«، 
يوضحون فيه برأيهم السبب الذي 
يجعل منهم جديرين باملشاركة في 
احلدث، وكيف سيكون بإمكانهم 
تقدمي شيء أكبر لقضية خيرية في 
مجتمعهم احمللي في حال حصولها 

على التبرعات من فورد.

وس����يحصل كل س����ائق على 
ما يع����ادل 10 آالف دوالر بالعملة 
احمللية للقضية اخليرية، وسيصل 
إجمال����ي املس����اهمات اخليري����ة 
حول العالم إلى 500 ألف دوالر. 
وسيجري اختيار املشاركن بناء 
على مجموعة م����ن العوامل مثل 
حضورهم في الشبكات االجتماعية، 
ومهاراتهم ف����ي ابتكار احملتوى، 
وعدد م����رات اإلعجاب احلاصلن 
عليها، إضافة إلى عوامل أخرى، 
وستقوم فورد أيضا بدعوة املدونن 
البارزين وأصحاب األدوار املهمة 
على اإلنترنت.  وس����تقام حملة 
»جتربة قيادة فوكس العاملية« في 
مطلع عام 2011 في جنوب أوروبا، 
وسيتم تصميم أنشطة القيادة ملنح 
املش����اركن نظرة مبكرة وشاملة 
على الس����يارة اجلديدة املرتقبة 
من فورد، وبطرق غير تقليدية، 
وسيطلب إلى املشاركن تصوير 
وتوثيق جتاربهم ملشاركتها ضمن 
مساحاتهم اخلاصة على شبكات 

التواصل االجتماعي.

ملتقى تايوان 2010  يفتح المجال 
أمام توسيع نطاق األعمال مع المنتجات التايوانية  الممتازة

أعلن مجلس تنمية التجارة اخلارجية )تيترا( عن مشاركة 
32 ش����ركة تايوانية في معرض الكويت الدولي الذي يقام 
بأرض املعارض الدولية مبشرف، خالل الفترة من 10 إلى 12 
أكتوبر اجلاري.وقال املجلس في بيان صحافي انه سيقوم 
وعلى مدى هذا احلدث ملدة 3 أيام، جنبا إلى جنب مع معهد 
صناعة املعلومات في تايوان، بتقدمي منصة مثالية للتبادل 
والتعاون بن شركات من تايوان والكويت من خالل معرض 
ملتقى تايوان، الذي يساعد تايوان على إقامة عالقات جتارية 

وثيقة مع الدول األخرى في املنطقة.
كما يق����وم مجلس تنمية التج����ارة اخلارجية كل عام، 
بتنظيم البعثات التجارية املختلفة والوفود لزيارة بعض 
دول الشرق األوسط مثل اململكة العربية السعودية ودبي، 
وقد ساعدت البعثات التجارية على تعزيز العالقات التجارية 
الثنائية بن تايوان والدول في املنطقة، كما عززت التنمية 

املستمرة بن تايوان ودول املنطقة.

ويساهم ملتقى تايوان في حتقيق التالي:
يش����حذ معدات عملك: حيث ان تايوان لها عقود طويلة 
من اخلبرة في الصناعة اآللية متكنها من خلق وإنتاج أحدث 
اآلالت واملعدات التي تلبي احتياجات اليوم. ويقدم امللتقى 
للمشترين والزوار األدوات الصحيحة التي ميكن أن تزيد 
اإلنتاجية، وفي دورته احلالية سوف يتم تقدمي آالت طباعة 
، وملحقات آالت الطباعة مثل بلونة افالم املاكينات والطارد، 
اآلالت الهوائية والقواطع، املثاقب، املطاحن، واآلالت الرملية، 
ذات الش����دات والتأثير الهوائي الهيدروليكي واملستلزمات 
السريعة والوصالت، الصمامات واخلراطيم، ومواد الطباعة 
مثل لوحات األداء النظري املركب، لوحات وتبسيط العمليات، 
لوحات CTCP، ومظهر األقالم الفوتوغرافية، ضمن أشياء 
أخرى كثيرة.يعزز إدارة معارفك: يقدم امللتقى أنظمة برامج 
الكمبيوت����ر التي ميكن أن تعزز كفاءة املؤسس����ة أو زيادة 
قيمة شركتك. في جناح تايوان، قد جتد احللول البرمجية 

مثل برنامج احللول ألنظمة احلكومة اإللكترونية، برنامج 
حلول IAAS اخلاص الذي ميكنهم من فك تش����فير النظام 
 RFID اخلاص وأنظمة النش����ر، نظام إدارة املكتبة، ونظام
إلدارة املكتبات.يثري منط حياتك: متاشيا مع مفهوم الصحة 
والعافية، تقدم تاي����وان منتجات الترفيه املبتكرة التي مت 
توزيعها في العديد من األسواق حول العالم. بعض املنتجات 
املعروف����ة على الصعيد العاملي لتاي����وان، مثل جهاز قارئ 

الكتاب االلكتروني والنموذج التجاري للطائرات.
مفهوم البيئة للحفاظ على املوارد املائية: مع التغيرات 
املناخية العاملية املتزايدة في السنوات األخيرة، واصبحت 
موارد املياه أكثر أهمية من أي وقت مضى، في جناح تايوان، 
يكون للزوار رؤية حلول مختلفة لتنقية املياه النظيفة، مثل 
أنظمة RO للترشيح والتقنية )سكنية وجتارية وصناعية(، 
أنظمة الترشيح O3، األشعة فوق البنفسجية، أنظمة الترشيح 

للمياه املنزلية.

اتحاد المصارف يقدم دعمًا ماليًا 
لجمعية العالقات العامة الكويتية

اس���تقبل األمن العام الحتاد مص���ارف الكويت بالوكالة نبيل 
الصقعبي رئيس مجلس اإلدارة بجمعية العالقات العامة بدر املديرس 
حيث قدم له الدعم املالي الذي قدمه االحتاد للجمعية، مساهمة منه 
ف���ي تنظيم مؤمتر اإلعالم االقتصادي الذي تنظمه اجلمعية حتت 
عنوان »دعم الكويت كمركز مالي وجتاري إقليمي وعاملي« والذي 

سيقام في الكويت في الفترة من 13 � 14 ديسمبر املقبل.
وبهذه املناسبة، قال األمن العام الحتاد مصارف الكويت بالوكالة 
نبيل الصقعب���ي في تصريح صحافي إن الرعاي���ة الذهبية التي 
يساهم بها االحتاد إلقامة هذا املؤمتر تأتي من إميان االحتاد بأهمية 
موضوع املؤمتر ودور اإلعالم االقتصادي في دعم مس���يرة العمل 
املال���ي واملصرفي في الكويت وتس���ليط الضوء على اجلهد الذي 

تبذله املصارف الكويتية في دعم عملية التنمية. 

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي عن انضمام مشعل محمد 
الراش���د ليشغل منصب مساعد 
التس���ويق واملبيعات في  مدير 

الشركة.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان الراشد ليس غريبا على شركة 
ارض املعارض والسوق احمللي 
إذ ان أنشطته التجارية ارتبطت 
على مدى سنوات طويلة بسلسلة 
من معارض الشركة سواء منظما 
لها او مشاركا فيها حيث ميتلك 
خبره واسعة في مجال التسويق 
الدراس���ات  التج���اري وتنفيذ 

واحلمالت التسويقية احمللية.
الراش���د ميتلك  ان  وأضافت 
بحكم تواجده الطويل في السوق 
ش���بكه واس���عة م���ن العالقات 
القدرة على  واالتصاالت متنحه 
التواصل والوصول الى أصحاب 
القرار في العديد من املؤسسات 
والهيئ���ات والش���ركات احمللية 

واإلقليمية.
 بهذه املناس���بة، اثنى نائب 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للش���ركة عبدالرحمن 
النص���ار على خط���وة انضمام 
الراشد للعمل ضمن أسرة شركة 
معرض الكوي���ت الدولي مؤكدا 
حرص الشركة الدائم على اجتذاب 
العناصر الكويتية الشابة القادرة 
عل���ى التفوق واإلب���داع متى ما 

أعطيت لها الفرصة املالئمة.
من جانبه، قال مشعل الراشد 

انه سعيد بانضمامه للعمل ضمن 
الدولية  أس���رة ارض املعارض 
والتي كان دائما تواقا للعمل ضمن 
فريقها إلميانه الشديد باالهمية 
التي تنطوي عليها عمل املعارض، 
حيث يرى ان تنظيم وترتيب اي 
معرض يعد عمال إبداعيا من األلف 
الى الياء ب���دءا من طرح الفكرة 
اجليدة ومرورا بالترويج والدعوة 
للمشاركة فيه وصوال الى احملطة 
األخيرة بإقامة املعرض وانطالقه 
بن اجلماهي���ر ومن ثم حتقيقه 

للنجاحات املرجوة.
وأع���رب الراش���د ع���ن امله 
ف���ي ان يكون عند حس���ن ظن 
القائمن على أمر الش���ركة وان 
يساهم مساهمة فعاله في حتقيق 
اخلطة االستراتيجية اجلديدة لها 
وان يكون عنصرا مبدعا ضمن 
التي تزخر  العدي���دة  العناصر 
بها الشركة وتضعها في مقدمة 
ش���ركات املعارض في املنطقة 
بأسرها السيما انها الشركة الرائدة 

في مجال املعارض باخلليج.

مشعل الراشد

نبيل الصقعبي يسلم مساهمة االحتاد إلى بدر املديرس


