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 استكمل البنك األهلي الكويتي التصميم والتجهيز النهائي لطائرته 
وفريقه AMZN Pilots Team املشارك في مسابقة ريد بل فلوغتاغ الثانية 
في الكويت وهو احلدث الرياضي والترفيهي الذي سيقام على شاطئ 

املارينا في منطقة الساملية في ٥ نوفمبر اجلاري.
  وعن هذه املشــــاركة قالت مديرة العالقات العامة في البنك سحر 
الذربان: «إن مســــؤوليتنا االجتماعية ال تقف عند البرامج التعليمية 
واخليرية فقط، بل متتد لتشمل األنشطة الرياضية والترفيهية التي 
حتمل الكثير من أجواء املرح والقيمة التنافسية وخاصة جليل الشباب 
الذي يعتبر مــــن أهم فئات املجتمع التي ينظر إليها البنك باعتبارها 
ركائز املستقبل، وبعد اهتمامنا برعاية هذا الفريق، فقد أجنزنا وبنجاح 
تصميم الطائرة التي سنشارك فيها وأكمل فريقنا استعداداته وتدريباته 
لتكون مشاركته في املسابقة قيمة مضافة آملني أن نستطيع حتقيق 

نتائج رائدة في هذه املسابقة».
  وكان فريق AMZN Pilots قد انتهى من جتهيز طائرته املشــــاركة 
في منافسات احلدث، حيث متيزت الطائرة بتصميم احترافي مطابق 
للطائرات احلقيقية في حقبة العشرينيات وحتمل األلوان األساسية 
للبنك األهلي الكويتي، وستطلق هذه الطائرة على منصة عالية بارتفاع 
يقارب خمســــة أمتار بسرعة مناسبة لتنطلق بعدها في اجلو باجتاه 
البحــــر.  ومن املتوقع أن يحقق تصميم طائرة األهلي إعجابا ونتائج 
تنافسية متقدمة، بقطعها أكبر مسافة ممكنة فوق مياه الشاطئ، ومن 
املتوقع أن تشهد هذه املنافسات والتحديات حضور جمهور كبير يفوق 

احلضور الضخم الذي شهدته هذه املسابقة في دورتها األولى.
  جتدر اإلشارة إلى أن مسابقة ريد بل فلوغتاغ تعني يوم الطيران 
وهي تعتبر من األنشــــطة التي تنظمها ريد بل حول العالم. وقد أقيم 
أول عرض ريد بل فلوغتاغ في النمســــا عام ١٩٩١، ومنذ ذلك الوقت، 
أقيمت أكثر من ٤٠ مسابقة حول العالم وتقوم جميع الفرق املتنافسة 
بتصميــــم طائرات ومركبات صغيرة ويتــــم دفعها ذاتيا لتطير فوق 
املاء حملاولة قطع أطول مســــافة قفز، وقد بلغ الرقم القياسي ألطول 
محاولة طيران حتى اليوم ٥٩٫٤ مترا وقد سجل في عام ٢٠٠٠ في ريد 
بل فلوغتاغ النمسا، وكانت هذه املسابقة املرحة اإلبداعية قد اجتذبت 
العشــــرات من املشاهدين واحلضور عندما أقيمت في عام ٢٠٠٧ على 

شاطئ املارينا في منطقة الساملية.  

 أعلنت «دار الطيب 
للعــــود والبخــــور» 
الكويتية عن نيتها في 
الوصول مبنتجاتها 
األســــواق  إلى كافة 
اخلليجية والعربية 
اململكة  مــــن  بدايــــة 
العربية الســــعودية 
وقطــــر واالمــــارات 
إلى سلطنة  وصوال 
عمان ومملكة البحرين 
الدول  وغيرها مــــن 
العربية، ذلك لتحقيق 

االنتشار ألصناف الشركة وتغطية األسواق املستهدفة 
مــــن قبل قطاع البيع وفتح القنوات البيعية املتاحة 
أمــــام املنتجات الوطنية الكويتيــــة في هذه املرحلة 

السيما في إطار التنمية.
  واعتبرت الشركة أن منتجاتها من الطيب والعطور 
ميكنها التمثيل التجاري اجليد في األسواق اخلليجية 
والعربية في ظل املنافسة العاملية ملثل هذه املنتجات. 
جاء ذلك مبناسبة افتتاح املعرض السنوي للشركة 
واملقام بالتعاون مع شركة املعارض الكويتية بأرض 
املعارض مبشرف قاعة رقم (٦) يوم الثالثاء املوافق 
٢ نوفمبر ٢٠١٠ والذي افتتحه وكيل وزارة التجارة 

رشيد الطبطبائي.
  وقال املدير العام لـ «دار الطيب للعود والبخور» 
عبدالعزيز الظفيري ان مسؤولية التنمية اآلن تقع على 
عاتق كل من في قطاع االعمال، وعلى املنتجني واملصنعني 
الكويتيني التطلع إلى األسواق اخلليجية والعربية 
باعتبارها منطقة للجذب التجاري واالستثماري في 
الوقت الذي تشــــتد فيه املنافسة على هذه األسواق 
وعلينا اشباعها ذاتيا وتلبية جميع احتياجاتها من 
املنتجات والصناعات الوطنية لتحقيق توازن املعادلة 

البيعية في األسواق العاملية. 

 تشهد ارض املعارض الدولية مبشرف اقامة معرض االزياء الشتوية، 
والذي تقام انشطته في صالة رقم ٤A في الفترة من ٤ الى ١٤ اجلاري، 
حيث سيتم عرض احدث االزياء مبشاركة اكثر من ٢٠٠ جناح متثل 

عدة دول.
  وتتنافس الشركات املشاركة لتقدمي احدث وآخر منتجات املصانع 
ــهد املعرض  ــب مع الذوق احمللى، ويتوقع ان يش العاملية التي تتناس
اقباال كبيرا كما جرت العادة في السنوات املاضية وتشمل املنتجات 
املعروضة في املعرض تشكيالت واسعة من االزياء مبا فيها: املالبس 
النسائية والدراعات واالقمشة ومالبس االطفال، واملنتجات اجللدية 
التي تشمل الشنط واالحذية، واالكسسوارات، والتي مت انتاجها في 

مشاغل محلية ومصانع عاملية مختلفة متثل عدة دول منها : مصر، 
الصني، لبنان، سورية وايران. ومن املتوقع ان يساهم تنوع مصادر 
ــاركني في زيادة االقبال على هذا  املنتجات املتميز وازدياد عدد املش

املعرض في دورته احلالية.
  ويعتبر معرض االزياء الشتوية فرصة جيدة جلمهور املستهلكني 
بجميع فئاته، حيث ينعقد في فترة متزامنة مع العيد االضحى، كما 
ــعار املعروضات في متناول اجلميع، األمر الذي ميثل عنصرا  ان اس
مهما في جناح املعرض خالل دورته احلالية ودوراته السابقة. اجلدير 
بالذكر ان معرض االزياء اثبت قدرته املتزايدة عاما بعد عام على توفير 

املناخ التنافسي االيجابي واملالئم ملعروضاته. 

 محمد حمود الشايع يشرح للرئيس فاتسالف كالوس معالم األڤنيوز الرئيس التشيكي والوفد املرافق له خالل جولته في «األڤنيوز»

 زياد ناصر هيبة بازيد  حميد القالف

 أحد منتجات «دار الطيب»

 الظفيري: «دار الطيب» تستهدف 
أسواق قطر واإلمارات والبحرين

 «أرض المعارض» تطلق معرض األزياء الشتوية اليوم

 رئيس التشيك يزور «األڤنيوز» ويطلع على مشاريع التوسعة المستقبلية

 قام رئيس جمهورية التشيك فاتسالف كالوس والوفد الرسمي املرافق 
لــــه بزيارة الى مجمع األڤنيوز حيث كان في اســــتقباله رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة املباني محمد عبدالعزيز الشايع ومدير 
عام الشركة خالد بن ســــالمة. وتنقل الضيف خالل زيارته بني مرافق 

األڤنيوز واطلع على ما يتضمنه من عالمات جتارية متنوعة وتصميم 
معماري فريد جعل منه مقصدا ســــياحيا لكبار الشخصيات ولضيوف 
الكويــــت الذين يحرصون على زيارته. وأطلــــع رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب محمد عبدالعزيز الشايع الرئيس التشيكي على مشاريع 

التوسعة املستقبلية املتعلقة باملرحلة اجلديدة من األڤنيوز والتي من 
املقرر االنتهاء منها عام ٢٠١٢. وقد أكد الشايع أهمية جمهورية التشيك 
كأحد االسواق املســــتقبلية للعديد من العالمات التجارية، الفتا الى أن 
جمهورية التشــــيك هي أحد االســــواق التي تتواجد فيها شركة محمد 

حمود الشايع من خالل عدد من عالماتها التجارية وهي مذركير وتوب 
شوب وبودي شوب باالضافة الى وجود مشاريع مستقبلية للتوسع في 
أسواقها. وقد رافق الرئيس التشيكي خالل الزيارة رئيس بعثة الشرف 

املرافقة املستشار بالديوان االميري محمد عبداهللا ابو احلسن. 

 خالل زيارته الرسمية للبالد

 «األهلي» يرعى فريق الطيارين 
 «أمل الكويت» و«العربية للعود» و«عرب ليمتد جروب»  في مسابقة «ريد بل فلوغتاغ»

   تستعرض منتجاتها في معرض الخريف للعطور 
 تواصل أكثر من ١٢٠ شــــركة 
ووكيــــل عطــــور محلــــي ودولي 
اســــتعراض أحــــدث مــــا أنتجته 
شركات ومعامل العطور الذي تقيمه 
وتنظمه شــــركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من ٢ الى ١٣ 
نوفمبر اجلاري على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.

  «أمل الكويت العالمية»

  ومن الشركات الراعية للمعرض 
يقول مدير عام شركة أمل الكويت 
حميد القالف ان الشركه حريصة 
على التواصل مع جمهور املعرض 
الذي اعتادت علــــى التواجد فيه 
سنوات وسنوات حيث ارتبطت 
الكويت باملعــــرض وزائريه  أمل 
النجاح  ارتباطــــا وثيقا يظللــــه 

والتألق والتفوق امللحوظ.
  واشار الى ان أمل الكويت في 
هذه الدورة اهتمت كعادتها اهتماما 
كبيرا بديكورات أجنحتها املوزعة 
على صاالت املعرض الثالث ولم 
فــــي جناح واحد  تركز وجودها 
فقط، كاشــــفا عن طرح الشــــركة 
لنوعيــــات جديدة من البخور من 
إنتاجها اخلاص مــــع دهن العود 
اجلديد حتت اســــم دهن عود أمل 
الكويت اخلاص. وأوضح القالف 
ان شــــركة أمل الكويت تطرح في 
هذه الدورة عطوراتها الشــــرقية 
والغربية املميزة والتي تضاهي 
أرقى العطورات الفرنسية مشيرا 
الى ان خبراء العطور من فرنسا 
اعتــــادوا على االســــتئناس برأي 

الى ان خشب املعمول    واشار 
الذي تطرحه الشركة يأخذ اهتماما 
خاصا ويشــــهد التطور امللحوظ 
سنة بعد األخرى حيث تطرح أمل 

خدمات جديدة لزبائنها مثل التبخير 
في املكاتب والوزارات والبيوت الى 
جانب توصيل الطلبات للمنازل.

  وأعلــــن القالف عــــن حصول 
الكويت على شهادة السوبر  أمل 
براند وهي الشهادة التي منحتها 
إياها شركه اجنليزية متخصصة 
بإعتبارهــــا ماركة عاملية للعطور 
في العالم، الفتا الى أسماء بعض 
عطورات أمل الكويت اجلديدة والتي 
من بينها: «ندى» و«روح العود» 

و«مشرقية».

  «عرب ليمتد جروب»

  وعن الشــــركات الراعية أيضا 
كشف مدير عام شركة عرب ليمتد 
جروب هيبة بازيد عن طرح الشركة 
-ألول مرة في السوق احمللي، ومن 

خبراء العطور في الشركة السيما 
في اللمسات العربية التي يدخلونها 
على عطوراتهم الغربية لتأخذ طابع 

األصالة والشرقية الطبيعية.

الكويت أنواعا مميزة من املعمول، 
كما تطــــرح امل الكويت صناديق 
خشبية وعبوات جديدة بتصاميم 
مبتكرة وحديثة، فيما تقدم الشركة 

خالل معرض اخلريف للعطور ـ 
أحدث جهاز لفحص البشــــرة في 
العالــــم، مبينا انه يقــــدم تقريرا 
وافيا عن حالة البشرة ومشاكلها 
وما تعانيه، وكل ذلك في دقيقتني 
اثنتــــني بل ان اجلهــــاز قادر على 
كشــــف العيــــوب غيــــر الظاهرة 
وتقدير نسبة الرطوبة في البشرة 
وعمرها االفتراضي وما ستواجهه 
وفي اخلتام يقدم اجلهاز النصائح 
البشــــرة  التي حتتاجها  العلمية 
موضع الفحص السيما فيما يتعلق 
بالتجاعيد وحب الشباب وأقصر 
الطرق للمحافظة على نضارتها. 
وأوضــــح ان جناح الشــــركة في 
املعــــرض يقدم أيضا أحدث جهاز 
لتقشير الوجه باملاس وكذا تقشير 
اجلســــم كله بشكل عام مؤكدا ان 
ذلك اجلهاز يقدم أفضل وأســــرع 
النتائــــج وأخفها دون أي أعراض 
جانبية، كما تطرح الشركه بجناحها 
مسكات التبييض الذهبية وترفع 
شعار «استعيدي نضرة الشباب 

مع ماسك الذهب ٢٤ قيراط».

  «العربية الدولية للعود»

  أمــــا املدير التنفيذي لشــــركة 
العربية الدولية للعود زياد ناصر 
فقال ان جناح الشركة في املعرض 
يقدم لزواره خصما بنسبة ٥٠٪ 
على جميع معروضاتها مبناسبة 
اقامة املعرض حيث تســــتعرض 
الشــــركة نحو ٢٠نوعا جديدا من 
العطورات والبخاخات ودهن العود 

تطرح خصيصا باملعرض. 


