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بوستر املؤمتر

فادي بنات

د. محمد العسالي

خالد احملاميد

.. وجناح »الشهاب للساعات«  محمد عقيقة ويوسف الزعبي وأحمد باكير بجناح »عيسى حسني اليوسفي«

مؤسسة حسني مراد بهبهاني في املعرض جناح »كي آند إيه« باملعرض

)محمد ماهر( جناح »بيضون للتجارة« في املعرض 

»VIVA Festiva« جانب من مهرجان

بطاقة »امليسرة«

علي حسن بجناح »مراد يوسف بهبهاني« للساعات

جناح »جنيڤ« للساعات مشاركا باملعرض

المشاركون في معرض الساعات يطرحون 150 ماركة عالمية 
وخصومات تصل إلى 50% على بعض الموديالت المميزة

عاطف رمضان
أكثر من 150 ماركة ألشهر الساعات العاملية تعرضها 29 شركة تقريبا في معرض الساعات الذي تنظمه 
ش�ركة معرض الكويت الدولي بأرض املعارض الدولية مبنطقة مش�رف. »األنباء« استطلعت آراء عدد من 
املشاركني في املعرض الذين جاءوا مبوديالت جديدة من الساعات السويسرية واليابانية واألميركية حتت 
سقف واحد. ولعل ما مييز املعرض هو اخلصومات التي تقدمها الشركات املشاركة بأسعار متفاوتة تبدأ من 

25% وحتى 50% لتكون في متناول اجلميع. وتستعرض الشركات املشاركة جميع انواع الساعات الرجالي 

منها واحلرميي والش�باب ولكل االوقات سواء املس�اء او الصباح او الساعات الرياضية. ويستقبل املعرض 
زواره في صالة رقم 8 على مدى فترتني صباحية من الساعة 9.30 صباحا الى الساعة 1 ظهرا واملسائية من 
الساعة 4.30 عصرا الى الساعة 9.30 مساء ويوم اجلمعة فترة واحدة من الساعة 5 عصرا الى الساعة 10.30 
مساء حيث تستمر انشطة املعرض حتى تاريخ 13 اجلاري. وتشهد أرض املعارض الدولية اقباال كثيفا في 

الفترات املس�ائية )بعد انتهاء الدوامات(، حيث يتوافد الزوار عليها القتناء احتياجاتهم من الساعات، كما 

أن ارض املعارض متثل وسيلة ترفيه بالنسبة لهم. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، اك����د فيفيق راوو 
مس����ؤول املعرض بش����ركة مراد 
يوسف بهبهاني أن الشركة حصلت 
على شهادة اجلودة »اآليزوا« وان 
لديها ورش����ة لتصليح الساعات 
أن����واع املعدات  مجه����زة بجميع 

السويسرية املعتمدة.
ومن الشركة، أيضا أفاد مسؤول 
املبيعات التنفيذي علي حسن بأن 
الش����ركة لديها أكثر من 22 فرعا 
بالكويت وتقدم لعمالئها منتجات 
جديدة من ساعات )اوميجا وبوم 
اندمارسية وموفادو( وهي ساعات 
سويسرية الصنع، مشيرا إلى ان 
الشركة تقدم لعمالئها خصومات 
تصل الى 50% على مجموعة خاصة 
من الس����اعات وهدايا خالل فترة 

إقامة املعرض.

»روائع جنيڤ«

من جانبه، أفاد مدير املعرض 
بش����ركة روائع جنيڤ للساعات 
أس����امه رباطه بأن أبرز املاركات 
لدى الشركة هي »ايجنر وفالنتينو 
ومونتانا وفندي« وهي س����اعات 
مصنعة في سويسرا، مشيرا إلى 
أن »روائع جنيڤ« تقدم خصومات 
لعمالئها تصل إلى 25% خالل فترة 

اقامة املعرض.
وأضاف رباطه أن الشركة لديها 
17 فرعا في الكويت وستفتتح 3 
أفرع جديدة خالل الفترة املقبلة.

وذكر أن الشركة حترص على 
املع����رض إلثبات  املش����اركة في 
تواجده����ا وتس����ويق منتجاتها 
والتواصل مع عمالئها، الفتا إلى 
الكويت  الس����اعات في  أن سوق 

رائج.

»حسين مراد بهبهاني«

في الس����ياق نفسه، ذكر مدير 
املعارض بش����ركة حس����ن مراد 
بهبهان����ي للس����اعات عماد الدين 
علي أن أبرز املاركات التي تقدمها 
الش����ركة من الساعات تتمثل في 
»كاتينا وكرون سويس وبيرلنير«، 

وهي ساعات سويسرية.
الش����ركة تقدم  وأض����اف أن 
خصومات تتراوح بن 40 و%50 
خالل فترة اقامة املعرض، موضحا 
أن الشركة حترص على املشاركة 
في املع����رض منذ فت����رة طويلة 
وأن عدد فروع الش����ركة 17 فرعا 

بالكويت.
وذكر أن عمليات الغش التجاري 
أو تقليد املاركات أثرا سلبا على 

القوة الشرائية بالسوق خالل العام 
2009 إال انه خالل العام 2010 فقد 
املستهلكون الثقة بهذه املنتجات 
املقلدة وعادت القوة الشرائية في 
السوق من جديد، متوقعا انتعاش 
سوق الساعات خالل العام املقبل 

مع اجناز مشاريع التنمية.

»بيضون للتجارة«

أما مدير مبيعات اجلملة بشركة 
بيض����ون للتج����ارة العامة عماد 
ناصر فذكر أن من ابرز املوديالت 
التي تقدمها الشركة لزبائنها هي 
»اجليس واجلي س����ي ونوتيكا«، 
وهي عبارة عن ساعات مصنعة في 
أميركا وسويسرا، مشيرا إلى أن 
الشركة تقدم لعمالئها خصومات 
تتراوح بن 50 و70% خالل فترة 
إقامة املعرض، وقال إن الش����ركة 
لديها 23 فرعا في السوق احمللي.

»اليسرة فاشن«

ام���ا مدير املعارض بش���ركة 
اليسرة فاش���ن هيثم نور الدين 
فذكر أن من أبرز منتجات الشركة 
»البربري واألرماني ودولشي ان 
جبانا وجيس���ي كوتور ومايكل 
كورس���ي »إضافة إلى تش���كيلة 
متنوع���ة م���ن االكسس���وارات، 

مش���يرا إلى ان الشركة لديها 21 
فرعا بالكويت.

»كي آند إيه«

الى ذلك، أكد د.محمد العسالي 
من شركة كي آند ايه السويسرية 
للساعات ان الش����ركة تطرح في 
االسواق احمللية تشكيلة متنوعة 
من موديالت جديدة عبارة عن املاس 

بلجيكي بساعات سويسرية.
وأضاف د.العسالي ان اسعار 
منتجات الشركة من هذه الساعات 
في متناول اجلميع، مش����يرا إلى 
حرص الشركة على طرح منتجاتها 

التي تتناسب مع  الس����اعات  من 
االذواق املختلفة. وقال ان الشركة 
تقدم خصوم����ات لعمالئها تصل 
إلى 50% على س����اعاتها املرصعة 

باألملاس.

»الشهاب«

من جانب آخر، قال فادي بنات 
مدير املبيعات والتسويق بشركة 
الشهاب للهدايا ان الشركة تطرح 
في املعرض موديالت من ساعات 
»باكورابان����ي والفيرومارتين����ي 
وكاتبيل����ر وكونتيننت����ال« وهي 
س����اعات مصنعة في سويس����را 
إلى  وأميركا وفرنس����ا، مش����يرا 
خصومات تقدمها الشركة لعمالئها 
تصل إل����ى 25% خالل فترة إقامة 
املعرض.وأشار إلى ان الشركة لديها 

5 فروع في الكويت.

»العبير للهدايا«

من جانبه، أكد مدير املعارض 
بشركة العبير للهدايا والساعات 
خالد احملاميد أن الش����ركة وكيل 
ل�»جوفيال«، مشيرا إلى أن الشركة 
طرحت إصدارا خاصا يحوي 80 
ساعة مبناسبة مرور 80 عاما على 
إنشاء شركة جوفيال في سويسرا. 
وأوضح أن الش����ركة تشارك في 

املعرض منذ اطالق دورته األولى 
وانها لديها 12 فرعا في الكويت.

»عيسى حسين اليوسفي«

أكد مدير املعارض بشركة عيسى 
حسن اليوسفي وأوالده للتجارة 
العامة واملقاوالت محمد حسن عقيقة 
أن الشركة تقدم لعمالئها في املعرض 
مجموعة جديدة من ساعات »ستزن 
وفرساي وجيوردانو وفيول ورينيه 
وتراميف«، مشيرا إلى أنها مصنعة 
في اليابان وسويسرا وأن الشركة 
تقدم جلمهور املستهلكن خصومات 
تصل إل����ى 50% خالل فترة إقامة 
املعرض، مشيدا باإلقبال الكثيف من 
قبل اجلمهور على منتجات الشركة 
خاصة من قبل النساء. وأضاف أن 
الشركة لديها 10 أفرع في الكويت 
وتعتزم فتح فرع جديد في الساملية 
خالل الفترة املقبلة. وذكر أن الشركة 
وكيل للكويت ل� 14 ماركة عاملية، 
مؤكدا ان سوق الساعات في الكويت 
رائج مقارنة باألسواق املجاورة. 
ومن الشركة نفسها، ذكر مندوب 
املبيعات يوسف الزعبي أن اجلهات 
احلكومية ممثلة بعدد من الوزارات 
وكذلك بعض سفارات الدول لدى 
الكويت أبرمت عقودا مع الشركة 

لشراء كميات من منتجاتها.

أكدوا لـ »األنباء« تميز المعرض باإلقبال الكثيف لكونه بمنزلة وسيلة ترفيهية لجمهور المستهلكين

 »VIVA Festiva« ڤيڤا« تحتفل بمهرجان«
مع عمالئها ومحبيها في األڤنيوز

»الدولي«: بطاقة »الميسرة« االئتمانية تلبي 
احتياجات العمالء داخل الكويت وخارجها 

تكثيف الجهود السعودية إلنجاح
مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس

حتديا جديدا لألمانات والبلديات املعنية بإدارة املدن 
وهو ما يتطلب الكثير من الطرح واملناقشة والرؤى 
االستشرافية لتطوير األداء في العمل البلدي ملواجهة 
التغيرات املناخية واحلد من مخاطرها وأضرارها، 
حيث يتناول املش����اركون املتغي����رات املناخية في 
اخلليج العربي وتأثيره����ا على املناطق احلضرية 
والتخطيط لتصريف مياه السيول ودرء أضرارها 
ودور التخطيط العمراني والتصميم احلضري في 
احلد من الك����وارث الطبيعية وأنظمة اإلنذار املبكر 
واإلدارة والتنسيق أثناء الكوارث واألزمات وحماية 
املدن ومباني املنشآت وتبادل املعلومات واخلبرات 
والتجارب بن بلديات دول املجلس ملواجهة أخطار 
التغيرات املناخية. كما يستعرض املؤمتر القضايا 
البيئية من خالل التأثيرات البيئية للتمدد العمراني 
ونظم اإلدارة البيئية ودراسات تقييم األثر البيئي 
والتخلص من النفايات وتدويرها والتنمية املستدامة 
في التنمية احلضرية ومعاجلة تلوث الهواء والتربة 

واملياه وأنسنة املدن.

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي 
األمير د.منصور بن متعب، جميع اجلهات العاملة 
في اإلعداد ملؤمتر العمل البلدي اخلليجي السادس 
الذي يعقد مبدينة الرياض خالل 8 � 10 ربيع الثاني 
م����ن العام املقبل حتت ش����عار »آفاق جديدة للعمل 

البلدي اخلليجي املشترك«.
حيث قامت الوزارة بتس����مية وتشكيل اللجان 
التحضيرية والتنظيمية لهذا اللقاء، كما قدمت الدعوة 
للمشاركن في املؤمتر من داخل وخارج اململكة من 
مسؤولن وخبراء وباحثن ومتخصصن والعاملن 
في العمل البلدي الذين من املؤمل أن يس����تعرضوا 
أفضل املمارسات والتجارب الناجحة لالستفادة منها 
مبا يخدم مصالح وش����عوب دول املجلس وانتهت 
الوزارة ضمن هذه االستعدادات والتحضيرات لهذا 
التجمع اإلقليمي من إطالق وتدشن املوقع اإللكتروني 
اخلاص بهذه املناسبة وتزويده باملعلومات احليوية 
التي متكن املشاركن واملهتمن من التعرف على فكرة 
املؤمتر وأهدافه وكذلك أهم احملاور التي يناقشها إضافة 
إلى استقبال املشاركات من ملخصات وأوراق عمل 
وبحوث بهدف اعتمادها كما ميكن املوقع املشاركن 

من التسجيل.
كما تنظم ال����وزارة على هامش املؤمتر معرضا 
مصاحب����ا متخصصا يش����ارك فيه العش����رات من 
املؤسسات والشركات والهيئات احلكومية واألهلية 
حيث يس����تعرض آخر ما توصل����ت إليه التقنيات 
من آليات وأساليب علمية للنهوض بالعمل البلدي 
وتطويره مب����ا يواكب الطفرة التي تش����هدها دول 
املنطقة. ويرك����ز املؤمتر في محاوره املختلفة على 
بح����ث مس����تويات التخطيط العمران����ي والعمارة 
والتصميم احلضاري وأنظمة وتش����ريعات البناء 
والتقنية ودورها في التخطي����ط العمراني، مراكز 
املدن والنقل واملرور والهوية العمرانية واملدن الذكية 
واملناطق العشوائية، باإلضافة إلى املتغيرات املناخية 
وآثارها على التنمية احلضارية، حيث تشكل ظاهرة 
التغيرات املناخية كالعواصف والفيضانات والسيول 

أعلنت ش����ركة اإلتصاالت الكويتية »ڤيڤا« عن 
احتفاله����ا مبهرج����ان »VIVA Festiva«، في جناحها 
اخلاص في مجمع األڤنيوز على مدى أس����بوع، مع 
عمالئها وأهلهم وأصدقائهم وجميع محبيها، وذلك 

في جو عائلي ممتع.
وتقدمت الشركة في بيان صحافي بأحر التهاني 
والتبريكات للمواطنن واملقيمن مبناسبة قرب حلول 
عيد األضحى املبارك، مشيرة الى ان أنشطة املهرجان 
ستتضمن مسابقات وجوائز ورسوما كاريكاتورية 
وتلوينا على الوجوه لألطفال وبالونات وأنش����طة 
أخرى، ويتخللها عزف على آالت موسيقية متنوعة. 
وأشارت الى انه خالل هذا االحتفال يستطيع جميع 
عم����الء »ڤيڤا« والذين لم ينضم����وا بعد إلى عاملها، 

االطالع على أجمل وأقوى العروض واملفاجآت التي 
ترافق هذا املهرجان منذ انطالقه في أكتوبر املاضي، 
مش����يرة الى انه مع خدمة املكاملات املجانية، متنح 
»ڤيڤا« كل مش����ترك إمكانية إجراء مكاملات مجانية 
م����ن 5 صباحا إلى 5 مس����اء، باإلضافة إلى باقة 55 
دينارا التي تسمح باس����تخدام محلي غير محدود 
للمكاملات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، أما 
عند االشتراك بخدمات بالك بيري، يحصل العميل 
على أجهزة بالك بيري مجانية أو بس����عر مخفض، 

فضال عن عروض أخرى شيقة.
ودعت الش����ركة جميع محبيها مش����اركتها هذا 
 ،»VIVA Festiva« االحتفال والتمتع بعروض ومفاجآت

الفتة الى أن غدا هو آخر أيام املهرجان.

أوض����ح بيان صحافي صادر ع����ن بنك الكويت 
الدولي أن بطاقة »امليس����رة« االئتمانية )كالس����يك 
+ الذهبية( صممت لتلبية احتياجات عمالء البنك 
املختلفة وسداد قيمة مش����ترياتهم سواء كان ذلك 

داخل الكويت أو خارجها بكل ثقة ويسر.
ومبناسبة موسم احلج أشار »الدولي« في بيانه 
أن حجاج بيت اهلل احلرام واملس����افرين من عمالئه 
خارج الكويت سيتمتعون بجميع املميزات لبطاقة 
»امليسرة« واملوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، حيث 
تعطي العميل إمكانية اختيار أقل مبلغ للسداد، مع 
رسوم ثابتة، باإلضافة إلى إمكانية استخدامها في 
جميع أجهزة الس����حب اآللي ونقاط البيع من خالل 
أكث����ر من 900 الف جهاز س����حب آلي، وأكثر من 18 

مليون جهاز نقطة بيع حول العالم.
وأشار »الدولي« إلى أن حاملي بطاقة »امليسرة« 

االئتمانية ميكنهم االستفادة أيضا من جميع اخلدمات 
األخرى املجانية التي يقدمها بنك الكويت الدولي والتي 
تشمل خدمة »الدولي وياك« وهو مركز االتصال والذي 
يخدم العمالء 24 ساعة طوال أيام األسبوع، وخدمة 
»الدولي أون الين«، باإلضافة إلى خدمة الرس����ائل 

املصرفية القصيرة، وخدمة »الدولي تل«.
اجلدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي أطلق خالل 
الفترات املاضية العديد من احلس����ابات املصرفية 
املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، مثل احلسابات 
اجلارية، حساب التوفير، حساب الراتب للسيدات 
)رمياس(، حس����اب الراتب ألصحاب املهن املميزة 
)النفيس(، باإلضافة إلى حساب األطفال )حبوب(، 
ومجموعة من البطاقات االئتمانية تش����مل بطاقة 
»امليسرة« االئتمانية )كالسيك + الذهبية(، بطاقة 

املميزة االئتمانية )كالسيك + الذهبية(.

في أجواء كرنڤالية وموسيقية

استخدامها بكل سهولة ويسر خالل موسم الحج


