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انضمام 5 شركات للمشاركين في معرض اإلسكان الـ 14 

بالڤلل الس���كنية مع عرض مناذج 
حية وعرض من���اذج للمجمعات 
التجارية السكنية التي مت تنفيذها 
على أحدث طراز هندسي وجودة 
في التشطيب.وأضاف ان املجموعة 
تتطل���ع إلى الوصول لثقة العميل 
وتوفير الوق���ت واجلهد لعمالئها 
الكرام والوصول إلى أكبر عدد من 
املشاريع العمالقة ومشاريع الڤلل 
الس���كنية وذلك بصدقها ورؤيتها 
املستقبلية التي تتماشى مع خطة 

التنمية في الكويت.
وأكد أن السوق الكويتي مقبل 
على طف���رة معمارية تعزز فرص 
الشركات الوطنية في مشاريع خطة 
التنمية، مش���يرا إلى أن مجموعة 
كام انترناش���يونال قامت بالعديد 
من املشروعات اإلنشائية من بينها 
عدد من األبراج السكنية والتجارية 

في جميع مناطق الكويت.
أما نائب املدير العام بش���ركة 
ديزاين الوطني���ة للتجارة العامة 
واملقاوالت تيس���ير س���مكة فقال 
ان الشركة س���وف تقدم من خالل 
جناحه���ا ف���ي معرض اإلس���كان 
ص���ورا للمخططات واملش���اريع 
التي مت تنفيذها من قبلنا منذ عام 
2002، كما ستقدم العديد من املواد 
التي تستخدم في اإلنشاء والبناء 
والديكور الداخلي والتي تعتمدها 
الش���ركة ضمن مواصفات التعاقد 
مع العمالء. وأشار إلى أن الشركة 
تتطلع إلى توعية اجلمهور لكيفية 
البدء في إنشاء منزله اخلاص ابتداء 
من التصميم إلى التش���طيب كما 
تقوم برس���م املخططات املعمارية 
للجمهور دون مقابل حتى يتسنى 
لهم أن يجتازوا املرحلة األولى دون 

صعوبات.

وجود أفضل املواد في األسواق«.
التس���ويق  إدارة  أم���ا مدي���ر 
والعالقات العامة ملجموعة أسيكو 
رائد الزيات، فقد أكد أنه منذ إطالق 
العالمة التجارية اجلديدة ملجموعة 
شركات أسيكو في يونيو من هذا 
العام وأسيكو تكمل املسيرة لتأخذ 
بعدا إس���تراتيجيا يخل���ق تأثيرا 
مباش���را جدا للتغيير، مشيدا بأن 
»أسيكو« واثقة بأنه سيتم التواصل 
مع عمالئها ف���ي املنطقة من خالل 
التأكيد على  نظرة جديدة تعكس 
املهنية العالية، واالستمرار بااللتزام 
بالوعود واملواثي���ق والنزاهة من 
قبل موظفي الشركة جتاه عمالئها، 
مع االلت���زام باملطابق���ة املنتظمة 
للمواصفات والنظم احمللية والعاملية. 
وأضاف أن »أس���يكو« تتطلع من 
خالل مشاركتها في معرض اإلسكان 
الرابع عشر إلى متابعة التواصل مع 
سوق اإلسكان بكل شرائحه وطرح 
مقدراته���ا ذات خبرة الثالثني عاما 
ف���ي قطاعات اإلنش���اء والتطوير 
العقاري تس���اندها خبرة عشرين 
عاما من صناعة املواد اإلنش���ائية 
املتخصص���ة املتمثلة في منتجات 
اخلرسانة اخللوية املتميزة بالعزل 
احل���راري والصوت���ي إضافة إلى 
صداقتها للبيئة. ومنتجات أسيكو 
متميزة ومعتمدة م���ن مختبرات 
املتناهية  الدولة بالصالبة والدقة 

ملقاسات املنتج النهائي. 

مجموعة كام انترناشيونال 

ومن جهته قال مدير عام مجموعة 
كام انترناش���يونال عبدالوه���اب 
العطوان ان املجموعة ستشارك في 
معرض اإلسكان الرابع عشر لتعرض 
مناذج أحدث أنواع التشطيب اخلاص 

مبان عام���ة وخاصة واس���تبدال 
العذب���ة واملاحلة  املياه  ش���بكات 
مبختلف مناط���ق الكويت، وكذلك 

أعمال الصيانة والترميمات.
من جهته قال مدير عام شركة 
أنظمة البناء للمقاوالت اإلنشائية 
م. س����عود العسالوي ان مشاركة 
الش����ركة ف����ي معرض اإلس����كان 
الرابع عشر تعتبر حدثا تسويقيا 
وتعريفيا ضخما للمستهلك، مبينا 
أن شريحة كبيرة من اجلمهور باتت 
تنتظر هذا املعرض من عام إلى آخر 
ملا يقدم من فرص مميزة تطرحها 
العديد من الشركات للتعرف على 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
احلديثة في عالم البناء، مش����يرا 
إلى أن املعرض سيش����هد تظاهرة 
كبيرة ومنافسة شديدة بني شركات 
مواد البناء واملقاوالت، ملا ميثله من 
دور مهم في إبراز مدى املساهمات 
التي تقوم بها هذه الش����ركات في 
نهضة القطاع العمراني في الدولة، 
مضيفا أنها كشركة متخصصة في 
الداخلية واخلارجية  التشطيبات 
وأعم����ال العازل، فإنها س����تنتهز 
ه����ذه الفرصة الت����ي تتقابل فيها 
مع املستهلك مباشرة، إلبراز مدى 
التطور التكنولوجي الذي صاحب 
عملياتها التشغيلية وعلى نوعية 

وجودة منتجاتها. 
وأكد العسالوي أن هذه التظاهرة 
الكبيرة من املعرض ستبني حوارا 
مباش����را مع جمهور املستهلكني، 
وتعرفه باملنتج����ات ذات اجلودة 
العالية، باإلضافة إلى عرض أحدث 
املنتجات اجلديدة وكسب صداقات 
جديدة مع الشركات املشاركة في 
املعرض. وع����ن نوعية املنتجات 
التي س����تعرضها الشركة في هذه 

الدورة، قال العسالوي »ستشارك 
أنظم����ة البناء مبنتج����ات جديدة 
من دهانات س����يجما«، مشيرا إلى 
أن اجلمهور س����تكون لديه فرصة 
ممتازة لالطالع على احدث املنتجات 
الداخلية  اخلاصة بالتش����طيبات 
واخلارجية. وقال انه نظرا إلقامة 
معرض اإلسكان في شهر نوفمبر أي 
في آخر العام، فإنه أوضح في ذات 
الوق����ت أن أي زائر أو عميل يزور 
جناح ش����ركة أنظمة البناء ولديه 
الرغبة في صبغ بيته من دهانات 
سيجما الداخلية واخلارجية سيتم 
تقدمي عروض ممتازة له في فترة 
املعرض مع اإلشراف املجاني على 
العمل وذلك بتقدمي خدمات متميزة 
واستش����ارات فنية قيمة للعميل. 
وعن تطور صناعة م����واد البناء 
في السوق الكويتي قال ان »سوق 
الكويت يعتبر من األسواق املتميزة 
على الرغم من شدة املنافسة وتباطؤ 
حركة التنمية وعدد املشاريع ولكن 
يعتبر املستهلك الكويتي من أرقى 
املستهلكني وذا ذوق رفيع ويفضل 
األجود واألفضل دائما، ما يتطلب 

يعقد رئيس جمعية املهندسني 
الكويتي���ة م. ط���الل القحطان���ي 
والشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO مؤمترا صحافيا 
االربعاء املقبل  لشرح انشطة معرض 
اإلسكان الرابع عشر في مقر جمعية 
املهندسني يوم األربعاء املقبل يتناول 
بالش���رح ما ستقدمه اجلمعية من 
برامج تثقيفية وتوعوية للجمهور 
حول القضية اإلسكانية كما ستشرح 
التنسيق مع  الشركة جهودها في 
اجلهات الراعية والشركات املشاركة 
لتقدمي عروض متميزة ملواد البناء 
واخلدمات اإلنشائية واإلسكانية، 
ويعقد املؤمتر في الساعة احلادية 
عش���رة صباحا بقاع���ة املؤمترات 
باجلمعي���ة ويحضره ممثلون عن 

اجلهات الراعية.

كنار للتجارة والمقاوالت 

وقال مدير تنفيذي قسم اإلنشاءات 
في شركة كنار للتجارة واملقاوالت م. 
حسام عويس أن الشركة ستعرض 
في جناحها مبعرض اإلسكان نظام 
العناصر اإلنشائية سابقة االجهاد 
واألسقف املعدنية والهياكل الفراغية 
واملنش���آت املرنة املش���دودة، أما 
اجلديد الذي سنعرضه فهو نظام 
احلماية ونظام مواقف السيارات. 
وأش���ار إلى أن الشركة تهدف الى 
توعية وإطالع زوار املعرض على 
األنشطة واخلدمات املختلفة التي 
تزودها الشركة في مجال اإلنشاءات 
واملواد اخلصوصية املستخدمة في 
البناء سواء للمشاريع احلكومية أو 
الكويتي  أن السوق  اخلاصة وأكد 
في الفترة املقبلة مقبل على مشاريع 
كبيرة بحسب خطة التنمية ولذلك 
نرى أن إش���راك القط���اع اخلاص 
كش���ريك ف���ي التخطيط مس���بقا 
والتنفيذ الحقا سوف يساعد على 
إجناز هذه اخلطة في الوقت الزمني 
احملدد لها. وقال عويس ان من أهم 
املشاريع التي أجنزتها شركة كنار 
لإلنشاءات مشروع إجناز وصيانة 
البيوت احلكومية واملباني العامة 
واخلدمات الرئيس���ية مبش���روع 
مدينة س���عد العبداهلل، باإلضافة 
إلى مشروع استكمال أعمال إنشاء 
وإجناز وصيانة ع���دد من املباني 
العامة، كذلك منذ إنشاء شركة كنار 
في عام 1970 ساهمت في مشاريع 
كثيرة للخدمات العامة مثل إنشاء 

يفتتحه الشيخ أحمد الفهد اإلثنين المقبل ويتضمن العديد من األنشطة

عبد الوهاب العطوان رائد زياتم.حسام عويس م.طالل القحطاني

 تيسير سمكة

» زين«: أنيل راكيان فاز بجائزة
الـ 30 ألف دوالر األسبوعية 

»مطاحن الدقيق« تعلن رعايتها
 لمعرض الوظائف 2010 

انضمت شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية الى اجلهات 
والشركات واملؤسسات الراعية 
ملعرض وظائف 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي عل���ى ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة من 

24 الى 26 نوفمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة يقول نائب 
املنتدب في ش���ركة  العض���و 
»املطاح���ن« مطل���ق الزايد ان 
الش���ركة ت���رى ف���ي معرض 
الوظائف حدثا مهما يس���اهم 
في متكني الباحثني عن وظيفة 

من االلتقاء املباش���ر مع املسؤولني عن التعيني 
في الشركات الكبرى لالستفادة من فرص العمل 
لدى تلك الشركات والستقطاب الشباب الطموح 
الباحث عن فرصة في القطاع اخلاص، ولتعريفهم 
على نشاطات الشركات العاملة بالكويت، مشيرا 
الى ان رعاية ش���ركة املطاحن ملعرض الوظائف 
إمن���ا تأتي من منطلق وطني لسياس���ة حتفيز 
الش���باب الكويتي الطموح للعمل في ش���ركات 
القطاع اخلاص وإميانا من الش���ركة بأن نهضة 
وطننا الكويت احلبيب يجب ان تكون بسواعد 

أبنائه الطموحني.
وأوضح ان فلسفة ش���ركات مطاحن الدقيق 
واملخاب���ز الكويتية في التوظي���ف تعتمد على 
احتضان وتشجيع الشباب الكويتي الطموح وذوي 
الكفاءات الواعدة من احلاصلني على الش���هادات 
الفنية والتكنولوجية لالنخراط في العمل لدى 
الشركة ملساعدتهم ومس���اعدة الشركة في دفع 

عجلة االنتاج بها.
وقال ان ش���ركة املطاحن ومن منطلق وطني 
فإنها حترص كل احل���رص على تعيني العمالة 
الوطنية وترحب بانضمامها الى الش���ركة، وما 
يؤكد هذا التوجه ان الشركة مستوفية النسبة 
املقررة من العمالة الوطنية بل وتعدتها، مبا يعادل 

ضعف النسبة املقررة، وحتافظ 
الش���ركة على تلك النسبة عن 
الكويتيني  طري���ق تعيينه���ا 
كلما س���نحت الفرصة بوجود 
شواغر وظيفية لديها وذلك ليس 
لالمتثال للنسبة املقررة للعمالة 

الوطنية.
وأوضح ان شركة املطاحن 
التوظيف  ال���ى س���وق  تنظر 
بالكويت باعتباره سوقا واعدا 
يحت���اج ال���ى س���واعد أبنائه 
للنه���وض به وأن الش���ركات 
اخلاصة لديه���ا فرص عظيمة 
لش���باب طموح يري���د اإلبداع 
وتنمية مهاراته وقدراته وإلكس���ابه خبرات ال 
توجد إال في ش���ركات القطاع اخلاص، ومن أهم 
سماته تعدد الوظائف املتاحة امام الباحثني عن 

وظائف.
وتابع ان شركة املطاحن ومن منطلق وطني 
ايضا س���وف تقوم بتعريف الش���باب الكويتي 
الزائرين ملعرض الوظائف والباحثني عن فرصة 
عمل مميزة بأهمية العم���ل في القطاع اخلاص 
وس���وف يتم تعريفهم على نشاط الشركة، كما 
سيتم عرض بعض الوظائف الشاغرة لديها عليهم 
من الوظائف الفنية التي حتتاج اليها الش���ركة 
كونها من كبرى الش���ركات العاملة في صناعة 
الدقيق ومشتقاته، وفي هذا الصدد تقول الشركة 
للشباب الكويتي الباحث عن عمل ان الكويت بها 
شركات كبرى تبحث عن شباب طموح ملشاركتها 
العمل على ان يكون لديه طاقات وامكانات وافكار 

يريد تطبيقها على ارض الواقع.
واختتم الزايد تصريحاته مخاطبا فئة الشباب 
ومؤكدا لهم أنهم شباب االمة وأملها الواعد وأنهم 
ميلكون من القدرة والكفاءة ما يؤهلهم لالنخراط 
في الشركات اخلاصة للنهوض بكويتنا احلبيبة، 
علما ان هذه الشركات تعد من الركائز املهمة التي 

تدعم االقتصاد الوطني.

أعلنت ش���ركة »زين« عن فوز أنيل شاندرافا 
راكيان بجائزة ال� 30 ألف دوالر وذلك ضمن السحب 
األسبوعي الثاني في حملتها الترويجية التي كشفت 
عنها مؤخرا لعمالئها من أصحاب خطوط »اإليزي« 

وخطوط الفواتير وكذلك خطوط البيانات.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن احلملة التي 
أطلقتها مؤخرا وتنتهي في 31 ديسمبر املقبل تسمح 
لكل عميل في شركة زين بالدخول في سحب أسبوعي 
على جوائز مالية بقيمة 30 ألف دوالر، باإلضافة إلى 
الدخول في السحب على اجلائزة الكبرى »سيارة 
في���راري كاليفورنيا«، وذلك عن���د إعادة التعبئة 
برصيد 5 دنانير، أو عند القيام بس���داد فاتورة 5 

دنانير يحصل العميل على فرصة للفوز.
واعربت الشركة عن تهنئتها للفائز بثاني جائزة 
مالية في سحوباتها األسبوعية، وأوضحت أن جميع 
عمالء زين مدعوون لالستفادة من هذه السحوبات 

والدخول في السحب على اجلائزة الكبرى.
وبينت أنها أطلقت هذه احلملة رغبة منها في 
إضفاء بع���د جديد في عالقتها مع عمالئها، والتي 
تسعى باستمرار إلى تعزيزها بكل وسائل االتصال 

سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
واعتبرت »زين« أنش���طة هذه احلملة وسيلة 
اتصال مباش���رة مع عمالئه���ا وحتمل معها قيمة 
مضافة، مبينة أن عمالء »اإليزي« بإمكانهم الفوز 
باجلائ���زة النقدية وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 
الدفع أمامهم نفس الفرصة أيضا وفي نفس الوقت 
ستساعدهم هذه احلملة على احلفاظ على أن يكون 

لهم س���جل ائتماني س���ليم مع الشركة، مع سداد 
املبالغ املالية للفواتير.

وكشفت »زين« أنها ملتزمة دائما بالبحث عما 
يرضي رغبات العمالء وما يتناسب مع متطلباتهم، 
وفي ذات الوقت فهي لن تدخر جهدا في طرح كل ما 
هو جديد من اخلدمات التي تتقابل مع توقعاتهم 

وجتعلهم مميزين باستمرار.

كل عميل يشحن أو يسدد فاتورة بقيمة 5 دنانير يحصل على فرصة للفوز 

يقام على أرض المعارض الدولية في 24 الجاري 

مطلق الزايد 


