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بهدف تشجيع المواهب الشابة ويقدم عروضًا مميزة

المالكي: »ويتشي هاندي« تنظم
معرض المرأة العصرية أول ديسمبر

يقيم مركز »ويتشي هاندي« 
معرضا ملستلزمات املرأة العصرية 
واالنيقة خالل الفترة من 1 الى 4 
ديسمبر املقبل في منطقة السالم 

جنوب السرة.
املرك����ز هناء  وقال����ت مديرة 
انه����ا حرصت من خالل  املالكي: 
تنظيم هذا املعرض على ترسيخ 
املفهوم الواسع للتسوق والتميز 
من خالل عرض مستلزمات االسرة 
واملرأة والطفل، مش����يرة الى ان 
مفه����وم التس����وق والتميز الذي 
اصبح هاجسا يش����غل بال كثير 

من الكويتيات في البحث عن س����لع مميزة واقتناء 
قطع فريدة ودخول اس����واق جديدة توفر اس����عارا 
متميزة ملرتاديها مما يدفعه����ا الى تنظيم مثل هذا 
املعرض الذي سيكون مناسبا ملن تبحث عن التميز 
وتأمني خصوصية معينة للتسوق بالنسبة للمرأة 
الكويتية. واضافت املالكي ان املعرض يتيح الفرصة 
للس����يدات في عرض بضائعه����ن، وتقدمي افكارهن 
املتجددة حول متطلبات املرأة الكويتية والتي تتنوع 
ما بني العبايات الفخمة والدراريع املميزة واملالبس 
الراقي����ة والعصرية اضافة الى االنواع املتميزة من 
العطور والبخور ومستحضرات التجميل وفساتني 

السهرة واالكسسوارات بتصاميم 
فريدة واحلقائب النسائية مبختلف 

االحجام واملاركات.
وقالت ان املعرض الذي سينطلق 
في االول من ديسمبر املقبل سيقدم 
خدمات متنوعة وعروضا متميزة، 
وسيكون فرصة لدعم وتشجيع 
املواهب الشبابية، وسيشتمل على 
وجود مصممني ومصممات ازياء 
املتألق يوسف بن يعقوب  امثال 
واملتألقة نوال البعيجان يقومون 
بانتاج القطع الواحدة حسب طلب 
الزبونة وبأسعار مدهشة فقط خالل 
هذه الفترة. وحول آلية التسويق والترويج للمعرض، 
قالت املالكي: ان املركز شكل فريقا متخصصا باحلملة 
االعالمية واالعالنية لشرح اهداف املعرض وامكانيات 
املشاركني في تنظيمه، مشيرة الى وضع آلية منظمة 
تعتمد على االعالن املتواصل للمعرض وسحوبات 
مغرية للمشاركني والفوز باشتراكات بأحد املنتجعات 
املعروف����ة بالكويت، كذلك الزائرون لهم نصيب من 
السحوبات اليومية الراقية وتوزيع البروشورات على 
جميع مناطق الكويت التي توضح محتويات املعرض 
بدقة وغيرها من الوسائل االعالمية التي ترسم ارضية 

كافية لالعالن عن املعرض واملشاركني فيه.

هناء املالكي

32 ألف فرنك سويسري قيمة مبيعات الكويت 
في السوق الخيري لرابطة نساء األمم المتحدة

جني����ڤ � كونا: ثمن مندوبن����ا الدائم لدى االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير ضرار 
رزوقي امس العمل اخليري الذي قامت به زوجات 
الديبلوماسيني الكويتيني لصالح رابطة نساء االمم 
املتحدة وحفاظهن على املرتبة االولى بني البعثات 

الديبلوماسية املعتمدة.
وقال الس����فير رزوقي ل� »كونا« ان الوفد الدائم 
للكويت يحرص على املش����اركة سنويا في السوق 
اخليري بدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ووزارة اخلارجية.
وأكد ان جناح الكويت في السوق اخليرية حقق 
تفوقا جديدا في مبيعات����ه، اذ بلغت 32 ألف فرنك 
سويسري ستذهب لصالح املشاريع اخليرية التي 
تقيمها رابطة نساء األمم املتحدة من خالل بيع منتجات 

تقليدية وأطباق شعبية كويتية على الزائرين.
وذكر ان اجلمعية النس����ائية لالمم املتحدة هي 

مؤسسة غير ربحية مت تأسيسها عام 1970 وتضم 
نس����اء من مختلف اجلنس����يات يرتبطن ببعضهن 
البع����ض من خالل األمم املتح����دة ووكاالتها الفنية 

والبعثات الدائمة في جنيڤ.
وثمن رزوقي اجلهود التي بذلها أعضاء سكرتارية 
الوفد الدائم الجناح هذه املشاركة اخليرية للكويت 

وتقدميها بأفضل وجه ممكن.
من جهتها، أعربت شيماء معرفي زوجة املستشار 
صادق معرفي في تصري����ح صحافي عن اعتزازها 
للنجاح الذي حققته الكويت في الس����وق اخليري 

واالقبال الكبير الذي شهده اجلناح هذا العام.
وتوجهت معرفي بالش����كر لسمو الشيخ ناصر 
احملمد لدعمه اجلناح الكويتي في السوق اخليري، 
مضيفة ان هذا االجناز يسجل ضمن سلسلة أعمال 
اخلير التي تقوم بها الكويت لصالح االعمال االنسانية 

حول العالم.


