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اعتبره فوزًا لمعرض الكويت الدولي وأهداه لألمير وولي العهد ورئيس الوزراء والشعب الكويتي

عبدالرحمن النصار يفوز بمنصب رئيس قطاع الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في االتحاد الدولي للمعارض 

فاز نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لش����ركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار 
مبنصب رئيس قطاع الشرق األوسط وأفريقيا في االحتاد 
الدولي للمعارض باجتماعه ال� 77 الذي اس����تضافته 
سنغافورة مؤخرا متغلبا على منافسيه من اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة األردنية الهاشمية حاصدا 

باالنتخاب احلر اغلب أصوات أعضاء االحتاد.
وبهذه املناسبة قال النصار ان فوزه الغالي ميثل 
فوزا دوليا مهنيا لشركة معرض الكويت الدولي وكل 
العامل����ن فيها ويهديه لصاحب الس����مو األمير الذي 
قال إنه »ميثل أمامنا نبراسا وهاديا لتبوؤ مثل هذه 
املواق����ع الدولية املرموقة« كما أهدى هذا الفوز أيضا 
الى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي كافه.

وذكر النصار في تصريح صحافي ان شركة معرض 
الكويت الدولي عضو مشارك فاعل باالحتاد منذ العام 
1980، فيما حظي الرئيس الس����ابق للش����ركة محمد 
الغربللي بعضوية مجلس إدارة االحتاد ولكن الكويت 
فقدت املوقع بانتهاء خدمات الغربللي في الش����ركة 
لنستعيده بعد فترة وجيزة ومن ثم استطعنا كسب 

ثقة األعضاء لتبوؤ ذلك املنصب الدولي الرفيع.
وقال ان املنصب الدولي اجلديد يتيح للكويت ان 
تتواج����د في مجلس إدارة االحتاد وجلنته التنفيذية 
مما يعني مش����اركة الكويت في اتخاذ القرار الدولي 
للمعارض واملؤمت����رات واالحتكاك مع اكبر املنظمن 
وأصحاب مراكز املعارض واملؤمترات على مس����توى 
العالم، باإلضافة الى إظهار اسم الكويت بشكل مستمر 
ودائم كدولة حاضنة للمؤمترات واملعارض، حيث ان 

تواجد الكويت في مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
يقربها كثيرا من املنظمن العاملين للمعارض والقرار 

الدولي في هذا الشأن.
وأشار الى ان املنصب الذي فاز به الى جانب انتقال 
املكتب اإلقليمي اخلاص باالحتاد في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا الى الكويت مكاسب جيدة تضاف إلى 
رصيد أعمال شركة معرض الكويت الدولي على جميع 
األصع����دة، مؤكدا ان تواجد ش����ركة معرض الكويت 
الدولي وس����ط هذا الزخم الدولي سيس����اعدها على 
حتقيق اس����تراتيجيتها بعيدة املدى التي مت اإلعالن 
عنها والعمل على تنفيذها، إذ ان توجهات الش����ركة 
ترك����ز على حتويل ارض املعارض الدولية الى مركز 
جاذب للمعارض الدولية وال ميكن حتقيق هذه الغاية 
إال من خ����الل االحتكاك بصناع املعارض الدولية من 

أمثال الشركات الكبرى املنظمة للمعارض.
وشدد على ان وجود شركة معرض الكويت الدولي 
في هذا املوقع العاملي س����يؤهل الشركة في املستقبل 
القريب إلقامة معارض دولية ومؤمترات عاملية حيث 
بدأت الش����ركة بالفعل في جني ثم����ار تواجد املكتب 
اإلقليمي على ارض الكوي����ت حيث يجري الترتيب 
لتطوير معرض البناء واالعمار للخروج به الى النطاق 

الدولي.
وأوض����ح ان املنصب الدول����ي الذي حصده ميثل 
اجنازا للكويت وشركة معرض الكويت الدولي قبل 
ان يكون اجنازا شخصيا خاصة ان املنصب لم يصل 
إليه كويتي من قبل ويعكس ثقة غالية في الكفاءات 
الكويتية وقدراتها التنظيمية واملهنية العالية، مشيرا 
الى ان الثقة التي فاز بها تلزمه بتطوير قطاع املعارض 

في املنطقة الس����يما انها منطقة بلدان نامية حتتاج 
إلى دعم من املؤسس����ات الدولي����ة املتخصصة فيما 
تعهد النصار بأنه سيكون نقطة االلتقاء الفاعلة بن 
هذه األطراف مبا فيها الكويت التي س����يفعل دورها 

بشكل ملحوظ.
وأك����د النصار على انه في مس����يرته املهنية التي 
متتد إلى الوراء 25 عاما في مجال املعارض و14 عاما 
في عضوية االحتاد الدولي للمعارض ال يس����عى الى 
املناصب واملراكز بقدر ما هو يبحث عن الفائدة التي 
ستعود على الكويت من وراء تلك املناصب واملواقع 
الدولي����ة فيما لم يخف النص����ار طموحاته لترؤس 
االحت����اد الدولي في يوم من األي����ام من خالل العمل 
بفاعلية مطلقة ف����ي منصبه اجلديد وهو األمر الذي 

يعزز مكانة الكويت في العالم.
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