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مساعد الهاجري

م.علي نعمة 

يوسف غالب الرابح األول يتسلم »بي ام دبليو« من عبدالعزيز البالول 

عالمات إرشادية ملنع التدخني في املجمع 

بطاقات أسعار منتجات »إيكيا« حقيقة

برعاية رئيس مجلس الوزراء وينطلق في 14 فبراير المقبل

»محمد ناصر الهاجري وأوالده«
راٍع للمؤتمر الدولي الثالث للصيدلة

املهتمة بهذا املجال.
وبهذه املناس���بة، أوضح 
التنفيذي للش���ركة  الرئيس 

في مجال منتجات الفيبرجالس 
بجميع انواعها بدءا من خزانات 
املياه بأحجامها املختلفة ووصوال 
الى الق���وارب البحرية مختلفة 

الشركات العاملية لتقدمي أفضل 
اخلدمات.

ولفت الى ان الشركة تسعى 
الى تأم���ن مكانتها من خالل 
م���ا تقوم به بش���كل دائم من 
تطوير املوارد البشرية لديها 
والتي تعتبر من أهم العناصر 
االساس���ية لتطور أي شركة 
وذلك من خالل الق���يام بتنظيم 
البرامج التدريبية بش���كل دائم 
ملوظفيها والبالغ عددهم أكثر 
من 700 موظف لضمان مواكبة 
ق���درات موظفيه���ا متطلبات 
الش���ركة  العمل، كم���ا تقوم 
بتطوير مخازنها وفق املعايير 
العاملية لعملية التخزين بشكل 

مستمر.

العاملية سواء من  للمواصفات 
الناحية الصحية او من ناحية 
اجل���ودة واخلدمات واخلدمات 
الراقية، األمر الذي س���اهم في 
تأسيس مجموعة من املصانع 
املميزة على املستوى احمللي او 

حتى اإلقليمي.
واوضح انه تبعا لوجود اكثر 
من مصنع فإن الشركة لديها حاليا 
اكثر من خ���ط انتاج وهي:خط 
الفيبرجالس،  انتاج منتج���ات 
وخط انتاج بانيوهات االكريليك، 
- خط انتاج البولي ايثلن، وخط 
انتاج ابواب وشبابيك ومطابخ 
املني���وم، وخط انتاج س���اللم 
االملنيوم، وخط انتاج الكونكريت 
املسبق الصنع باالمارات، وخط 

. G.R.P انتاج خزانات

أعلنت »ايكيا« ش����ركة االثاث السويدي عن توفير 
منتجات عالية اجلودة بتصاميم رائعة واسعار مناسبة 
للعمالء، حيث بامكان الزائ����ر عند جتوله في معرض 
ايكيا االدراك وللوهلة االولى أن السعر املوجود على كل 
منتج هو سعر صحيح ومناسب مقارنة باجلودة وروعة 
التصميم التي يحصل عليها، ولهذا أول ما يقوم به مصمموا 

املنتجات في ايكيا هو وضع بطاقات االسعار.
وتعتبر بطاقات االس����عار في ايكيا وس����يلة هامة 
للتواصل مع الزوار والزبائن. فهي حتمل رسالة تواصلية 
وتعريفية تتجاوز كونها مجرد اشارة الى السعر، فهي 
تقدم تعريفا أكث����ر باملنتج يتضمن املواصفات واملزايا 
والقياسات واالبعاد وأسلوب الصيانة واملواد الداخلة 

في صناعته. 
وقالت الشركة ان بطاقات االسعار في ايكيا لها وظيفة 
تشبه عمل موظف املبيعات املتخصص في بيع هذا املنتج، 
واخلبير بتفاصيله ومزاي����اه ومواصفاته وغيرها من 
املعلومات التي يحتاجها الزائر عند اختياره لهذا املنتج 
أو رغبته مبعرفة املزيد عن هذه املنتجات، ولذلك فانه 
من الضروري أن يكون لكل منتج في ايكيا بطاقة تعريف 
سعرية حتتوي على املعلومات التي تعزز التواصل بن 

الزائر وما يريد معرفته حول املنتج.
وتقدم مع����ارض ايكيا في جميع أنحاء العالم نفس 
االس����لوب والطريقة في التعريف بالسعر واملنتج مبا 
يساعد الزبائن بطريقة كاملة ومريحة. فالزائر ملعرض 
ايكيا في استكهولم ميكنه التسوق بنفس الطريقة في 
معرض ايكيا في هونغ كون����غ، نيويورك، الكويت أو 

سالزبورغ.

مس���اعد ابراهيم الهاجري ان 
الهاجري  شركة محمد ناصر 
وأوالده حرص���ت دائما على 
دع���م ورعاية ه���ذا النوع من 
املؤمتر الطبية إميانا منها بدور 
القطاع اخلاص في املشاركة في 
التطوير والتنمية في املجال 

الصحي.
واشار الهاجري في تصريح 
صحافي الى ان الش���ركة تعد 
من الشركات األولى والرائدة 
في مجال اس���تيراد وتسويق 
املس���تحضرات الصيدالني���ة 
والطبية، وذلك منذ انش���ائها 
في ع���ام 1946 وهي حريصة 
على االس���تمرار والبقاء في 
متثيل وجلب افضل وأش���هر 

االحجام واالطوال ايضا.
واش���ار الى ان���ه بعد جناح 
الشركة في هذا العمل وتوسيع 
نشاطاتها على املستوى احمللي 
ق���رر م���الك املصنع تأس���يس 
مجموعة من املصانع حتت مظلة 
مجموعة نعمة للتجارة العامة 
واملقاوالت، والتي ضمت حتت 
جناحه���ا مجموعة من املصانع 
املختلفة واملكملة لبعضها البعض 
حيث مت تأسيس مصنع نعمة 
للفيبرج���الس، ومصنع نعمة 
للبولي ايثل���ن ومصنع نعمة 
العمال االملنيوم ومصنع سوبر 
ستيرز إلنتاج ساللم االملنيوم.

وحول هذا العمل قال م.نعمة 
ان الشركة ركزت منذ نشأتها على 
تقدمي منتجات محلية مطابقة 

أعلنت شركة محمد ناصر 
الهاجري وأوالده عن مشاركتها 
كراع ل� »مؤمتر الكويت الدولي 
الثال���ث للصيدلة« الذي يقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وتنظمه كلية الصيدلة � جامعة 
ادارة  الكويت بالتع���اون مع 
اخلدم���ات الصيدالنية وادارة 
املستودعات الطبية في وزارة 
الصحة في الفترة من 14 الى 
16 فبراي���ر املقبل، وبحضور 
قيادات وزارة الصحة ونخبة 
من اخلبراء واملتخصصن من 
مختلف انحاء العالم ومشاركة 
العدي���د من اجله���ات الطبية 
والش���ركات احمللية والعاملية 

اعلنت شركة مجموعة »نعمة 
املتحدة« ع���ن رعايتها ملعرض 
الصناعات الكويتية 2011 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي خالل الفترة من 
25 يناي���ر اجلاري الى5 فبراير 
املقبل على ارض املعارض الدولية 

مبشرف.
وبهذه املناسبة شدد رئيس 
الش���ركة م.علي  ادارة  مجلس 
نعمة على حرص الشركة على 
املش���اركة في هذا احلدث الذي 
يلع���ب دورا مهما في التعريف 
باملنتج الوطني، ومن ثم جاءت 
رعاية الشركة ملعرض الصناعات 
الكويتية، مس���تعرضا تاريخ 
الش���ركة حيث انش���ئ مصنع 
الفيبرجالس عام 1990 ليعمل 

يقام على أرض المعارض الدولية خالل الفترة من 25 الجاري إلى 5 فبراير المقبل

»نعمة للفيبرجالس« ترعى معرض الصناعات الكويتية 2011 

بطاقات أسعار المنتجات صحيحة

»إيكيا« توفر منتجات عالية الجودة بتصاميم رائعة 

منع التدخين في »األڤنيوز« يبدأ أولى مراحله

أبدت استعدادها للمساهمة في 
حمالت توعية ميكن إقامتها بهذا 

اخلصوص.

»أود أن أشكر الوطنية لتفانيهم وإبداعهم في 
ابتكار احلمالت املتنوعة ملكافأة العمالء وإنني 
لفخور بانتمائي إلى أسرة الوطنية وأتطلع إلى 
 K املشاركة في احلمالت املقبلة«. وهنأ البالول
يوسف غالب بهذه املناسبة، قائال: »أن سحوبات 

الوطنية الشهرية تشهد جناحا منقطع النظير، 
ونحن نعد باملزيد من اجلوائز القيمة واملميزة 
في الشهور املقبلة، حصريا لعمالئنا ومشتركينا، 
وما عليهم في ذلك س����وى اس����تخدام خدمات 

الشركة واالستفادة من عروضنا«.

اإلع���الم التي تفاعلت بش���كل 
إيجابي مع قرار منع التدخن، 
ومؤسسات املجتمع املدني التي 

أعلنت إدارة مجمع »األڤنيوز« 
التي  الفعل اإليجابية  أن ردود 
تلقتها م���ن زوار املجمع جتاه 
قرار منع التدخن ابتداء من العام 
احلالي تعتبر محفزا للمضي قدما 
في تطبي���ق القرار على مراحل 

وكما هو مخطط له.
وأوضحت انه س���يتم منع 
جمي���ع العامل���ن ف���ي احملال 
م���ن التدخن داخ���ل األڤنيوز، 
الذين  ال���زوار  إلى  باإلضاف���ة 
بإمكانه���م التدخن في األماكن 
املخصصة التي سيتم توزيعها 
قريبا في املداخل املختلفة، فضال 
عن األماكن املخصصة للتدخن 
في املقاهي واملطاعم كل حسب 

سياسته.
وأش���ارت إدارة »األڤنيوز« 
في بيان صحافي الى أن اتخاذ 
مثل هذا القرار ينبع من إميان 
اإلدارة بضرورة املس���اهمة في 
دعم القضايا املتعلقة بالصحة 
العامة والبيئة، وتعتبر قضية 
التدخن واحدة من هذه القضايا 
التي حتتاج ال���ى دعم من قبل 
املؤسسات احلكومية واخلاصة، 
باالضافة ال���ى املالحظات التي 
يبديها الزوار حول وجود العديد 
م���ن املدخنن في املمرات وأمام 
احملالت وفي املناطق املخصصة 

لألطفال.
 وتقدم���ت اإلدارة بالش���كر 
الزوار ووس���ائل  الى جمي���ع 

يوسف غالب الرابح األول يتسلم »بي ام دبليو« من عبدالعزيز البالول 

»الوطنية لالتصاالت« تسلم سيارة »بي أم دبليو«
 إلى الرابح األول في سحب ديسمبر 2010

أعلنت الش����ركة الوطني����ة لالتصاالت عن 
تسليمها عميلها يوسف عبداهلل غالب، الفائز 
في سحب شهر ديسمبر، سيارة »بي أم دبليو« 

موديل 2011.
وقالت الش����ركة في بيان صحافي ان هذه 
اجلائزة تأتي ف����ي اطار س����عي��ها ملف����اجأة 
عم����الئها دائم����ا بج���وائز نوع���ية حترص 
عل��ى أن تالقي صدا طيبا في نفوسهم، مشيرة 
الى انه منذ إطالقها للسحب الشهري في مايو 
املاضي لم تأل »الوطنية« جهدا في تكرمي عمالئها 
ومنحهم جوائز وهداي����ا مميزة، ومؤكدة انها 
مستمرة في منحهم املزيد من اجلوائز الكبرى 
حتى السحب األخير في أبريل 2011.   واوضحت 
الشركة انه بامكان جميع عمالئها دخول السحب 
وال يحتاجون في سبيل املشاركة سوى أن يبدأ 
رقم هاتفهم بالرقم 6 واس����تخدامهم املتواصل 
العروض  الوطنية واالس����تفادة من  خلدمات 

النوعية التي تقدمها.
وقد مت اإلعالن عن اسم سعيد احلظ الفائز 
العميل يوسف عبداهلل غالب باجلائزة الكبرى

BMW، حيث اجري السحب في وكالة علي الغامن 
وأوالده للسيارات بحضور مدير العالقات العامة 

في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول. 
وقد أعرب الفائز عن حماسه وسعادته قائال: 

..وتستحوذ على 
50% من »أوراسكوم 

تيلكوم« تونس
الوطنية  أفادت ش���ركة 
لالتصاالت بانه مت االستحواذ 
على حصة »أوراسكوم تيلكوم 
هولدينغ���ز« )أوراس���كوم 
البالغة 50% في  تيلك���وم( 
شركة »أوراسكوم تيلكوم« 
تون���س )تونيزيانا( وذلك 
مقابل 1.2 مليار دوالر، وذلك 
بع���د حصولها على موافقة 
السلطات التونسية، وذكرت 
الش���ركة على موقع سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية ان 
االتفاق مت عبر تشكيل ائتالف 
لالستحواذ بشكل مشترك 
على ش���ركة »أوراس���كوم 

تيلكوم« تونس.

ازدياد أعداد السائحين من الكويت 
إلى دبي بنسبة 29% خالل النصف األول من 2010

نظمت مؤسس����ة دبي للفعاليات والترويج التجاري، الهيئة 
احلكومية التابعة لدائرة التنمية االقتصادية بدبي واجلهة املنظمة 
ملهرجان دبي للتسوق، مؤمترا صحافيا للكشف عن أهم أنشطة 
الدورة السادسة عشرة ملهرجان دبي للتسوق املقررة خالل الفترة 

بن 20 يناير و20 فبراير املقبلن. 
وقال املنسق العام للمهرجانات ونائب املدير التنفيذي ملؤسسة 
دبي للفعاليات والترويج التجاري ابراهيم صالح »لقد قمنا بزيارة 
الكويت كونها واحدة من أكبر األسواق تصديرا للسياح إلى دبي. 
ونحرص سنويا على زيارة العاصمة الكويت للتواصل مع وسائل 
اإلعالم وشركات السياحة ووكالء السفر والطيران لتعريفهم على 
أبرز أنشطة مهرجان دبي للتسوق الذي ينظم دائما حتت شعار 

»عالم واحد... عائلة واحدة«.
وأضاف صالح »سيشارك في مهرجان دبي للتسوق 2011 أكثر 
من 6000 محل جتاري وحوالي 50 مركز تس����وق لتقدمي عروض 
وتخفيض����ات متنوعة تصل الى نس����بة 75% على عدد كبير من 
املنتجات والبضائع، كما سيوفر احلدث أكثر من 150 نشاطا على 

مدى 32 يوما جتمع بن األنشطة الترفيهية واجلوائز القيمة«.
وأكد صالح على التطور السريع لقطاع السياحة في دبي، حيث 
ارتفع عدد الزائرين اخلليجين املقيمن في فنادق اإلمارة بنسبة 
20% في الشهور الستة األولى من العام احلالي مقارنة بنفس الفترة 

من العام 2009، بينما ارتفع عدد الزائرين من الكويت بنسبة %29 
من حوالي 80.000 إلى حوالي 103.000 خالل الفترة ذاتها.

م����ن جهتها قالت مدير طيران اإلمارات في الكويت أس����ماء آل 
رحمة: »يسعدنا أن ندعو أهلنا في الكويت إلى زيارة دبي خالل 
أيام مهرجان دبي للتسوق وإلى االستفادة من عروضنا اجلذابة 
لإلقامة الفندقية. لقد أصبح السفر مع طيران اإلمارات من الكويت 
إلى دبي أكثر س����هولة اآلن بعد أن قمن����ا بتعزيز خدماتنا حيث 
أصبحنا نس����ير اآلن 28 رحلة أس����بوعيا م����ن الكويت مبعدل 4 

رحالت يوميا«.
وأضافت أسماء: »نحن على ثقة من أن برامج اإلقامة الفندقية 
التي أعددناها بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق ستتيح للعائالت 
في الكويت وعبر شبكة خطوطنا العاملية فرصة االستمتاع بقضاء 
إجازاتهم الش����توية في دبي. وتبدأ أسعار برامج طيران اإلمارات 
التي متتد حتى 20 فبراير 2011، من 55 دوالرا أميركيا في الليلة 
الواحدة للشخص على أساس املشاركة في غرفة مزدوجة، وتغطي 
األسعار اإلقامة ملدة أربع ليال بسعر ثالث ليال، وخدمة االستقبال 
واملساعدة الشخصية لدى الوصول إلى مطار دبي الدولي، وكتيب 
ترحيبي من املغامرات العربية، واالنتقال بسيارة مع سائق بن 
مط����ار دبي الدولي والفندق، ووجب����ة اإلفطار وجميع الضرائب 

ورسوم اخلدمة«.


