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العوضي: »التجارة« مطالبة بمراقبة أسعار 
مواد البناء مع بدء تنفيذ مشاريع التنمية

»الصناعي« يشارك في معرض الصناعات الكويتية

»اإلبداع الخليجي« تستضيف سميث في 24 أبريل المقبل
يستضيف املؤمتر السنوي الذي تنظمه شركة 
اإلبداع اخلليجي لالستشارات والتدريب في 24 
أبريل املقبل خبير اإلدارة العاملي د.مارشال سميث 
الذي يعد واحدا من اخلمسة عشر مفكرا األكثر نفوذا 
وتأثيرا في العالم وفق دراسة نصف سنوية أجرتها 

صحيفة »التاميز« وموقع »فوبز« العاملي.

قيادة عالمية

في هذا اإلطار، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة 
املنظمة د.طارق السويدان على أهمية استضافة 
شخصية مؤثرة مثل د.سميث ضمن أنشطة املؤمتر 
السنوي للشركة، مشيرا إلى أن املؤمتر بهذه النقلة 

النوعية حتول إلى مؤمتر عاملي احترافي.
وأضاف د.السويدان أن د.سميث سيتناول في 

املؤمتر مفهوم القيادة العاملية مع التركيز على توطينها كمفهوم نظري 
وعملي للجيل القادم، موضحا أن الورشة األولى لسميث في املؤمتر 
ستتناول أهمية القيادة العاملية من خالل 4 عناصر رئيسية يتناول 
األول مميزات القادة العامليني واملتمثلة في التفكير العاملي ومراعاة 

االختالف بني الثقافات وإشراك اآلخرين في العملية اإلدارية.
وأض���اف أن العنصر الثاني يتناول مفاتي���ح القيادة الناجحة 
واملتمثلة في احترام االختالف وتقدي���ر وجهات النظر واالنفتاح 
لس���ماع وجهات نظر اآلخرين واإلجابة عن تس���اؤل توقيت وقف 

القائد الناجح ومعرفة األسباب التي جتعله يتوقف.

وقال د.السويدان إن هناك استفسارات ملحة 
لدى العاملني واملهتمني بالقيادة وتأثيرها في العمل 
اإلداري حول منوذج القائد املثالي إلحداث التطوير 
الشخصي وتطوير اآلخرين، موضحا أن العنصر 
الثالث من محور القي���ادة العاملية الذي يتناوله 

سميث يتناول اإلجابة عن هذا التساؤل.
وفي تناوله لالستراتيجيات الرئيسية للقائد 
لتحقيق تغييرات س���لوكية إيجابية على املدى 
البعيد، بني د.السويدان أن تلك االستراتيجيات 
تتمثل في معرفة متى يكون توجيه السلوك فعاال 
وأن املبالغ املالية البسيطة عادة ما تعطي تغييرا 
سلوكيا مبهرا ومعرفة ما هو أهم ما يجب تغييره 

في سلوك الفرد.

التأثير الفعال

بدوره، أش���ار املدير التنفيذي في الشركة عماد أبو زور إلى أن 
عنوان الورشة الثانية للخبير العاملي د.مارشال سميث هو »التأثير 
الفعال« وس���يكون شعار الورش���ة »قم بتغيير ما ميكنك تغييره 
وتعايش مع ما ال ميكنك تغييره«، موضحا أن س���ميث سيتناول 
في ورشته الثانية 4 عناصر رئيس���ية أولها التأثير املباشر على 
أصحاب السلطة والقرار والثاني حتقيق السعادة وأهداف احلياة 
في العمل والبيت والتفاعل من دون برنامج آخر واستخدام املوظفني 

لتدريب بعضهم البعض.

خالل افتتاحه المعرض األول لإلعمار ومواد البناء بمشاركة 34 شركة

العوضي يفتتح معرض اإلعمار ومواد البناء األول

د.علي املضف لدى زيارته جناح البنك في املعرض

عمر راشد
طالب وزير اإلس���كان األس���بق عبدالواحد 
العوضي احلكومة بأن تعطي األفضلية للمنتج 
احمللي وتصنفه في املش���اريع احمللية اخلاصة 
بخطة التنمية وأن تك���ون له أولوية ملا يتمتع 
به من مميزات ومواصف���ات عاملية وأن تدعمه 
بوس���ائل أخرى حتى يس���تطيع املنافسة بني 

املنتجات األجنبية.
وقال العوضي في تصريح صحافي، أمس، عقب 
افتتاحه املعرض األول لالعمار ومواد البناء الذي 
ينظمه مركز بردايس لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 26 إلى 29 اجلاري والذي تشارك 
فيه 34 شركة ومؤسسة انه البد أن يشارك في 
املعارض حتى يعرف عن نفسه للمواطن، وحتى 
يتمكن من أن يفرض نفسه على الساحة الكويتية 

سواء في مواد البناء أو غيرها.
وقال ان املعرض يتميز مبنتجات وصناعات 
جيدة وهي متثل تكنولوجيا جديدة في عالم البناء، 
داعيا املواطنني الى ضرورة تش���جيع املنتجات 

الوطنية من خالل اإلقبال على شرائها.
وردا على سؤال بخصوص ارتفاع األسعار قال 
على »التجارة« ان تراقب األسعار اخلاصة مبواد 
البن���اء في ظل إقدام احلكومة على تنفيذ خطط 

مستقبلية كبيرة منها خطة التنمية.
 وم���ن جهته، قال مدير ع���ام مركز بردايس 

لتنظيم املعارض واملؤمترات عبداحملسن العوضي 
ان فكرة إنش���اء املعرض جاءت اميانا منا بدور 
الشركات املتخصصة في بيع وصناعة مواد البناء 

ومواكبتها لكل ما هو جديد في هذا املجال.
وأشار الى أن الشركة قامت بدعوة النخبة من 
الشركات واملؤسسات والوكاالت املتخصصة من 
اجل عرض منتجاتها حتت سقف واحد واتاحة 
الفرصة للمواطن الختيار األنسب واألجمل حسب 

ذوقه ووجهة نظره.
وتابع »ان تنظيم املعرض األول لالعمار ومواد 
البناء جاء ايضا من اجل املواطن أوال وأخيرا، ففي 
عملية بناء بيت العمر تتشعب الرؤى والرغبات 
في اختيار الش���كل املناس���ب للمنزل أو نوعية 
املواد الالزمة لبنائه ابتداء من أساساته وانتهاء 

بديكوراته وأثاثه«.
وبنينّ أن املعرض االول لالعمار ومواد البناء 
هدفه األساسي هو عرض كل ما هو جديد في مجال 
مواد ومقاوالت وتكنولوجيا البناء حتت سقف 
واحد، وتشارك فيه شركات مؤسسات مقاوالت 
عامة وفحص التربة واالستش���ارات الهندسية 
والديكورات اخلارجية والداخلية واخلرس���انة 
والزجاج وشركات املصاعد وأحواض السباحة 
واألدوات الصحية واإلضاءة والكهرباء واألبواب 
اخلشبية واملطابخ وغيرها من شركات ومؤسسات 

تتعلق بالبناء.

يشارك بنك الكويت الصناعي في معرض الصناعات الكويتية 
الذي يقام في أرض املعارض خالل الفترة من 25 اجلاري وحتى 
5 فبراي����ر املقبل، والذي تقيمه الهيئة العامة للصناعة بالتعاون 

مع شركة معرض الكويت الدولي.
وتهدف مش����اركة البنك الى التواجد بني الشركات واملنشآت 
الصناعية لدعم نشاطها التسويقي والترويجي للمنتجات الوطنية، 
وإيضاح دور البنك في املشاركة واملساهمة بتفعيل عملية التنمية 
الصناعية في البالد، من خالل تقدمي التمويل امليس����ر للمشاريع 
الصناعية، واخلدمات املالية واملصرفية واالستشارية للصناعة 

والصناعيني، فضال عن خدماته في مجال متويل األنشطة احلرفية 
واملشاريع الصغيرة وفي التمويل الزراعي، وما حققه البنك من تطور 
وتقدم نوعي وشامل في خدماته التي تساعد على توسيع القاعدة 

الصناعية وقيام املشروعات املستقبلية الواعدة للكويت.
ويوجد في جناح البنك الصناعي باملعرض مختصون يزودون 
الزائري����ن بجميع املعلومات والبيان����ات واإلصدارات التي تلبي 
استفس����ارات املهتمني من املس����تثمرين او الراغبني في الدخول 
للمش����اريع الصناعية او األنشطة احلرفية واملشاريع الصغيرة 

والزراعية.

الشركة تتطلع لتحقيق المزيد من التفوق والتواصل مع العمالء

البالول: ابتكارات وخدمات وعروض مغرية تقدمها
»الوطنية لالتصاالت« في معرض إنفو كونكت 2011

.. والشركة ترعى معرض Q8VITIY في منتجع صحارى اليوم
اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها معرض 
Q8VITIY الصحاب االعمال من الشباب الكويتي والذي 
يق��ام في منتجع صحارى مل��دة ثالثة ايام خالل الفترة 
املمتدة من 27 الى 29 اجلاري، حيث س��يعرض الشباب 
قدراتهم وإمكانياتهم من خالل عدة ش��ركات ومشاريع 

صغيرة مميزة.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه الرعاية تأتي 
في إطار حتقيق هدفها السامي نحو دعم فئة الشباب في 
املجتمع وانطالقا من دعمها للعديد من البرامج االجتماعية 

في البالد وفي إطار مسؤوليتها االجتماعية الراسخة.
وتعليق��ا على ذلك صرح مدير إدارة العالقات العامة 

في الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول قائال 
»تسعى الوطنية كعادتها جاهدة الى دعم اصحاب املشاريع 
وتفتخر في الوقت نفسه بالش��باب الكويتي وتشجعه 
على املزيد م��ن االبداع والتألق وحتقيق طموحاته على 

ارض الواقع«.
وأضاف: »إننا في الوطنية ندعم وبكل ما اوتينا من قوة 
شباب الكويت لتحقيق طموحاته النهم عماد املستقبل، 
والوطنية إذ تدرك أهمية معرض Q8VITIY الذي يجسد 
ويعزز الروح الوطني��ة التي تهدف الى احتضان ودعم 
املشاريع الصغيرة واملبتكرة حتى يرتقي املجتمع ويحقق 
طموحات��ه املرجوة«. واختتم تصريحه بالقول »ان دعم 

الوطنية الصحاب املشاريع من الشباب الكويتي سيعود 
بالنفع على الكويت ويساهم في تسيير عجلة االقتصاد 

احمللي من خالل مشاريعهم املميزة واخلالقة«.
ومن املقرر ان يش��ارك في انشطة املعرض 105 من 
أصحاب االعمال من الشباب لعرض منتجاتهم وافكارهم 
والتي تؤكد موهبتهم وقدرتهم على االبداع والنجاح عالوة 
على تق��دمي مجموعة مختلفة م��ن اخلدمات واملنتجات 
للمجتمع والتي تساعد في نهاية املطاف بدعم التنمية في 
الدولة. وس��يتم إجراء سحب على هامش املعرض حيث 
سيحظى أفضل جناح مشارك بجائزة متمثلة في إقامة 

مجانا في منتجع صحارى ملدة ليلتني.

عبدالعزيز البالول

الوطني���ة  الش���ركة  أك���دت 
لالتصاالت حرصها على املشاركة 
في معرض انفو كونكت 2011، الذي 
يعد من أبرز املعارض السنوية 
في مج���ال صناع���ة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، إضافة 
إال يعد فرصة مثالية للتواصل 
مع عم���الء الش���ركة ك���ي يتم 
اطالعه���م على اح���دث خدماتها 
وابتكاراتها في مجال تقدمي خدمات 

تكنولوجية.
وقال مدير إدارة العالقات العامة 
في الشركة عبدالعزيز البالول ان 
املشاركة في »إنفوكونكت 2011« 
فرصة جديدة للشركة لتحقيق 
املزيد من التفوق والتواصل مع 
إلى  الش���ركة واالستماع  عمالء 
مقترحاتهم وآرائهم من أجل تقدمي 
خدمات مميزة وعالية اجلودة وهو 
األمر الذي يعزز من مكانه الوطنية 

لديهم ويزيد من ثقتهم بها.
وأضاف البالول في تصريح 
صحافي ان »الوطنية لالتصاالت« 
دأبت خالل الس����نوات األخيرة 
على خط����ف األنظار والظهور 
بش����كل متميز وخالق وتقدمي 
أقصى مستوى من التفوق، وهي 
عازمة هذا العام على مواصلة 
هذا التفوق، وستحتل الوطنية 

هذا العام مس����احة متميزة من 
املعرض إلقام����ة جناحها الذي 
صمم بأسلوب عصري مبتكر 
يس����اير التقدم املتسارع الذي 
يش����هده عالم االتص����االت في 
الفترة األخي����رة، ويعكس في 
الوقت نفسه اجنازات الوطنية 
السباقة دائما، مضيفا ان زوار 
املعرض سوف يستمتعون خالل 
زيارتهم له بخوض رحلة ممتعة 
في جن����اح الوطنية املكون من 
ع����دة محطات، تقدم كل محطة 
أحدث منتجات وعروض الوطنية 
املش����وقة بش����كل حي وراق، 
وسيتعرفون عن قرب على آخر 
ما توصلت الي����ه الوطنية من 
ابتكارات وإبداعات من اخلدمات 
واملنتجات باإلضافة الى عروض 
أخ����رى مغرية والت����ي تضم 
اح����دث تكنولوجيا املوبايالت 
والتصميمات اجلديدة، باالضافة 
الزوار  الى تلبية احتياج����ات 

وبأسعار مناسبة للجميع.
وأك���د ح���رص »الوطني���ة 
لالتصاالت« على أن يشمل جناحها 
 GiveKuwait محطة خاصة مبسابقة
والتي تعد أكبر مسابقة إلكترونية 
من نوعها في البالد وأطلقت خالل 
ديسمبر املاضي، وتسمح للجميع 

باملش���اركة بصورة أو أغنية أو 
ڤيديو لتعبر عن حبهم للكويت 
وباملقابل يحق لهم الفوز بجوائز 
قيمة منها رحلة إلى هوليوود، 
حيث حرصت الش���ركة على أن 
تصمم استديو خاصا في جناحها 
يسمح للزوار ممن يرغبون في 
تسجيل أغنية وحتميل مشاركاتهم 

على املوقع املخصص لذلك.
كم���ا تتعدد احملط���ات التي 
سيش���ملها اجلناح لتضم ركنا 
خاصا ببرنامج مكافآت الوطنية، 
وآخر يضم ركنا ملشتركي برنامج 
Wink املخصص للشباب يشمل 
الكتروني���ة والعديد من  ألعابا 

اخلدم���ات املمتع���ة والعروض 
املشوقة. 

وأشار البالول الى أن اجلناح 
يضم محطة أخرى خصصت فقط 
لعمالء الوطنية من V.I.P حيث 
ستقدم لهم خدمات خاصة مميزة 
وحصرية في أجواء من الفخامة 
والرقي. وفي ركن آخر سيكون 
خاصا بسماع األغاني واملوسيقى 
واالستمتاع بتجربة خدمة جديدة 
وحصرية لعمالء الوطنية باسم 
Backstage وذل���ك بالتعاون مع 

.Universal Music Group
كما ستعرض الشركة الصور 
واملواد اإلعالمية والتي مت ابتكارها 
على مدى السنوات املاضية والتي 
توضح اجنازات الشركة وتفوقها 
في تقدمي كل ما يتطلع إليه العمالء 

واملشتركون. 
ولفت البالول الى أن املعرض 
جنح ف���ي حتقي���ق العديد من 
االجن���ازات حي���ث كان حلق���ة 
وص���ل بني الش���ركات املصنعة 
والعمالء كم���ا مهد الطريق إمام 
العديد من ش���ركات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتطوير 
عملها وحتقيق املزيد من املكاسب 
ولطاملا كان مبثابة فرصة لعرض 
احدث التقني���ات واملنتجات في 

السوق.
 وأفاد بأن أهم ما يتس���م به 
املعرض ايضا جماهيرته الواسعة 
واستقطابه للشركات العاملة في 
مجال املعلوم���ات على اختالف 
أنواعها ويترق���ب الزوار كبرى 
الش���ركات التي طرحت جديدها 
خالله فيما تقدم معظمها عروضا 

خاصة وتخفيضات.
ان: »قطاع  البال���ول  وق���ال 
االتصاالت ينمو بوتيره سريعة 
ج���دا حي���ث توجد اكتش���افات 
جديدة كل يوم، وتبذل الوطنية 
لالتصاالت كل اجلهد املمكن جللب 
هذه االكتشافات لتكون في متناول 
أيدي عمالئنا بالس���رعة املمكنة 
وتعد الوطنية بالبقاء على اتصال 
دائم مع عمالئها والتركيز على 
تلبية حاجاتهم، مضيفا ان معرض 
انفوكونكت فرصة ذهبية ننتظرها 
بلهفة كل عام في الكويت ولذلك 
أدعو اجلميع لالنضمام الينا في 
هذا احل���دث املميز ملعرفة املزيد 
حيث سيستمتع العمالء بالكثير 
من العروض الترويحية واجلوائز 
وسيقوم موظفونا وممثلو الشركة 
باصطح���اب العمالء ومرافقتهم 
وشرح كل ما هو جديد لهم وبأدق 

التفاصيل«.

د.مارشال سميث
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